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FİLOLOGİYA ELMLƏRİ
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şəkilçisi funksional şəkilçi kimi
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Türkoloji dilçilikdə məsdərlərlə bağlı mübahisələrin olması danılmazdır. Fikrimizcə,
bunun əsas səbəblərindən biri feilin bu funksional formasının türk dillərində tam
formalaşmamasıdır. Müasir türk dillərində feilin bu funksional forması fərqli şəkilçilərlə
meydana çıxır ki, bu da onun ümumtürk səciyyəsini inkar edir və məsdəri pratürk
səviyyəsində bərpa etməyə imkan vermir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bizə məlum olan qədim
türk yazılı abidələrinin dilində məsdər feilin funksional forması kimi müşahidə olunmur.
A.Ata Orxon abidələrinin dilində feili sifətlər və feili bağlamalardan bəhs etsə də, məsdər
haqqında heç bir məlumat vermir (12, 130-134). Görkəmli türkoloq alim A.N.Kononov VII-
IX əsrlərdə run əlifbası ilə yazılmış abidələrin dilində -mak şəkilçisi ilə formalaşan hərəkət
adlarının olmadığını söyləyir (18, 73). N.Xudiyev də qədim türk yazılı abidələrinin dilində
feilin funksional formalarından feili sifət və feili bağlamaların işləndiyini göstərir (2, 129-
133). Ə.Şükürlü run və uyğur əlifbası ilə yazılmış qədim türk yazılı abidələrinin dilində feilin
təsriflənməyən formalarından feili sifət və feili bağlamaların işləndiyini göstərir və həmin
formaları “zaman və şəxsə görə dəyişməyən feil formaları” adı altında nəzərdən keçirir (10,
133-141).

Bu tədqiqatçılardan fərqli olaraq, Ə.Rəcəbli abidələrin dilində feilin funksional
formalarının dörd olduğunu (məsdər, hərəkət adları, feili sifət və feili bağlama) yazır. Onun
fikrincə, qədim türk yazısı abidələrinin dilində məsdər feil əsaslarına -mak, -mək şəkilçisini
artırmaqla əmələ gəlir: tartışmak "dartışmaq", konuşmak "qonuşmaq, yerləşmək". Müəllif
qeyd edir ki, müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı abidələrinin dilində də
məsdər feil üçün səciyyəvi əlamət olan zaman, şəxs və kəmiyyət anlayışları ifadə etmir, yalnız
hərəkət bildirir, daha doğrusu, hərəkəti adlandırır, hərəkətin adını bildirir (6,586).

Qeyd eləmək lazımdır ki, Ə.Rəcəblinin nümunə kimi göstərdiyi sözlər
III Orxon abidəsindəndir və həmin abidə güclü aşınmaya məruz qaldığından (7, 431-447)

həmin sözlərin işləndiyi kontekst əsasında onların mənasını müəyyənləşdirmək mümkün deyil.
Bu mənada həmin sözlərin məsdər olub-olmadığını qəti şəkildə söyləmək çətindir. Görünür,
elə buna görə Ə.Rəcəbli "Göytürk dilinin morfologiyası" adlı əsərində məsdərlərdən bəhs
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etmir, yalnız hərəkət adlarından danışır (5, 429-432). Türk dilçiliyində bütün tədqiqatçıların,
Azərbaycan dilçiliyində isə ayrı-ayrı alimlərin məsdər şəkilçisi kimi qiymətləndirdiyi –ma, -
mə (-me) morfemini də Ə.Rəcəbli hərəkət adları əmələ gətirən şəkilçi kimi təqdim edir. O, -
ma, -mə şəkilçisi ilə əlaqədar yazır: “Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu hərəkət adı
düzəldən şəkilçi qeyri-məhsuldar işlənir. Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin
mətnlərində bu şəkilçi bir neçə hərəkət adı əmələ gətirir: yel “əsmək” – yelmə (T 34) “yel
kimi əsmə”, “sürətlə getmə”; təg “dəymək, hücum etmək” – təgmə (Y 10) “döyüş”.

Məlumdur ki, türk dillərində hərəkət adlarını bəzən substantivləşmiş feillər də
adlandırırlar. Hərəkət adı bildirən yelmə sözü də qədim türk yazısı abidələrinin dilində
substantivləşmiş şəkildə işlənir və “mobil, cəld hərəkət edən atlı kəşfiyyat dəstəsi” mənasını
verir: Yelmə karağu edgüti urğıl, basıtma, - timis (T 26) “Kəşfiyyatı, keşiyi yaxşı təşkil et,
qəfil basqının qarşısını al, - demiş”. Nümunədən də göründüyü kimi, -mə şəkilçisi sonra gələn
karağu sözündəki –ğu hərəkət adı düzəldən şəkilçi ilə eyni sözdüzəltmə vəzifəsi daşıyır” (6,
588).

Qeyd edək ki, qədim türk yazılı abidələrinin dilində “əsmək” mənasında yel- sözü
işlənməmişdir. Ə.Rəcəbli belə bir feilin mövcudluğunu etimoloji təhlil nəticəsində fərz edir.
Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, etimologiya və morfologiya dilçiliyin başqa-başqa sahələridir
və morfologiyada etimologiyanın tədqiqat üsullarından istifadə olunması yolverilməzdir.
Buna görə də yelmə sözündə -mə hərəkət adı şəkilçisinin, yaxud məsdər şəkilçisinin olması
fikrini sübut olunmuş hesab etmək olmaz. Təgmə sözünün tərkibində -mə şəkilçisinin
işlənməsinə gəldikdə isə demək lazımdır ki, bu sözün işləndiyi kontekst həmin sözün “döyüş”
mənasında olduğunu təsbit etməyə imkan vermir. Ə.Rəcəblinin bir təgmə “bir döyüşdə” kimi
oxuduğu (8,40-41) birləşməni görkəmli türk alimi H.N.Orkun bertigimə “verdiyimdə” kimi
oxuyur (15,590-591).

F.R.Zeynalov yazır ki, türk dillərində məsdərlər feilin qeyri-müəyyən şəklinin adıdır. Bu
qəbildən olan feil formalarının zamanı və şəxsi olmur. Onlar feilin adını bildirməyə xidmət
edir. Məhz elə ad bildirmək xüsusiyyətinə malik olduqları üçündür ki, onlar adlara xas
əlamətlər kəsb edir, hallanır və mənsubiyyət şəkilçiləri qəbul edir (11, 250). V.D.Arakin də
türk dillərində məsdərlərin məhdud dairədə yayıldığını, müasir və qədim türk dillərinin heç də
hamısında müşahidə olunmadığını qeyd edir (16, 483). Məsdərlərin bu xüsusiyyətini nəzərə
alan görkəmli türkoloq N.K.Dmitriyev qeyd edir ki, məsdər türk dillərində sonralar meydana
çıxmışdır və onu pratürk səviyyəsində bərpa etmək olmaz (17, 170). O, fikirlərini aşağıdakı
şəkildə ümumiləşdirir: “Belə bir təəssürat yaranır ki, türk canlı danışıq dilləri bütövlükdə, belə
deyək ki, məsdərsiz ötüşə biliblər və onlarda məsdərin inkişafı kənardan olan güclü ədəbi
dilin – məsdər formasına malik ərəb dilinin, müasir dövrdə isə əhəmiyyətli qrammatik və
leksik rol oynayan infinitivə malik rus dilinin – təsirinə borcludur” (3, 170).

A.M.Şerbak da türk dillərində məsdər kateqoriyasının zəif inkişaf etdiyini göstərir. Bu
münasibətlə o yazır ki, müasir türk dillərinin materiallarının diqqətli təhlili yalnız onların
bəzilərində məsdərə oxşayan formaları ortaya çıxarmağa imkan verir. Belə ki, türk dilində -
mak ilə düzələn substantivləşmiş hərəkət adı heç bir şəkilçi qəbul etmədən feillərlə birləşirsə,
hind-avropa məsdərinə yaxındır. Altay, başqırd, tatar və digər dillərdə -ır, -ur, -ar şəkilçisi ilə
düzələn hərəkət adlarının yönlük hal şəkilçisi ilə birlikdə yaratdığı formada da məsdərə
yaxınlaşma meyili aydın hiss olunur. Bütün bunlar göstərir ki, türk infinitivi relikt
əlamətlərinə malik deyil, o, hərəkət adları əsasında formalaşıb inkişaf edən bir kateqoriyadır
(19, 16).

Türk dillərində məsdər kateqoriyasının zəif inkişaf etməsini bu dillərin öz tipini dəyişməsi,
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yəni aktiv dil tipindən nominativ dil tipinə keçməsi ilə bağlı olduğunu söyləyən M.Qıpçaq
yazır: “Məlumdur ki, müasir türk dillərinin quruluşu baxımından bu dillərdə sözün əsl
mənasında məsdərdən danışmaq mümkün deyil. Feilin bu formasını əmələ gətirmək üçün
ayrı-ayrı dillərdə müxtəlif şəkilçilərdən istifadə olunur. Lakin demək lazımdır ki, həmin
şəkilçilərin köməyi ilə meydana çıxan formalar məsdər deyil, hərəkət adlarıdır. Məhz bunun
nəticəsidir ki, qədim türk yazılı abidələrinin dilində məsdərin heç izi də görünmür. Buna görə
də N.K.Dmitriyev müasir türk dillərində məsdərin bir qrammatik kateqoriya kimi
müəyyənləşdirilməsinə çox ehtiyatla yanaşırdı. Məsdərlərin hərəkət adları ilə bağlılığını
göstərən faktlardan biri də odur ki, hər hansı bir türk dilində hərəkət adlarından biri məsdər
kimi qəbul olunur. Nəzərə alanda ki, türk dillərində hərəkət adlarını əmələ gətirən 30-40
şəkilçi var və bu şəkilçilər ayrı-ayrı türk dillərində müxtəlif işlənmə tezliyinə malikdir, hind-
avropa dilçiliyindəki “infinitiv” anlayışının türk dillərinə tətbiq olunmasının nə dərəcədə çətin
olduğu tamamilə aydınlaşmış olur” (4, 101).

Bunun əksinə olaraq, B.Xəlilov məsdər şəkilçisini qədim şəkilçi hesab edir: “Doğru fikir
odur ki, -maq2 şəkilçisinin özü tarixən mövcud olmuş qədim şəkilçidir. Elə buna görə də
müasir dilimizdə feildən isim əmələ gətirən –ma2 şəkilçisinin –maq2-dən yaranmasını misallar
da təsdiq edir” (1,250-251). Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, -ma, -mə (-me) şəkilçisinin -maq
(-mak), -mək (-mek) şəkilçisindən əmələ gəlməsi haqqındakı fikir yalnız fərziyyədir. Başqa
sözlə desək, türkoloji dilçilikdə -maq (-mak), -mək (-mek) şəkilçisin -ma, -mə (-me) şəkilçisi
ilə -q (-k) şəkilçisinin fuziya yolu ilə birləşməsindən yaranması fikri də müdafiə olunur. Buna
görə də, yalnız bir fərziyyəyə əsaslanaraq -maq (-mak), -mək (-mek) şəkilçisinin qədimliyi
barəsində hökm vermək olmaz.

Müasir türk dillərində müxtəlif məsdər şəkilçilərindən istifadə olunsa da, bu morfemlər
arasında –maq (-mak), -mək, (-mek) şəkilçiləri daha geniş yayılıb. Belə ki, bu morfemə -maq,
-mək şəklində Azərbaycan dilində, -mak, -mek şəklində türk və türkmən dillərində, -maa, -
məə şəklində qaqauz dilində rast gəlirik. Bundan əlavə, özbək dilində -mak, uyğur dilində isə
-mak, -mek şəkilçiləri məsdər funksiyası daşıyır. Lakin oğuz qrupu türk dillərindən fərqli
olaraq, özbək dilindəki –mok məsdər şəkilçisi bir o qədər də fəal deyil. F.R.Zeynalov bu
münasibətlə yazır ki, özbək dilində ilk dövrlərdə -mak şəkilçisi çox məhsuldar olmuş, indi isə
öz fəallığını itirmişdir. Özbək dilçilik ədəbiyyatında bu formalar hərəkət adı hesab edilir:
bermok, ukimok, keltirmok, qapirmok, urqanmok və s. (11, 251). Həm də nəzərə almaq
lazımdır ki, özbək dilində məsdərlər –u, -uv şəkilçiləri ilə də əmələ gəlir: beruv, işlov, yozuv,
ukuv və s.

Qeyd etmək lazımdır ki, yeni uyğur dilində də məsdərlər –maq, -mək şəkilçisi ilə yanaşı, -
ğu, -ku, -qu, -kü şəkilçiləri ilə də düzəlir: kətmək, kaçmak, yatmak, tikmək, yazmak, uxlimak,
alqu, eytku, kətkü, barğu və s.

-maq(-mək) şəkilçisinin mənşəyi barədə müxtəlif fikirlər irəli sürmüşlər. Məsələn,
N.A.Baskakov –maq (-mək) şəkilçisinin –man (-mən) morfemindən, A.N.Kononov –ma (-mə)
şəkilçisi ilə -qa, -ğa şəkilçisinin fuziya yolu ilə birləşməsindən, Q.Ramstedt –m və -aq (-ək)
şəkilçilərinin birləşməsindən əmələ gəlməsi fikrini irəli sürürlər. Bu mülahizələr içərisində
B.A.Serebrennikov və N.Z.Hacıyevanın fikri daha əsaslandırılmış hesab oluna bilər. Onların
fikrincə,

-maq2 şəkilçisi feillərdən isim əmələ gətirən –ma2 morfemi ilə qədim istiqamət halının
şəkilçisi –k, -q morfeminin birləşməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir (9, 238).

Müasir türk dilçiliyində -mak, -mek şəkilçisinin ilkin olması, -ma, -me şəkilçisinin –k
ünsürünün düşməsi nəticəsində -mak, -mek şəkilçisindən törəməsi fikri müdafiə olunur.
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Məsələn, T.Banquoğlu, Z.Korkmaz kimi alimlər –ma, -me şəkilçisinin –mak, -mek
şəkilçisindən sondakı –k ünsürünün düşməsi nəticəsində əmələ gəldiyini göstərir (13, 421; 14,
171).

Bütün bunlara əsaslanaraq deyə bilərik ki, -maq (-mək), eləcə də -ma (-mə) şəkilçisi feilin
zaman, şəxs və kəmiyyət ifadə etməyən və bir sıra xüsusiyyətlərinə görə isimlərə yaxınlaşan
formasını əmələ gətirən funksional şəkilçidir.

Məqalənin aktuallığı. Türkoloji dilçilikdə məsdərlərlə bağlı elmi mübahisələr həmişə
olmuşdur və alimlərin bu məsələyə münasibəti də fərqlidir. Məqalədə bu məsələyə
toxunulması da onun aktuallığından irəli gəlir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müasir Azərbaycan və
türk dilində məsdər şəkilçisi ilə bağlı bir sıra alimlərin elmi araşdırmalarına istinad edilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Суффикс инфинитива в Азербайджанском и турецком
языках в качестве функциональных суффиксов

Резюме

Тема инфинитива является дискуссионной в тюркологическом языковедении. Время
от времени авторами были предприняты попытки высказывания и обоснования
некоторых суждений по поводу данной формы глагола, и она была разъяснена разными
способами: как наименование инфинитивного действия, как субстантивированный
глагол, как неопределенное наименование глагола. Данные вопросы были детально
рассмотрены в статье, и автором был обоснован вывод о том, что суффикс инфинитива
являяется функциональным суффиксом.

P. Garibova

Infinitive suffix in the Azerbaijani and Turkish
languages as functional suffixes

Summary

The subject of an infinitive is debatable in turkology linguistics. From time to time authors
made attempts of a statement and justification of some judgments concerning this form of a
verb, and it was explained in the different ways: as name of infinitive action, as substantiated
verb, as uncertain name of a verb. The matters were in details considered in article, and the
valid conclusion that the suffix of an infinitive is a functional suffix was the author.

Redaksiyaya daxil olub: 14.05.2019



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

8
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discourse

Koherentlik mətnin məntiqi-semantik bütövlüyünü təmin edən vasitələrdən biridir.
Koherentlik mətnin bütövlüyünü şərtləndirir. Mətndəki diskursların formalaşmasında
koherentliyin mühüm rolu vardır. M.A.Kobrin yazır ki, koherentlik dialoq diskursları üçün
daha çox xarakterikdir. Kompleks koherentlik mətnin relevant əlamətini şərh edir,
dialoqlardakı diskursun qrammatik, leksik, prosodik (yaxud məntiqi-semantik və
kommunikativ bütövlüyünü yaradır (14, s. 16)

Mətn dilçiliyində koherentliyin spesifik konseptual əlamətləri vardır. Daha doğrusu,
həmin əlamətlərə əsaslanmaqla mətnə işarələr sistemi kimi baxılır.

Müasir dilçilik artıq öz tədqiqatlarında ümumi antroposentrik istiqamətləri hədəfə
çevirərək dildə “insan amili”ni qabardır, dilin üslublarında (bədii, publisistik və s.) insanın
ağlı, şüuru, təfəkkürü, mənəvi-praktik fəaliyyəti və s. əsas götürülür. İnsan amilinin rolu
dilçilikdə yeni istiqamətlərin-kommunikativ linqvistikanın və koqnitiv semantikanın meydana
gəlməsini təmin edir. Dil və onun işarələr sistemi kommunikativ bir fəaliyyət kimi, “dünyanın
mənzərə”si kimi öyrənilməyə başlanılır. Məhz tədqiqat işində ingilis və Azərbaycan dillərinin
diskurs materialları əsasında həmin işarələr sistemində bir hadisə — metaforlaşma hadisəsi,
bu hadisəsinin mahiyyəti, tipologiyası və linqvistik-koqnitiv əsasları öyrənilir. Metaforik
mənaların, obrazların formalaşması prosesi koqnitiv aspektdə müəyyənləşdirilir.
Y.S.Stepanova yazır ki, “metafor dilin fundamental vasitəsidir, dilin oppozisiya elementidir”
(16, s. 229).

Metaforlaşmış fikir-obraz blokuna metafor, müqayisə, metaforik epitetlər və s. daxildir.
Daha geniş dairədə canlı metaforlar, metonimiyalar, sinekdoxalar (istiarələr), simvollar
(semiotik işarələr), müqayisə və təşbehlər, oksimoronlar və s. əsasında həmin bədii hadisənin
linqvo-kulturoloji əsasları tədqiq edilir. Geniş məna sferalarının yaratdığı söz, termin və ifadə
modelləri nəzərdən keçirilir. Ayrı-ayrı tropların həmin prosesdə və bədii kontekstdə təkamülü
izlənilir, funksiyaları təhlil olunur. Metaforlaşmanın funksional aspektləri (təsvir funksiyası,
koqnitiv funksiya, mətnyaradıcı funksiya, praqmatik funksiya, mədəni funksiya və s.)
araşdırılır. Metaforlaşmanın diskursda formaları və tipləri, müxtəlif üslublar sistemində
metaforlaşma hadisəsinin təzahür formaları və s. tədqiq olunur.

Diskursiv təhlil əsasında iki müxtəlifsistemli dillərdə metaforlaşmanın aşağıdakı
funksiyaları müəyyənləşdirilir: 1) terminyaratma funksiyası; 2) mətnyaratma funksiyası.

Diskursiv təhlil kommunikasiya prosesində kifayət qədər müxtəlif metaforların əmələ
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gəlməsini aydınlaşdırmağa imkan yaradır. Diskursun əks etdirdiyi hadisənin məzmun və
mahiyyəti və təfəkkür təcrübi olaraq metafor növləri ilə tənzimlənən insan davranışına işarələr
vasitəsi ilə təsir edir, bu isə çox subyektiv faktorlarla müşayiət olunur. Nəticədə koqnitiv
blokda fərdi, psixoloji əlamətlərdən asılı olaraq metaforlar konseptuallaşır, yəni təsəvvür
olunur.

Bədii diskursda metaforlaşmanın spesifik linqvistik və obrazlılıq əsasları mövcuddur.
Bədii mühitdə metaforlaşma prosesi diskursiv səciyyə daşıyan, cümlə və mətnlə əlaqədar olan
hadisədir. Adi, normativ cümlələrdən fərqli olaraq, belə cümlələrdə sintaktik biçim
metaforlaşdıqda sintaktik qəlib yeniləşir, ifadə tərzində metaforikləşmə vasitələrinin gücü
artmış olur.

Diskursda metaforlaşma prosesinin tədqiqi kontekstual metafor nəzəriyəsinin uğurunu,
nailiyyətini göstərir. Diskurs daxilində metaforlaşma prosesinə belə yanaşma nəticəsində
metafor mürəkkəb-verbal-obraz kompleksi kimi baxılır, bu zaman belə suallar meydana çıxır:
“diskursda obraz sistemi haradadır, yeni sahə anlayışları harada meydana gəlir?” Tədqiqatın
gedişində bu mühüm sualların cavabı verilir.

Metaforlaşma prosesinin diskursiv təhlili mətn içərisində aparılır. İngilis və Azərbaycan
dillərinin materialları əsasında metaforlaşmanın diskursiv təhlili bir daha sübut edir ki, dil
sistemində metaforların yaranması, düşüncə hadisəsidir, insan şüurunun əşya və hadisələr
arasındakı qarşılıqlı məntiqi əlaqələri dərk olunması ilə birbaşa bağlıdır.

Metaforlaşma prosesində epitetlər xüsusilə seçilir. Epitetlər mətndə modallığın əsas
göstəricilərindən biri kimi işlədilir. Cümlədən fərqli olaraq mətndə eyni bir obyektə aid olan
epitetlər-bədii təyinlər diskursun müxtəlif vahidlərində paylana bilir. Məs.: “Bu fikir bir an
içində cavan oğlanı utandırıb, qıpqırmızı qızartdı. Muncuq-muncuq tər damçıları onun alnını
bürüdü. Buna görə də oğlan dayandı, cib yaylığı ilə tunc rəngli əsmər üzünü sildi. O,
pərtliyini gizlətməyə çalışdı” (Cek London. Martin İden (roman). Bakı: Şərq-Qərb, 2009, s.
15)

“The world is a fine place and worth the fighting for I hate very much to leave it. And you
had a lot of luck, he told himself, to have had such a good life” (E.Hemingway). Dünya gözəl
yerdir və onun uğrunda mübarizə aparmağa dəyər. Buna görə də mən onu təbrik etmək heç
istəmirəm. Və sənin bəxtin gətirib ki, belə yaxşı həyat sürürsən, o, öz-özünə dedi. Müqayisə-
qarşılaşdırma metaforlaşmanın mühüm növlərindən biridir. Mətndə müqayisə vasitəsi
diskursiv məkanda obrazlılığı formalaşdırır. Məs.: “Birdən-birə ona elə gəldi ki, bu saat
masanın üstündəki kitablara toxunacaq, buna görə də ürküdülmüş at kimi geri sıçradı və az
qaldı royalın qabağındakı kətili aşırsın” (Cek London. Martin İden (roman). Bakı: Şərq-Qərb,
2009, s. 15)

Bəzən diskursda epitetlə müqayisə çulğalaşaraq metaforlaşma hadisəsini yaradır. Məs.:
“Onun həssaslığı daha da şiddətlənmiş, pərtliyi isə həddini aşmışdı. Buna görə də Arturun
məktubun üstündən ona dikilən oğrun baxışları oğlanı bir bıçaq zərbəsi kimi yaraladı” (Cek
London. Martin İden, s. 16).

Diskursda “oğrun baxışlar” epiteti və “oğlanı bir bıçaq zərbəsi kimi” müqayisəsi bir
yerdə istifadə olunmuşdur.

Və yaxud: Əvvəl o, məni açmadı, amma sonra gördüm ki, qızıl kimi adamdır (Anar.
Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı, 2003, s. 34)

All through this war we have suffered from a lack of discipline and from the disobeying of
orders and I will wait a while still for the Ingles. But if he does not come I must go in spite of
all orders for I have a repot to make now, and I have much to do in these days, and to freeze
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here is an exaggeration and without utility. (E.Hemingvvay). Bütün bu mübarizə boyunca biz
intizamsızlıqdan və əmrlərə tabe olmamaqdan zərər çəkmişik və mən bir qədər ingilisləri
gözləyəcəyəm. Lakin o, tezliklə gəlməsə, mən bütün əmrlərə baxmayaraq, getməliyəm, çünki
indi məruzə hazırlamalıyam və bu günlər mənim çoxlu həll etməli işlərim var və burada
qalmaq tamamilə artıqdır və heç bir faydası yoxdur. Bu mətndə “but” bağlayıcısının iştirakı
ilə diskurs formalaşmışdır.

Bədii əsərdə əsas məzmun xətti ardıcıllığa malikdir. Eyni qaydada, təsvir edilən obyekt və
subyektlərə münasibətin tam aşkar olunması da ardıcıl proses ola bilər. Diskurs elementlərinin
birində müəllifin obyektə münasibətinin bir cəhəti, başqa vahiddə isə digər cəhəti şərh edilir.
Bəzi hallarda, müəllif mətnin bir vahidində obyektə münasibətini hərtərəfli açır. Müəllifin
obyektə və ya subyektə münasibətinin mətnin tam bitməməsi halında formalaşması, bədii
əsərdə müəyyən məzmun daşıyır.

Məsələn, yazıçının obyektə (“divardan asılmış lövhə”yə) münasibətini əks etdirən diskurs:
“Yağlı boya ilə çəkilmiş, divardan asılı lövhə onun nəzərini cəlb etdi. Böyük və qüdrətli bir
dalğa sahildəki qayaya çırpılıb parçalanırdı”. (bu münasibətin bir cəhəti). İkinci bir cəhət -
diskurs elementinin digərində: “Göyün üzünü aşağı enmiş qara buludlar bürümüşdü, qürub
edən günəşin şəfəqlərinə boyanmış, şahə qalxan dalğalar üzərində kiçik bir yelkənli gəmi
vardı. Gəminin bir yanı elə əyilmişdi ki, bütün göyərtəsi aşkar görünürdü. Bu mənzərə çox
gözəldi — gözəllik isə cavan oğlanı yenilməz bir qüvvə ilə çəkib öz ağuşuna alırdı”. (Cek
London. Martin İden, s. 17).

Bu diskursun adını “Lövhə” qoymaq olar.
Bu cür mətnlərdə diskurs vahidlərinin miqdarı artdıqca həm məkan, həm də zamanla

əlaqədar informasiyalar genişləndirilir. Genişlənmə həm faktual, həm də konseptual
informasiya sayəsində əldə edilir.

Əlbəttə, dil vahidlərinin hər birinin informasiya yükü vardır. İnformasiya müəyyənlik
dərəcəsi ilə xarakterizə olunur. Dil işarələrinin çoxluğu və qanunauyğun birləşməsi
informasiyanın müəyyənlik dərəcəsini artırır. Mətnə həm dil, həm də nitq faktı kimi yanaşan
akad. K.M. Abdullayevin fikri burada yerinə düşür: “İnformasiya bütövlükdə cümlədə yox,
cümlələr birliyində, yəni, məhz mətndə özünü göstərir. Məhz cümlələr birliyi nitq fəaliyyəti
üçün əsas olan informasiya sığınacağına çevrilə bilir” (17, s. 245)

Mətndə ünsiyyət zamanı ötürülən 3 informasiya tipindən (koqnitiv, dil və kommunikativ)
danışan A.Məmmədovun fikrincə, mətn kommunikativ vahid kimi müəyyən koqnitiv
informasiyaya malikdir və həmin informasiyanın mətn qəbul edilməsinə ötürülməsi mətnin
funksiyasına aiddir. Koqnitiv informasiya-insanın psixi fəaliyyəti nəticəsində əldə olunmuş və
işarə sistemləri ilə sosial şəkildə ifadə olunmuş dünya haqqında biliyidir. Dil informasiyası-
dünya haqqında dil vahidlərindəki informasiyadır. Kommunikativ informasiya isə mətndə
ifadə olunmuş müəllif fikri barədə informasiyadır» (18, s. 5, 9)

Mətn qurulduqca informasiya çoxalır, mənadan məzmuna doğru istiqamət alır.
İ.R.Qalperin mətndəki informasiyanın (məsələn, rəssamlıq barədəki təsəvvürlər) 3 növünü
göstərir: 1) faktual, 2) konseptual, 3) mətnaltı.

Yuxarıda qeyd olunan «Lövhə» mətnindəki faktual informasiya faktlar, hadisələr,
proseslər barədə məlumatları özündə birləşdirir.

“Lövhə” mətnindəki konseptual hadisə və proseslər, onların iştirakçılarına müəllifin
münasibətini ifadə edir. (Onun rəssamlıq haqqında heç bir təsəvvürü yoxdur).

“Lövhə” mətnindəki mətnaltı informasiya assosiativ və konnotativ mənalardan irəli gəlir.
Bu mənanı modal gerçəklik yerinə yetirir: Doğrudur, bu oğlan mağazaların vitrinlərində yağlı
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boya ilə çəkilmiş lövhələr görmüşdü, lakin vitrinin şüşəsi həmin lövhələrə diqqətlə baxmağa
imkan verməmişdi (Cek London. Martin İden, s. 17).

Diskursun bir növü “universal diskurs”dur. Y.Nayda araşdırmalarında 8 “universal
diskurs”u ön plana çəkir. Həmin diskurslar aşağıdakıları əhatə edir:

1) mətnin başlanğıcının və sonunun nişanlanmasının müxtəlif üsulları. Həmin üsullardan
biri “lövhə” söz-işarəsidir. Bu söz mətnin-diskursun başlanğıcında da, sonunda da nişanlama
məqsədi ilə işlənmiş, mətni struktur-semantik və məntiqi-semantik cəhətdən qapaya bilmişdir;
2) əlaqəli mətnin daxili keçidlərinin nişanlama üsulları; 3) temporal əlaqələr; 4) məkan
əlaqələri; 5)məntiqi əlaqələr; 6) diskurs iştirakçılarının identifikasiyası; 7) müxtəlif
elementlərin, diqqətin onların üzərinə cəmləşdirilməsi üçün ayrılması; 8) müəllifin, yaxud
onun mövqeyinin əsərdə duyulması.

Həmin universal diskursların bir qismini mətndən asanlıqla seçmək mümkündür.
Surət və obrazın adının şəxs əvəzliyi ilə göstərilməsi: “Lövhə” mətnindən: O, (yəni cavan

oğlan) öz yöndəmsiz yerişini unutdu və lövhənin lap yanına gəldi. O, indi rənglərin
qarşısından ibarət cızma-qaraya çevrilən şeyə təəccüblə baxırdı (mətn-diskursda “o” şəxs
əvəzliyi bir neçə dəfə təkrar edilir və adı bilinməyən “cavan oğlan” adının yerinə işlənir).
Yazıçı mətn hissələri arasındakı əlaqəni digər vasitələrlə də yarada bilir. Personajın adı
əvəzinə onun barəsindəki məlum informasiyadan istifadə edir. Məs.: “cavan oğlan”. Digər
diskursa nəzər salaq: Qumru-Qədrin arvadı. (Mir Cəlal. Dirilən adam. Roman. Seçilmiş
əsərləri. I cild, Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1957). Nişanlanma əslində koheziya
vasitəsilə aşkar olur. Koheziya mətnin tərkib hissələri arasında rabitədir.

Diskurslardan ən mürəkkəbi müəllifin iştirakı ilə bağlıdır.
Bədii ədəbiyyatda qış haqqında yazanların bəziləri onu şəxsləndiriblər. Lakin onun öpmək

xasiyyətinə Əli Kərim ilk dəfə bir şair kimi diqqət yetirib:

Külək qarı püskürür... Qışın öpüşü kimi
Yerdən göyə qar yağır. Şaxta yapışır üzə (“Əllər” şeirindən)

Burada “şaxta” təsəvvürdə hərarətli öpüş, “soyuq öpüş” kimi qalır.
Metaforlaşma prosesi elmi linqvistik, elmi-kütləvi diskurslarda da çox müşahidə olunur.

Z.Aleksandrovna yazır ki, metaforlaşma elmi diskursda bir problemdir. Metaforlar elmi
anlayışların spesifikasını müəyyənləşdirir, terminologiyada mühüm rol oynayır, elmi nitqi
zənginləşdirir, alimin fikirlərinin açılmasında, yaxşı dərk edilməsində geniş istifadə olunur
(19).

Linqvistik diskursun (elmi) metaforik modelləri kommunikativ-koqnitiv məkanda
gerçəkləşir. Elmi diskurslarda spesifik metaforik modellər (linqvistik mətnlər) bir qayda
olaraq formalaşır. Elmi diskursda metaforlaşma bir problemə çevrilir. Belə ki, metafor geniş
şəkildə elmi anlayışların spesifik xüsusiyyətlərini təyin edir. Əlbəttə, elmi anlayışların
spesifikasının açılmasında terminologiya mühüm rol oynayır, metaforik vahidlər elmi nitqi
zənginləşdirir. Metaforlar koqnitiv resurs (ehtiyat) kimi mətndə (geniş mənada diskursda)
çıxış edir. Metafor unikal anlaşılma (dərkolunma) mexanizmi kimi özünü göstərir. Linqvistik
mətnlərdə (geniş mənada diskurslarda) metaforlaşma funksionallaşır.

Linqvistik diskurslarda bəzən elmi mətnlərin dil əlamətləri bədii nitqə nüfuz edir. Tələb
odur ki, elmi informativlik bədiiliyin emosionallıq işığını söndürməsin. Ümumiyyətlə, bir sıra
yazıçılar mətndə diskurs həcminin nə demək olduğunu bilir. Məs.: “Amma İsfəndiyar kişi evə
tələsmirdi. Dəmirçixananın böyründən axan arxın üstünə ayaq körpüsü əvəzinə qoyulmuş
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dəmir borunun oyuğundan konserv qutusunda araba yağı ilə əski parçasını götürüb, qara xrom
çəkmələrini yaxşı-yaxşı silib parıldadır, torpaqla və otla sürtə-sürtə əllərinin his-pasını yuyur,
həmişə köynəyinin döş cibində gəzdirdiyi daraqla saqqalının altını, üstünü darayıb sığallayır,
qurum və kömür qoxuyan papağını çırpıb başına qoyur, gödəkçəsi çiynində, təsbehi əlində,
zərif, nurani sifətinə nisbətən bir az kobudtaraq, tökmərək bədəni şax tutub, ağır, yorğun
addımlarla kəndin ortasına, idarənin qabağına yollanırdı” (İ.Hüseynov. Saz. Povest. Bakı:
Azərnəşr, 1987, s. 34). Bu diskursda aydın portret yaranır, bədii lövhənin aydın və əlvan
rəngləri bir baxımla görünür. Lövhənin görünüşündə və dərk edilməsində qaranlıq bir şey
yoxdursa, deməli, diskurs öz bədii işini gərəyincə yerinə yetirib. Deməli, hər bir diskursun
həcmi və konteksti var, diskursu təşkil edən cümlələrin öz fikir yükü, öz bədii-üslubi çəkisi
var. Buradakı söz-ifadə işarələrlə obrazın sosial mənsubiyyəti, ziyalılıq və ya qeyri-ziyalılığı
zahirdən də görünür. Hər bir diskursda müvafiq, məxsusi üslubi təzahürlər də olur.

Linqvistik diskurslarda metaforik modellər, əsasən, aşağıdakı ifadələr üzərində qurulur:
“dilin obrazı”, “mənəviyyatın dili”, “çoxobrazlı metaforik baza”, “dilin obyekti”, “dilin
mexanizmi”, “dil oyunu”, “dilin dinamik strukturu”, “dil-axan konqlomerat”, “dil-yaradıcı
fəaliyyət”, “verbal kommunikasiya”, “dil orqanizmi”, “dilin daxili forması”, “sözün daxili
forması” və s.

Diskursda metaforik ifadələrə baxaq: “Söz ustalarının əsl dil yaradıcılığı isə leksik-
frazeoloji məzmunda olur. Ancaq bu yaradıcılıq anlayışını üyüdüb-tökmək, bol-bol məhsul
əldə etmək kimi qavramaq düz deyil. Dil yaradıcılığına belə sürəklilik zərərlidir-dil korlanır,
artıq şeylə yüklənir. Sonra təzə iş açılır — bir də gərək təzədən dil bunlardan təmizlənsin; dil
təbii görünməyən heç nəyi qəbul etmir, o, dərya kimidir — çirkabı sahilə atır. Bir yazıçı, bir
şair bütün ömrü boyu 3-5 münasib söz hazırlaya bilsə, o, xalq dilinin boynuna böyük minnət
qoymuş olar — bu, əvəzsiz xidmətdir, dəyəri heç nə ilə ölçülməyən böyük işdir. Şübhəsiz,
yazıçı-şairin dil yaradıcılığı ilə bağlı ən çox əl-qol açdığı yer frazeoloji sahədir” (20, s. 6)

Metaforlaşma siyasi publisistik diskursda da məhsuldar istifadə olunur. Publisistik
diskurslarda həyatda baş verən hadisələrin ancaq sadalama yolu ilə deyil, həm də bədii,
ehtiraslı və obrazlı tərzdə, özü də lakonik ifadə olunmasında metaforlaşma xüsusi rola
malikdir. Məsələn, radio dilinin bütün gözəlliyi, emosiyaların ifadəsi verbal (sözlü) vasitələrlə
çatdırılır ki, burada başlıca güc metaforik fiqurlardır. Məs.: “Salam, istəkli dinləyicilər. ...isti
hərarətini, hənirtisini və çaparaq gəlişini böyük ümidlə qarşılayırıq. Yazın ilıq nəfəsini,
mehini ciyər dolu uduruq və insanların hamısına xas olan bir inamla bu baharın, bu ilin daha
səbatlı və daha çox bolluq gətirəcəyini tez-tez təkrar edirik” (“Bahar gəlir” verilişindən)

Metafor koqnitiv əməliyyatlara təkan verir, bu, xüsusilə siyasi və media diskurslarda daha
çox özünü göstərir. G.Lakoffun fikrincə, metaforlaşma yalnız bədii üsluba aid deyil, həmçinin
metaforlaşmış ifadələrdən siyasi diskurslarda da istifadə olunur (21, 388 s.). Beləliklə,
diskursiv təhlil ekstralinqvistik amilləri aydınlaşdırmağa, onu yerbəyer etməyə kömək edir.
Situasiyanın təsviri mətnə aydınlıq gətirir. Əlbəttə, metaforlaşma prosesini, onun yaranmasını,
əhəmiyyətini öyrənmək üçün diskursiv təhlilə müraciət etmək hər zaman lazımdır. Bu cür
təhlil ünsiyyət prosesində kifayət qədər müxtəlif və rəngarəng metaforların yaranma
səbəblərini aydınlaşdırmağa imkan verir. Diskursun əks etdirdiyi hadisənin mahiyyəti və
düşünmə praktik olaraq metafor ilə tənzimlənən insan davranışına işarələr vasitəsi ilə təsir
edir, bu isə çox subyektiv amillərlə müşayiət olunur. Nəticədə koqnitiv bloklarda fərdi,
psixoloji cəhətlərdən asılı olaraq metaforlar konseptuallaşır. Diskursda metaforlaşmanın bir
sıra səviyyələri mövcuddur: daxili səviyyə, əsas səviyyə və nüvə səviyyə. Diskursun nüvə
səviyyəsində məhsuldar metaforik modellər (metaforanın dərəcələri — aşağı, orta, yuxarı
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dərəcələr) formalaşır.
Nəhayət, tədqiqatda əsas diqqət, evristik əlaməti ilə müxtəlif müstəvilərdə təfəkkür

mexanizmi kimi insanı axtarışa, yaradıcılığa təhrik edən, motivasiya yaradan və idrak
fəallığının müsbət nəticəsi olan anlama prosesinə səbəb olan metaforik ifadələrin (müxtəlif
diskurslarda) daha yaxşı başa düşülməsi yönündə inkişaf edən konseptual və koqnitiv metafor
nəzəriyyələrinin təkmilləşməsinə istiqamətlənməlidir. Metaforikləşmə daima obrazlılığa meyl
göstərən insan təfəkkürünün malıdır, dilin kateqoriyalarından biridir Metaforikləşmə
nəticəsində sözün keçid mənaları, leksik əhatəsi təyin olunur. Sözləri müxtəlif şəkildə
mənalandırma halları obyektiv aləmin bu və ya digər hadisəsinə, obrazların xarakterinə,
düşüncə və təfəkkür tərzinə uyğun tarazlaşır. Məs: “yalançı dünya”.

Tədqiqat göstərir ki, metaforlaşma hadisəsinin dildəki rolu diskursla bağlı da meydana
çıxır. Mövzunun aktuallığını şərtləndirən bir sıra səbəblər mövcuddur. Metafolrikləşmə
hadisəsinin diskurs və diskurs vahidləri səviyyəsində öyrənilməsi mətnin informativlik,
koheziya, koherentlik, implikativlik, eksplikativlik, inteqrativlik və modallıq əlamətlərinin
nəzərə alınmasının lazımlılığını sübut edir.

Fərdi-müəllif metaforları diskurslarda invariant quruluşu, semantik, psixoloji, etnososial-
mədəni, estetik və praqmatik amilləri üzə çıxarır. Bu hadisənin diskurs aspektində tədqiqi
bədii əsərin ideya-estetik məzmununun açılmasında spesifik rola malikdir. Tədqiqat göstərir
ki, metaforlaşma bir proses kimi diskursiv xarakterə malikdir. Nitq metaforaları elmi sferada
aktiv çıxış edir.

Metaforlaşmanın diskursiv təhlili bir daha sübut edir ki, dil sistemində metaforların
meydana gəlməsi, öncə, düşüncə hadisəsidir, dərketmənin predmet və hadisələr arasındakı
qarşılıqlı məntiqi əlaqələri anlaması ilə əlaqədardır.

Məqalənin aktuallığı. Diskursdan söhbət gedərkən onun koherent mətn olduğu göstərilir.
Yəni diskurs hər cür mətn ola bilməz. Qeyd etdiyimiz kimi, diskurs koherent mətndir.
Koherentlik mətnin xüsusiyyətidir. Koherentlik mətnin onu təşkil edən cümlələrinin məntiqi-
semantik, qrammatik, hər şeydən əvvəl sintaktik və üslubi nisbət və qarşılıqlı asılılıq olan
bütövlüyü kimi başa düşülür, koherentlik koheziyanın məntiqi-semantik, sintaktik və üslubi
növlərinin qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir. Bu baxımdan koherentliyin öyrənilməsi dilçiliyin hər
zaman aktuallığı ilə fərqlənən problemlırindən olmuşdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Dilçilikdə mətnin onu təşkil edən cümlələrinin məntiqi-
semantik, qrammatik, hər şeydən əvvəl sintaktik və üslubi nisbət və qarşılıqlı asılılıq olan
bütövlüyü kimi başa düşülən koherentliyin yuxarıda sadaladığımız aspektlərdən öyrənilməsi
yeni və aktuallığı cəlb edən məsələlərdəndir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində
təhsil alan tələbələr, dilçiliyin aktual problemləri ilə məşğul olanlar həm nəzəri, həm də
praktik baxımdan faydalana bilər.
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А. Сафарова
Дискурс как когеретный текст

Резюме

В статъе рассматривается существующие исследования о дискурсе и объясняется
этим произведением. Затем рассматриваются понятия терминов «дискурс» и
«метафора», «метафоризация». Просматривается процесс метафоризации и его
факторы формализации в дискурсах ссылаясь на художественные, публицистические и
научные тексты на английском и азербайджанском языках. Выясняется, что
метафоризация может повлиять на языковую картину мира. Это явление в языке
образует метафорические модели. На примерах выясняется роль разных дискурсов в
процессах языка, разума и коммуникации.

A. Safarova

Discourse as a coherent text

Summary

In the article the existing investigations on the discourse is considered, and they are
explained. Then notions on “discourse” and “metaphor”, metaphorization, term concepts are
explained. On the bases of English and Azerbaijani literary, publisistic and scientific texts, the
phenomenon of metaphorization, and the factors of its formulation in discourses are
considered. It becomes clear that metaphorization can influence on the language panorama of
the world. This phenomenon creates metaphoric models in the language. The role of
language, consciousness and discourses, taking place in communicative processes, are
clarified on the bases of examples.

Redaksiyaya daxil olub: 06.05.2019
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Amerikan ingiliscəsinin zənginləşməsində ispan
mənşəli alınma sözlərin rolu

Elnarə Putayeva
Azərbaycan Dillər Universitetinin

Linqvokulturologiya kafedrasının müəllimi

Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. A.X. Ramazanova,
filol.ü.f.d., dos. Ş.Ə. Albalıyev

Açar sözlər: alınma sözlər, amerikan ingiliscəsi, amerikanizmlər, etnik müxtəliflik, ispan
mənşəli alınmalar, hibrid dil

Ключевые слова: заимствования, американский английский, американизмы,
этническое разнообразие, испанские заимствования, гибридный язык

Key words: borrowings, American English, Americanisms, ethnic diversity, Spanish loan
words, hybrid language

İstənilən dilə yeni sözlərin daxil olmasının əsas səbəbləri dilin leksikasında baş verən bir
sıra yenilikləri vədil sistemlərində bir çox dəyişmələri doğuran səbəblərə uyğun gəlir. Başqa
xalqlara məxsus anlayışların dərk edilməsi üçün dilin özündə zəngin daxili imkanın olmasına
baxmayaraq, bəzi hallarda sözün başqa dildən alınması daha üstün tutulur. Başqa dildən
alınan hazır materialı dilin öz qanunlarına uyğun şəkildə dəyişdirib mənimsəmək resipient
dildə yeni sözün yaranmasından daha asandır.

Amerikan ingiliscəsinə də bir çox dillərdən xeyli sayda alınma sözlər keçmişdir. Aparılan
təhlillər bizə belə deməyə əsas verir ki, bu dilin lüğət fondunu zənginləşdirən Avropa
dillərindən biri də ispan dilidir. İspanlar ümumi ABŞ əhalisinin 18%-ni təşkil etməkdədir.
Rəqəmlərlə ifadə etsək, bu say 59 milyona çatmış hesab oluna bilər. İspan dilində danışan
yerli əhalini ABŞ-da “Hispanics” və ya “Latinos” deyə adlandırırlar. “Hispanics” termini
etnonim olaraq XX əsrdə yaranmış və ispan mənşəli xalqların ABŞ-ın qərbinə doğru axın
etməsi nəticəsində daha da geniş işlənmə arealına sahib olmuşdur. Hal-hazırda “Hispanics” və
“Latinos” sinonim kimi işləndiyi üçün irqi deyil, etnolinqvistik kateqoriyanı özündə ehtiva
edir. İspan mənşəli əhalinin həm miqrasiya, həm də yüksək təbii artım göstəricilərinə müvafiq
olaraq çox sürətlə artması ABŞ əhalisinin son yarım əsrdə baş vermiş artımın böyük faizini
təşkil edir. Afroamerikan əhalisindən sonra sayca ikinci yerdə dayanan ispanların
özünəməxsus radio və televiziya stansiyaları, qəzet və jurnalları və digər kütləvi informasiya
vasitələri mövcuddur.

Bir çox yer adları və toponimlərin məhz ispan mənşəli alınma sözlər olduğu artıq çoxdan
sübut olunmuşdur. Məsələn: El Paso, Laredo, San Antonio, Texas, San Francisco, San Diego,
Los Angeles, Las Vegas, Santa Crus, California və s.

İspan mənşəli azlıqların yarıdan çoxu əsasən Kaliforniya, Texas, Nyu-York, Florida və
İlinois ştatlarında məskunlaşmışdır. Bu etnik azlıqları 3 əsas qrupda birləşdirmək olar:
Meksikalılar, Puerto-Rikalılar və Kubalılar.

Amerika tarixində özünəməxsus yerə sahib olan Meksikalılar Los-Anceles kimi ABŞ-ın
iri yaşayış şəhərlərinin salınmasında xüsusi rola malik olmuşlar. Puerto-Riko isə əvvəllər
İspaniyanın müstəmləkəsi olsa da, 1878-ci ildə ABŞ-ın nəzarətinə keçmiş və günümüzədək
Birləşmiş Ştatların bir hissəsi hesab olunur. Kubalılar isə sayca üçüncü ən iri ispanəsilli etnik
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azlıq hesab olunur. Onların böyük əksəriyyəti Florida, Puerto-Riko, Nyu-York Siti və Nyu-
Cersi ərazisində məskunlaşmışdır. Məhz Kubalılar təhsil və ümumi yaşam səviyyələrinə görə
digər ispan mənşəli etnik azlıqlardan daha üstün hesab olunurlar [6]. “Hispanics” və ya
“Latinos” adlandırılmış etnik azlıqlar irqi mənsubiyyətə görə seçilmir və fərqləndirilmirlər.
Latın Amerikası, İspaniya və Portuqaliyadan olan sakinlər etnik baxımdan yuxarıda adı
çəkilən qruplara aid edilirlər. ABŞ-da olduğu kimi Latın Amerikasında da əhalinin müxtəlif
irqlərə mənsub olduğunu nəzərə alsaq, ispan mənşəli etnik azlıqlar üçün özünəməxsus irqin
olmadığının şahidi oluruq.

XXI əsrdə ingilis dilinin beynəlmiləl olaraq yaratdığı təsir dairəsi danılmaz faktdır, lakin
ingilis dilinin digər dillərlə də ayaqlaşmalı olduğunun da diqqət mərkəzində saxlamaq
lazımdır. Bəzi dilçilərin təhlillərinə əsasən, yaxın gələcəkdə ingilis və ispan dilinin eyni
səviyyəli dominant dillər olacağı ehtimal olunur. Dünya dillərini araşdıran mütəxəssislərin də
XXI əsrin sonunadək ispan dilinin ingilis dili səviyyəsinə qalxacağını düşünməyə bilməzlər.

Tamaron (1995) ABŞ ərazisində ispan dilinin roluna dair araşdırmalar apararaq belə bir
nəticəyə gəlmişdir ki, ispan dili gələcəkdə bu ərazilərdə ən mötəbər ikinci xarici dil olaraq
öyrəniləcək. Əgər ispanların iqtisadiyyat sahəsində yürütdüyü siyasət gələcəkdə də eyni
surətlə inkişaf etsə, onlar güclərinin hesabına gələcəklərini müəyyənləşdirərək öz mədəni və
etnik göstəricilərini ingilis (English) və ispan (Spanish) dillərinin hibridi olaraq “Spanglish”
kimi təqdim edə biləcəklər. Bu səbəbdən də ABŞ ərazisində yaşayan ispanların gələcəkdə
monolingual “Spanglish” dil daşıyıcıları olması ehtimal olunan nəzəriyyə hesab oluna bilər
[5]. Bəzi hallarda Amerikan ingiliscəsinin istifadəçiləri ispan dilinin təsiri altında müəyyən
səhvlərə yol verirlər. Belə səhvlərdən bəzilərini nümunə olaraq göstərə bilərik. İspan mənşəli
dil istifadəçiləri ingilis dilinin orfoepiyasına xas olan qayda olaraq saitlə başlayan sözlərdən
əvvəl işlənən qeyri-müəyyən “a” artiklına “n” birləşdiricisinin qoşulmasını mənimsəməyə
bilmirlər. Onlar eyni zamanda öz nitqlərində ingilis dilinə xarakter olmayan bir qaydanın –
sifətlərin cəmlənməsini labüd sayırlar. Digər tərəfdən, ispan dilində olduğu kimi ingilis
dilində də bir cümlə daxilində iki inkar hissəciyini istifadə etməyə cəhd edirlər. Bununla
yanaşı olaraq, bütün fellərdən sonra yalnız məsdər istifadə edən ispanlar ingilis dilinin
qrammatikasında fellərdən sonra ya məsdər, ya da cerund işlənməli olduğunu ifadə edən
qaydanı unudurlar [7].

Tarixə nəzərə salsaq, görərik ki, bütün alınma sözlərin uzunömürlülüyü eyni səviyyədə
olmamışdır. XV və XVI əsrlərdəki alınma sözləri təhlil edərkən biz J. De Mena və L. De
Gongoranın əsərlərində elə söz və ifadələrə rast gəlirik ki, bu ifadələr həmin dövrdən nə əvvəl,
nə də sonra mövcud olmamışdır. Eyni fikri biz müasir alınmalar haqqında da deyə bilərik.
Belə ki, dilçilərin də təsdiqlədiyi fikrə əsasən, heç də bütün alınma sözlər zamanın sınağına
tab gətirə bilmir. İspan dili ABŞ ərazisində ingilis dilindən sonra ikinci yeri tutur. Bu dilin
fransız, alman və bu kimi digər Avropa dillərindən daha geniş işlənmə arealı olmaqla yanaşı,
həm də Şimali Amerikaya daxil olan ilk Avropa dili hesab olunur. İspanların ABŞ ərazisində
ilk məskunlaşdığı dövrdə, yəni XVI əsrdə bu əraziyə təxminən 1500 dil daşıyıcısı axın
etmişdir. Hətta 2020-ci ildən sonra ispan dilinin dövlətin ikinci rəsmi dili olacağının ehtimal
edilməsi heç də təsadüfi deyildir. İspan dilindən keçmiş alınmalar ilk olaraq XVI əsrdə dilə
daxil olmağa başladı. İspaniya ilə xarici əlaqələrin XVI əsrdən etibarən geniş vüsət alması
həm quru, həm də dəniz ticarətinin inkişafına səbəb olurdu. Bu faktor yeni sözlərin dilə
keçməsinə şərait yaratdı.

Bəzi tədqiqatçıların apardığı araşdırmalara əsasən Amerikan ingiliscəsində işlənən ispan
mənşəli sözlərin sayı 10.000-ə çatmaq üzrədir. Bu kateqoriyaya aid olan bir çox sözlər yemək
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və qida adlarını ifadə etmək üçün lüğət tərkibinə daxil edilmişdir. Tamale, taco, salsa, cilanto,
burrito və s. belə alınma sözlərdəndir. Bu sözlərin bəziləri alındığı dildə olduğu kimi yazılsa
da, bəzi sözlər müəyyən assimilyasiyaya uğramışdır. Məsələn: ingilis dilində “tuna” kimi
yazılan iri balıq növü ispan dilindən bu dilə daxil olmuşdur və alındığı dildə “atun” kimi
səslənməkdədir. Hər iki dildə eyni mənanı daşıyan sözün istifadəsinə dair nümunələrin sayını
kifayət qədər artırmaq olar:

Amerikan ingiliscəsində İspan dilində
alligator (sürünən) el lagarto
cargo (yük) cargar
chocolate (şokolad) xocolatl
cigarette (siqaret) cigarro
comrade (yoldaş) camarada
mustang (mustanq) mestengo
peccadillo (günah) pecado
potato (kartof) papa
renegade (fərari) renegado
savvy (bilmək) saber
tomato (pomidor) tomate
İspan mədəniyyəti Amerikan cəmiyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Məsələn, ABŞ-da ketchup

(qida əlavəsi) qədər salsa, hotdog (xüsusi qəlyanaltı) qədər nanosda ABŞ əhalisi tərəfindən
sevilməkdədir.

Yemək adlarından guacamole, enchiladas, chiles rellenas, plantains, empanadas;
içkilərdən mango juice, margarita, Cuban mojito və başqaları ispan mətbəxini və
mədəniyyətini təmsil etməklə yanaşı Amerikan ingiliscəsində son dövrlərdə daha da çox
işlənmə hüququna sahib olmuşlar[8].

Amerikan ingiliscəsinə ispan dilində keçmiş sözlərin böyük əksəriyyəti XIX əsrdə
mənimsənildiyi üçün bəzi dilçilər tərəfindən bu dövr ən məhsuldar dövr adlandırılmışdır. Bu
dövrdə alınmış sözlərin aid olduqları məna qrupları sənaye, kənd təsərrüfatı, mədən sənayesi,
heyvandarlıq və s. bu kimi sahələri əhatə edirdi. Eyni zamanda bu sözlərin böyük əksəriyyəti
ticari məfhumları ifadə etmək üçün istifadə olunurdu. Məsələn: cargo, contraband, embargo,
potato, tomato, tobacco, etc. Müxtəlif təbiət hadisələri, bitki və heyvan adları digər məna
qrupunu yaradan ispan mənşəli alınma sözləri təşkil edir. Məsələn: canyon, coyote, hurricane,
mosquito, savannah, etc.

Digər sözlərin içərisində daha çox diqqət çəkən məna qrupu hərbi terminlərdir. Armada,
galleon, guerrilla, matador və s. bu qəbildən olan sözlərdir.

Bu etnik tərkibdə olan xalqların daha çox mədən tikintisində çalışdığını nəzərə alsaq.
Amerikan ingiliscəsinə keçmiş bir çox alınmaların məhz bu fəaliyyət sahəsi ilə əlaqədar
olduğunu da müşahidə edə bilərik. Məsələn: laza, sombre, gambusino, grasero, arreador və s.
Eyni zamanda heyvandarlıqla məşğul olan əhali illər keçdikcə öz dillərində işlətdikləri sözləri
ingilis dilinin orfoepiya qaydalarına uyğunlaşdıraraq işlətməkdə davam etmişlər. Nümunə
olaraq bir neçə sözü göstərə bilərik - cow puncher, cowboy, cowhand, caballero, rancho,
rodeo və başqaları [3].

Menken belə bir faktı diqqətə çatdırır ki, ABŞ ərazisində məskunlaşan əhali alman və
fransız dillərini yaxşı bildikləri üçün ispanlarla çox az ünsiyyət qurmuşlar. Bəzən bir çox
sözlərin ispan mənşəli olmadığı halda ispan dili vasitəsilə Amerikan ingiliscəsinə daxil
olduğunu da müşahidə edə bilərik. Məsələn: haiti tayfalarının dilində işlənən barbacoa ispan
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dili vasitəsilə Amerikan ingiliscəsinə keçərək barbecue formasını almışdır. İlkin mənası
“yatmaq üçün nəzərə tutulmuş çərçivə” olsa da, daha sonralar, dəqiq desək XVIII əsrin
əvvəllərindən etibarən “ət qızartmaq üçün çərçivə” mənasını əldə etmişdir. Başqa bir
nümunəyə baxaq: yenə də Haiti tayfalarının dilindən ispan dili vasitəsilə Amerikanizm statusu
qazanmış “canoe” XVI əsrdə “canoa” olaraq yazılsa da, iki əsrlik bir assimilyasiya dövrü
keçərək müasir yazılış formasını əldə etmişdir [1]. Etnik və irqi müxtəlifliyi ifadə edən sözlər
də mənşəcə ispan dilindən keçmiş sözlərdir. Bir neçə nümunəyə nəzər salaq: negro, mestizo,
mulatto, crede və s.

Sonda belə bir nəticəyə gəlirik ki, ispan və ingilis dillərinin qarşılıqlı təsiri danılmaz
faktdır. Hər bir halda sözalma hadisəsinin nəticəsi olaraq, Amerikan ingiliscəsi dilin lüğət
tərkibinə daxil olmuş yeni sözlərin hesabına zənginləşmiş və bu fakt dil daşıyıcılarının nitqinə
yeni rəngarənglik qatmışdır. Lakin bununla yanaşı olaraq onu da qeyd edə bilərik ki, parlaq
bir gələcəyi olan ispan dilinin ingilis dilinin təsiri altında öz qüvvəsini itirməsi,
kolonizasiyaya uğraması gözlənilən hadisə deyildir.

Məqalənin aktuallığı. Dilçiliyin mühüm sahələrindən biri kimi leksikologiyanın
öyrənilməsi hər zaman aktuallığı ilə diqqəti cəlb edən məsələlərdən olmuşdur.
Leksikologiyada isə alınma sözlər və onların alınmasını şərtləndirən amillər daha çox
müraciət olunan problemlərdəndir. Bu baxımdan məqalənin tədqiqat obyekti – ingilis dilinin
zənginləşməsində ispan mənşəi sözlərin öyrənilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Amerikan ingiliscəsinə daxil olan ispan mənşəli
sözlər araşdırılmışdır və bir sıra elmi yeniliklərə nail olunmuşdur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində
təhsil alan tələbələr, dilçilik məsələləri və xüsusilə də germanistika ilə məşğul olanlar həm
nəzəri, həm də praktik baxımdan faydalana bilər.
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Э. Путаева

Роль испанских заимствований в формировании
американского варианта английского языка

Резюме

Ни один язык не может существовать изолированно от других языков.
Заимствования играют определенную роль в процессе обогащения словарного запаса
любого языка. Мы не можем отрицать роль, которую заимствования разных языков
сыграли в формировании американского варианта английского языка. Если мы
посмотрим на список заимствованных слов из европейских языков, нам станет ясно,
что в американском английском существует много заимствований из испанского языка.
Испанцы, которые жили в США с 16-го века, приложили немало усилий, чтобы
повлиять на словарный запас. К этим типам относятся слова, относящиеся к животным,
растениям, природным явлениям, культуре, сельскому хозяйству и армии. Эти слова не
только обогатили словарный фонд американского английского, но и оказали большое
влияние на красочные речи носителей языка.

E. Putayeva

The role of Spanish loan words in the
formation of American English

Summary

No language can exist in isolation from other languages. Borrowings play a definite role in
the enriching process of the vocabulary of any language. We cannot deny the role that
borrowings of different languages have played in the formation of American English. If we
have a look on the list of loan words from European languages it is clarified to us that a great
deal of borrowings from Spanish exist in American English. The Spanish who had been living
in the USA since 16th century made a great effort to have an influence on the vocabulary fund.
A number of words related to animals, plants, natural events, culture and breeding, agriculture
and army are words of these types. These words not only enriched the vocabulary fund of
American English, but also had a great influence in the colorful speeches of native speakers.

Redaksiyaya daxil olub: 06.05.2019
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Teaching modal verbs can be difficult, especially to teachers who don’t have enough
experience.

Before teaching modal verbs one must be sure to know what a modal verb is. Briefly
saying, it is a verb that is not considered to be defective. It is not used with other verbs inside
a sentence. It expresses speakers’ attitude towards the action. Can, may, will, must, ought to,
would, could, should, shall can be given as examples to modal verbs. There exist real modal
verbs and semi modal verbs. Real modal verbs are can, may, must, etc. Semi modal verbs are
shall, will, should, ought to, etc. [4, p.5].

It can be problematic when trying to get the message of these special verbs across to the
student, so it is important to step the class carefully. It is important to keep the students
engaged while teaching. They need to be able to keep focus on the lesson. Learning complex
rules can be boring and time consuming for many of them, so a lot of teachers should tend to
consider this method of teaching [5, p.230]. Certainly, in some cases, it may be easier to
explain how something works grammatically and then give an example. There are many
possible ways, and it is also important for the teachers themselves to remember that with a
little bit of imagination, any communicative activity can be made to serve a purpose:

1. Encourage students to use Modal verbs in their speech:
To encourage them to use modal verbs in their speech shouldn’t be too difficult. Ask

various questions such as “What will you do tonight?” The student is expected to answer with,
“I will watch TV.” Continue with “What should you do tonight?” The possible answer may be
like this “I should do my homework.” Simple questions like this will allow the students to use
modals more and remember them quite easily.

2. Show the students’ mistakes:
When speaking or writing, it is always important to point out mistakes. Otherwise, this is

easy to forget. Particularly for beginners, one might not want to do this for a number of
reasons. Perhaps they feel bad about constantly interrupting the student when he or she is
speaking. However, it is important to make sure that they are aware of where they made
mistakes in order not to repeat them again.

3. Practice and Repeat:
Repetition is considered to be one of the main key in language learning. Telling a story or

http://busyteacher.org/3723-how-to-correct-mistakes.html
http://busyteacher.org/3723-how-to-correct-mistakes.html
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reading an article will probably help in this point. Ask questions as to why a specific modal
goes in one place, rather than another. This will make them think about the logic that goes
with it.

4. Fill in the Blanks Exercise:
This kind of exercise is often a very simple way of teaching any form of language learning.

The students will then have to think about why a specific verb goes in certain places. Try and
make them construct their own sentences as well.

5. Advice Column:
This method is meant to be very effective one. Try and find out some articles from various

sources such as from the Internet, and read them to students. By reading this, one will be able
to highlight the importance of modals and point out where they are used more often.

6. Tell a Story:
The other method is telling a story. Allow the students to make up their own story. Make

them put the character in specific situations, in case they will have a choice between, for
example, what they should do and what they can’t do.

7. Travel Tips:
Another exercise is to read an article or travel document about a specific area. This will

often be filled with plenty of modals for students to practice on.
8. Asking for Directions Role Play:
This method is often observed to be productive. When the students are proficient enough,

make them construct their own using the modals. This will give them a chance to demonstrate
their production skills.

9. Conclusions:
Write a sentence on the board such as “Mary was walking in the street and sawa dead

body.” Make the students find a conclusion, for example, “There might have been a killer
there.” “Someone may have had an accident”, etc.

10. Songs:
Songs are also considered to be another great way of teaching language. It may be a little

fun if one uses songs during the lesson. It can allow the students to practice using the modals
as well.

All of these ways can help the students become a little more interested in every subject.
The most significant expressing of modality is by means of modal verbs. The core modal

verbs are: can, could, may, might, must, etc.
There is also a set of semi modal verbs. These modal verbs behave in similar ways to core

modal verbs but share some characteristics with lexical verbs. The semi-modal verbs are: dare,
need, shall, will, etc.

There are also expressions of modality apart from the modal and semi modal verbs. For
example, we consider the role of other verbs which can express modal meanings (e.g. hope,
manage, suppose, seem, wish, want, etc.) and modal phrases which have become
grammaticalised (e.g. had better, be meant to, be obliged to, be supposed to). The modality
can be expressed by means of adjectives, adverbs and nouns.

There are two types of modal meaning.
One meaning is to do with certainty, probability and possibility, with an assessment of

potential facts and with deductions or predictions based on the assessment:
I might see you later. (It is possible, not certain)
I will see you tomorrow. (Speaker is certain)
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The other meaning involves getting things done or trying to control the course of events.
Modals used in this way express degrees of obligation and whether or not something is
necessary, desirable, permitted or forbidden. This use also refers to volition, people’s will to
do or not do things, and to their ability to do things:

You may go home now (speaker grants permission)
I must be careful what I say. (Speaker expresses necessity/obligation)
She can work right through the night without getting tired. (Speaker refers to ability)
Often, the same modal verb can be used with different meanings, depending on the

context:
I don’t know. You may be right.
(possibility: It is possible you are right.)
You may start now. (permission: You are allowed to start now.)
Could it be the other one that is causing the problem?) (possibility: Is it possible that the

other one is causing the problem?)
Could we come and see it on Saturday?
(permission: request for permission to come)
CORE MODAL VERBS:
General formal properties of modal verbs:
The forms of modal verbs differ from the forms of other types of verbs in significant ways.

Modal verbs have only one form and do not inflect for person or number [5, p.231].
Modal verbs do not have infinitive forms, either wit to or without to. Modal verbs have

no –ing form and no –ed participle form and therefore they lack progressive and perfect forms:
I’d like to be able to speak Japanese.
Modal verbs are placed first in the verb phrase and are followed by a verb in the base form.

The next verb may be a lexical verb or an auxiliary verb (be, do, have) or the substitute verb
do, but cannot be another modal verb:

We might stay an extra night.
We should be leaving soon.
It might have got lost in the post.
A: We can stick these in the letterbox tonight.
B: We could do, yeah. (followed by substitute do)
Modal verbs cannot be used as lexical verbs:
I must go bed. (not I must go to bed).
I can speak Italian. (Not I can to speak Italian)
Modal verbs can only stand alone when the lexical verb is understood:
A: Karen might have his number.
B: Yes, she might. (understood: she might have his number)
Modal verbs cannot indicate voice or aspect, though they may precede constructions with

passive voice and/or progressive/perfect aspect:
I think he could have been offended.
I don’t know when we’ll be arriving yet.
We should have thought of that earlier.
He might have been expecting it.
The aim of activities cover student’s language production which may be judged on its

communicative adequacy in connection to a specific task.
The characteristics and classification of the communicative activities are distinguished
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like the following [3, p.20]:

Speaker Listener
1) the speaker is eager to say something to
someone;
2) the students speak so that they should
achieve something;
3) the students select what they want to
use appropriately in their speech from
their language store;

1) the listener intends to listen to
something;
2) the listeners want to discover what the
speaker tries to convey;
3) the listeners use their different
language knowledge such as grammatical
and lexical items. They use them so that
they decode and interpreted the speech of
the speaker.

J.Harmer highlights the six characteristics of communication activities [2, p.28].
Communicative activities can be used on the communicative end of the communication
continuum.

It is necessary to mention that the functional and communicative potential of the language
have not been left out of focus as it was emphasized as fundamental dimension of the
language by British Applied linguists as well.

The theory of language as communication is the main source of the communicative
approach in language teaching. The theory was developed by J.Harmer who supported the
idea of “communicative competence”. The communicative competence theory by J.Harmer
illustrates the speaker’s needs to know in order to be communicatively capable in a speech
community [2, p.10].

Through years teachers and other language theorists draw their attention to the fact that
what activities might be considered to be enabling to develop students’ communication skills.
It is a known fact the second language students can be taught to master the grammar of the
language, as well as its pronunciation, its vocabulary and so on. But it is not a secret that they
cannot speak when they are in a language community.

Experiments show that puzzle-solving, role play, or simulation is included by many
popular communicative activities. They are used in order to encourage meaningful language
use. Using these activities students are expected to do things with information such as
guessing, searching, matching, exchanging, collecting, sharing, combing, and arranging [1,
p.3].

It is necessary to underline that the communicative language teaching raises crucial issues
for teacher training, material development, and testing and evaluation.

We may introduce some classroom activities for language learners which may help the
lessons to be productive.

The actuality of the article. The new ways of teaching modal verbs in the English
language auditorium.

The novelty of the article. To define, to investigate the modal verbs and to teach them in
the English lessons in a new way.

The practical importance of the article. To help the correct usage of the modal verbs in
the English language lessons by teachers, students, researchers and others.
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S. Məmmədova

İngilis dili dərslərində modal feillərin ünsiyyət
fəallığına əsaslanaraq öyrədilməsi

Xülasə

Məqalədə ingilis dili dərslərində modal feillərin ünsiyyət fəallığına əsaslanaraq
öyrədilməsi tədqiq olunur. Məqalədə qeyd edilir ki, modallıq danışanın danışıq prosesində
ifadə olunmuş fikrə münasibətini bildirən qrammatik kateqoriya hesab olunur. Münasibət
dedikdə, danışanın dinləyənə ötürmək istədiyi, yaxud ötürdüyü məlumat nəzərdə tutulur.
Qrammatik nöqteyi-nəzərdən ötürülən fikir müxtəlif səciyyəli və istiqamətli ola bilər.
Məqalədə danışanın ötürülən fikrə münasibəti belə qruplaşdırılır: 1. təsdiqedici və ya
inkaredici modallıq; 2. obyektiv və subyektiv modallıq; 3. həqiqi və ya qeyri-həqiqi modallıq;
4. real və ya qeyri-real modallıq; 5. arzuolunan və ya arzuolunmayan modallıq və s. Müəllif
yazır ki, modallıq kateqoriyasının reallaşmasının morfoloji vasitələri şəkil formaları ilə təmsil
olunur. Burada indikativ modallıq əsas yer tutur. İndikativ modallığın feilin şəxsli formaları
ilə bağlılığı qeyd edilir. İndikativ modallıq feilin şəxsli formaları içərisində morfoloji olaraq
və şəxs (kəmiyyət, şəkil) zaman morfemləri ilə ifadə olunur. İngilis dilində bunlar xəbərlik
göstəriciləri hesab olunur. Məqalədə müxtəlif elmi-metodik mənbələrdən istifadə edilib.

С. Мамедова

Обучение модальных глаголов на основе коммуникативной
активности на уроках английского языка

Резюме

В статье исследуется проблема обучения модальных глаголов на основе
коммуникативной активности на уроках английского языка. В статье отмечается, что
модальность - это грамматическая категория, которая обозначает отношение
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говорящего к содержанию высказывания в процессе разговора. Под понятием
«отношение» подразумевается информация, которую говорящий желает или передает
слушателю. С грамматической точки зрения переданная информация может быть
разной и ориентированной. В статье отношение говорящего к передаваемой
информации сгруппировано следующим образом: 1.модальность утверждения или
отрицания; 2.объективная и субъективная модальность; 3.правильная или неправильная
модальность; 4. реальная или нереальная модальность; 5. Желательная или
нежелательная модальность и т.д. Автор утверждает, что морфологические средства
реализации категории модальности представляются формами отображения.
Индикативная модальность в этом случае является ключевым. Отмечается связь
индикативной модальности с личными формами глагола. Индикативная модальность
выражается в морфологической форме и морфемах времени и личности
(количественная, форменная). На английском языке они считаются показателями
сказуемого.

Redaksiyaya daxil olub: 14.05.2019
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Leksik terminoloji təkrarların mətnyaratma imkanları

Fatma Yusifli
Bakı Qızlar Universiteti

E-mail: fat.isayeva2015@yandex.ru

Rəyçilər: filol.ü.f.d, dos. T.Ç. Şükürlü,
filol.ü.f.d.,dos. T.R. İsmayılova

Açar sözlər: mətn, termin, təkrar, leksik təkrar, mətnyaratma
Ключевые слова: текст, термин, повтор, лексическое повторение, текстура
Key words: text, term, repetition, lexical repetition, texture

Dil öz kommunikativ funksiyası baxımından yalnız fikirlərin ifadəsi üçün deyil, həmçinin
hiss və arzuların ifadəsi üçündür. Dildə ekspressivlik müxtəlif üsul və vasitələrlə ifadə oluna
bilər. Onlara əzizləyici formalar, müxtəlif tonlar, pauzalar, qoşa işlənən sinonimlər, antonim
sözlər, təkrarlar və bir çox digər vasitələr aid edilə bilər. Mətnin ekspressivliyi anlayışı dilin
leksik vasitələrinin ekspressivliyi anlayışından daha genişdir.

Ekspressivlik mətnin qlobal xassəsi, onun ümumi ifadəliliyi, leksik ekspressiv vasitələr
isə mətnin ekspressivliyini formalaşdıran vasitələr sistemində elementlərdən biridir (2, 98).
Mətnin ümumi ekspressivliyinin ən mühüm komponenti emotivlikdir.

Emosionallıq şəxsiyyətin, onun emosional sferasının vəziyyəti, keyfiyyətləri və
səviyyəsinin psixoloji xarakteristikası, emotivlik isə mətnin emosional effekt yarada bilən,
yəni resipientdə müvafiq emosiyalar oyada bilən dil vasitələrinin məcmusu kimi linqvistik
xarakteristikasıdır (2, 19). Mətndə onları yaradan ən mühüm vasitələrdən biri də təkrarlardır.
Dünyanın heç bir dilini təkrarlarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Təkrar xüsusi məna ifadə
edən sözün – temanın ön plana çıxarılması ilə bağlıdır. O, həmçinin remanın məntiqi
fərqləndirilməsinin effektiv və geniş yayılmış vasitəsidir. Yeninin təkrarlanması onu
danışanın özünün dərk etməsinin və dinləyənin ən yaxşı şəkildə mənimsəməsinin ən təsirli
üsullarından biridir (7, 38).

Y.M.Qalkina – Federok təkrarların çoxfunksiyalı olduğunu qeyd edərək, onların daha
dəqiq desək, leksik təkrarların həm də ekspressivlik vasitəsi olduğunu vurğulayır (6, 25).

Mətnin həm məntiqi – psixoloji, həm də semantik – qrammatik cəhətdən formalaşmasında
qrammatik vasitələrin yuxarıda qeyd olunmuş digər üsul və vasitələrin da rolu çox böyükdür.
Lakin mətnin komponentləri arasındakı əlaqə vasitələrinin ən geniş yayılmış universal növü,
qeyd etdiyimiz kimi, təkrardır (8, 56).

Leksik təkrar mətn yaradıcılığının çox güclü bir amilidir. K.Abdullayevin xüsusi olaraq
vurğuladığı kimi özünün struktur mürəkkəbliyindən və ya sadəliyindən asılı olmayaraq təkrar
prinsip etibarilə mətnin bütövlüyünə xidmət edən çox möhkəm sementvari bir üsul kimi üzə
çıxır. Mətndə elə məqamlar olur ki, onun özünəməxsus düyünlü nöqtələrində məhz cümlənin
təkrarı daha effektiv rol oynayır. Bu fikir bu və ya digər şəkildə başqa tədqiqatçıların
əsərlərində də qeyd olunur. Mətnin yaranmasında təkrarlar mühüm rol oynayır. Təkrar olunan
ünsür mətn komponentlərini elə qapayır ki, bunu ancaq dairə ilə müqayisə etmək olar.

Paralelizmin mətn daxilində qapalı bir konstruksiya olmasını göstərən Q.Bəyzadə
təkrarlığı onun başlıca şərti hesab edir.

Mətnin formalaşmasında terminoloji təkrar kimi iştirak edən leksik vahidlər çox

mailto:fat.isayeva2015@yandex.ru
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müxtəlifdir. Azərbaycan dilçiliyində mətnyaradan vasitə kimi bütün cümlə üzvləri çıxış edə
bilir. Mətnin formalaşmasında təkrarın hansı məqsədlə və hansı şəkildə işlənməsi ilə əlaqədar
maraq doğuran bir sıra fikirlər mövcuddur. Ə.Abdullayevə görə, mətn mənanın açılması
prosesində formalaşır və təkrar çox vaxt mətndə üslubi vasitə kimi qəbul edilsə də, onun
kommunikativ gücünü artırmaq üçün yanaşı, sonrakı cümlədə, yaxud da ardıcıl olaraq işlənə
bilər. Mətndə terminoloji səciyyə daşıyan leksik təkrarların işlənməsinə aid nümunələrə
diqqət yetirək: Ələviyyə Babayeva “Adamlar və talelər” romanı –“Leyla özünü bilməməzliyə
vurdu:

İndi Mədə xorasının cərrahiyyəsi o qədər də çətin əməliyyat sayılmır. Ürəyiniz sağlamdır.
Budur, baxın, — əlindəki kağızları vərəqlədi, axırıncı elektrokardioqrammanı çıxartdı, —
belə ürəyə cavanlar da həsəd çəkə bilərlər.

-Mədə xorası.Mədə xorasının da üzünü görmüşük deyə, — Dəmirçi oğlu əlini yellədi,-
məni elə avam bilməyin. Arıçı olanda nə olar!- onun ağıllı gözləri qıyıldı, sanki üzünə
gözlənilmədən parlaq işıq saldılar....” — Mətn üslubuna görə bədii mətnlər cərgəsinə aiddir.
Mətn tez – tez tibb sahəsinə aid terminlərin təkrarına rast gəlirik. Mədə xorası – termini 3 dəfə
mətndə təkrar olunmuş və fikrin daha ekspressiv çatdırılmasına xidmət edir. Mətndə ikinci
dəfə işlənən — Mədə xorası – termini implisit mənada işlənmişdir. Bu ifadəni deyərkən
obrazın keçmişdə bu xəstəliklə bağlı xatirələri beyində cəmlənir. Və bu ifadə böyük bir
sintaktik bütövü əvəz edə bilər (10, 67).

K.Abdullayev qeyd edir ki, “mətnin quruluşunda özünü göstərən təkrarlıq hadisəsi
struktur kompozisyon funksiya daçıyır. Bu, özünü onda göstərir ki, təkrar komponentlərlə
çərçivələndikləri zaman əlaqəli cümlələr toplusu bitkin frazafövqü birliyə çevrilir. Tekst
qapanır və onun tərkibini bitmiş hesab etmək olar. Əsas meyarımız məhz təkrarlığın ortaya
çıxarılmasındadır. Təkrar mətnin sərhədlərini göstərən ən vacib sintaktik məqam kimi özünü
göstərir.”

Artıq qeyd edildiyi kimi, təkrar mətnin komponentlərinin əlaqəliliyi üçün əsas amillərdən
biridir. Bu əlaqə vasitəsi iki hissədən ibarət olur: 1) təkrarlanan hissə 2) təkraredən hissə.
Mətnin komponentlərinin əlaqəsi bu iki hissənin birləşməsilə yaranır.

Təkrarlar həm də mətnin mənasını qüvvətləndirmək üçün işlədilir. Onlar fikrin güclü və
ya zəif şəkildə çatdırılmasına imkan yaradır. E.A.Referovskaya göstərir ki, qonşu cümlələrdə
sözün təkrarı ilə cümləni bitirən sözün növbəti cümləni başladığı hallarda bəzən “zəncir”
əlaqəsi yaradır. Bu zaman həmin söz, bir qayda olaraq birinci cümlədə rema rolunu oynayır
və ya ən azı rema qrupuna daxil olur, ikinci cümlədə isə tema kimi çıxış edir. Belə rema –
tema əvəzlənməsi öz-özlüyündə artıq frazafövqü vahidin daxilindəki cümlələrdə əlaqə
yaratmağa xidmət göstərir.

Bizi zəncirvari əlaqənin bir növü – leksik təkrar vasitəsilə reallaşan zəncirvari əlaqə
maraqlandırır. Zəncirvari əlaqənin ən geniş yayılmış növlərindən biri məhz leksik təkrarlar
vasitəsilə reallaşan “mübtəda – mübtəda” əlaqəsidir. Nümunələrlə fikirlərimizi daha dəqiq
ifadə edə bilərik.

İslam Səfərli “Göz həkimi” pyesi:
N.Nikoloyevna. Professor, bu sözlərin yeri deyil, bir azdan operasiyaya girəcək bir

cərrahı əsəbləşdirməyin.
Şahbazov. Xeyr, bərkə düşsə, bu əməliyyata mən özüm başlayacağam.
Nərminə. Çox gözəl olar. Biz buna yüz faiz razıyıq.
N.Nikoloyevna. Geoloq İvanovun cərrahiyyə əməliyyatında iştirak edəcək assisentlərə

tapşırın hazırlaşsınlar.
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Şahbazov. Mən bunun əleyhinəyəm.
N.Nikoloyevna. Bir azdan əməliyyat başlanmalıdır.
Şahbazov. Xəstə cərrahiyyə otağına gətirilibmi?
Gülər. Bəli, hər şey hazırdır.
Şahbazov. Mənə xalat verin, əməliyyatı özüm aparacağam.
Nərminə. Mənə də xalat verin. Mən də assisentiniz olum (11, 43).
Mətnə diqqət yetirsək görərik ki, “cərrahiyyə” tibbi termini mətndə 3 dəfə, “əməliyyat”

tibbi termini isə 4 dəfə təkrar edilmişdir. Leksik təkrarlar dedikdə buraya sözlər daxil edilir.
Terminlər də söz qruplarına daxildir. Göstərilən mətndə tibb terminləri zəncirvari təkrar
yaratmışdır. Sintaktik bütövdə “əməliyyat” termini müxtəlif hal kateqoriyalarında işlənərək
mətni formalaşdırmışdır. “Əməliyyata” – termini hərəkətin, işin yönəldiyi obyekti ifadə
etmişdir.

“Əməliyyatı” — termini işin icra olunduğu obyekti bildirir. “Əməliyyatda” – termini isə
hərəkətin, işin icra yerini bildirərək mətni yaratmağa xidmət etmişlər. Eyni zamanda termin
leksik təkrarları göstərilən sintaktik bütövü zəncirvari əlaqəylə qapamışdır. “Əməliyyat”,
“Operasiya”, “cərrahiyyə” – terminləri mətnin əsas korpus sözləridir. Və bütün korpusda
funksionallaşır. Bu terminlər mətndə təkrarlanaraq period yaratmışdır.

Eyni zamanda, mətndə “operasiya” terminoloji vahidi “əməliyyat” terminoloji vahidinin
sinonimik təkrarı kimi işlənmişdir. Və mətndə keyfiyyəti aşağı salmamış, əksinə
emosionallığın, ekspressivliyin bariz nümunəsi kimi qey edilə bilər. “Əməliyyat” və
“Cərrahiyyə” terminləri mətndə emosiyaları, obrazların daxili aləmini, təfəkkürünü üzə çıxarır.

Mətn parçası “cərrahiyyə prosesi” haqqında məlumat verir, bu baxımdan yanaşdıqda mətn
kommunikativ vahiddir.

Əməliyyat və cərrahiyyə sözləri terminoloji sistemdə də özünə yer tapmışdır. Bu sözlər
mətndə süjet yaradan əsas amillərdir.

Əməliyyat və cərrahiyyə sözlərinin sistem mənalarına diqqət yetirək:
1. Cərrah. ism. – xəstələri yarmaq üsulu ilə müalicə edən həkim.
2. Cərrahiyyə. ism – Cərrahlıq. Cərrahiyyə kafedrası. Cərrahiyyə şöbəsi. Cərrahiyyə

əməliyyatı.
1. Əməliyyat. is. – 1. Müəyyən bir məqsəd güdən və bir-biri ilə əlaqəli olan işlər.
2. Tibb. Bəzi xəstəliklər, yaxud yaralanmalar zamanı müalicə məqsədilə bədənin hər hansı

bir yerində icra edilən cərrahlıq işi. Cərrahlıq əməliyyatı. Plastik əməliyyat.
3. Müharibədə bir tapşırığı, məqsədi yerinə yetirmək üçün aparılan döyüş işləri. Hərbi

əməliyyat. Hücum əməliyyatı. Müharibə əməliyyatı.
4. Maliyyə, ticarət idarəsinin gördüyü işlərin məcmusu.
Leksik təkrarların bu növlərindən hər biri həm ikikompenentli, həm də çoxkomponentli

MSB-lər daxilində, həm ayrıca söz, həm söz birləşməsi, həm də cümlə şəklində özünü göstərə
bilir. Leksik təkrarlara daha dərindən nüfuz etmək üçün ilk növbədə onları xarakterizə edən
diferensial əlamətləri müəyyən etmək lazımdır.

Azərbaycan dilində mətnin başlanğıc mərhələsi onun sonrakı mərhələlərində formal
baxımdan tam və ya natamam şəkildə təkrarlana bilir. Mətnin əvvəlki cümləsindəki hər hansı
üzvün sonrakı cümlələrdə təkrar olunması çox geniş yayılmış bir əlaqə vasitəsidir.

Məqalənin aktuallığı. İlk dəfə olaraq Azərbaycan bədii mətnləri əsasında leksik
terminoloji təkrarların mətnyaratma imkanları öyrənilmişdir. Həmin leksik terminoloji
vahidlərin semantikasına toxunulmuş. Məqalənin aktuallığını bu və ya digər amillər
şərtləndirir.
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Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq leksik terminoloji təkrarların mətnyaratmada rolu
öyrənilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədris tətbiq olunma ölçüləri ilə reallaşır.
Tələbələr və magistrantlar bu məqsədlə həmin məqalədən istifadə edə bilərlər.
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Ф.Юсифли

Текстосоздаваемые возможности лексических
терминологических повторений

Резюме

В статье рассматривается используемых средств в формировании текстов,
лексических терминологических повторений и их роль в текстов. Повторения являются
лексическим потенциальным инструментом в текстосоздании.
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Dilçiliyin müstəqil bir şöbəsi olan orfoqrafiya yazılı nitqdə dil vahidlərinin yazılışının
tənzimedici qaydalar sistemidir. Bu qaydalar fonetika, leksika, söz yaradıcılığı, morfologiya
bölmələri ilə əlaqəli tədrisdə mənimsədilir. Yazılı və şifahi nitq inkişafı şagirdlərdə zəngin
lüğət ehtiyatının, düzgün tələffüzün, savadlı yazmaq və cümlə qurmaq vərdişlərinin
yaranmasına yardım edir. İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisinin başlıca prinsipi nitq inkişafı
olduğundan tədris prosesində şagirdlərin təfəkkürünün inkişafına da geniş imkanlar açılır.

Prof. Ə.R. Əfəndizadə haqlı olaraq yazırdı ki, məktəb proqramlarının tələbi üzrə, ana dili
təliminin qarşısında qoyulan başlıca vəzifə şagirdləri məhz ədəbi dilə yiyələndirməkdir.
Müəllim əgər ədəbi dili bilərsə, leksik, qrammatik, orfoqrafik, orfoepik normalara da əməl
edəcək. Orfoqrafiyaya aid elə bir qayda yoxdur ki, o qrammatika ilə əlaqədar olmasın, onun
bu və ya digər qaydalarına əsaslanmasın. Bu səbəbdən də məktəblərdə orfoqrafiya dilimizin
qrammatikası ilə əlaqəli şəkildə tədris olunur.

Savadlı yazının təmin olunmasına maneə törədən cəhətlərdən biri mətndə yazılışı çətin
sözlərin, terminlərin işlənilməsidirsə, digəri də orfoepiya normaları arasında əhəmiyyətli
fərqin olmasıdır. Məhz ibtidai sinif müəllimi sözlərin mənalarını açmalı, onlara yaxınmənalı
sözlər deməklə cümlədə işlətməlidir.

Orfoqrafiya təlimində bir sıra çalışma növündən - orfoqrafik təhlil, orfoqrafik çalışma,
etimoloji təhlil, üzündənköçürmə və əzbər yazı, orfoqrafik lüğət üzrə çalışma, lüğət üzrə imla,
öyrədici və yoxlama yazılar və s. istifadə olunur.

Orfoqrafiya təlimində istifadə olunan metodik priyomlardan biri də etimoloji təhlildir. Bir
sıra sözlərin orfoqrafiyasını şagirdlərə şüurlu şəkildə mənimsədilməsində, qüsurlu tələffüzün
təsiri ilə baş verən imla xətalarının aradan qaldırılmasında etimoloji təhlilin rolu böyükdür.
Bu təhlil növü sayəsində sözlərin mənşəyi aydınlaşdırılır. Bu da ibtidai sinifdən başlayaraq
uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, həftə sözü fars
dilində “həft” şəklində işlədilir, yeddi deməkdir. “Pəncərə” sözündə “pənc” fars dilində beş
mənasını bildirir, ”pəncə” sözü də həmin kökdəndir.

Orfoqrafiya təlimində çox vaxt geridə qalan şagirdlərlə dərsdənkənar fərdi iş aparmaq
lazımdır. Şagirdlərin müəyyən bir bəhsə və mövzuya aid səhvləri kütləvi xarakter aldıqda
müəllim bunu ləğv etməyə çalışmalı və əlavə izahat üçün vaxt ayırmalıdır. Qrammatikanın
mənimsənilməsi və ya orfoqrafik vərdişlərin möhkəmləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq müəllim
şagirdlərə xüsusi formada olan bəzi tapşırıqlar verməlidir. Bu tapşırıqlar şagirdlərin bilik və
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vərdişlərində ortaya çıxan nöqsanlarla əlaqədar olaraq verilir. Belə tapşırıqlar uzun və yorucu
məsləhət saatları vasitəsi ilə deyil, müəllimin qısa və məzmunlu izahatı ilə aparılmalıdır.

Nitq inkişafı təlimində qarşıya qoyulan vəzifələrdən biri də şagirdlərdə düzgün tələffüz
vərdişlərini aşılamaqdan ibarətdir. Bunu təmin etmək üçün nitqdə yerli şivə və orfoqrafik
tələffüz elementləri aradan qaldırılmalı, orfoepik normalara ciddi riayət olunmalıdır.
İntonasiya, nitq fasilələri, vurğu, nitqin sürəti, tonu və s. məsələlər ümumi ədəbi tələffüz
aspektində işıqlandırılmalıdır. Məktəblərimizdə bəzi müəllimlər imla yazdırarkən ədəbi
tələffüz qaydalarına əməl etmir. İfadə yazdırarkən bir çox ibtidai sinif müəllimləri normal
oxuya verilən tələbləri çox vaxt unudur. Müəllim öz tədrisi prosesində aşağıdakı orfoqrafiya
qaydalarını ön plana çəkməlidir:

1. Sözün səs tərkibini hərflərlə ifadə edən qaydalar;
2. Sözün ayrı, bitişik və defislə yazılışını əhatə edən qaydalar;
3. Sözün baş hərfinin böyük və kiçik yazılması ilə əlaqədar qaydalar;
4. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi qaydaları;
5. Şəkilçilərin yazılış qaydaları.
Məktəblərdə bəzi müəllimlər orfoqrafiyanın təlimində yazı qaydalarının

mənimsədilməsini sırf orfoqrafik işlərlə məhdudlaşdırırlar, ən çox üzündənköçürmə, imla
yazdırmağa səy göstərirlər. Dil faktlarının təhlilinə, yazı təliminin nitq inkişafı üzrə işlərlə
əlaqələndirməyə o qədər də diqqət yetirmirlər. Halbuki ibtidai sinifdə orfoqrafik təhlil aparılsa,
şagirdlərdə düzgün yazı vərdişləri formalaşmış olar.

Orfoqrafik təhlil şagirdlərin yazı ilə bağlı biliklərinin möhkəmləndirilməsində ən yararlı
vasitələrdən biridir. Orfoqrafik qaydaların əksəriyyəti qrammatik qaydalarla bağlı olduğundan,
orfoqrafik təhlil əsasən qrammatik təhlillə birlikdə aparılır. Ona görə də metodik ədəbiyyatda
bu təhlil növü çox zaman qrammatik-orfoqrafik təhlil adlandırılır. Orfoqrafik təhlil prosesində
şagirdlərin diqqəti sözlərdəki ayrı-ayrı morfemlərə, orfoqramlara yönəldilir. Müəllimin bu
zaman başlıca məqsədi çətin orfoqramların yazılış qaydasının izah edilməsinə üstünlük
verməkdir. Hər bir məktəblinin stolüstü kitabında orfoqrafiya lüğəti olmalıdır. İstər yazılışı
çətin sözləri yazarkən, istərsə də deyilişi ilə yazılışı fərqli olan sözləri işlədərkən şagird
lüğətdən faydalanmalıdır.

Lüğət üzrə imlaları da mövzular üzrə keçirmək məqsədəuyğundur. Son zamanlar
məktəblərimizdə geniş istifadə edilən bu imla növünün mühüm təlim əhəmiyyəti vardır. Belə
imlalar çətin orfoqramlı bir sıra sözlərin düzgün yazılmasına daha çox kömək edir. Lüğət üzrə
imladan həm öyrətmə, həm də yoxlama məqsədilə istifadə oluna bilər.

Dilimizdə bir qrup sözlər vardır ki, onlar metodik ədəbiyyatda yazılışı çətin sözlər adlanır.
Yazılışı çətin sözlərin əksəriyyətini orfoqrafiyası ilə orfoepiyası arasında fərq olan sözlər,
digər qismini isə nitqdə qüsurlu deyilən və ya mənası şagirdlər üçün yaxşı anlaşılmayan
sözlər təşkil edir. Orfoqrafiyası şagirdlər üçün çətin olan sözlərin öyrədilməsi ilə bağlı
metodik ədəbiyyatda müxtəlif üsullar tövsiyə olunur. Onlardan biri və ən yararlısı lüğət üzrə
imladır. İmlanın müddəti 5-7 dəqiqədən artıq olmamalıdır. Lüğət üzrə imla, əsasən keçilmiş
mövzularla bağlı sözlərin (mənası şagirdlər üçün az anlaşıqlı olan, yazılışı düzgün
tələffüzündən fərqlənən sözlərin) yazılışını möhkəmləndirmək məqsədini daşıyır. Təhlil
etdiyimiz II sinif dərsliyində “Azərbaycan əlifbası” adlı mətn verilib [2; 25].

Qədimdə insanlar yaza bilmirdilər. Onlar fikirlərini bir-birinə danışmaqla çatdırırdılar.
Sonra hər danışıq səsini bir hərflə işarə etdilər. Bu hərflərin köməyi ilə sözlər, cümlələr
yazmağa başladılar. Beləliklə, əlifba, yəni hərflər toplusu yarandı. Əlifba yarandıqdan sonra
ilk kitablar nəşr olunmağa başladı. Hazırda dünyanın bir çox xalqları qədim latın əlifbasından
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istifadə edir. Lakin hər xalqın dilində özünəməxsus səslər və bu səslərə uyğun hərflər var.
Ona görə də xalqlar müxtəlif əlifbalardan istifadə edirlər.

Müasir Azərbaycan əlifbası latın qrafikalı əlifba adlanır. Azərbaycanda hər il avqustun 1-i
Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü kimi qeyd edilir. Dərslikdən şagird əlifba
haqqında öyrənir, daha sonra müəllim mətndə səhv yazılmış kitab sözünün deyilişi ilə yazılışı
arasındakı fərqi izah edir. Mətndən sonra “Lüğətdən istifadə” başlığı altında qayda verilmişdir:

Sözlərin düzgün yazılışını və mənasını bilmək üçün lüğətdən istifadə edilir. Sözlərin
düzgün yazılışını göstərən lüğət orfoqrafiya lüğəti, sözlərin mənalarını göstərən lüğət isə
izahlı lüğət adlanır. Lüğətlərdə sözlər əlifba sırası ilə düzülür. Bu isə lazım olan sözü tez
tapmağa kömək edir.

Azərbaycan dili dərsliyində səh. 26-da verilmiş tapşırıqda sözlərin yazılışını lüğət
vasitəsilə dəqiqləşdirmək soruşulur: Əhənk yoxsa əhəng, xahiş yoxsa xayiş, açar yoxsa haçar,
morux yoxsa moruq, sahat yoxsa saat, qəşəng yoxsa qəşənk, axıllı yoxsa ağıllı, kainat yoxsa
kayinat [2].

Başqa bir tapşırıqda sözlərin düzgün yazılışını lüğətin köməyi ilə müəyyən etmək və
müvafiq xanalarda yazmaq tələb olunur.

Sözün tələffüzü Sözün yazılışı
Armut
Kanfet
Doşan
Məksət
Şagirdlərin təlim və tərbiyəsinin mahiyyəti, təfəkkürünün inkişafı, şəxsiyyətinin

formalaşması onların öz ana dilini necə öyrənməsindən çox asılıdır. Buna görə də ana dilinin
saflığını qorumaq, onu körpəlikdən uşaqlara öyrətmək lazımdır.

Məqalənin aktuallığı. Nitq inkişafı təlimində şagirdlərə düzgün tələffüz vərdişlərinin
aşılanması qarşıya qoyulan əsas vəzifələrindən biri kimi qeyd edilmiş, nitqdə yerli şivə və
orfoqrafik tələffüzün aradan qaldırılmasının, orfoepik normalara ciddi riayət olunmasının
vacibliyi ön plana çəkilmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. İbtidai sinif şagirdlərinə orfoqrafiya və punktuasiya vərdişləri
aşılamaq məqalənin elmi yeniliyi kimi əks olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə metodik tövsiyələr, tanınmış dərslik
müəlliflərinin tərtib etdiyi proqram, dərslik və dərs vəsaitləri təhlil edilir, aparılan
müşahidələr, eksperimentlər qabaqcıl ibtidai sinif müəllimlərinin iş təcrübələrinə əsaslanır.
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Bəllidir ki, nitq mədəniyyəti – ritorika çox qədim və zəngin ənənələrə malikdir. Əslində
ritorika, bildiyimiz kimi, natiqlik sənəti haqqında elmdir və təşəkkül tapdığı ilkin dövrlərdə
sadəcə natiqlik sənətini və bu sənətə aid olan məsələləri əhatə edirdi. Amma zamanla daha
geniş anlam qazanaraq həm də nitq mədəniyyətini, onun nəzəri və təcrübi əsaslarını da ehtiva
etməyə başladı.

Haqqında danışacağımız mübahisə anlayışı da nitq mədəniyyətinin və ritorikanın tərkib
hissələrindən olub, ünsiyyət prosesinin müəyyən mərhələsində mütləq şəkildə özünü göstərir.
Azərbaycanda nitq mədəniyyəti sahəsində mükəmməl tədqiqatlardan biri sayılan “Azərbaycan
dilinin nitq mədəniyyəti və ritorika” kitabında mübahisənin nitq prosesindəki yeri dəqiq
göstərilmişdir. Prof.F.Şiriyevə görə, ünsiyyətin yaradılması metodikası ardıcıl beş mərhələdən
keçir. Onlara nəzər yetirsək görərik ki, mübahisə IV mərhələnin aparıcı elementidir:
“Ünsiyyətin IV mərhələsində: a) mübahisə etmək, amma qınamamaq; b) məlumatın
məzmununun xüsusiyyətlərindən çox məlumat faktının özünə böyük əhəmiyyət vermək
(keyfiyyətin istənilən aşkarlanmasını möhkəmləndirmək); c) daim sizin özünüzün
həmsöhbətinizə etibar etdiyinizi nümayiş etdirmək, bütün danışılanların kimsəyə
ötürülməyəcəyinə, yalnız ikinizin arasında qalacağına inam nümayiş etdirmək, ç) mübahisə
yarandığı halda, onu həmin anda kəsmək olar” (1, 104). Alimin sözügedən tədqiqatında
həmin, yəni IV mərhələdə istifadə olunan üsullardan biri də mübahisə anlayışı ilə bağlıdır:
“Mübahisəyə çağırış” üsulu ondan ibarətdir ki, siz hər hansı bir səbəb üzündən mübahisə
etməyə başlayırsınız, bu halda kəskin fikir mübadiləsi baş verir. Hər iki tərəfin adi etirazları
elə bir şərait yaradır ki, tərəflərdən hər biri qarşı tərəfin təsirinə müqavimət göstərir və öz
dəlillərini söyləyir. Mübahisə və mövqelərin müdafiəsi həmsöhbətdə öz təsir və ya müdafiə
üsullarını yatırmaq meyli doğurur” (1, 105).

Mübahisə nədir? Mübahisə dedikdə, adətən bir mövzu, hadisə, sual və ya problem
ətrafında müxtəlif fikirlərin və nöqteyi-nəzərlərin toqquşması nəzərdə tutulur. Çox zaman
mübahisə edən tərəflərin hər biri bu toqquşmada öz mövqeyini sonacan qorumağa çalışır.

Polemika dedikdə isə, qarşıdurmada iştirak edən mübahisə nəzərdə tutulur. Kütləvi
mübahisənin bir növü kimi də diskussiya özünü göstərir. Diskussiyada əsas məqsəd,
polemikadan fərqli olaraq, mübahisədə ortaq məxrəcə gəlmək, qrup şəklində mübahisəli
problemin həlli yollarını tapmaqdır.

Mənbələrdə mübahisənin elmi təhlili bu şəkildə verilir. “Mübahisə — müzakirənin
iştirakçılarını maraqlandıran problemlərin daha dərin öyrənilməsi istəyi ilə ictimai
müzakirəsidir; mübahisə — müzakirə olunan məslələrin hərtərəfli öyrənilməsidir;
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mübahisə — sübut və təkzib prosesində fərqli baxışların qarşıdurmasıdır” (2).
“Mübahisə — kommunikativ prosesdir. Bu proses çərçivəsində iştirak edənlərin

baxışlarının və mövqelərinin qarşılaşdırılması baş verir. Bu zaman hər bir tərəf müzakirə
olunan məsələdə öz düşüncəsini yeritməyə və arqumentlərlə təsdiqləməyə və əks tərəfin
fikirlərini rədd etməyə meyllidir” (3).

Mənbələrdə mübahisənin növünə görə təsnifatlarına da rast gəlmək mümkündür. Bu
zaman təsnifatda əsas kriteri kimi, bir çox fərqli aspektlər götürülə bilər. Bu münasibətlərin və
fikirlərin hamısını ümumiləşdirsək belə bir mənzərənin şahidi olarıq. Mübahisənin
təsnifatında iştirak edən kriterilər və bu kriterilər əsasında aparılan təsnifatlar aşağıdakı
kimidir:

— iştirakçıların sayına görə təsnifat; bu ktiteri əsasında mübahisəni aşağıdakı növlərə
bölmək mümkündür:

* mübahisə-monoloq – mübahisə edən tərəf özü-özü ilə mübahisəyə girir. Buna başqa
sözlə, daxili mübahisə də demək mümkündür;

*mübahisə-dialoq – bu mübahisədə iki tərəf iştirak edir;
*mübahisə-poliloq – bir neçə və ya daha çox insanlar arasında baş verən mübahisədir.
- dinləyicilərinin mövcudluğuna görə təsnifatı; bu təsnifat zamanı mübahisənin aşağıdakı

növləri vardır:
* dinləyicisiz;
* dinləyicili; bu zaman dinləyicilərin mübahisə obyektinə münasibəti nəzərə alınır;
* dinləyiciyə nəzərdə tutulmuş; bu mübahisədə dinləyicilər neytral mövqe tutur, amma

mübahisə tam şəkildə dinləyiciyə təsir göstərmək üçün aparılır.
— mübahisənin məqsədinə görə təsnifatı; bu təsnifat zamanı aşağıdakı mənzərə meydana

çıxır:
*həqiqət üçün mübahisə;
*kimisə inandırmaq üçün mübahisə;
*qələbə üçün mübahisə;
*mübahisə xatirinə mübahisə və s.

— mübahisə obyektinin ictimai əhəmiyyəti, yəni mübahisə olunan cisim, predmet və
hadisənin aktuallığı baxımından təsnifat; bu kriteri mübahisənin aşağıdakı növlərini meydana
çıxarır:

* ümumbəşəri maraqları əks etdirən mübahisə;
*kütlənin maraqlarını nəzərə alaraq aparılan mübahisə;
*ailə münasibətlərini əks etdirən mübahisə;
*şəxsi maraqları üstün tutan mübahisə və s.

— mübahisənin aparılma formasına görə təsnifatı; bu zaman mübahisənin iki növü
fərqləndirilir:

*şifahi mübahisə;
*yazılı mübahisə.

— mübahisənin hazırlıq dərəcəsinə görə təsnifatı; bu kriteri də mübahisənin iki növünü
fərqləndirməyə imkan verir:

* təşkil olunmuş mübahisələr; bu zaman mübahisənin keçirilməsi öncədən planlaşdırılır.
Bu da mübahisəyə cəlb olunan tərəflərin əvvəlcədən hazırlaşmasına, öz mövqeyini
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müəyyənləşdirməyə, mübahisə predmeti ilə yaxından və dərindən tanış olmasına şərait
yaradır.

*təşkil olunmamış mübahisələr; mübahisənin bu növündə yuxarıda qeyd etdiklərimizin
heç biri olmur; mübahisə spontan şəkildə və qəfil baş verir. Belə mübahisələr adətən az
məhsuldar olur.

Söylənilənlərdən əlavə, qeyd etmək lazımdır ki, mübahisənin psixoloji yönü də prosesdə
mühüm rol oynayır. Qədim Çin fəlsəfəsində buna diqqət yönəldilmiş, mübahisə edənlərin
motivasiyası məsələsi işıqlandırılmışdır: “moizm cərəyanının banisi filosof Mo Dinin
ardıcılları mübahisənin aşağıdakı şərtlərini nəzərdən keçirirdilər:

a) əgər mülahizələr eynidirsə, deməli mübahisə ola bilməz;
b) eyni bir məsələ haqqında müxtəlif mülahizələr mövcuddursa, mübahisə yaranır;
c) mübahisədə fikri həqiqətə uyğun olan şəxs qalib gəlir və s.” (1).
Qədim Yunanıstanda mübahisənin öyrənilməsi artıq bir elmi sahəyə çevrilmiş və sofistlər

mübahisəni elmi müstəvidə tədqiqat predmetinə çevirməyi bacarmışlar.
Mübahisənin tərkib hissələri. Müxtəlif kriterilər əsasında təsnif edilərək növlərə ayrılan

mübahisənin özü də mürəkkəb bir struktura malikdir. Nitq mədəniyyətinin, habelə natiqlik
sənətinin bir sıra anlayışları birbaşa mübahisə ilə əlaqədar olur və onun tərkib hissələrinə
çevrilir. Onlardan bir neçəsinə nəzər salaq.

Əvvəla, hər bir mübahisədə tərəflər öz həqiqətlərini yeritməyə və təlqin etməyə hazır
olurlar və qarşılarına da bu məqsədi qoyurlar – öz doğruluqlarını sübut etmək. Bunun üçün
isə, yəni doğru olduqlarını sübut üçün isə iki vasitə mövcuddur. Bunlardan birincisi –
inandırma və ya məsləkdir. Yəni insanı mübahisə zamanı hansı hisslər idarə edir. Bir neçə
insani istək vardır ki, mübahisə zamanı qalib gəlmək üçün həmin istəklər nəzərə alınır: fiziki
rifah (özünümühafizə və ya özünümüdafiə); ictimai maraqlar (ailə, cəmiyyətdəki nüfuz və ya
avtoritet, səlahiyyət); əyləncə; özünə hörmət hissi və s.

İkincisi isə, sübutdur. Sübut – mübahisədəki məntiqi hərəkətdir. Mübahisə zamanı istifadə
edilən sübutun da bir neçə növü ola bilər: bilavasitə (yəni birbaşa) və bilvasitə sübutlar.
Sübutun bu növləri mübahisənin aparılması üsullarına görə fərqləndirilir. Gəlinən nəticələrin
formasına görə isə sübutun induktiv və deduktiv növləri fərqləndirilir.

Sübut özü də tərkib hissələrə malikdir. Bunlardan ən əsası – arqumentdir. Arqument
(əslində mənası elə sübut deməkdir, amma bu halda dəlil nəzərdə tutulur), hər bir sübutun
tərkib hissəsi və aparıcı elementidir. Arqument hər zaman həqiqətəuyğun olur, təsdiq edilmiş
olur, bu səbəbdən də asanlıqla hər bir mübahisədə istifadə edilə bilər.

Arqumentlərin bir neçə növü mövcuddur:
— güclü arqument – heç zaman tənqidə yer qoymaz, onları təkzib etmək mümkün deyildir.

Güclü arqumentlər hər zaman nəzərə alınır. Güclü arqumentlər sırasına həqiqətə əsaslanan
faktlar, sənədlər, qanunlar, nizamnamələr və s. daxildir.

— zəif arqumentlər – mübahisə edən tərəflər arasında şübhə hissinə yol verir. Bu zaman
həqiqətə əsaslanmayan nəticələr meydana çıxa bilər.

— tutarsız və ya qeyri-qənaətbəxş arqumentlər – bu arqumentlər mübahisə zamanı
işlənəndə əslində opponenti, yəni bu arqumenti istifadə edənin özünü ifşa etməyə yardımçı
olur.

Fikrimizi “Qurani-Kərim”də dialoq-mübahisəyə olan bir münasibətlə bitirmək istəyirik.
“Qurani-Kərim”in Nəhl surəsinin 125-ci ayəsində oxuyuruq: “Ya Rəsulum!) İnsanları
hikmətlə (Quranla, tutarlı dəlillərlə), gözəl öyüd-nəsihət (moizə) ilə Rəbbinin yoluna (islama)
dəvət et, onlarla ən gözəl surətdə (şirin dillə, mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə müvafiq
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şəkildə) mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha
yaxşı tanıyır!” (4). Gördüyümüz kimi, müqəddəs kitabımız da istər müzakirənin, istərsə də
mübahisənin qarşılıqlı səmimiyyət əsasında qurulmasını, hikmətə, nəsihətə əsaslanmasını
təbliğ edir. Məhz bu halda hər hansı bir mübahisə prosesinin uğurla nəticələnəcəyini
gözləmək mümkündür.

Məqalənin aktuallığı. Üç min illik tarixi inkişaf yolu keçmiş ritorika sənətinin
öyrənilməsi, onun tarixinə nəzər yetirilməsi, bu sənətin formalaşmasına zəmin yaradan sosial-
siyasi aspektlərin tədqiqi dilçilik elminin hər zaman öz aktuallığı ilə cəlb edən
problemlərindən olmuşdur. Məqalədə üzərində dayanılan problem – mübahisənin nitq
mədəniyyətindəki yerinin müəyyənləşdirilməsi isə ikiqat elmi əhəmiyyətə malikdir. Çünki
nitq mədəniyyətini, ritorikanı təşkil edən komponentlərin ayrı-ayrılıqda öyrənilməsi daha yeni
məqamların ortaya çıxaılmasına şərait yarada bilər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə mübahisənin ritorika elmindəki yeri, mübahisənin
dialoji nitqdə, diskussiyadakı mövqeyi öyrənilmişdir. Mübahisə aparmaq qaydaları haqqında
nəzəri və praktiki tövsiyələr də tədqiqatda öz əksini tapmşdır ki, bunlar da ümumilikdə
aparılan tədqiqatın elmi yeniliyini təşkil edir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində
təhsil alan tələbələr, nitq mədəniyyəti və xüsusilə də ritorika ilə məşğul olanlar həm nəzəri,
həm də praktik baxımdan faydalana bilər.
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Н. Абдуллаева
Спор – как основной компонент речевой культуры

Резюме

Одним из широко распространенных понятий риторики и речевой культуры
является спор. Спор составляет синонимичный ряд с такими понятиями речевой
культуры, как диспут, дебаты, дискуссия, полемика и др. В данной статье
анализируется понятие «спор», его место в культуре риторики. Автор ведет подробную
классификацию типов и форм спора. Также исследуются предпосылки возникновения
спора, стратегии и тактика спора и др.

N. Abdullayeva
Dispute – as the main component of speech culture

Summary

One of widespread concepts of rhetoric and speech culture is the dispute. The dispute
makes a synonymous row with such concepts of speech culture as a debate, a debate, a
discussion, polemic, etc. In this article the concept “dispute”, its place of the culture of
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rhetoric is analyzed. The author conducts detailed classification of types and forms of a
dispute. Also prerequisites of emergence of a dispute, strategy and tactics of a dispute, etc. are
investigated.

Redaksiyaya daxil olub: 06.05.2019
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“Kitabi-Dədə Qorqud” və “Beovulf” dastanlarında
Təpəgöz və Qrendel obrazlarının şərin təmsilçiləri kimi

tipoloji xüsusiyyətləri
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Açar sözlər: “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Beovulf”, Təpəgöz, Qrendel, şər, xaos, nizamsızlıq,
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disorder

“Kitab-Dədə Qorqud” və “Beovulf” dastanlarını eyni tipoloji sıraya qoyan əsas ictimai
amil onların hər ikisinin ilk növbədə tarixin qədim dövrləri, ibtidai çağları ilə bağlılığıdır. Hər
iki dastan iki dünyagörüşünün keçidinin izlərini özündə qoruyur. “Beovulf” dastanında
bütpərəstlik dövrünün dünyagörüşü ilə xristianlıq dünyagörüşü bir-birinə qovuşmuşdur.
Dastanda xristianlıq əsərin üst qatını təşkil edir. Bu, o deməkdir ki, dastan əski dövrlə,
bütpərəstlik ideologiyası, mifoloji dünyagörüşü ilə bağlıdır. Burada mifdən xristianlığı keçid
var. “Kitabi-Dədə Qorqud”da da qədim mifik görüşlər, tanrıçılıq dünyagörüşü islamla
qovuşmuşdur. Bu qovuşma dastanın poetik strukturunun ən müxtəlif qatlarına qədər sirayət
edərək, dastanın yeni poetik keyfiyyətə keçməsini təmin etmişdir.

Hər iki dastan arasında qurulmuş ümumi tipoloji paralellərə görə:
1. “Beovulf” dastanı onun baş qəhrəmanının adı ilə adlandırıldığı kimi, “Kitabi-Dədə

Qorqud” dastanın hər iki yazılı nüsxəsi də eposun əsas qəhrəmanlarının adları ilə adlandırılıb.
2. “Beovulf” dastanının dilində onun yayıldığı epik coğrafiyanın dialekt xüsusiyyətlərinin

inikas olunması “Kitabi-Dədə Qorqud” eposuna da aid olan ümumi tipoloji keyfiyyətdir.
3. Qədim oğuz və qədim anqlosakson dastanları arasındakı tipoloji səsləşmələr hər şeydən

əvvəl bu iki dastanın qəhrəmanlıq eposu olması ilə bağlıdır. Qəhrəmanlıq dastanları hər bir
xalqın folklor yaradıcılığının ən möhtəşəm səhifəsidir. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Beovulf”
dastanlarının qəhrəmanlıq eposları olması onları ictimai düşüncənin eyni mərhələsinə bağlayır.

4. Milli eposlar onları yaradan xalqların milli şifahi tarixidir. “Kitabi-Dədə Qorqud” və
“Beovulf” da milli eposlar kimi oğuz və anqlosakson tarxinin bütün əzəmətini özündə əks etdirir.

5. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Beovulf” dastanlarını birləşdirən ən mühüm tipoloji məqam
hər iki dastanda ictimai ideologiyaların əvəzlənməsinin əks olunmasıdır. “Beovulf”da
bütpərəstlikdən xristianlığa keçid əks olunduğu kimi, “Dədə Qorqud”da şamanizmdən,
tanrıçılıqdan islam dininə keçid aydın şəkildə müşahidə olunur.

6. Milli eposlar milli-mənəvi dəyərləri ümumiləşdirən, qoruyan və yaşadan abidələr
olduğu kimi, eyni zamanda milli dilin də bütün poetik özünəməxsusluğunu qoruyan
möhtəşəm qaynaqlardır. Bu cəhətdən “Beovulf” dastanında anqlosakson dilinin qəhrəmanlıq
ruhunu ifadə edən epik təhkiyə bütün özünəməxsusluğu ilə əks olunduğu kimi, “Kitabi-Dədə
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Qorqud”da da oğuz dilinin poetik möcüzəsi öz ifadəsini tapmışdır.
Hər bir dastanda olduğu kimi, “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Beovulf” dastanlarında da əsas

ideya xeyirlə şərin mübarizəsi və xeyirin şər üzərində qələbəsidir. Bu, dünya eposlarını
birləşdirən əsas ideya, ana leytmotiv olduğu kimi, bu iki dastanı da birləşdirir. Əslində, şərin
xeyrə qarşı mübarizəsi bəşər düşüncəsinin mayasını təşkil edir. Bütün dünya xalqlarının
yaradılmış miflərinin əsasında bu ideya durur. V.Toporov göstərir ki, mifologiyanın əsas
daxili mənasını təşkil olunmamış nizamsız xaosdan sahmana salınmış kosmosa keçid təşkil
edir (1, 6). Bu, mübarizə yolu ilə baş verir. Mifologiyada xeyri – kosmosu təmsil edən
qüvvələrlə şəri – xaosu təmsil edən qüvvələr bir-biri ilə əbədi çarpışırlar. Xeyir həmişə
mübarizənin sonunda qələbə çalır. Lakin şər bununla birdəfəlik məhv olmur. O, yenidən baş
qaldırır. Ona görə də xeyri təmsil edən qəhrəman ona qarşı yenidən mübarizə etməli olur. Bu
mübarizə əbədidir.

“Kitabi-Dədə Qorqud” və “Beovulf” dastanları da xeyirlə şərin mübarizəsi və xeyirin şər
üzərində qələbəsini təsdiq etməklə bütün dünyada, bəşər aləmində xeyirin, insanlığın,
humanizmin tərənnümünə, şərin inkarına xidmət edir. Hər iki dastanda xeyiri və şəri təmsil
edən obrazlar milli boyalara malik olduğu kimi, ümumi, tipoloji cizgilərə də malikdirlər. Bu
da Təpəgöz və Qrendel obrazlarına şərin tipoloji keyfiyyətləri prizmasından baxmağa imkan
verir.

Təpəgöz anadan olan kimi şər-ziyanxor işlərə başlayır. Onun ilk qurbanları süd anaları,
oynadığı uşaqlar olur. Heç bir dayə ona süd çatdır bilmir. Təpəgöz süd əmdiyi dayələri
soraraq, onların qanını və canını alır. Onu daha sonra heyvan südü ilə bəsləməyə başlayırlar.
Böyüdükcə öz oyun yoldaşlarının burnunu, qulağını qoparıb yeməyə başlayır. Təpəgöz bütün
bunları niyə edir? Çünki o, təbiəti etibarilə adamyeyəndir: elə anadan adamyeyən kimi
doğulmuşdur. Adamyeyənlik Təpəgözün missiyasıdır.

Unutmaq olmaz ki, Təpəgöz şər varlıq kimi doğulmuşdur. Məsum pəri qızı ona təcavüz
edən çobana bu hərəkəti ilə Oğuz elinin başına fəlakət gətirdiyini qabaqcadan xəbər verir.
Burada çox incə bir nöqtə var: pəri qızı çobanın hərəkətinin nə ilə nəticələnəcəyini
qabaqcadan bilir, çoban isə, bəlkə də, bilmir. Bilsəydi, ola bilər ki, pəri qızına toxunmağa
cəsarət etməzdi. Necə ki, “Beovulf” dastanında yatmış əjdahanın mağarasından oğurluq edən
oğru əjdahanın oyanandan sonra intiqam alacağını bilmirdi.

Bəzi tədqiqatlarda Təpəgözün doğuluşu pəri qızının intiqamı kimi nəzərdən keçirilir.
Bizcə, məsələyə tamamilə intiqam prizmasından baxmaq olmaz. Əgər pəri qızı Təpəgözü
intiqam məqsədi ilə doğsaydı, onda biz boyda ilk növbədə təcavüzkar Qonur qoca Sarı
çobandan intiqam alındığını görərdik. Təpəgöz isə onu heç bircə dəfə də olsun yada salmır.
Düzdür, o, çöldəki bütün çobanları tutub yeyir: “Dəpəgöz Oğuzdan çıqdı, bir yuca tağa vardı.
Yol kəsdi, adam aldı, böyük hərami oldı. Üzərinə bir qac adam göndərdilər. Ox atdılar,
batmadı. Qılıc urdılar, kəsmədi. Sügüylə sancdılar, ilmədi. Çoban-çoluq qalmadı, həb yedi.
Oğuzdan dəxi adam yeməgə başladı” (2, 99).

Onun yediyi “çoban-çoluğun içərisində” çoban atası da ola bilərdi. Lakin hətta olmuş olsa
da belə, dastan onun adını çəkmir, ona əhəmiyyət vermir. Təpəgöz bütün Oğuz elinə düşmən
kəsilir. Demək, o, şəxsi deyil, ictimai intiqamçıdır. Belə olduğu halda onun obrazını yalnız
pəri qızının şəxsi intiqamı kimi nəzərdən keçirmək olmur. Çünki bu halda biz ilk növbədə
Qonur qoca Sarı çobandan intiqam alınmasının şahidi olardıq.

Yenə də qarşıya bir incə nöqtə çıxır: pəri qızı Təpəgözü doğmaya bilərdimi?
Bizcə, məsələnin bütün mahiyyəti bununla bağlıdır. O, təbii ki, cinsi təcavüzdən olan

uşağı istəməzdi. Bizim fikrimizcə, Təpəgöz pəri qızının iradəsindən kənarda doğulur. Pəri qızı
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burada yalnız təcavüzə məruz qalan, çobanın hərəkətinin qurbanına çevrilən, uşaq
doğulduqdan sonra onun qayğısına qalmalı olan (oxbatmazlıq, qılınckəsməzlik motivi)
günahsız bir varlıqdır. Bu halda faciənin bütün məntiqi Qonur qoca Sarı çoban obrazında
düyünlənir.

Başqa bir incə nöqtə isə pəri qızının çobanın təcavüzünün nə ilə nəticələnəcəyini
qabaqcadan bilməsidir. Köməksiz və gücsüz halda çobanın təcavüzünə məruz qalan pəri qızı
elə yerindəcə çobanı onun hərəkətinin böyük fəlakətlə nəticələnəcəyi barədə xəbərdar edir.
Maraqlıdır ki, pəri qızının xəbərdarlığı iki dəfə səslənir: biri – hadisə baş verəndə, biri də –
uşaq doğulanda: “Pəri qızı qanat urub uçdı. Aydır: “Çoban, yil tamam olıcaq məndə əmanətiñ
var, gəl, al! – dedi. – Əmma Oğuzuñ başına zaval gətürdüñ”, – dedi. Çobanıñ içinə qorxu
düşdi. Amma qızıñ dərdindən bəñizi sarardı. Zamanla Oğuz genə yaylaya köçdi. Çoban genə
bu binara gəldi. Genə qoyun ürkdi. Çoban ilərü vardı. Gördi kim, bir yığanaq yatur, yıldır-
yıldır yıldırır. Pəri qızı gəldi. Aydır: “Çoban, əmanətiñ gəl, al! Əmma Oğuzuñ başına zaval
gətürdüñ!” – dedi” (2, 98).

Buradan çox açıq şəkildə aydın olur ki, pəri qızlara toxunmaq nə ilə nəticələnə bilər. Yəni
pəri qızları özləri bilirlər ki, insanlar onlara müqəddəs varlıq kimi baxır və toxunmurlar.
Çünki pərilər də, insanlar da müqəddəsliyə toxunmağın nə ilə nəticələnəcəyini bilirlər. Çox
güman ki, Sarı çoban da bunu bilir. Çünki o bir çoban olsa da, Oğuz elindəndir. Oğuzların
adət-ənənələrini, dəyərlərini yaxşı bilir. O da başqa oğuz insanları kimi bu dəyərlərin
daşıyıcısıdır. Hər halda “Kitabi-Dədə Qorqud”da çobanların hansı yüksək mənəvi dəyərlərə
malik olduğunu bildirən Qaraca Çoban obrazı var. Demək, çoban bu hərəkəti bilərəkdən edir:
o, pəri qızına tamah salır.

Bu yerdə bir incə nöqtə də meydana çıxır: nəyə görə bir fərdin günahını bütün Oğuz eli
çəkməli olur? Bu sual eynilə “Beovulf” dastanına da aiddir. Əhdahanın xəzinəsindən oğurluq
edənin etdiyi pis hərəkətin faciəsini bütün qeat eli yaşamalı olur. Bunun səbəbi nədir?

Bizcə, məsələnin bütün mahiyyəti çobanın (və oğrunun) etdiyi hərəkətin ictimai xarakter
daşımasındadır. Pəri qızlarının namusu, müqəddəsliyi təkcə onların özlərinə aid deyildir. Bu
müqəddəslik bütün Oğuz elinə aid olan müəqəddəs ictimai dəyərdir. Demək, çobanın hərəkəti
tək bir fərdə (pəri qızına) qarşı deyil, ictimai dəyərə qarşı yönəlmişdir. O, şəxsə deyil,
cəmiyyətə təcavüz etmişdir. Çünki Oğuz elinin yaylağındakı bir bulaqda çimən pəri qızları
onlara kiminsə təcavüz edə biləcəyini ağıllarına belə gətirmirlər. Gətirsəydilər, qabaqcadan
tədbir qılıb, ehtiyatlı olar, kiminsə onlara təcavü etməməsi üçün içərilərindən keşikçi də
qoyardılar. Lakin onlar bunu etməmişlər. Çünki pəri qızları Oğuz yurdunda, Oğuz təbiətində,
Oğuz dünyasında sabitlik və əmin-amanlıq içərisində yaşayırdılar. Onlara heç kəs dəyib-
dolaşmırdı və onlar özləri də heç kəsdən pis hərəkət gözləmirdilər. Beləliklə, çoban pərı
qızına təcavüz etməklə, əslində, Oğuz elinin ictimai əmin-amanlığına, sabitliyinə və
qanunlarına təcavüz edir. Pəri qızının ona dediyi “Oğuzuñ başına zaval gətürdüñ!”
xəbərdarlığının mənası budur. Yəni sən çoban Oğuz elində əmin-amanlığı, mənəvi rifahı, elin
təhlükəsizliyini təmin edən qanunları pozaraq məhv etdin.

Göründüyü kimi, əgər dayandırılmasa, Təpəgöz bu qayda ilə Oğuzdakı insanları yeyib
qurtaracaqdır. Bu da onun şər missiyasının şəxsi deyil, ictimai bir missiya olduğunu, bütün
cəmiyyətə qarşı yönəldiyini göstərir. “Beovulf” dastanında da Qrendelin təcavüzü Danimarka
cəmiyyətinə qarşı yönəlib. O, çöldə-bayırda əlinə keçən insanları yemir, birbaşa Herot
sarayına hücum edir. Bu saray kralın və dövləti idarə edən digər insanların yığışdığı
mərkəzdir. Qrendel bura hücum etməklə, əslində, birbaşa Danimarka xalqı və dövlətinin
“ürəyini” məhv etmək istəyir. Əgər onun məqsədi yalnız adam əti ilə qidalanmaq olsa idi,
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onda o, çöl-bayırda rast gəldiyi adamları ovlayıb-yeyərdi. Demək, məsələ təkcə qidalanmaqla
bağlı deyil. Onun təcavüzü Danimarka cəmiyyətinə qarşı yönəlib. Çünki Herot Danimarka
cəmiyyətinin siyasi elitasının mərkəzləşdiyi məkandır.

Qrendel Herota ilk hücumunda otuz nəfəri öldürərək oğurlayır. Səhər bu hadisəni öyrənən
bütün Danimarka xalqı və onun kralı Hrotqar yasa batır. Lakin ertəsi gecə Qrendel yenə
hücum edir. Bu hücumlar qurtarmır, on iki il davam edir. Danimarka igidləri divlə bacarmır
və Herot Qrendelin əlinə keçir:

That was bad enough,
but the following night
Grendel killed more--
blinded by sin,
he felt no remorse. (3, 13).
Bu, çox pis bir hadisə idi.
Lakin gözünü qan örtmüş,
Heç bir peşmanlıq duymayan
Qrendel növbəti gecə gələrək,
Daha artıq adam öldürdü.

Göründüyü kimi, Qrendel də Təpəgöz kimi şəxsi intiqamçı deyil: onun da hərəkətləri
Danimarka xalqına qarşı yönəlmişdir. Əgər ictimai şəri təmsil edən bu vəhşilər
dayandırılmasa, hər iki xalq tamamilə məhv olacaqdır. Bu yerdə qəhrəmanlar səhnəyə çıxır və
düşmənləri məhv edirlər. Bu da öz növbəsində Basat və Beovulfun qəhrəmanlığını ictimai
xarakter daşıdığını nümayiş etdirərək, onları dünya epik qəhrəmanlıq tarixinin ən möhtəşəm
obrazlarına çevirir.

Məqalənin aktuallığı. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Beovulf” dastanlarında Təpəgöz və
Qrendel obrazlarının şər-xaosla bağlı semantikasını araşdırmaq Azərbaycan filoloji fikri üçün
olduqca yeni və aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə qarşıya qoyulan əsas məqsəd “Kitabi-Dədə Qorqud”
və “Beovulf” dastanlarındakı Təpəgöz və Qrendel obrazlarının şər-xaosla bağlı semantikasını
araşdırmaq, onları antiqəhrəman kimi səciyyələndirmək və bu obrazları kosmos-xaos
müstəvisində öyrənməkdir. Bu iki dastanın müqayisəli tədqiqat müstəvisinə gətirilməsi elmi
yeniliyi ilə seçilir. Digər elmi yenilik isə “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Beovulf” dastanlarındakı
obrazların fərqliaspektlərdən qarşılaşdırılmasıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalədən epik əlaqələrə, o cümlədən
Azərbaycan-Avropa epos əlaqələrinə dair tədqiqatlarda nəzəri qaynaq kimi, “Kitabi-Dədə
Qorqud” və “Beovulf” dastanlarının obrazlar sisteminin, onların mifik simvolikasının
öyrədilməsində isə praktiki dərs vəsaiti kimi istifadə etmək olar.
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Р. Велиева

Типологические особенности образов Тепегёз
и Грендель в эпосах «Книга моего деда Коркута»

и «Беовульф», как олицетворения зла

Резюме

В эпосах «Книга моего деда Коркута» и «Беовульф», Тепегёз и Грендель являются
образами, олицетворяющими зло, хаос, все плохое и различные бедствия. Основная
идея дастанов «Книга моего деда Коркута» и «Беовульф» борьба добра со злом и
победа добра над злом. Эта основная идея, объединяет все мировые эпосы. Являясь,
лейтмотивом она объединяет и эти два дастана. Борьба добра и зла составляет основу
человеческого мышления. Каждый из дастанов подтверждает победу добра в борьбе
добра и зла. Это служит восхвалению добра, человечности, гуманизма и отрицания зла.
В обоих дастанах образы, олицетворяющие добро и зло обладают как национальной
окраской, так и общими типологическими чертами.

R. Valiyeva

The typological features of the characters Google-eye
(Tepegoz) and Grendel as the representatives of evil in
the eposes “The Book of Dede Gorgud” and “Beowulf “

Summary

In the eposes “The Book of Dede Gorgud” and “Beowulf” both characters Google-eye
(Tepegoz) and Grendel represent harm, evil, trouble and disaster. In these eposes the leading
idea is the struggle of good against evil and the victory of good over the evil. As being the
main theme of all world`s eposes, it is also the major idea of these epics. These eposes prove
the struggle of good and evil, and the victory of good over the harm. Besides, both eposes
serve the praising of humanism, humanity, goodness in the world and in the whole mankind,
and the humility of evil and trouble. Both in “The Book of Dede Gorgud” and “Beowulf” the
characters representing good and harm both have national dyes and common typological
features.
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Andlar hər hansı bir insanın öz gələcək məramında düzgün olduğunu əsaslandırmaq, isbat
etmək üçün ya öz aralarında, ya da kütlə qarşısında olan mərasimdə müəyyən hərəkətlər
vasitəsi ilə özünün təsdiqidir (3, 56). Müqəddəs varlıqlara inanan qədim insanlar bu varlıqlara
and içmiş və andı da müqəddəs saymışdır. (5, 13). Türk aləmində olan andlar və bununla
bağlı olan mərasimlər e.ə. V–IV əsrlərdə İskit and mərasimləri ilə eyni olduğu məlumdur (7,
98).

Bütün türk xalqları üçün keçərli olan and içmək dövlət qurulmadan öncə insanlar arasında
olsa da, dövlətlər qurulduqdan sonra isə dövlətlərarası münasibətlərdə də özünü göstərmişdir.
Yemind etmək söz üzərində olduğu kimi, digər əlamətlərlə də icra edilirmiş, barmaqlarını
kəsib südə və ya digər içkilərə tökərək içilməsi də bir and funksiyası daşımışdır.(bununla da
qan qardaşlığı olurmuş)“And içmək” ifadəsindəki “içmək” sözü də bu görüntünün sözlü
şəklidir (4, 214). Qədim Türk xalqları bir-biri ilə razılığa gələrkən sənədləşmə deyil, qədəh
əllərinə alaraq and içərlər. Bir növ “anlaşma” sözünün ilkin versiyası kimi çıxış edərək
tərəflər arasında özünü göstərən razılaşmadır (6, 1).

“Ant içmə ənənəsi Hun dövləti (M.Ö. 209 — M.S. 93) dönəmində bəlli bir mərasim və
ənənə halına gəlmiş göstərilir. Biz bunu Eftalit və Sasani dövlətləri arasındakı andlaşmadan
görə bilməkdəyik” (4, 218).

“Çin elçiləri Çan və Mın, Hun hakanı Huhanya Hun dağınaçıxdılar və bir bəyaz at qurban
kəsdilər. Hakan səfərlərdə istifadə etdiyi (ən dəyərli) qılıncını əlinə alaraq ucunu şəraba
batırdı və bu andlı şərabı Yüeçixanınınbaş tasından hazırlanmış qabla içdi. Çanve Mın Çinə
döndükdən sonra saraydakı dövlət adamları belə bir ağır and yükü altına girdikləri üçün
elçiləri təqdir etdilər və bu anddan qurtulmak üçün tanrıya qurban etməyi təklif etdilər” (2,
279-280).

İslam müəllifləri türklərin and içmə mərasimində qarşısında qabda su olan mis butların
qarşısında and içdiklərini qeyd edirlər. Su ilə dolu olan bu qabın altına qadın paltarı, içinə isə
qızıl və buğda qoyurlar. And içən “andımı pozarsam, qadın paltarı geyimim olsun, buğda kimi
biçsinlər, qızıl kimi sifətim saralsın”, — deyir (2, 280). Bütün Asiya xalqları üçün önəmli
sayılan and içmək XIII əsrdən özəl bir mərasim olaraq keçirilmişdir (4, 219).

Yalnız dövlətlərarası, qəbilələrarası münasibətlərdə özünü göstərən andlar sonralar
şəxslərarası qardaşlığa, dostluğa çevrilmişdir. Müxtəlif Türk xalqlarında and içmə “obyekti”
baxımından üstünlük silaha verilir. Başqırd türklərində isə ən böyük and silaha içilən anddır.

mailto:d_ulker@mail.ru
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“Yakutlarda and mərasimində qılınc, yaxud tüfəng kimi silahları öpmək adəti vardır. Buretler
isə süngü ucunu öpərlər. Yakutların and formulları bir çox folklorçular tərəfindən təsbit
edilmiş olduğu halda, bunlarda hər hansı bir silah adına rastlanmır. Bu formullarda atəş, ayı,
yaxud at başı, müxtəlif tanrı və qoruyucu ruhlar zikir olunmaqdadır. (2, 282)

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında qarğış üzərində qurulan andlar XII boyda əl basaraq
and içməklə əvəz olunmuşdur (2, 284).

Ümumiyyətlə, andların qarğış şəklində olması müxtəlif xalqlarda - türklərdə, hələ
islamiyyətdən əvvəllərdə yaşamış ərəblərdə, və s. özünü göstərmişdir. Qarğışlardan törəmiş
bu andlar qədim zamanlar üçün “and” mahiyyəti daşımamış, sonradan qarğış anlamı ilə
paralel, daha dəqiq desək, bir az ilkin mənasından uzaqlaşaraq and mənasında formalaşmışdır
(2, 285).

Professor Qəzənfər Paşayev andın qarğış mahiyyəti daşımasını ona müqəddəs
yanaşmaqdan qaynaqlandığını əsas gətirmişdir. “Buna görədir ki, andı namus, qeyrət, şərəflə
bərabər tutmuş, onu pozmaqdansa, ölümü üstün saymışlar. Aşağıdakı misallar dediklərimizi
təsdiqləyir: “Ölümüm görəsən”, “İki gözüm kor olsun”, “Toppuğum yerə dəymiş olsun” —
Yəni yalan desəm, ölüm, “Əsgər qaçağı olum” — yəni yalan desəm, çöllərə düşüm, ömrüm
boyu qorxu, əzab-əziyyət içində yaşayım”. (12, 48). And içmək mərasimində daha çox rast
gəlinən ünsür qan və silah olmaqla yanaşı, həmçinin qurbanlar da kəsilir. Barmaq, qoldan
qılınc, xəncər kimi silahlarla çətilərək alınan qanın qabda ( and qədəhlərində) qarışdırılıb içki
ilə içilməsi iki canın bir-birinə qarışması anlamı ifadə etmişdir. Silahın vacib ünsür olaraq
işlənməsi isə qoruyucu mahiyyət daşımışdır: qədim dövr üçün insanın xaricdən gələn
zərbələrdən müdafiə olunmasında silahın daşıdığı roldan qaynaqlanmışdır. Burada bu silahın
materialının dəmirdən olması, əsas önəm daşımır, -desək, fikrimizcə, yanılmarıq. Çünki and
ünsürü olaraq materialı dəmir olan istənilən əşya deyil, məhz silah olması bir daha deməyə
əsasa verir ki, silahın qorumaq funksiyası əsas mahiyyət daşımışdır.

Qardaşlaşma zamanı silahla yanaşı qanının da vacib ünsür olduğu danılmazdır. İlk dəfə
qardaşlaşma andının qanla olması mənbələrdə İskitlərin adı ilə bağlıdır. Mənbələrdə
qardaşlaşma andı iki şəkildə göstərilən mərasim olaraq diqqət çəkir: bir mərasimdə bədənin
qan çıxacaq yerindən hər hansı bir alətlə və yaxud qılıncla çəltilir, çıxan qan bir qaba tökülür,
qarışıq qanının üzərinə içiləcək əlavə edilir və içilir; digər mərasimdə isə qılıncla dəri çəltilir,
qardaş olacaq tərəflər qılıncdakı bir-birinin qanlarını yalayırlar (8, 103).

İskit and mərasimində atın qurban edilməsini də görmək mümkündür. Bu mərasim nəinki
insanlar arasında, həmçinin dövlətlər arasındakı and mərasimində də -Hun və Çin dövlətləri
arasında keçirilən andlaşmada atın qurban kəsilməsini görürük. (8, 103). Manas dastanına da
nəzər yetirsək, burada da and mərasimində atın qurban kəsilməsi və sonra and içmə olduğunu
görmək olar. “Qırğız, qazax, noqoy, qıpçaq, türk, arqm, mancu və kalmık başçıları toplaşdılar.
Cakıbın qəmbərbozlarından (atlarından) ağ boz qısrağım gətirib qurban kəsdilər, sonra
“yaşayası olsaq, bir təpədə yaşayaq, öləsi olsaq, bir çuxura gömülək” — deyə and içdilər (1,
45). Andın digər ünsürlərindən biri də heyvan dərisi və başıdır. Bu and barədə ilk
məlumatlara iskitlərdə rast gəlmək olar. Belə andlarda önəmli yer tutan sığır dərisidir. Zərər
görmüş kimsə başqasından heyfini ala bilmək gücü olmadıqda bir sığırı kəsər, ətin bişirər,
dərini yerə sərər. Qarşısına bişmiş ətləri qoyar, qollarını arxadan bağlar. Ona dəstək olmaq
istəyənlər ətdən götürüb sağ ayaqlarını dərinin üstünə basarlar. İmkanından asılı olan sayda at,
silahlı əsgər tapacağına, imkansızlar isə özlərini əsgər olaraq qeyd edir, and içirlər. Bu şəkildə
qurulan ordu daha möhkəm olur, çünki artıq bu insanlar and içmişdilər (8, 107).

Yakutlar ayı kəlləsinə, ayı olmadıqda at kəllələrinə and içirlər.
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And ünsürlərinə hədiyyə alıb hədiyyə vermə adəti də daxildir. İnsanlar xüsusi günlərdə
toyda, ad günündə və s. hədiyyələr verirlər. Belə xüsusi günlərdən biri də “qardaşlaşma”
günüdür ki, həmin gün də qarşı tərəflər bir-birinə hədiyyələr verir (8, 105).

Digər and ünsür hər hansı bir əşyanın kərtməkdır, kərtilən əşyalara isə: yer, ağac, beşik də
və s. daxil ola bilər. “Dədə Qorqud” dastanında bunu daha aydın görmək olar. (8, 105)Eyni
zamanda Manas dastanında da and mərasiminin belə şəklinə rast gəlmək olar: “İki igid söyüd
çubuğundan tutub dayanmışdılar. Cakıb polad bıçaqla çubuğu tən ortasından kəsdi:
“Almambet ilə Manas, Tanrı hüzurunda həyatda və ölümdə bərabər olmaq üçün dost oldunuz.
Bir anadan süd əmən əkiz qardaş oldunuz. Andı pozub bir-birinizə xain çıxsanız başınız bu
çubuq kimi kəsilsin. Tanrının lənətinə gələsiniz, Umay ana bəlanızı versin!”(1, 147). Daha
başqa and ünsürü kimi dəyənək üzərindən atlanmanı götürmək olar, lakin bu element artıq
arxaikləşmişdir (8, 105). Görünüş baxımdan yanaşdıqda andlar-yemindlər müxtəlif şəkillərə
malikdir. Birinci şəxsin dilindən deyilən andlar- yemindlər də var ki, bu zaman artıq and bir
neçə şəxs tərəfindən deyil, bir nəfərin öz-özünə and içməsidir: (8, 105) sözümdə durmazsam ...

Dostlar arasında olan andlar: Yaxın insanlar qanlarını qaba töküb içməklə “qan qardaşlığı”
nın təməlini qoyurlar. (8, 101). Digər bir növü isə xalqlar, millətlər arasında olan andlaşmadır.
Bu zaman həmin xalqı, qəbiləni təmsil edən insanlar arasında içilən anddır. (8, 101). Ümumi
yanaşdıqda görərik ki, yemin etmək üçün insanlar bir-birinə etibarı təmin etmək üçün
müqəddəs varlıqlara and içirlər. Yeminlər pozulduqda isə onun əvəzində kasıblara sadaqalar
paylamaqla günahlarını yumuş olurlar. “And qədim insanların müqəddəs hesab etdikləri
varlıqlara inamı ilə bağlı yaranmışdır. And içmək müqəddəs hesab edilmiş, bir sıra xalqlarda
andı pozmaq üstündə ağır cəzalar tətbiq olunmuşdur (10, 277).

Türk xalqlarından olan İrak-Türkman xalqının folklorunu da andsız-yeminsiz təsəvvür
etmək olmaz. “Kərkük folklorunda bu qədim janr gah “and”, gah “yemind”, gah da “qəsəm”
kimi tanınır. (12, 48). Şifahi xalq dilindəki andları- yemindləri mənaları baxımdan yanaşdıqda
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

Allahın adı ilə bağlı olanlar: “Allahaq and olsun”, “Allahın min bir adına and olsun”,
“Allah vəkil; bəzilərində qarğış etməklə: “Allah məni daş etsin” “Peygəmbər zaminim, Allah
vəkilim olsun”, “Vallah, billah”, (9, 154) “Allah haqqiyçi”, “Peyğəmbərin başıyçi”, ”Quran
haqqıyçi” (12, 49).

Din, imam, peyğəmbərlə bağlı olanlar: “Dinimdə, imanımda, vicdanımda”, “İmanım
kafirlər olsun”, “İmansız ölüm”, “Qəbrə imansız girim”, “Kafir olum” (9, 154), “Peyğəmbərin
başıyçi”, ”Quran haqqıyçi” (12, 49).

İlkin inanc-inam sistemi ilə bağlı olanlar: “Bu Günəş haqqiyçi”, “Bu Günəşə kor baxım”,
“Ocaq haqqiyçi”, “Pirə yemind edirəm” (12, 49).

Bərəkətlə bağlı olanlar: “Duz-əkmək haqqiyçi”, “Nemət haqqiyçi”, “Bərəkət haqqiyçi” (12, 49).
Digər varlıqlarla, mənəvi dəyərlərlə bağlı olanlar: Yaranma zamanı baxımından sonrakı

dövrlərə aid edilən andlara ata-ana, qardaş-bacı, övlad, əmi, dayı, xala, bibi və bu kimi əziz və
yaxın adamlarla, namus, qeyrət, şərəf və s. ilə bağlı olanlar daxildir (12, 50). “Babalın
boynumda qalsın”, “Şərəfimə”, (9, 154) “Mərd başıyçin”, “Namusumda”, ”Şərəfimdə”,
“Canıva yemind olsun”, “Adına qəsəm olsun”, “Babamın canıyçin”, “Qardaşımın canıyçin”
(12, 50).

Türkman folklorunu andsız-yeminsiz düşünmək qeyri-mümükündür. Demək olar ki, hər
bir kərküklülərin ağzından andlar əskik olmaz. “Alla vəkil (Allah vəkilim olsun), Quran
Haqqiyçi (Kur’an-ı Kerim hakkı için), peyğəmbər başıyçı (peyğəmbərə qəsd etdiyim qədər
günahkar olayım), Adnan canıvçı,başıvçı (senin başın için), canıvçı (senin canın için) (11, 55).
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Məqalənin aktuallığı. Daim formalaşmaqda olan cəmiyyətimizdə insanlar bir-birlərinə
etibarı təsdiq edən vasitələrdən istifadə etmişlər ki, bu vasitələrdən biri də anddır. Ta qədim
zamanlardan müasir dövrümüzə qədər gələn andlar şifahi nitqimizdə işlənmə genişliyi ilə
özünü göstərsə də, lakin bəzən əsl mahiyyətindən irəli gələn məsuliyyəti ilkin formada
olduğun kimi deyil, bundan bir az uzaqlaşmış, adi şəkildə göstərmişdir, yəni hal-hazırki
dönəmdən fərqli olaraq andlar artıq mərasim səviyyəsinə qədər yüksələcək dərəcəyə
çatmamışdır. Bu baxımdan andlar və onların texniki icra vasitələri, işlənmə məkanı və s.
məsələlər hər zaman öz aktuallığı ilə seçilən məsələlərdən olmuşdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə, ilk dəfə olaraq İraq-Türkman folkloru materialları
digər türk xalqlarının and mətnləri ilə müqayisəli müstəvidə araşdırılır, maraqlı nəticələr əldə
edilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində
təhsil alan tələbələr, İraq-Türkman folkloru və ümumiyyətlə türk xalqlarının folkloru ilə
məşğul olan tədqiqatçılar həm nəzəri, həm də praktik baxımdan faydalana bilər.
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У. Дадашова

Клятвы (заверения) в фольклоре тюркских народов
(на основе Ирако-Туркманских образцов)

Резюме

История клятв, правдивость которых со временем может быть доказана с
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использованием различных средств, восходит к древним временам. На разных этапах
истории люди различных слоев населения, используя различные средства, приносили
клятвы. Клятвы приносимые со стороны разных людей возвышались даже до уровня
церемоний, а также расширялся их круг и они использовались как средство убеждения
при формировании межгосударственных отношений.

Разнообразие средств приношения клятвы тоже привлекает внимание: заверения на
основе слова, резали пальцы обмакивали их в молоко или другие напитки и затем
выпивали, брали на руки чарки, перед бронзовыми идолами с кружкой воды, с оружием
в руках, на коне или на медведе, оборачиваясь в шкуры животных, клялись различным
божествам и оберегающим духам, огню, натягивая какую-либо вещь, прыгая над
палкой и пр. А при нарушении клятвы применялись конкретные наказания,что
принималось во время клятвы лицом, которое приносило клятву. С другой стороны
они могли смывать свой грех, помогая бедным, или принося жертву.

U. Dadashova

Oaths (assurance) of folklore of the Turkic people
(on the basis of Iraqi-Turkmen samples)

Summary

The history of oaths that reflect proving oneself by using various means to prove the truth
in a future intent goes back a more long way. At various stages of history, people from
various strata took oaths by using various means. Also, taking of oaths was even scaled up to
the level of ceremony and was celebrated by individual persons, and the scope of oaths was
expanded and they were used as an evidential mean in formation of international relations.
The diversity of means of taking oaths is also one of the attracting points: taking an oath with
a word; cutting some part of fingers and putting into milk or other drinks and then drinking it;
taking a glass in hand; taking oaths in front of cooper idols with water or for the sake of a
weapon, fire, bear or horse head, animal skin, various gods and protecting spirits; by notching
any item; by jumping over a bludgeon and etc. And there are specific punishments determined
for breaking oaths, which are accepted by the person taking an oath during the oath-taking
process directly. On the other side, they confess their sins by alms-giving or sacrificing
animals for god. It is impossible to imagine the folklore of Iraqi-Turkmen people who are also
Turks without oaths that may be divided into various groups by taking into account the
contents of meanings.

Redaksiyaya daxil olub: 03.05.2019
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Azərbaycanın XIX əsrin əvvəllərində iki yerə parçalanması yəni Rusiya və İran arasında
bölüşdürülməsi uzun illər ədəbiyyatımızın aparıcı mövzularından olmuşdur. Bu tarixi
ədalətsizlik, xalqımızın və torpağımızın iki yerə bölünməsi böyük vətənpərvər Səməd
Vurğunu da düşündürmüş və o, yeri gəldikcə öz əsərlərində həmin məsələyə toxunmuşdur.

“Təbriz gözəlinə”, “20 bahar”, “Yandırılan kitablar”, “Körpünün həsrəti” şeirləri, “Təbriz
şairlər məclisinə” mənzum məktubu Vurğunun Cənub həsrətinin poetik ifadəsidir. Şair başqa
əsərlərində də bu mövzuya toxunmuşdur.

“Təbriz gözəlinə” şeirində Güney Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın acı taleyindən
söz açılır. Təbriz şəhəri üsyan içində olduğundan sıx duman bürümüş, bu yurdun gözəli
başına qara örtmüşdür. Bu gözəlin atası da, babası da məşəqqətli ömür yaşamışdır. Şair bunu
öz taleyinə bənzətmişdi. Şairin də dərdli bir keçmişi vardır: anası “təbibsiz, davasız” can
vermiş, çox erkən dünyasını dəyişmişdi. Lakin şairi “bir ürəyin ikiyə parçalanması” daha çox
düşündürürdü:

Nədir bu həsrətin adı, ünvanı?
Baisin evində işıq yanmasın!
Ah Araz, ah Araz vədimiz hanı?
Bir ürək ikiyə parçalanmasın! (4,210)

S.Vurğun yaradıcılığında olan nikbinlik Təbriz gözəlinə müraciətində də öz ifadəsini tapır.
O inanır ki, nə vaxtsa Təbrizin üstündə günəş parlayacaq və şair bu şəhərə qonaq gedəcəkdir:

Gözlərin dolmasın! Dayan bir az da!
Qəlbin də, sevgin də, dərdin də haqdır...
Azadlıq bayrağı güllü bir yazda
Təbrizin üstündə parlayacaqdır! (4,210)

“20 bahar” şeirinin birinci hissəsində Quzey Azərbaycanda Bahar adlı bir qızın pianoda
çaldığı gözəl simfoniyanın yaratdığı hiss-həyəcan təsvir olunub, şeirin ikinci hissəsi isə Təbriz
gözəlinə müraciətdən ibarətdir. Şair bu müraciəti Azərbaycanın bəstəkar qızı Baharın
yaratdığı simfoniya vasitəsilə çatdırır.

mailto:d.xaliqzade@gmail.com
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Eşit bu nəğməmi, Təbriz gözəli
Adındır eşqimin ilki, əzəli
O qəmli gözlərin intizardadır
Xəyalın qəfəsdə ömrün dardadır. (5, 40)

Şair bu misralar ilə qəfəsdə qalmış Təbriz şəhərini təsvir edir. Bu müraciətdən sonra
Təbriz gözəlinə öz haqqını tələb etməyi, elləri yeni, ağ günə səsləməyi və ayağa qaldırmağı,
aslan kimi cəbhələrə atılmağı, sevgilisini döyüşlərə çağırmağı, nəhayət, ana dilini düşmən
əlindən xalqın özünə qaytarmağı məsləhət görür. Ona görə ki, “hünərlə atılır hər zülmün daşı”.
Əlbəttə, bu müraciət bütün Cənublu bacı və qardaşlarımıza ünvanlanmışdır. Şeirin “Əks-
səda” hissəsində şair Araz çayını cəllada bənzədərək yazır:

Axma, Araz! Dayan Araz!
İnsaf eylə bizə bir az.
Bir ürəyi iki yerə
Cəllad kimi bölmək olmaz (5, 41)

Şair bütün şeirlərində olduğu kimi burada da nikbinliyini qoruyaraq, bir gün azadlıq
ulduzunun doğacağına inanmışdır.

Məlumdur ki, 1941-ci ilin avqust ayında sovet ordu hissələri (əsasən azərbaycanlılardan
ibarət idi) İran dövləti ərazisinə daxil olmuşdur. Təbrizdə Azərbaycan dilində həmin
qoşunların orqanı olan “Vətən yolu” qəzeti nəşrə başlamışdır. Cənubi Azərbaycanda milli
azadlıq hərəkatı güclənmiş və nəhayət, 1945-ci il dekabrın 12-də burada milli hökümət
qurulmuşdur. (1, 262 )

1945-ci ilin oktyabrında Bakı şəhərində Azərbaycan–İran Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti
yaradılmış və Səməd Vurğun bu cəmiyyətin sədri seçilmişdir. Cəmiyyət öz orqanını –
“Azərbaycan” jurnalını nəşr etmişdir.

S.Vurğun cəmiyyətin sədri kimi İranla, xüsusən Cənubi Azərbaycanla mədəni
əlaqələrimizin inkişafı üçün səmərəli fəaliyyət göstərmiş, onun rəhbərliyi altında konkret
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Cəmiyyətin sədri S.Vurğun 6 mart 1946-ci ildə SSRİ Xarici
İşlər Nazirliyinə belə yazmışdı: “İran Azərbaycanı və bütünlükdə İranla mədəni əlaqələrin
yaxşılaşdırılması və genişləndirilməsi üçün indiki İran ərazisində yaşayan xalqlar arasında
həm mətbuat, həm də şifahi təbliğat vasitəsilə bizim tərəfimizdən bir sıra mühüm tədbirlərin
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. ...Nəşriyyat planına əsasən cəmiyyət Azərbaycan və İranın
ən görkəmli şair və yazıçılarının kitablarını, o cümlədən aşağıda göstərilən kitabları
Azərbaycan və fars dillərində nəşr etməlidir: 1. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimləri
haqqında; 2. Tarixçilər və yazıçılar Azərbaycan haqqında... Bundan başqa, hazırda İranla
mədəni əlaqələrimizin yaxşılaşdırılmasında, bizi maraqlandıran məsələlərin öyrənilməsində,
qədim qiymətli əlyazmalarının alınmasında. Ən əsası, əhali arasında bizim təsirimizin
genişləndirilməsi və təbliğat işində yerli ziyalılarla canlı ünsiyyətin əsas və zəruri vasitəsi
olduğunu nəzərə alaraq biz şair, yazıçı, bəstəkar, artist, rəssam, həkim, arxitektor və Sovet
Azərbaycanı elmi işçilərindən ibarət briqadaların İran Azərbaycanı və İrana göndərilməsini
nəzərdə tutmuşuq...” (2, 262)

Şair məktubda bu tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün lazımi vəsait ayrılması məsələsini
qaldırmışdır.

1945-ci ilin dekabrında Təbriz şəhərinin “Şairlər məclisi”nin üzvləri Səməd Vurguna
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mənzum məktub yazaraq onu Cənuba dəvət etmişlər. Dəvət məktubunu Cənublu şairlərdən
Məhəmməd Biriya, Mir Mehdi Etimad, Əli Fitrət, Mir Mehdi Çavuşi və b. imzalamışlar.

Cənublu həmkarları şairə yazırdılar:
...Şairlərimiz gəldi dünən böylə qərara,
Lütf eyləyəsən Təbrizə məclis tapa zivər,
Çünki dilimiz bir, sözümüz bir, elimiz bir
Həm bir atadandır, bir anadandır iki gövhər (1, 263)

Səməd Vurğun öz həmkarlarına şeirlə cavab yazmışdır. Onun “Təbriz şairlər məclisinə”
cavabından görünür ki, Vurğun bu dəvəti çox yaxşı qəbul etmiş “əzizlərdən gələn məktubun”
hər sətrinə hörmətlə baş əymişdir. Dəvət məktubu şairə bir daha Təbrizi xatırlatmış, xəyalən o
yerləri dolaşmış və bu zaman Cənublu qardaşlarımızın azadlıq mübarizəsinin şahidi olmuşdur.
S.Vurğun öz azadlığı və məsləki uğrunda vuruşanları alqışlayır, onların qəhrəmanlığını
yüksək qiymətləndirir:

Nədir şahin baxışlarda qopan tufan, çaxan şimşək
Alovlar, odlar övladı barışmaz yerdə zülmətlə
Var olsun məslək eşqilə qılınca qurşanan ərlər
Vətən dünyası fəxr eylər bu gün bir şanlı millətlə
Bir anlıq ömrə dəyməzmiş yüz illik nalənin ömrü.
Hünərdir varlığa zinət... günəş parlar cəsarətlə... (5, 155 )

S.Vurğun öz həmkarlarına “qardaşlar” deyə müraciət edir və inanır ki, bir gün yolu
Təbrizə düşəcək, onların qonağı olacaqdır:

Düşər bir gün yolum şəksiz, düşər Təbrizə, qardaşlar,
Salamlar Vurğunun qəlbi sizi min sazla, söhbətlə. (5,155)

Lakin Təbrizə getmək şairə müyəssər olmadı. Tezliklə İran irticası öz xarici havadarlarının
köməyi ilə gənc Azərbaycan dövlətini devirdi. Milli-azadlıq hərəkatının iştirakçılarına divan
tutuldu, neçə-neçə qəhrəman oğullar zindanlara atıldı. Təbrizin küçələrində Azərbaycan
dilində olan kitablardan tonqallar qalandı... (1, 264)

Fars şovinistlərinin bu qəddarlığını S. Vurğun hiddətlə qarşılamışdır. O, 1947-ci ildə bu
mövzuda “Yandırılan kitablar” şeirini yazmış, sonralar publisistik yazılarında həmin məsələyə
toxunmuşdur.

“Yandırılan kitablar”ın əvvəlində şairin belə bir qeydi vardır: “İran irticaçıları Azərbaycan
dilində olan kitabları yandırırlar”. (5, 156)

S.Vurğun irticaçıların xislətini bir sözlə ifadə etmişdir: “Cəllad!” Bu söz isə ağlasığmaz
vəhşiliklər edən adamların xarakterinə uyğundur:

Cəllad! Sənin qalaq-qalaq yandırdığın kitablar
Min kamalın şöhrətidir, min ürəyin arzusu...
Biz köçürük bu dünyadan, onlar qalır yadigar,
Hər vərəqə nəqş olunmuş neçə insan duyğusu. (5, 156)
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Şair dilimizə xor baxan, Azərbaycan türkünü təhqir edən alçağa xatırladır ki, Azərbaycan
gözəli dahilər böyütmüşdür. İnsan qul doğulmamışdır. Hər bir azadlıq dastanı qanlarla
yazıldığı üçün yanıb od olsa da, külə dönməz.

Özünü Odlar ölkəsinin — Azərbaycanın “günəş donlu övladı” adlandıran şair bütün
millətlərə hörmətlə yanaşmağı vacib sayır. O bildirir ki, “hər torpağın öz eşqi var, hər millətin
öz adı!” Bu misrada S.Vurğun yaradıcılığına xas olan iki cəhət-milliliklə ümumbəşərilik
birləşir, biri digərini tamamlayır.

S.Vurğunun “Körpünün həsrəti” şeiri də onun Cənub həsrəti ilə bağlıdır. Şair bu şeiri
1948-ci ildə həyat yoldaşı ilə birlikdə qatarla gedərkən Araz çayı üzərindəki Xudafərin
körpüsünə xitabən yazmışdır:

Araz qırağında dayandı qatar,
Elə bil qəlbimdə dayandı bir dəm...
Sıxlaşdı göydəki seyrək buludlar,
Deyəsən başıma dolandı aləm. (5, 185)

Qatardakılar pəncərələrdən Arazın o tayına baxırlar. O tayda gördüyü kəndin mənzərəsi
şairin qəlbini ağrıdır. Çardaqlı damlar, kəndin yanında seyrək-seyrək gəzən adamlar, bomboş
həyətlər, bağlı qapılar, qəbiristanlıqda əyilmiş baş daşları... acı bir mənzərə yaradır.

S.Vurğun həmin vaxt o tayda gördüklərini 1950-ci ildə Bakıda rus dilində nəşr olunmuş
“Cənubi Azərbaycan şairləri” kitabına yazdığı müqəddimədə belə bir təsvir etmişdir: “Arazın
o tayındakı dağların, çılpaq qayaların ətəklərində bomboş bir kənd vardır. Mən heç olmazsa,
bircə nəfər adam görmək, at kişnəməsi, yaxud it hürüşü eşitmək ümidi ilə uzun müddət bu
kəndə baxdım. Lakin heyhat!.. Qarşımdakı bu kənddə heç bir həyat əlaməti yox idi. ” (3,216)

Şeirin birinci hissəsi belə bir ovqatın təsiri ilə yaranmışdır. Şair bu səhnələri təsvir
etdikdən sonra özünə müraciət edir:

Ah, ürək duyduqca bu səhnələri,
Adətim olmuşdur alışıb yanmaq.
Yanğına düşmüşdür könlüm şəhəri
Böyük bir dərd imiş şair yaranmaq! (5,185)

Bu körpünü — bu nadir sənət incisini bir memar yaratmışdır. Qayalar üstündə dayanmış
körpünün yaşı bilinmir. Onun bir daşı, bir kərpici belə yerindən düşməmişdir.

Ümumiyyətlə, şair Cənubla bağlı şeirlərində dünya azadlıq mübarizəsinin ön sıralarında
gedən, ölüm və zülmətlə əlbəyaxa vuruşan Cənublu qan qardaşları ilə fəxr edir, çünki onlar da
bəşəriyyətin bu azadlıq dastanına öz qanları ilə qızıl səhifələr yazırlar.

Məqalənin aktuallığı. 1828-ci ildə bağlanmış Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonra
Azərbaycan iki yerə parçalandı; Şimali Azərbaycan və Cənubi Azərbaycan. Başımıza gətirilən
bu tarixi hadisədən sonra ədəbiyyatımızda Cənub həsrətinin ifadəsi formalaşmağa başladı. Bu
mövzu bir çox görkəmli şair və yazıçılarımızın yaradıcılığında olduğu kimi S. Vurğun
yaradıcılığında da öz əksini tapdı. Bu məqalədə Cənub mövzusuna həsr olunmuş şeirlər təhlil
olunur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə S.Vurğun yaradıcılığında Güney Azərbaycan
həsrətinin ifadəsi araşdırılır. Milli-mənəvi dəyərlərin ön plana çıxması müəyyənləşdirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən gənc tədqiqatçılar Quzey
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Azərbaycanda cənub mövzusunun araşdırılması zamanı yardımçı material kimi istifadə edə
bilərlər.
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Д. Халигзаде

Южная тема в творчестве Самеда Вургуна

Резюме

Разделение нашей земли на два места побудила Самеда Вургуна. Он затронул этот
вопрос в своих cтихах. В этой статье анализируются стихи и очерки, посвященные
теме Юга. В этих поэзиях показывают жизни наших южных братьев. Их борьба за
свободу приветствуется. Персидский шовинизм подвергается критике. В этих стихах
отражаются в гордости южных братьев поэта. Потому что они пишут золотые
страницы с их кровью на этой эпопее о свободе человека.

D. Khaliqzade

Southern theme in Samed Vurgun`s creation

Summary

The separation of our land into two palaces has been thought of by Samad Vurgun. He
touched on that issue in his works. This article analyzes poems and essays on southern temes.
These poems reflect the life of our southern brothers. Their freedom struggle is supported by
poet. Persian chauvinism is disclosed. These poems are reflected in the pride of the poet`s
southern brothers. Because they write gold pages by bloods of the mankind to the epos of this
freedom.

Redaksiyaya daxil olub: 20.05.2019
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M.Ə. Sabir hələ uşaqlıq və yeniyetməlik illərindən Şərq ədəbiyyatının Sədi, Hafiz,
N.Gəncəvi və başqa klassik sənətkarlarının əsərləri ilə yaxından tanış olmuşdur. O,
yaradıcılığa başladığı ilk vaxtlar həmin klassiklərin əsərlərindən gah poetik tərcümələr etmiş,
gah da çox güman ki, onlardan iqtibas etmiş, yaxud da nəzirələr yazmışdır. Bu haqda şairin
məktəb yoldaşı və yaxın dostlarından biri, tanınmış maarifçi-realist yazıçı Sultan Məcid
Qənizadə “Sabir haqqında kiçik bir xatirə” başlıqlı yazısında bizim mövzumuzla bağlı çox
maraqlı faktlardan söhbət açıb məlumatlar vermişdir. S.M.Qənizadənin xatirəsindən məlum
olur ki, Ələkbər Sabirin Seyid Əzimlə şəxsi tanışlığı 1875-ci ildən başlanmışdır. Belə ki,
həmin ildə Şamaxıdakı ”Məclis” məktəbinə oxumağa gələn Ələkbər digər şagirdlər kimi,
burada əsas müəllim olan Seyid Əzim Şirvaninin vasitəsi ilə Şərq ədəbiyyatının klassiklərinin
əsərlərindən nümunələrlə tanış olmaq imkanı qazanır. Çünki S.M.Qənizadənin yazdığı kimi
“Məktəbin baş müəllimi Hacı Seyid Əzim Şirvani yuxarı qrupda fars ədəbiyyatını, xüsusən
Sədinin “Bustan” və “Gülüstan”ını müfəssəl keçirmiş.” (8; 259) Seyid Əzim öz şagirdlərinə
dərsdə müxtəlif şeir parçaları yazdırıb müvafiq tapşırıqlar verər, bununla da onların ədəbi
zövqlərinin inkişaf etdirilməsinə çalışarmış.” (8; 260)

Dərs zamanı S.Ə.Şirvani ortaya müəyyən problemlərlə bağlı sual qoyub onun izahında da
ayrı-ayrı şair və mütəfəkkirlərə, onların yaradıcılıqlarına istinadən məsələnin mahiyyətini izah
edərmiş. S.M.Qənizadə müəllimləri Seyid Əzimin təriqətlər, yəni sünni və şiəliklə, həqqə
çatmağın yolları ilə söhbətlərin birində Ələkbərə müraciətlə onun atasının sünni, anasının isə
şiə olmağından və s. söhbət salıb həqqə çatmağın üsulları və əsl doğru yolun nədən ibarət
olduğunu necə izah etməsindən ətraflı bəhs etmişdir. Sultan Məcid Qənizadə bildirir ki, “...bu
sözün isbatına möhtərəm müəllim Baba Tahirdən, Camidən və sair şairlərdən bir neçə beyt
oxuyub Tahirovu” doğrultdu, amma bununla belə misra məntiq cəhətcə cünd olduğunu nəzərə
çatdırıb, islahı üçün rübaini sahibinə qaytardı. (8; 263)

S.M.Qənizadə dərsdə aparılan həmin müzakirəni ətraflı şəkildə təsvir edərək sinif yoldaşı
Ələkbərin yazdığı bir bəndlik şeirə Seyid Əzimin verdiyi qiymət haqda da məlumat vermişdir.
Seyid Əzim şagirdinin şeiri haqda deyir ki, “mənim şagirdimin bu rübaisi həm məlikülürəfa
Bəhaəddinin qəsidələrindəki misralara, həm də Ömər Xəyyamın rübailərinə oxşayır.
Bəhaəddinin qəsidələrində görürük:
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Hər ca ki, rəvəm, sabihi-an danə toi to,
Dər Kəbəvü bütxana ki, toi to.
Dər məscüdü meyxanə çü didəm ki, toi to,
Divanə nəyəm, mən ki, rəvəm xanəbexanə.

(Tərcüməsi: Hər bir evə getsəm, o evin sahibi sənsən, sən. Kəbədə də, bütxanədə də səni
görürəm. Madam ki, məsciddə də meyxanədə də səni görürəm, daha dəli deyiləm ki, düşüb
səni evbəev axtaram.)

Möhtərəm müəllimimiz Bəhaəddinin qəsidəsini başdan ayağa inşad edib dedi:
— Ələkbərin rübaisindən belə məna çıxarmaq olar ki, şiə-sünnilik böyük fəzilət olduqda,

ürfan aləmində məzhəblər hamısı xurafat hesab olunur. Məscid, kilsə, atəşgədə və sair
məbədgahların mənası əgər həqq axtarmaq isə, həqqi hər yerdə tapmaq olur” (8; 264)

Göründüyü kimi, S.Ə.Şirvani təkcə bir dərsdə XI əsr fars şairi Baba Tahir Həmədani, XV
əsr fars tacik şairi Əbdürrəhman Cami, XI əsr Şərq mütəfəkkiri Ömər Xəyyam, XVIII əsr fars
alimi Şeyx Bəhaəddin Amili və başqa klassiklərin müxtəlif məsələyə münasibətindən
danışmış, onların əsərlərindən bəzi nümunələri misal gətirmişdir. Dərsin sonunda isə Ömər
Xəyyamın bir rübaisini şagirdlərə yazdırıb onu əzbərlə məsələsini evə tapşırıq kimi
vermişdir... Şagirdlərin ev tapşırıqlarını həvəslə yerinə yetirmələri hər növbəti dərsin maraqlı
olmasını təmin edirmiş. Balaca Ələkbər isə öz sinif yoldaşları arasında xüsusi seçilirmiş... Bu
haqda Həbibbəy Mahmudbəyov “Uşaq keçmişlərdən əski xatirələr” (7; 16) başlıqlı yazısında
maraqlı məlumatlar vermişdir. O, S.Ə.Şirvaninin dərslərinə ictimaiyyətin marağının
səbəblərini qeyd edərkən xüsusi olaraq vurğulayırdı ki, “Seyidin yaxın dostlarından beş-altı
nəfər tərəfindən məktəbin ziyarət edilmədiyi gün yox idi.

Gələnlər saatlarla son siniflərdə otururlar, Seyidin gözəl bir tərzi-tədris ilə verdiyi fars
dərslərini dinlərlər, çocuqların cəld və çapuq cavablari ilə maraqlanardılar. Məktəb çocuqları
arasında ən çox diqqəti cəlb edən zəki və cəld çocuq Sabir idi. Bütün yoldaşlarından yaşca
kiçik, bədəncə qayət zəif olan Sabir dinc, sakit və olduqca zəki və cəld idi. Nəhayətsiz
zəkavəti, məqul və cəld cavabları ilə çocuq Sabir dinləyiciləri heyrətə gətirirdi. Sonra müəllif
sözünə davam edərək, Sabirin zəkalı və hazırcavablığından əlavə Seyid Əzimin onlara klassik
poeziyanı necə öyrətdiyindən söhbət açır.

Seyid Əzimin istedadlı şair, pedaqoq və əsl vətəndaş olması sanki onun şagirdlərinin
xoşbəxtliyi idi. Çünki müəllimin dərin biliyi, maraqlı söhbətləri və s. onları şərq klassikləri,
Şərqin sirli-sehirli aləmi ilə yaxından tanış edirdi. Eyni zamanda keçilən hər dərs digər sinif
yoldaşları kimi Ələkbər Tahirzadəyə də şərq mütəfəkkirlərinin və şairlərinin fikirləri,
dünyagörüşləri və yaradıcılıqları haqda müəyyən məlumat və bilik almalarına şərait
yaratmışdır. Həm də bu tanışlıq formal xarakter daşımamışdır. Yəni Ələkbər klassiklərin
əsərləri ilə tanış ola-ola onların şəxsiyyətlərinə də böyük hörmət və ehtiram bəsləməyə
başlamışdır. O, getdikcə həm insan, həm də şair kimi püxtələşdikcə klassiklərin yaradıcılıq
dünyalarına daha dərindən bələd olmuş və bu yaxınlıq əsl sevgiyə, ehtirama və ulular
qarşısında məsuliyyətə çevrilmişdir.

Sabir öz istedadı ilə öyünüb başqa sənətkarlara yuxarıdan baxmaq iddiasından tamamilə
uzaq olmuşdur. O, klassiklərin, poeziya ustadlarının qarşısında özünü son dərəcə
təvazökarlıqla “şeir pinəçisi” adlandırır. S.M.Qənizadənin yazdığı kimi, bu baradə Sabir
böyük həvəslə danışmağa başlamışdır.

Bu təsvir və təqdimatlardan bir daha aydın olur ki, Sabir hələ uşaq yaşlarından görkəmli
klassik şairlərin əsərləri ilə yaxından tanış olmuş, gənclik illərində öz söhbətlərində fikrini
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daha aydın və təsirli ifa etmək məqsədi ilə onların poetik kəlamlarında məharətlə istifadə
etmişdir. O, təkcə özünü həmin sənətkarların yanında kiçik şagird hesab etmir,
S.M.Qənizadənin yazdığı kimi, onların böyüklərindən, fikir və sənət dünyalarının
hikmətindən böyük həvəslə danışırmış. Söz yox ki, belə vəziyyət bir tərəfdən klassiklərin
yaradıcılıqlarına Sabirin yaxından bələd olduğunu göstərir, digər tərəfdən də onun bir insan
kimi qədirşünaslığından, mənəvi aləminin zənginliyindən irəli gəlirdi. Bu zənginlik isə, bizcə,
həm də klassiklərin Sabirə bir insan kimi də doğmalıqları, mənəvi dünyasına təsiri ilə bağlıdır.
Onu da göstərmək lazımdır ki, Sabirin klassik irsə yeni baxışı və novatorluğu onun təkcə
realist üslubda yazan müasirləri tərəfindən təqdir edilib alqışlanmamışdır. Şairin romantik
üslubda yazan müasirləri də onun klassik irsə münasibətinin doğru mövqedən olduğunu
bildirməklə yanaşı, ədəbiyyatda yenilikçi bir şair olduğunu da diqqətə çatdırmışlar. Bu sıraya
A.Səhhət, M.Hadi, A.Şaiq və başqaları daxildir.

Beləliklə də, M.Ə.Sabirin klassik ədəbiyyata özündən əvvəlkilərdən fərqli münasibəti
həmin ədəbi ənənələrin köhnəldiyini, zamanla ayaqlaşa bilmədiyi üçün yararsızlaşdığını üzə
çıxarmışdı. Bu həqiqətin təsdiqi və sübutu isə yeni yolun açılmasına səbəb oldu. M.Ə.Sabirin
klassik irslə əlaqəsi məsələsi onun ən yaxın dostları və həmkarları tərəfindən tez-tez xatırlanıb,
göstərilmişdir. Ancaq bütün bunlar, əlbəttə, kifayət deyildir. Araşdırmalar göstərir ki, şairin
poetik irsinin tədqiqi və nəşri məsələləri sonrakı illərdə daha da canlanmışdır.

Doğrudan da, sovet hakimiyyətinin elə ilk illərindən Sabirin əsərlərinə yüksək dəyər
verilməyə başlamışdır. Çünki onun satiraları cəmiyyətdəki köhnəlikləri və eybəcərlikləri
amansızcasına ifşa edirdi. Bu tənqiddə istiqlal arzuları, gələcək xoşbəxt həyat da görünürdü.
Ona görə sovet təbliğatçıları öz işində Sabirin əsərlərindən çox yaxşı şəkildə faydalanırdılar.
Söz yox ki, həmin yararlanmadan M.Ə.Sabirin ədəbi fəaliyyətinə də müəyyən pay düşürdü.
Yəni şairin həyat və yaradıcılıq yolu öyrənilir, əsərləri təkrar-təkrar nəşr edilir, haqqında elmi
məqalələr və kitablar yazılıb çap etdirilirdi. Ancaq son dövr araşdırmalarından məlum olur ki,
M.Ə.Sabir XIX əsrdə də şeirin, poeziyanın ictimai mahiyyəti və məzmunu haqda kifayət
qədər aydın təsəvvürə və yaradıcılıq mövqeyinə malik olmuşdur.

Məqalənin aktuallığı. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi Azərbaycan filoloji fikir
tarixində hər zaman öz aktuallığı ilə seçilən məsələlərdən olmuşdur. Xüsusilə, söhbət əgər
həmin əsrin əvvəllərinin ən görkəmli nümayəndəsi olan M.Ə.Sabirdən gedirsə, bu aktuallıq
ikiqat artacaqdır. M.Ə.Sabirin klassik irslə əlaqələri, onlardan bəhrələnmə, sələflər və xələflər
məsələsinin digər bir Azərbaycan klassiki S.M.Qənizadə qələmindən öyrənilməsi olduqca
zəruri və vacib problemlərdəndir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə, ilk dəfə olaraq Mirzə Ələkbər Sabir və klassik irs
məsələsi, Sabirin klassik Azərbaycan irsinə münasibəti, müraciəti, ədəbi əlaqələr məsələsi
araşdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində
təhsil alan tələbələr, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri və xüsusilə də M.Ə.Sabir
irsinin tədqiqi ilə məşğul olanlar həm nəzəri, həm də praktik baxımdan faydalana bilər.
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У. Гахраманова

М.А.Сабир и вопрос классического наследия
в исследованиях С.М. Ганизаде

Резюме

Азербайджанский поэт начала ХХ веков Сабир еще с детских лет начал знакомиться
с произведениями выдающихся классиков, умело использовал их поэтические
высказывания в юношеские годы для того, чтобы более ясно и действенно изъяснятся.
Он не только считал себя учеником этих великих мастеров, но и, как писал С.М.
Ганизаде, с большим рвением рассказывал о мудрости их мыслей и их творческом мире.
Безусловно, это с одной стороны говорит о том, что Сабир был тесно знаком с
творчеством классиков, что вытекало из его достоинства, богатства его духовного мира.
Это богатство, по нашему мнению, связано с родством классиков с Сабиром, их
воздействием на его духовное состояние.

U. Gahramanova

M.A.Sabir and classical heritage in
the studies of S.M. Ganizade

Summary

The famous Azerbaijani poet of XX century, Sabir has been closely acquainted with the
works of prominent classical poets in his childhood, and he has used skillfully their poetic
words in his conversations to make his ideas more clear and effective during his youth years.
As S.M. Ganizada wrote, Sabir spoke with great enthusiasm about their greatness and wisdom
of their ideas and artistic worlds. This shows that Sabir was closely related to the creativity of
the classics. On the other hand it was derived from his gratefulness and the richness of the
spiritual world as a human being. This richness is related to nearness and influence of the
classics on Sabir as a human.

Redaksiyaya daxil olub: 03.05.2019
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Azərbaycan xalq şeirinin xüsusən, onun ən çox yayılmış bayatı janrının inkişafında
misilsiz xidmətləri olan Sarı Aşığın (XVII əsr) poetik irsinin, tərcümeyi-halının və ədəbi
mühitinin öyrənilməsi tarixini şərti olaraq üç mərhələyə bölmək olar:

1. XIX əsrin ikinci yarısından XX əsrin ikinci yarısına qədərki mərhələ;
2. Keçən əsrin 50-ci illərindən Müstəqillik dövrünə qədər olan mərhələ;
3. Müstəqillik illərini əhatə edən mərhələ. Bu mərhələlərin hər birində müxtəlif

müəlliflərin Sarı Aşıq haqqında xüsusi tədqiqat və məqalələri ilə yanaşı, görkəmli elm və
ədəbiyyat xadimlərinin böyük el sənətkarının yaradıcılığına dair fikir və mülahizələri dəqiq
qəti cəlb etmişdir.

Birinci mərhələ öz başlanğıcını XIX əsrin məşhur təzkirəçisi Əndəlib Qaradağinin (bəzi
tədqiqatlarda Qaracadaği kimi də işlənir) “Təzkireyi-Qaradaği” əsərində Sarı Aşıq
şəxsiyyətinə və fəaliyyət məkanına münasibətindən götürür. Sonralar Azərbaycan
folklorşünaslığının bir sıra nümunələrində dönə-dönə istinad edilən Qaradaği fikri aşağıdakı
şəkildədir.

“Sarı Aşıq Qaradağ mahalındandır. Çox qədim vaxtlarda gəlib Qarabağın Zəngəzur
mahalında Həkəri çayının kənarında vaqe Güləbürt adlı qəryədə sükna edib” (3, 7-10).

Böyük el sənətkarının əslində harada anadan olduğu bu günə qədər folklorşünaslıqda
mübahisəli sayılsa da, onun bir aşıq kimi harada formalaşdığı və harada yaşayıb-yaratdığı
məsələsində folklorşünasların çoxu yuxarıdakı məlumatla həmrəydir. Əndəlib Qaradağı
təzkirəsində Sarı Aşıq haqqında verilən bilgilərin əhəmiyyətli tərəfi də bundadır.

Sarı Aşıq şəxsiyyətinə və poetik irsinə ciddi və çox cəhətli münasibət mahiyyət etibarı ilə
XX əsrin 20-ci illərindən başlayaraq nisbətən daha elmi və daha mütəşəkkil xarakter almışdır.
Birinci mərhələnin uğurlarından söz düşəndə ilk olaraq görkəmli folklorşünas və
ədəbiyyatşünas Salman Mümtazın Sarı Aşıq irsini və şəxsiyyətini üzə çıxarmaq sahəsindəki
səyləri və xidmətləri diqqəti cəlb edir. Bu xidmətləri tanınmış folklorşünas, professor
Məhərrəm Qasımlı qədir bilənliklə və böyük ustalıqla aşağıdakı kimi ümumiləşdirir:

“Salman Mümtazın bu yöndəki fəaliyyəti Sarı Aşığın geniş ictimaiyyətə tanıdılması
anlamında müstəsna əhəmiyyət daşıyır. O, Sarı Aşıq bayatılarının ilk nəşrini hazırlamış və bu
ədəbi şəxsiyyətlə bağlı təqribidə olsa, bioqrafik oçerk yazmışdır. Həmin kitab 1927-ci ildə
(daha sonra təkmilləşdirilmiş və əlavələrlə zənginləşdirilmiş şəkildə “Sarı Aşıq” adı ilə 1934-
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cü ildə) “Azərnəşr”də “Aşıq Abdulla” adı altında çap olunmuşdur. Çeşidli qaynaqlardan
bilgilər toplayan S.Mümtazın Sarı Aşıqla bağlı bioqrafik təqdimatı Ə.Qaracadağinin verdiyi
ilkin bilgini təsdiqləməklə yanaşı, bir çox yenilikləri və dəqiqləşdirmələri ilə diqqəti çəkir:
“XI əsr-hicrinin əvvəllərinə qədər yaşamış Aşıq Abdulla çox səmimi, nazik xəyal el şairidir.
O taylı, yəni Arazın o tayından gəlmə, həmdə sarışın olduğu üçün Sarı Aşıq, Qərib Aşıq adları
ilə şöhrət tapmışdır. Aşıq Xə sr-hicrinin axırlarında Qaradağ mahalından köçüb, Zəngəzur
qəzasına gəlmiş və orada da Qaradağlı kəndində sakin olmuşdur. Təqribən yüz il bundan
qabaq dağılıb viran olan Qaradağlı kəndi o zamanlar şənlikli, abad kənd imiş. Burada Aşığın
adı ilə adlandırılmış bir təpədə vardır ki, bu gün yenə ona “Aşıq yaylağı” deyirlər. Aşıq o
təpənin üstündə oturub bayatı çağırarmış” (4, 496).

Salman Mümtaz Sarı Aşıq şəxsiyyəti, həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı yalnız tədqiqatları ilə
deyil, toplayıcılıq fəaliyyəti ilə də böyük uğurlara imza atmışdır. Bu cəhətdən fədakar
folklorşünasın 1935-ci ildə Seyid Hüseynin redaktorluğu ilə “Azərnəşr”də çapdan çıxmış
“Sarı Aşıq və bayatıları” kitabının mündəricə zənginliyinə və rəngbərəngliyinə yaxından
diqqət yetirmək Salman Mümtazın öz dövrü üçün misilsiz xidmətlərinə bir daha əminlik
yaradır. Kitaba Salman Mümtazın xalq arasından topladığı və Sarı Aşığa mənsub hesab etdiyi
“A yaxşı”, “Gəlmədin”, “Görsəydim”, “Gözlərin”, “Var”, “Yetişdi” rədifli 6 qoşması (5, 1-6),
1 təcnisi (5, 7-8), 439 təxəllüslü bayatısı (5, 9-79), 193 təxəllüssüz bayatısı (5, 80-111), 11
bayatı-tapmacası (5, 112-113), Sarı Aşıq şeirlərinin XVIII əsrin birinci yarısından XIX əsrin
ikinci yarısına qədər müxtəlif dönəmlərdə köçürülmüş bir neçə əl yazması (5, 115-122),
eləcədə, “Muradxanlı kəndinin yanında və Həkəri çayının sağ tərəfində “Aşıq qəbiristanı” adı
ilə tanınan qəbiristandan sinə daşında saz şəkli olan qəbirin şəkli (5, 123) daxil edilmişdir.
Üstəlik oxucu üçün asan və əlverişli olsun deyə, kitabdakı bayatı nümunələri klassik divan
ənənəsinə uyğun olaraq, hər misrasının sonuncu hərfinə görə əlifba sırası ilə təqdim
olunmuşdur.

Sarı aşıqşünaslıqda Salman Mümtaz tədqiqat və mülahizələrinin rolunu və sanbalını aydın
təsəvvür etmək üçün yenədə Məhərrəm Qasımlının qiymətli bir müşahidəsini yada salmalı
olacağıq. Tanınmış folklorşünas yazır:

“Salman Mümtazın verdiyi bilgilər belə bir cəhəti ilə də diqqəti çəkir ki, araşdırıcının
gətirdiyi fakt və dəlillər, eləcədə, tarixi-coğrafi təsvirlər daha çox məhz onun özünə
məxsusdur. Belə ki, Ş.Mümtazın Sarı Aşıq qəbrini öz gözləri ilə görməsini və əldə etdiyi
bilgiləri həmin çevrənin el-camaatından toplaması açıq-aydın duyulur: “Aşıq günbəzi
Güləbird kəndinin özündə vaqe olub. Həkəri çayının sol tayındadır. Günbəzin üstündə heç bir
yazı, tarix yoxdur. Yalnız qəbir daşının üstündə bir saz şəkli qazılmışdır. Bundan qiyas etmək
olar ki, Aşıq sazda çalarmış. Yaxşının qəbri isə Həkəri çayının o biri tayında, yolun
yuxarısındadır. Yaxşı Aşığın istədiyi kimi üzü qibləyə, Aşıqda tərsinə gömülmüşdür. Həkəri
çayı da bu iki qəbrin arasından axmaqdadır. Əhalinin bir qismi aşığı Haqq Aşığı adı ilə yad
edərək ziyarətinə gəlirlər”. Göründüyü kimi, burada ilkin-bir başa müşahidədən gələn təsvir-
təqdimat vardır. Canlı və xronikal səciyyə daşıyan bu təsvirlər Sarı Aşığın tarixi şəxsiyyət
olduğunu və zəngin bir ədəbi irs qoyub getdiyini göstərir” (4, 497).

Salman Mümtazdan sonra Sarı Aşıq tərcümeyi-halının və yaradıcılığının öyrənilməsində
ciddi xidmətləri olan folklorşünas tədqiqatçı və toplayıcı Bəhlul Behcətdir. Onun sözü gedən
sahədəki fəaliyyəti haqqında ayrıca məqaləmizdə ətraflı mübarizə yürüdüldüyü üçün burada
yalnız “Bəhlul Bəhcət. Sarı Aşığın bayatıları (Transliterasiya və ön sözün müəllifi Rza
Xəlilov)” adlı kitabının (Bakı: Səda, 2006, 98 s.) iki mühüm cəhətini qeyd etməklə
kifayətlənmək məqsədəuyğun görünür. Birincisi, bu kitabda Sarı Aşığın poetik üslubuna
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mənsubluğu şübhə doğurmayan cinaslı bayatılara daha üstünlük və daha geniş yer verilmişdir
(2, 27-94).

İkincisi, Sarı Aşıq bayatılarının bir çoxuna verilən izah və açıqlamalar böyük el
sənətkarının mənsub olduğu tarixi və coğrafi mühiti əks etdirmək nöqteyi-nəzərindən ciddi
əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, elə kitabın birinci bayatısına verilən izahı götürək:

“Aşiqəm bu dağ ilən,
El gedər bu dağ ilən,
Sənə “Yaxşı” deməzlər
Mən ölsəm bu dağ ilən.

Yaxşı Aşiqin sevgilisi olan bir qızdır. Həkəri çayının sol kənarındakı kəndlərindən birində
anası ilə olurmuş. Bukəndi Maqsudlu, ya Həkəri, ya başqa bir kənd olaraq adlandırmaq
əsassızdır. Zira, bu məlum deyildir. Yaxşı orada böyük əmlak sahibi bir şəxsə ərə verilmişdir.
Bu şəxsin adı “Yaman”dır, bəlkə, “Yaman” onun əsl adı olmayıb, ləqəbi olmuş olsun və xalq
ona fəna xüsusiyyətlərinə görə “Yaman” ləqəbi vermişdir ki, bu da Yaxşı ilə təzad əmələ
gətirdiyinə görə münasib də görünür”… (2, 27).

Sarı Aşıq irsinin öyrənilmə tarixinin birinci mərhələsi təkcə Salman Mümtaz və Bəhlul
Behcət kimi böyük folklorşünasların ciddi tədqiqatlarından və toplayıcılıq fəaliyyətlərindən
ibarət deyildir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı və filologiyasının həmin dövrünə mənsub
Hənəfi Zeynallı, Əmin Abid, Əli Nazim, Həmid Araslı, Hümbət Əlizadə, Əbdüləzəl
Dəmirçizadə və başqa tanınmış alimlərin müxtəlif mövzulu məqalə və rəylərində Sarı Aşıq və
onun poetik irsinə münasibətləri də sözü gedən mərhələnin uğurlarını zənginləşdirirdi.
Bununla belə, həmin mərhələnin müəyyən məhdudluqları da mövcud idi. Məsələn, hal-
hazırda Sarı Aşığa mənsubluğu heç bir şübhə doğurmayan bəzi cinas-bayatı nümunələri,
xüsusən, “Zülfün su damar kimi” misrası ilə başlayan ecazkar bayatı örnəyi Salman
Mümtazın və Bəhlul Behcətin yuxarıda adı çəkilən kitablarından yer almamışdı. Çox ehtimal
ki, bu, toplayıcılıq işinin sonrakı dönəmlərdəki kimi daha nizamlı və daha həssas şəkildə
həyata keçirilməməsi ilə bağlı idi.

Sarı Aşıq irsinin öyrənilməsi tarixinin ikinci mərhələsi əsas etibarı ilə Azərbaycan Elmlər
Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun və görkəmli folklorşünas,
professor Məmmədhüseyn Təhmasibin uzun illər (1944-1982) rəhbərlik etdiyi Folklor
şöbəsinin tədqiqatçılıq və toplayıcılıq fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu mərhələdə qazanılan uğurları
sırasında Sarı Aşığın həyat və yaradıcılığı haqqında nisbətən geniş məlumat və oçerklərin
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kimi akademik nəşrlərdən və “Azərbaycan şifahi xalq
ədəbiyyatı”, “Azərbaycan folkloru” kimi dərsliklərdən yer almasını ayrıca vurğulamaq
lazımdır. Folklorşünaslıq elminin müxtəlif nəsillərə mənsub M.H.Təhmasib, Ə.Axundov,
V.Vəliyev, P.Əfəndiyev, M.Seyidov, İ.Abbaslı, İ.P.Pirsultanlı, A.Nəbiyev, M.Həkimov,
E.Məmmədli, S.Rüstəmov, A.Məmmədova, B.Abdulla və başqa bir sıra nümayəndələrinin
elmi yaradıcılığında Sarı Aşıq mövzusu ya bir başa tədqiqat hədəfinə, yaxud müxtəlif yönlü
araşdırmaların tərkib hissəsinə çevrilməyə başladı.

Digər tərəfdən, Sarı Aşıq şeirləri və bayatılarının toplanılması və nəşri sahəsində də
diqqətəlayiq addımlar atıldı. Bunlardan biri 1966-cı ildə “SarıAşıq. Şeirlər (toplayanı, tərtib
edəni və ön söz müəllifi Əhliman Axundov)” kitabının, ikincisi isə 1983-cü ildə “Azərbaycan
xalq dastanları”nın arasında “Yaxşı və Aşıq” dastanının nəşr edilməsi oldu. Tanınmış
folklorşünas Ə.Axundovun sözləri ilə desək, “Bu dastanın şeirləri əsasən bayatılardan
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ibarətdir. Dastanda da aşıq murada çatmır, əvvəl Yaxşı, sonra isə aşıq ölür” (11,6).
Sarı Aşıq şeirlərinin orta məktəblərdə tədrisindən söz açan S.Rüstəmov isə misilsiz bayatı

ustadını artıq klassik şeirimizin digər yüksək zirvələri ilə müqayisə edərək yazır:
“Sarı Aşığı görkəmli söz ustası kimi aləmdə tanıtdıran onun bayatılarıdır. Ümumiyyətlə,

klassik ədəbiyyatımızda epik, lirik-fəlsəfi poema Nizaminin, rübai Məhsətinin, qəzəl
Füzulinin adı ilə bağlı olduğu kimi, bayatıda Sarı Aşığın adı ilə bağlıdır. Aşığın bayatıları incə,
zərif və çox mənalı nəğmələrdir. Bu nəğmələr də sevən aşiqin həqiqi ürək çırpıntıları, vəfa,
sədaqət, etibar, hörmət və ehtiram ifadə olunmuşdur. Böyük müşahidə qabiliyyətinə malik
olan şair həmdə mürəkkəb psixoloji əhval-ruhiyyəni yaxşı duyur, bunu çox incə və poetik bir
dildə ifadə etməyi bacarır” (7, 85).

İkinci mərhələnin diqqət çəkən məqamlarından biridə Sarı Aşıq poetik irsi ilə onun
müasiri Lələnin poetik irsinin sərhədləri haqqındakı mübahisələr və bu mübahisələrin tədricən
tarixi gerçəklik və elmi həqiqət məcrasına düşməsidir (6, 3-64). Nəhayət, Sarı Aşıq irsinin
öyrənilməsi tarixinin sonuncu və nisbətən ən məhsuldar mərhələsi Müstəqillik illərini ehtiva
edir.

Bu mərhələ, bir tərəfdən, Sarı aşıqşünaslığın əvvəlki mərhələlərində yaranmış bir çox
əsərlərin, o cümlədən, Salman Mümtaz və Bəhlul Behcət kitablarının ilk dəfə, yaxud yenidən
nəşri, digər tərəfdən, yuxarıda adları çəkilən folklorçulardan bir çoxunun sırasında yeni nəsil
nümayəndələrinin tədqiqatçılıq və toplayıcılıq fəaliyyətlərinin geniş vüsət alması ilə
səciyyələnir.

Müstəqillik illərində ustad sənətkarın poetik irsini lazımınca və keyfiyyətli şəkildə üzə
çıxarmaq sahəsindəki ciddi cəhdlərdən biri kimi “Sarı Aşıq. Seçmə bayatılar (tərtib edəni, ön
sözün müəllifi və redaktoru Hüseyn Kürdoğlu)” kitabını (Bakı: Sabah, 1993, 120 s.)
göstərmək olar. Bu kitabda toplanmış baytıların ən müxtəlif mənbələrdən böyük zəhmət
hesabına və yüksək zövq ilə seçildiyi, ən mühümü, kəmiyyətdən daha çox keyfiyyət
prinsipinə ciddi riayət olunduğu açıq-aşkar hiss olunur. Sarı Aşığın ruhuna xitabla yazılmış
məzmunlu və orijinal ön sözdə tərtibçi, eyni zamanda, özündən əvvəlki folklorçuların
unudulmaz əməyini dərin minnətdarlıq hissi ilə vurğulayır:

“Zülfün su damar kimi,
Oynar su damar kimi.
Sızıldatdın Aşığı,
Yağa su damar kimi”.

Həyatiliyin, sadəliyin, təbiiliyin, xəlqiliyin bundan da gözəl bədii ifadəsini düşünmək
mümkün deyil. Bu sızıltı bədbinlikdən, düşkünlükdən, küskünlükdən uzaq, həyatın bağrından
qopan bir sızıltıdır, məhz aşiqanə nalədir, gözəllik eşqinin həyata çağıran şərəfli fəryadıdır.

Məzarının başındayam, Ustad! Elinə-yurduna yadigar qoyub getdiyin bayatı cəvahiratının
qədrini bilənlər, onları min bir zəhmətlə ağızlardan, arxivlərdən, pünhan qalmış cünglərdən,
cürbəcür kitab haşiyələrindən, xatirat dəftərlərindən, məktublardan toplayıb nəşr etdirən elm-
sənət fədailəri haqqında düşünürəm. Salman Mümtaz, Bəhlul Behcət, Əmin Abid kimi söz
sərrafları bir vaxt sənin ömrünü göy əskiyə düydürüb, qəlbini nakam qoyan Yaman bəylərin
XX əsr törəmələri tərəfindən qətlə yetirildilər. Lakin onların əziz adları, yüksək əməlləri
ölümsüzdür”… (10, 8-9).

Son mərhələnin nəşrləri arasında Salman Mümtazın xatirəsinə ithaf olunmuş “Sarı Aşıq.
Güldəftəri (ikincinəşr, toplayanı tərtib edəni və ön söz müəllifi İlham Qəhrəman) kitabının
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(Bakı: Qanun, 2018) da öz əhəmiyyəti var. Ancaq tərtibçinin Sarı Aşıq bayatılarının sayını
birdən-birə hardasa minə çatdırması, fikrimizcə, tarixi gerçəkliyə və elmi həqiqətə uyğun
deyil. Salman Mümtaz nəşrindən tutmuş Hüseyn Kürdoğlu nəşrinə qədər təcrübəli
mütəxəssislərdən heç biri ustad aşıq bayatılarının sayını hətta müxtəlif variantları ilə birlikdə
yeddi yüzə belə çıxarmayıb. Fikrimizcə, el bayatıları ilə üst-üstə düşən örnəkləri və müxtəlif
variantları bir qırağa qoysaq, eyni zamanda, Sarı Aşığın əsasən cinas-bayatının misilsiz ustadı
olduğunu nəzərə alsaq, onun yaratdığı bayatıların sayı hardasa 300-350 arasındadır. Ustad
aşıq keyfiyyət baxımından sənətkarlığın elə yüksək bir zirvəsini fəth etmişdir ki, onun
kəmiyyət baxımından hər hansı şişirtməyə ehtiyacı yoxdur.

Sarı Aşıq irsinin öyrənilməsində sonuncu mərhələnin əsas əlamətlərindən biri də bu
mərhələdə ustad aşığın yaradıcılığına, elmi-nəzəri baxışın genişlənməsi və dərinləşməsidir.
Qara Namazov, Məhərrəm Qasımlı, Mahmud Allahmanlı, Elxan Məmmədli, Məmməd Əliyev
və başqa folklorşünas və ədəbiyyatşünasların xalq şeirinin müxtəlif məsələlər ilə bağlı
tədqiqat və məqalələrində bildirilən ciddi elmi-nəzəri fikirlər arasında Sarı Aşıq poetik irsinə
aid olan mülahizələr də az deyildir. Bu cəhətdən ustad aşığın poetikası ilə bağlı tədqiqat kimi
professor Məhərrəm Qasımlının ilk dəfə 2015-ci ildə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə (5 sentyabr, s.
20-21) dərc olunmuş “Bayatılarımızın heyrət heykəli – Sarı Aşıq” adlı məqaləsini ayrıca qeyd
etmək lazımdır. Məqalədə Sarı Aşıq həyatı və yaradıcılığının indiyə qədər mübahisəli sayılan
bir sıra məqamlarına müəyyən qədər aydınlıq gətirən müəllif, eyni zamanda, Sarı Aşıq
poetikasını zənginləşdirən bəzi tezisləri ortaya qoyur. Onlardan yalnız birinin elmi-nəzəri
sanbalını diqqətə çatdırmaq üçün sözü gedən məqalənin iki abzasını yada salırıq:

“Sarı Aşığın bayatıları daha çox onun sevgilisi Yaxşıya ünvanlanmış gerçək könül
duyğularının, sevgi, yar həsrəti və ayrılıq göynərtisi ilə bağlı ürək çırpıntılarının nisgil dolu
poetik ifadəsidir. Bununla belə, onun bayatı dünyasında ilahi eşq çalarları da sezilməkdədir.
Qəribədir ki, həmin ilahi eşq çalarları ümumən aşıq poeziyası üçün daha səciyyəvi olan
təsəvvüf-sufi-dərviş axarına deyil, hürufi simvolikasına meyllidir.

Bu Aşıq zində deyil,
Yatmış, özündə deyil.
Kim deyir, haqcamalı
Yaxşı üzündə deyil?

“Haqq camalı”nın Yaxşı – sevgili üzündə olması təsəvvüfün hürufi dünyagörüşünün əsas
konsepsiyası (“ənəl-həq” – “Haqməndədir”) ilə birbaşa bağlıdır. Sarı Aşığın məşhur
bayatılarından birində hürufiliyin əsas tarixi-ədəbi simalarından biri olan İmadəddin
Nəsiminin adını çəkməsi və ən başlıcası, özünü ona bənzətməsi görünür, elə bu səbəbdəndir:

“Gözəllik, soyibəndir,
Şahmarda soyilandır.
Nəsimi tək buAşıq
Yolunda soyulandır” (4, 503).

Müstəqillik illərində istər tədqiqatçılıq, istərsə də toplayıcılıq sahəsində Sarı Aşıq poetik
irsinin zənginləşdirilməsi və dərindən öyrənilməsi yolunda AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutunun və Dədə Qorqud adına Folklor İnstitutunun nəşr etdirdiyi kitabların və
topluların əhəmiyyətini bir daha qeyd etmək lazım gəlir. Bu nəşrlərə çox cildli Azərbaycan
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ədəbiyyatı tarixinin ilk cildlərindən tutmuş “Qarabağ: folklorda bir tarixdir (I kitab, IV kitab,
VI kitab)” seriyasına qədər bir çox sanballı tədqiqatlar və folklor materialları daxildir.

Beləliklə, Sarı Aşıq tərcümeyi-halı və şəxsiyyətinin, həyatı və yaradıcılığının öyrənilməsi
tarixinin əsas mərhələləri və onların başlıca xüsusiyyətləri yuxarıda ətraflı təhlil olunanlardan
ibarətdir.

Məqalənin aktuallığı. Orta əsrlər Azərbaycan xalq şeirinin tədqiqi, onun
nümayəndələrinin dövrümüzədək gəlib çatmış ədəbi irsinin öyrənilməsi folklorşünaslığın hər
zaman öz elmi aktuallığı seçilən problemlərindən olmuşdur. Sözügedən dövrün ən qabaqcıl
nümayəndəsi olan Sarı Aşıq irsi və bu baxımdan istisna deyildir. Azərbaycan xalq şeirində
daha çox bayatı ustası kimi tanınan Sarı Aşıq irsinin öyrənilməsi hər zaman öz aktuallığı ilə
seçilən məsələlərdən olmuşdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Sarı Aşıq isri, onun yaratdığı ədəbi nümunələr ümumiyyətlə
Azərbaycan aşıq şeirindən bəhs edən tədqiqatlarda fraqmentar şəkildə araşdırılsa da, müstəqil
şəkildə tədqiqata cəlb edilməmişdir. Bu baxımdan məqalədə ilk dəfə olaraq Sarı Aşıq irsinin
öyrənilməsi tarixinə nəzər salınır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində
təhsil alan tələbələr, folklorşünaslıq məsələləri və xüsusilə də xalq lirikası ilə məşğul olanlar
həm nəzəri, həm də praktik baxımdan faydalana bilər.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, üç cilddə, I cild, Bakı: Elm, 1960.
2. Bəhcət B. Sarı Aşığın bayatıları (transliterasiya və ön sözün müəllifi Rza Xəlilov). Bakı:

Səda, 2006.
3. Qaradaği Ə. Təzkireyi-Qarabaği, RƏF, № 7602.
4. Qasımlı M. Bayatılarımızın heyrət heykəli Sarı Aşıq // “Folklor və ədəbiyyat

araşdırmaları (I kitab)”. Bakı: Elm və təhsil, 2017.
5. Mümtaz S. Sarı Aşıq və bayatıları (Redaktoru S. Hüseyn), Bakı: Azərnəşr, 1935.
6. Pirsultanlı S.P. Poeziyamızda Sarı Aşığın bayatı zirvəsi, Bakı: Azərnəşr, 2011.
7. Rüstəmov S. Sarı Aşıq // “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” məcmuəsi, 1973, № 4
8. Sarı Aşıq (toplayanı Məhəmməd İbadi Qaraxanlı (Alışıq), Təbriz: Əxbər, 2007 (1386).
9. Sarı Aşıq. Gül dəftəri (ikinci nəşr, toplayanı, tərtib edəni və ön söz müəllifiİ.

Qəhrəman), Bakı: Qanun, 2018, 280 s.
10. Sarı Aşıq. Seçmə bayatılar (tərtib edəni və ön söz müəllifi Kürdoğlu H.). Bakı: Sabah,

1993.
11. Sarı Aşıq. Şeirlər (toplayanı, tərtib edəni və ön söz müəllifi Axundov Ə.). Bakı:

Azərnəşr, 1966.

К. Мамедова
Из истории изучения наследия Сары Ашуга

Резюме

В данной статье исследуются статьи, книги и фольклорные материалы ученых-
исследователей, посвященные видному представителю Азербайджанской народной
лирики XVII века Сары Ашугу. Сары Ашуг известен как создатель уникальных
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образцов баяты и дастана «Яхши-Яман», построенный на чередовании прозы и
образцов баяты.

Если классифицировать все исследования в этой области, то можно прийти к
выводу что, все эти труды в основном направлены на изучение таких проблем, как –
Сары Ашуг мастер баяты; Сары Ашуг создатель дастана «Яхшы-Яман»; Сары Ашуг
мастер баяты-загадок и т.д. Все эти вопросы в статье были исследованы на основе
подробного и богатого материала из научного наследия Азербайджанских ученых-
фольклористов.

K. Mammadova

About history of studying of Sari Ashug`s heritage

Summary

In this article articles, books and the folklore materials of scientists-researchers devoted to
the prominent representative of Azerbaijani national lyrics of the 17th century of Sari Ashug
are investigated. Sari Ashug it is known as the creator of unique samples of a bayati and
dastan “Yakhshi-Yaman” constructed on alternation of prose and samples of a bayati.

If we classify all researches in this area, then it is possible to come to a conclusion that, all
these works are generally directed to studying of such problems as – Sari Ashug the master of
a bayati-riddles; Sari Ashug creator of a dastan “Yakhshi-Yaman”, etc. All these questions in
article were investigated on the basis of detailed and rich material from scientific heritage of
the Azerbaijani scientists-specialists in folklore.

Redaksiyaya daxil olub: 03.05.2019
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Dəyişmə və inkişafda olan təhsil-demokratiya əlaqəsinə baxdığımızda, belə bir nəticə ilə
rastlaşarıq. Qloballaşma və demokratikləşmə özləri ilə gələn və hər keçən gün daha da bel
bağladıqları təhsilin əhəmiyyətini gün üzünə çıxarır. Çünki təhsilin keyfiyyəti düşdüyündə,
qloballaşan dünyada geri planda qalması, demokratikləşmə prosesində çətinliklərlə
qarşılaşması və təhsilin cəmiyyətin məlumat və rifah səviyyəsini artıran bir rol oynamaqdan
çox keyfiyyətsiz təhsil almış kütlələr meydana gətirməsi qaçılmazdır [5, s. 15].

Qloballaşma və modernləşmə prosesi əksər xalqlarda milli kimliklə əlaqəli müzakirələri
intensivləşdirmişdir. Bəzən isə milli kimliklə əlaqədar müzakirələrə pessimist istiqamətdən
yanaşılır və bu isə müəyyən bir millətin “öz milli kimliyini tanımaması” olaraq
qiymətləndirilir. Milli dövlətlərdə, həmçinin imperiyalarda yeni milli kimlik ideyasını ifadə
etmək belə özü uğursuzluqla nəticələnmişdir. Məsələn SSRİ dövründə mövcud olan “sovet
vətəndaşı” kimliyinin irəli sürülməsi uğursuzluqla nəticələnmişdir.

XX əsrdə yaşamış filosof Bertran Rassel təhsil haqqında belə yazır: “Əslində biz
insanların hansı bilikləri mənimsəməli olduğunu nəzərə alarkən aydın olur ki, bu bilikləri
hamı bilməlidir. Amma elə şeylər vardır ki, bunları müəyyən şəxslər bilməlidir, digərlərinin
isə bunları bilməyi vacib deyildir”.

B.Rassel belə qeyd edir ki, 14 yaşına qədər olan uşaqlara elə biliklər öyrədilməlidir ki,
hansı ki, o bilikləri hər kəs bilir. Onlara lazım olacaq peşə ilə bağlı olan biliklər isə sonradan
mənimsədilməlidir.

Türk xalqının milli atası sayılan Mustafa Kamal Atatürk müəllimlərə müraciət edərək
demişdir: “Əfəndilər! Yetişəcək uşaqlarımıza və gənclərimizə alacaqları təhsilin hüdudu nə
olacaqsa olsun, ən əvvəl və hər şeydən əvvəl Türkiyənin istiqlalına, öz mənliyinə, milli
ənənəsinə düşmən kəsilən bütün ünsürlərlə mübarizə etmək gərəyi öyrədilməlidir” [6, 24].
Təhsil sisteminin idarə edilməsində yeniləşmənin müxtəlif istiqamətdə qoyulmasına diqqəti
artırmaq lazımdır. Bunun üçün resept şəklində olan pedaqogikadan əl çəkib, total eynilikdən
yaxa qurtarmaq üçün çıxış yolları axtarılmalıdır.

2010-cu ildə respublikamızda təhsil sahəsində aparılan prosesdən sonra, Ümumtəhsil
sahəsində 13 yanvar 2011-ci ildən Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi qüvvəyə
minmişdir. Bu nizamnamə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununa uyğun hazırlanmış
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və bütün ümumtəhsil müəssisələri üçün keçərlidir. Bu qanuna əsasən ümumtəhsil məktəbləri,
şəffaflıq, demokratiklik və aşkarlıq prinsiplərinə əsaslanmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın milli dövlətçilik ideologiyası öz-özlüyündə
Azərbaycan xalqının milli birliyini, həmçinin Azərbaycan (türk) dilinin, milli adət-
ənənələrinin, habelə milli dəyərlərinin qorunub saxlanması və təbliği, onların əsasında müasir
tipli dövlət quruculuğu, bundan başqa sürətli inkişafı ehtiva edir. Deyl Karneqinin sözlərinə
əsasən: “Bizim dövrümüz - nəzəri cəlb edən, kəskin effekt dövrüdür. Və həqiqəti sadəcə qeyd
etmək kifayət deyil. Həqiqəti canlı, maraqlı və həyəcanlı, gərgin etmək lazımdır” [9, 21].

Birinci siniflərin “Azərbaycan dili” dərsliyində verilən folklorla bağlı mövzuların
xüsusiyyətləri

1-ci sinifdə keçirilən Azərbaycan dili dərsliyində verilən mətnləri bu şəkildə
qruplaşdırılmışdır:

1) Mən məktəbliyəm;
2) Ailə və məktəb;
3) Nağıllar aləmində;
4) Yaxşı nədir, pis nədir;

Dərslikdə nitq etiketləri mənimsədilərkən bədii mətnlərdən biri olan “Zolaqlı Burunduk”
[1, 110] adlı əfsanə verilmişdir. Əfsanəyə görə, ayı burundukun kürəyinə sığal çəkir. Elə
həmin vaxtdan onun kürəyini beş zolaq bəzəyir. Əfsanədə şagirdlərə estetik zövq verən, onları
düşündürən, əksliklər və ziddiyyətlər ilə üz-üzə qoyan həyat materialına əsaslanır. Mətndəki
nitq etiketləri mənimsədilərkən şagirdlərin ətrafındakı şəxslərə düzgün münasibət yarada
bilməsinə şərait yaradır, əxlaq mədəniyyətini formalaşdırır. Fransız yazıçısı V.Hüqo yazırdı ki,
yaşadığımız dünyada səmadan da gözəl mənzərə vardır, bu, insan qəlbinin dərinliyidir. Bu
dərinliyə baş vura bilmək üçün gözəl danışmağı, müraciət formalarını, dinləməyi bacarmaq
lazımdır. Bədii mətndə “sağ ol”, ”buyur” və s. Etiketlərdən istifadə edilmişdir. Şagirdlərə nitq
etiketlərindən düzgün istifadə etmək bacarığı mənimsədilərsə o zaman onlarda rəğbət hissi,
nəzakətli davranmaq, yaşıdlarına, böyüklərinə hörmət etmək bacarığı formalaşar

Mövsüm mərasimləri qədim insanların etiqadı, təbiət hadisələrinə münasibəti, həm də
əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar düzəldilmişdir. Əkinçilik, maldarlıq, ovçuluq, balıqçılıq və s.
Məşğuliyyətlərlə də bağlı olaraq mərasimlər təşkil edilmişdir. Qədim adət-ənənələr əsrlərin
sınağından çıxmış, xalqın formalaşmasında, onun mənən zənginləşməsində mühüm rol
oynamışdır. Adət-ənənəsi, bayramları olmayan xalq yoxdur. Adət-ənənə, mərasimlər,
bayramlar xalqın mənəviyyatı, xalqın simasıdır, onun soykökü ilə bağlı onunla doğub inkişaf
edən amillərdəndir. Müxtəlif xalqların adət və ənənələri onların birini digərindən fərqləndirir,
bu xalqların milli koloritini, özünəməxsusluğunu nümayiş etdirir. O adət və ənənələr, inam,
anlayış, bayramlar yaşayır ki, onlar əsrlərin sərt qanunlarına sinə gərir, çətin sınaqlardan
uğurla çıxırlar. Bütün xalqlarda belə adətlər, belə bayramlar olmuşdur. Azərbaycan xalqının
da özünəməxsus mərasim və bayramları vardır [7, 107].

Novruz bayramı bu günümüzə kimi gəlib çatmış ən gözəl, ən xoş bayramlardan biridir. 1-
ci sinif dərsliyində “Novruz bayramı” adlı kiçik bir mətn verilmişdir. Burada kiçik yaşlı
məktəblilərə milli mənəvi dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz aşılanmışdır. Şagirdlər tarixən
qorunub saxlanan adət və ənənələrimizin, bugünkü gün də xoş əhval yaratdığının şahidi
olurlar.

Yazın gəlişi ilə təbiətin oyanışı insanlarda şən əhval-ruhiyyə, sevinc hissləri yaradır.
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Bundan xoşhallanan, ruhlanan insanlar yeni il münasibəti ilə mərasimlər təşkil edərək
müxtəlif nəğmələr oxumuş, əyləncəli oyunlar təşkil etmişlər. Mətndə Keçəl və Kosanın
Novruz bayramının ən əziz qonaqları olduğunu qeyd edərək onların uşaqları necə gözəl
əyləndirib, şənləndirdiyi verilmişdir. Bundan əlavə, evlərdə xonçaların bəzədilməsi, süfrələrin
açılması, həyətlərdə tonqalların qalanması haqqında kiçik məlumat verilmişdir [1, 106].

Novruz bayramı günündən başlamış on-on iki gün müddətində dost-tanış, qohum-əqrəba
bir-birinin evinə bayramlaşmağa, təbrikə gedir, bir-birlərinin evlərinə Novruz bayramı üçün
hazırlanmış nemətlərdən sovqat aparırlar. Əvvəllər küsülü olanlar bu gün mütləq barışmalıdır.
Yeni ildə kin-kidurət aradan götürülməlidir. Beləliklə, Novruz bayramı yazın. Yeni təsərrüfat
ilinin başlanğıcını bildirməklə yanaşı, həm də ümumel, ümumxalq, ümumdövlət sevinc,
şadlıq bayramına çevrilir [8, 26].

İkinci siniflərin “Azərbaycan dili” dərsliyində verilən folklorla bağlı mövzuların
xüsusiyyətləri

2-ci sinif dərsliyində bədii mətnlər bu bölgüdə verilmişdir;
1) Dəyərlərimiz;
2) Ailə;
3) Sinfimizin uşaqları;
4) Heyvanlar və quşlar;
5) Yaxşı nədir, pis nədir;
6) Təbiətin sirləri;
7) Söz sənətimiz;
8) Nağıllar aləmində .
2-ci sinif dərsliyində, 1-ci bölgüdə “Çahargah əfsanəsi” adlı bədii mətn verilmişdir.

Mətndə vüqarlı, məğrur nəğməkarın xoş mahnılar bəstələyərək insanları necə şənləndirdiyi
qeyd edilmişdir. Padşah ondan yalnız özü üçün mahnılar bəstələməyini istəməyinə
baxmayaraq, nəğməkar bu təklifdən imtina edir. Musiqiçi xalqından ayrı düşərsə, artıq musiqi
bəstələyə bilməyəcəyini söyləyir. Burada şagirdlərə xalqına, millətinə bağlılıq, sonsuz
məhəbbət, vətənpərvərlik hissləri aşılanır, yaltaqlıq, ikiüzlülük pislənir. Daha sonra
musiqiçini sevən dostlarının birləşərək onu zindandan xilas edərək, başqa ölkəyə
göndərilməsi təsvir edilmişdir. Burada şagirdlər güc birliyinin nəyə qadir olduğunun şahidi
olurlar. Karvan uzun bir yol getdikdən sonra ac-susuz qalır, heydən düşür. Bu zaman musiqiçi
öz məharətini göstərir. Dəvələrin boynundan asılmış zınqrovların yerini dəyişib, gözəl bir
ahəng yaradır. Dəvələr musiqinin ahəngindən cana gəlir və yola düşüb mənzil başına çatırlar.
Burada kiçik yaşlı məktəblilər musiqinin gözəlliyinin nə qədər xoş əhval yaratdığının şahidi
olurlar. Musiqi estetik zövqün formalaşmasında xüsusi rol oynayır, uşqaların tərbiyəsinə,
təfəkkürünə, dünyagörüşünə müsbət təsir edir [2, s. 28-30].

2-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyində mənimsədilən bədii mətnlərdən biri olan “Şir və
siçan” mətnində dostluq, yoldaşlıq, xeyirxahlıq kimi müsbət əxlaqi keyfiyyətlər aşılanır [2, s.
87].

İkinci siniflərin “Azərbaycan dili” dərsliyində verilən folklorla bağlı mövzuların
xüsusiyyətləri

3-cü sinif dərsliyində bədii mətnlər bu bölgüdə verilmişdir;
1) Ailə və məktəb;
2) Mənəvi dəyərlər;
3) Sirli dünya;
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4) Sevimli qəhrəmanlarım;
5) Tarixi şəxsiyyətlər;
6) Bayramlar və tarixi günlər;
7) Hikmət xəzinəsi;
8) Mədəni irsimiz.
4-cü bölmədə “Koroğlu” dastanı ilə bağlı “Alı kişinin qisası” adlı mətn verilmişdir (3, 96-97).
Qəhrəmanlıq dastanları xalqın müxtəlif dövrlərdə azadlıq uğrunda, vətən uğrunda apardığı

mübarizəsi, qəhrəmanlığı, azad sevgi uğrundakı əzabları ilə bağlı yaranıb formalaşmışdır [7,
366].

Rövşən surəti igidliyi, məğrurluğu, vətənpərvərliyi ilə şagirdlərdə mənəvi gücü
formalaşdırır. Burada düşmənə qarşı hər an mübarizəyə hazır olmaq, xalqını sevib, dar
günündə yananda olmaq və s. kimi yaxşı keyfiyyətlər aşılayır. Daim vətənin müdafiəsinə
hazır, düçmənə qarşı sonsuz nifrət, kin aşılanır, igidlik, qorxmazlıq daim ön plana çəkilir [3,
96-97].

“Koroğlu” dastanında Rövşən xalqın bütün gözəl keyfiyyətlərini özündə toplayan tipik bir
surətdir. Xalq sənətkarı öz qəhrəmanlarını hər bir dövrdə böyük ümumiləşdirmə,
tipikləşdirmə sayəsində boya-başa çatdırırlar.

Koroğlu ətrafına xalqın ən igid, vətənpərvər oğullarını toplayır. Məhz “Koroğlu”
dastanının əsas ideyası xarici qəsbkarlardan və yerli feodallardan vətəni müdafiə etmək
ideyasıdır [7, 449].

3-cü sinif dərsliyində sifətin əlamət və keyfiyyəti mənimsədilərkən “Qazanın ölməyi” adlı
kiçik bir lətifə verilmişdir. Lətifələr baş verən hadisələri gülməli tərzdə əks etdirir, gülüş
doğurmaqla yanaşı ictimai-əxlaqi, tərbiyəvi məna da daşıyır [3, 106-107].

Dördüncü siniflərin “Azərbaycan dili” dərsliyində verilən folklorla bağlı mövzuların
xüsusiyyətləri

4-cü sinif dərsliyində bədii mətnlər bu bölgüdə verilmişdir;
1) Ailə və məktəb;
2) Niyə belə deyirik;
3) Əməksevərlik;
4) Yüz min niyə;
5) Dostluq;
6) Ana təbiət;
7) Əxlaqi dəyərlər;
8) Kainatın sirləri.
Dərsliyin “Yüz min niyə” bölməsində “Yarasa nə üçün gecə ova çıxır” adlı əfsanə

verilmişdir. Əfsanəyə görə, yarasa ondan vergi istəyən heyvanların şahına: “Mən heyvan yox,
quşam”, deyir. Havada uçan quş yerdə gəzən heyvanların şahına vergi verməməlidir. Daha
sonra quşların şahından əmr gəlir ki, yarasa mənə vergi ödəməlidir. Əgər verməsə, bu zaman
heyvanların və quşların şahı belə qərara gəlirlər ki, pusqu qurub onu tutsunlar. Elə o
zamandan yarasa gündüzlər gizlənir, gecələr yemək axtarmaq üçün ova çıxır [4, 103-104].

4-cü sinifdə mənimsədilən “Ruminin məsləhəti” adlı mətndə xeyirxahlıq, ehtiyacı olanlara
əl tutmaq, nəfsinə hakim olmaq və s. kimi müsbət əxlaqi keyfiyyətlər aşılanır.

Rumi müdrik şəxsiyyətlərdən biri olmuş, insanlar ondan mənəvi dəstək, məsləhət almışlar.
Bir gün qadın oğlunu Ruminin yanına aparır və ondan oğluna şəkəri tərgitməsi üçün məsləhət
verməsini, səhvini başa salmasını istəyir. Lakin Rumi uzun bir müddət uşağa məsləhət
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verməyi ertələyir. Rumi uşaqlıqdan şəkərə aludə olduğunu və vərdişdən əl çəkmədən yol
göstərə bilməyəcəyini söyləyir.

İnsan özündə formalaşdırmadığı bacarıqları, olmayan keyfiyyətləri başqasına aşılaya
bilməz. Hər kəs ilk öncə öz nəfsinə hakim olmağı bacarmalı, özü ilə mübarizə aparmalıdır [4,
20].

Məqalənin aktuallığı. Məqalə ibtidai siniflərdə Azərbaycan dili dərslərində öyrədilən
folklorla bağlı mətnlərin təhlilinə həsr edilmişdir. Müasir dövrümüzdə Azərbaycan dili
dərslərində qrammatik qaydaların mətnlərin köməyilə mənimsədilməsi aktuallıq kəsb edir. Bu
istiqamətdə dərsliklərdə verilən mətnlərin təhlili və müqayisəsi aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. İbtidai siniflərdə tədris edilən folklor mətnlərinin
özünəməxsusluqlarının aşkarlanması məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatdan alınan qənaətlərdən müasir
Azərbaycan dili, oxu, həyat bilgisi fənlərinin tədrisi zamanı istifadə etmək olar.
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А. Гулусой

Фольклорные тексты об уроках Азербайджанского
языка в начальной школе

Резюме

Понимание на слух рассматривается как вид деятельности, используемый
учащимися до тех пор, пока не сформируются их навыки чтения и понимания. Хотя его
можно использовать без понимания средней школы в любом возрасте, основным
преимуществом является период в начальных классах, пока полностью не
сформируются идеальные навыки чтения.

В самом начале школы база данных очень мала благодаря знаниям, полученным
благодаря аудированию. В учебном году учащиеся также узнают больше, слушая
информацию. Это включает в себя изучение текстов.

Есть много причин, которые влияют на навыки слушания в средней школе.
Исследования показали, что существует параллельная связь между развитием
мышления и развитием языка.
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A. Gulusoi

Folklore based articles on Azerbaijani language
classes of elementary school

Summary

Listening comprehension is considered as the type of activity used by the students until
their reading and comprehension habits are formed. Although it can be used without
understanding the middle school at all ages, the main advantage is the period in the
elementary classes, until perfect reading habits are fully formed.

At the very beginning of the school, the database is very small, thanks to the knowledge
gained through listening. In the school year, students also learn more by listening to the
information. This includes studying texts.

There are many reasons that affect the student's listening skills in secondary school.
Studies have shown that there is a parallel relationship between the development of thinking
and the development of language.

Redaksiyaya daxil olub: 14.05.2019
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Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin müxtəlif mərhələlərini və inkişafını, ona məxsus olan
səciyyəvi xüsusiyyətləri daha da dərindən və ətraflı izləmək, eləcə də ədəbi dilin bir sıra
nəzəri məsələlərinin həlli üçün görkəmli söz ustalarının dilinin öyrənilməsi ilə bərabər, şifahi
xalq ədəbiyyatının dilinin, orada olan məqamlara, dil faktlarına toxunulması məsələlərinin də
əhəmiyyəti böyükdür və həm də çox aktualdır.

Şifahi xalq ədəbiyyatı bədii təfəkkürün məhsulu kimi xalqımızın mənəvi dəyərlərinin
daşıyıcısı olmaqla bərabər, ümumxalq dilinin və bu dil üzərində təşəkkül tapmış ədəbi dilin
lüğət tərkibini özündə toplayan dəyərli bir mənbədir.

Şifahi xalq ədəbiyyatında söz xəzinəsinin bütün növlərindən – müxtəlif çalarlara malik
dialektizmlərdən, arxaizmlərdən, danışıq-məişət leksikasından, frazeologizmlərdən, məcazlar
sistemindən, leksik-semantik kateqoriyalardan istifadə etmək üçün folklorun imkanları
böyükdür. Belə ki, folklorda lüğət tərkibindən hər cür istifadə olunması, sözsüz ki, bu sahənin
genişliyindən və zənginliyindəndir.

Bu əvəzsiz söz sənəti nümunələrinin lüğət tərkibində bütün nitq hissələrinə rast gəlmək
olur. Təbii ki, nağıl və dastanların dilində isimlər daha çoxdur. İsimlər obyektiv aləmdə
mövcud olan əşya və hadisələrin adlarını bildirən sözlər olmaqla dilin lüğət tərkibində
üstünlük təşkil edir. Hər hansı bir şeir və nəsr parçasında müqayisə aparsaq, görərik ki,
isimlər daha geniş yer tutur. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində isim
mühüm rol oynayır.

Nağıl dünyasını əks etdirən: dərə, dərya, cin, dağ, ilan, camaat, vaqiə, padşah, vəzir, qızıl,
qılınc, qoçu, qalaça, qəsr, muncux, farmaş, xamralı və s. kimi sadə isimləri işlənmə tezliyinə
görə müqayisə aparılsa bunların əksəriyyəti ümumişlək sözlər olub dilin bütün üslublarına xas
olan ən fəal söz qrupudur. Onlar nağıl dünyasının yaradılmasında əvəzedilməz materialdır.

Azərbaycan nağıllarının 2005-ci il nəşrinin təqdirəlayiq xüsusiyyətidir ki, nağılçıların
üslubuna toxunulmamış, buna görə də nağıllarda milli kolorit üstünlük təşkil etmişdir. Bu
səbəbdən nağılların bir qismi sırf dialektlə, bir qismi isə xalq danışıq dilində təqdim
edilmişdir.

Sadə isimlərin sırasında elələri də var ki, həmin sözlərin ifadə etdikləri predmet və
hadisələr müasir dövrdə istifadədən çıxmışdır. Dilin aktiv fondundan passiv fonduna keçmiş
bu dil vahidlərindən üslubi-tarixi çalarlıq yaratmaq üçün istifadə olunur: vaqiə (yuxu), vəzir,
vəkil, sövdagər (tacir), dev, xurcun, farmaş, bəzirgan, xoca, züryət və s.

— Bəy bir yanan, koxa bir yanan, bunu məhsulunu xırmanda qurtarardılar (zəmanənin



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

73

hökmü, s. 21).
— Mənim bu vaqiəmin mənası nədir? (Zəm. hökmü, s. 23).
Nağıl və dastan dilində loru söz və ifadələr də diqqəti cəlb edir. Nağılçılar loru söz və

ifadələr vasitəsilə nağıl dilinin canlı çıxmasına, milli koloritin saxlanmasına nail olmuşlar. Bu
tip sözlər nitqin təsir qüvvəsinin artrılmasına da təsir edir. Hər kəs bir-birinin əlindəkini
qarmalıyırdı (“Zəmanənin hökmü”, s. 26).

Keçəl gördü, iş əngəlləşdi, aradan çıxmaq lazımdır (Zəmanə hökmü, s. 26)
Vəzir bağın qapısını marıtdıyıb durmuşdu (Zəm. hökmü, 29)
Göstərilmiş nümunələrdə götürmək əvəzinə qarmalamaq çətin, əvəzinə əngəl, baxmaq

əvəzinə marıtdamaq, getmək əvəzinə aradan çıxmaq söz və ifadələri loru xarakterlidir.
Qeyd etdiyimiz isimlərdə dialekt sözləri də özünü göstərir.
Tezdən arvadı Əlmərdançün xamralı bağladı (Zəmanənin hökmü, s. 21)
Çörək növü olan xamralı Qazax dialektində hal-hazırda işləkdir.
Zaman keçdikcə, insan şüuru inkişaf etdikcə mövcud olan dil vahidlərindən yeni-yeni

sözlər yaradılır. Dilin ifadə imkanlarının genişlənməsinə, zənginləşməsinə xidmət edən belə
düzəltmə isimlər tədqiq etdiyimiz mənbələrdə kifayət qədər vardır: Başına dönüm, acdıqdan
şəhərə gedirəm (Zəmanənin hökmü, s. 22).

Qızılın yarısı qardaşdıqda mənə çatacaq (Zəm. hök., s. 23)
Qeyd etdiyimiz kimi, insanların şüur və təfəkkürü inkişaf etdikcə mövcud dil

vahidlərindən yeni-yeni sözlər yaradılmışdır. Düzəltmə və mürəkkəb sözlər məhz bu inkişafın
məhsullarıdır. Tədqiq etdiyimiz janrlarda mürəkkəb isimlərin rəngarəng növləri qeydə
alınmışdır. Bu mənbələrdə mürəkkəb isimlərin çox işlədilməsi onların müxtəlif üslubi
funksional vəzifə daşıması ilə əlaqədardır. Belə mürəkkəb isimlərin bir çoxunun işlədilməsi
nəticəsində nağılların dilində yüksək emosionallıq, xalq danışıq dilinə yaxınlıq meydana
çıxmışdır.

— Kişinin üstündə kəsərtidən-zaddan bir tiyəsi də yoxdu (Zəmanənin hökmü, s. 22)
— Ya ölüm, ya burada ilan-çayana yem olum? (Zəmanənin hökmü s. 24)
— Özün də əhl-əyal sahibisən (Zəmanənin hökmü 22)
Dildə əşya və hadisələrin adlarını bildirən sözlər formalaşdıqdan sonra onların əlamət və

keyfiyyətini adlandıran sözlər yaradılır. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə daxil olan əlamət
və keyfiyyət bildirən sözlər – sifətlərin də tarixi qədimdir. Dilimizin ən qədim yazılı
abidələrində bu qrupa daxil olan sözlər isimlər və feillər qədər işləkdir. Dil dəyişən və inkişaf
edən bir sistem olduğu üçün digər söz qrupları kimi sifətlər də kəmiyyət keyfiyyətinə görə
zənginləşmiş və dilin ifadə imkanlarının artmasında mühüm rol oynamışdır.

Məlumdur ki, lüğət tərkibində inkişaf iki istiqamətdə baş verir. 1. Yeni sözlər yaranır; 2.
Cəmiyyətin və dilin inkişafı ilə əlaqədar bir qisim sözlər istifadədən çıxır və dilin aktiv
fondundan passiv fonduna keçir və üslubda əlaqədar işlənə bilir. Şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunələrində, o cümlədən nağıl və dastanların dilində də yaşayır.

Araşdırılan nağıl və dastanlarda dildə həm işləklikdən düşmüş, həm də müasir dövr üçün
işlək olan sifətlər qeydə alındı.

“Şahzadə Əbülfəz” dastanından seçilmiş nümunələrdə sifətləri nəzərdən keçirək:
— Qadir Allah, sənin kərəmin çoxdu,
Tənəli söz xəncər, nizədi, oxdu; (s. 263)
— Yatıb, qəflətdədi, qalxmaz yuxudan,
Nalayiq insana can demək olmaz (s. 263)
— İman yad ellərdə candan usanı,
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Hərcayı sözlərdən hərdən üutanı (264)
— Gördü bir nazənin sənəm, incə, miay qız oturub (265)
— Bu müşkül isdən əl çəkin (272)
— Bizim şəhərimizin bir ağaclığında bir büllur hamam var (273)
— Qoyma məni yaman günə,
Ver mənə aparıb, gedim! (276)
— Sandığı açıb gördü ki, Şahzadə Əbülfəz al qanına boyanmış yatır (280)
— Salam olsun sana, rəhmli şahım,
Ədalətli şahı,et divanım! – 285
— Bu zülmkar məni saldı tufana,
Rəhm etmədi bir mən kimi cavana – 285
— Biinsaf Kürdoğlu məni doğradı,
Ədalətli şahın, et divanını! – 286
— Ancaq yerində qupquru qaldı, nitqi qurudu (286).
— Sərvinaz olub bivəfa,
Bir sitəmkara dil verib – 286 s.
— Rəna xanım çox ağıllı, sədaqətli qızdı – 287.
— Qurban olduğum gülüzlü yarım,
Dayan, gözəl yarım, mən də gəlirəm! 289
— Ayrılığı saldı bir zalım fələk,
Sərvinaz da nakam qaldı – 290 s.
Seçilmiş nümunələrdən məlum oldu ki, araşdırılan nağıl və dastanların dilində həm türk

mənşəli, həm də alınma sifətlər işlənmişdir. Həmçinin fars mənşəli ön şəkilçilərlə yaranmış
sifətlər də az deyil.

Müasir Azərbaycan dili üçün köhnəlmiş sifətlər: pünhan – gizli, xub – yaxşı fars mənşəli.
Türk mənşəli lı4 şəkilçisi ilə yaranan sifətlər üstünlük təşkil edir. Məhsuldar şəkilçi hesab

olunan lı4 şəkilçisi istər milli, istərsə də alınma sözlərə artırılmaqla söz yaradıcılığında fəal
iştirak edir.

Fars mənşəli kar şəkilçisi ilə sitəmkar sifəti müşahidə olundu ki, bu söz dilimizdə o qədər
də işlək deyil. Həmçinin sifətlərin isimləşə bilməsi bu nümunələrdə də özünü göstərir:
Xublarının bir özgə cür halı var.

Xub – yaxşı, fars mənşəli bu söz tarixinə müəyyən dövründə dildə işlək olmuş, zaman
keçdikcə işləkliyini itirmiş, arxaikləşmişdir. Xublarının: cəm, mənsubiyyət, yiyəlik hal
şəkilçilərini qəbul edərək isimləşmişdir.

Pünhan – gizli mənasında, fars mənşəli sifət kimi klassik ədəbiyyatda, şifahi xalq
ədəbiyyatı nümunələrində işlənmə tezliyinə malikdir.

Qeyd olunan mürəkkəb sifətlər öz tərkibinə görə müxtəlif və rəngarəngdir: bədəsil – hər
iki tərəfi farsmənşəli, gülüzlü – fars mənşəli gül+üz türk mənşəli+lü milli şəkilçi. Mirzalı xan
çoxbilmiş, dünyagörmüş adamları çağırıb dedi.

Araşdırılan mənbələrdə baş verən hadisələri, qəhrəmanların daxili və xarici keyfiyyətlərini
oxucuya daha aydın çatdırmaq üçün sifətlərdən yerində istifadə edilmişdir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin müxtəlif mərhələlərində
inkişafını izləmək, ədəbi dilin bir sıra nəzəri məsələlərinin həlli üçün şifahi xalq ədəbiyyatı
dilinin əhəmiyyəti böyükdür və həm də çox aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Nağılların dilinin morfoloji xüsusiyyətləri araşdırılmış, bu janrın
leksik tərkibi haqqında fikirlər söylənilmşidir.



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

75

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Praktik baxımdan bu məqalənin nəticələri
əhəmiyyətli ola bilər. Belə ki, nağıl nümunələrinin dilinin araşdırılması lüğət tərkibini təşkil
edən söz qrupları haqqında müəyyən nəticələr əldə etməyə imkan verir.
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О морфологических особенностях сказок Азербайджана

Резюме

В представленной статье язык жанрового жанра отслеживался морфологически, с
определенными частями речи, простыми, корректирующими, сложными словами.

M. Mammadova

About the morphological features of Azerbaijani fairy tales

Summary

In the presented article, the language of the genre has been monitored morphologically,
with certain parts of speech, simple, corrective, complex words.
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Bazar həqiqətən həftənin yeddinci və alış-veriş günüdürmü? Mənbələrdə verilən
məlumatlara görə “Bazar günü – dünyanın bir çox ölkələrində həftənin sayca yeddinci
(bəzilərində birinci) günü- alış-veriş günü hesab olunur.

ISO 8601 beynəlxalq standartına görə yeddi günlük həftənin yeddinci günüdür. Bazar
günü həftədə şənbə günü ilə bazar ertəsi günü arasında yerləşir. Bu gün Azərbaycan dilində
həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi şəkildə bazar günü adlanır.

Rus dilində “воскресенье”, yəni “dirilmə” adlanan həftənin yeddinci günü ingilis dilində
“Sunday”, Norveç, Hollandiya dillərində “sondag”, İspan, Portuqal dillərində “domingo”
(Dominus isə Tanrı, Allah deməkdir), Latın və digər latındilli xalqların dillərində “diēs solis”
“Günəş” mənasında, Makedon dilində “nedela”, Ukrayna dilində – “ недиля”, Polyak
dilində – “недзеля”, Belarus dilində “нeделя” (Bax:https://ru.wiktionary. org) adlanan 7-ci
günün mənası "не делать, не работать", yəni heç nə etməmək deməkdir (1). Bəs
Azərbaycanda nə üçün dövlət işində işləyənlər üçün “istirahət” günü, ümumi anlamda isə
“alış-veriş” günü kimi başa düşülür?

Xristianlar “воскресенье” dedikdə İsa peyğəmbərin dirilməsini nəzərdə tuturlar (2). Bəs
ölüb-dirilən peyğəmbər və ya tanrı yalnız İsa peyğəmbər olmuşdur?

Məlumdur ki, əfsanələrdə ən ilkin ölüb-dirilən tanrı Qədim Misirdə Osir/Azər tanrıdır.
Deltanın mərkəzi hissəsində, Abu- Sir-Bana qəsəbəsinin yaxınlığında, Sammanuda adlanan,
amma sonradan Per-Usir-neb-Cedd (Ceddin sahibi olan Osirin evi) adlandırılmış yerdən
cənubda qədim yaşayış ərazisi olan Cedd/ Cədd yerləşir. Cedd/Cədd Osir kultunun mərkəzi
olmuş və yunanlar tərəfindən Busir/Busiris adlandırılmışdır (3, 66). Əvvəllər Andjeti
tanrısının kult mərkəzi olmuş Busir/Osir qardaşı Set tərəfindən öldürülmüş və parçalanaraq
Misir ərazisinə atılmışdır. Osirin bədəninin bir hissəsi olan onurğa sütünunun, bel fəqərələrinin
həmin ərazidə tapılmasından sonra Osir/Azər tanrısının kult mərkəzinə çevrildi. Busiris adı Yunan
dilində əslində isə “Bw–Wsr” və mənası isə “Osirin yeri” deməkdir. Cedd/Cədd fəqərəyə
bənzəyən sütun şəklində təsvir edilirdi. Busiris həmin dövrün zəvvarlarının getdiyi ziyarət və
qurbanlıq yeri idi (4, 397-403).

Ba ruh bədəni tərk etməsə insan ölmür. Eyni zamanda, Ba ruhu bədənə qayıtmasa ölən
dirilməz. Yəqin ki, təbiətin də Ba ruhu dönməsə, işıqlı və günəşli günlərin sayının çox olduğu,
qışda ölmüş təbiətin yenidən dirildiyi, özbəklərin BaHOR adlandırdığı BaHAR fəsli gəlməz.
Qədim Misirdə “Yer” ilə “Göy”ün, yəni yer tanrısı Geb və göy tanrıçası-ilahəsi Nutun oğlu,
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Günəş tanrısı “HOR”un atası, İsida, Neftis/Neftida və Setin qardaşı, Çar və Gök/Göy Tanrı
olan OSİR/AZƏR oğlu Günəş tanrısı Hor tərəfindən dirildildikdən sonra yeraltı dünyanın çarı
və ölümsüz həyat üçün diriliş tanrısına çevrildi. Qışda ölmüş təbiətin yenidən dirildiyi,
özbəklərin BaHOR adlandırdığı BaHAR fəsli Qazax dilində köktem adlanması da təsadüfi
deyil. Axı yenidən dirilmənin tanrısı Göy/Gök tanrı Osirdir! Araşdırmalara görə məhz
həftənin yeddinci günü, digər günlərlə müqayisədə Yerin maqnit sahəsi, elektrik enerjisinin
enməsi, ötürülməsi, bir çox canlıların aktivliyi çoxalmağa tərəf dəyişir. Əgər deyiriksə Osir/
Azər tanrısının bədəninin bir hissəsi Busirdə tapılıb, o zaman həqiqətən də ortamın nə
dərəcədə qarışmasını təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. Kult mərkəzi olan Busir/Busiris
zəvvarların ziyarət yeri, qurbanların verildiyi bir mərkəz olmuşsa deməli, həmin yerdə
zəvvarların yemək və digər ehtiyaclarını təmin etmək üçün ərzaq, qurbanlıq heyvanlar və müxtəlif
vasitələr satılmışdır.

Azərbaycanda və Türkiyədə “Bazarla” bağlı bir sıra oronimlər və yaşayış əraziləri vardır.
Yuxarı Qarabağın Xaçın nahiyəsində Bazar adında kənd vadır və Şah Mənsur kəndinin
yaxınlığında yerləşir. Həmçinin Bazar adında qədim türkmənşəli tayfa vardır. Tiflis
quberniyasının Siqnaxı qəzasında Bazarxevi adlanan coğrafi ərazidə Bazarı adlı yaşayış
məntəqəsi də vardır. Tarixi Qıpçaq mənşəli Basar tayfasının adından götürülmüşdür.
Qırğızlarda Bazar, qaraqalpaqlarda və kalmıklarda Basar tayfaları məlumdur. Qafqaz
da bazar sözündən düzəlmiş coxlum dağ, çay və kənd adları vardır: Bazar çay, Bazar yurd,
Şimali Qafqazda Qaranoqoy dairəsində Bazarnur, Zaqatala qəzasında Bazarqobu və s.,
(Gürcüstanda Asinza rayonunda Axisqa türklərinin yaşadığı Bazarxana əhalisi 1994-cü
ildə Sibirə sürgün olunmuşdur) Zaqatala rayonunun Çobankol kəndinin bir məhəlləsi də
Bazar məhəlləsi adlanır. Həmin rayonda əhalisi azərbaycanlılardan ibarət Qımır kəndinin tam
adı Qımırbazar Çar kəndinin qədim adı isə Çarbazar olmuşdur. İ.P. Lineviçin 1873-cü ilə aid
məlumatında Zaqatala dairəsində üç ailədən ibarət Bazartala kəndinin adı
çəkilir. Azərbaycanda Dəvəçi Bazar orta əsrlərdə Yurd Bazar Anbarcı (Kür-Arazın
qovşağında) toponimi məlumdur. Bazarçay – Qafqazda çay adıdır.“Bazardüzü zirvəsi Böyük
Qafqaz dağ silsiləsində, Azərbaycan Respublikası ilə Dağıstan sərhədində yerləşir. Ən yüksək
zirvəsi 4466 m. Dağ öz adını ətəyində yerləşmiş və keçmişdə maldar ellərin yaylağı
olmuş Şahnabad çayı dərəsində yerləşən Bazardüzü adlı düzənin adından götürülmüş və
etnotoponim hesab olunur. Böyük Qafqaz dağ silsiləsinin zirvələrindən biri olan Bazaryurd
zirvəsi Qusar və Qəbələ rayonları sərhədində olan dağdır. Hündürlüyü 4126 m.-dir. Bu
oronim bazar və yurd komponentlərindən düzəlmə işdir və mənası "bazarların yurd yeri"
deməkdir. (Qədimdə Astraxanbazar adlanan Cəlilabad rayonu kimi). Bu günkü Cəlilabad
rayonunda 50 tarixi-arxeoloji abidə mövcuddur. Onlardan eneolit dövrünə aid Mişarçay
yaşayış məskənləri, eramızdan əvvəl IV minilliyə aid Qurudərə yaşayış məskəni, tunc
dövrünə aid Yeddi təpə kurqanları, eramızdan əvvəl III minilliyə aid Cinli təpə yaşayış məskəni,
qədim Muğan və Bəcirəvan şəhərlərinin qalıqları, Qazanköşk, Bəcirəvan kurqanları, Pirhəsən,
Pirəxəncər, Zərdüşt daxmaları kimi tarixi abidələr vardır (Bax: az.wikipedia. org).

Anadoluda bazar gününə Girey, Gira da deyilir. Qədim türk dilində bu günün adı “Birinç”dir.
Pazar adlı Rize elinin, Tokat elinin bir ilçəsi, Ankaranın Kızılca hamam ilçəsinə bağlı bir məhəllə,
Mardində Nusaybin ilçəsinə bağlı olan yenə bir məhəllə vardır. (Bax:tr.wikipedia.org). Qərbi
Azərbaycanda da Bazar adlı ərazilər mövcuddur: “Qarğabazar-İrəvan quberniyasının İrəvan
qəzasında kənd, 1590-cı ildə Rəvan əyalətində Bazarçay (orada TÜRKÜT adlı kənd də
olmuşdur (5, 33, 41, 44 və 103). Bazar-Bazarçıq”, Bazaryurd/Azəryurd/Busiryurd,
Bazardüz/Azərdüz/Busirdüz, Mişarçay /Misirçay, Pazar/Bazar/Busir, Yedditəpə həftənin yeddinci
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günü olan ”Bazar” gününü, Qurudərə, Girey, Gira sözləri isə Osir/ Azər tanrısını diriltmiş olan
oğlu, Hor/Qor/Gor tanrısını, bazar gününün “Birinç” adlanması isə öldükdən sonra dirilən
Osirlə olan əlaqəni, dirilmənin ilk gününü xatırladır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Osir/Azər
tanrısının ölüb-dirilməsi müxtəlif xalqların yaddaşında, müxtəlif cür yaşayır: “воскресенье”,
“Sunday”, “nedela”, “domingo”, “diēs solis” və Osir /Azər/ Busir adına ən yaxın variant olan
BAZAR kimi. (Şəkildə Osir/Azər tanrının və İsa peyğəmbərin əlində hakimiyyət rəmzi olan
əsa ilə təsvirləri verilmişdir) P.S. OZOR isə Ata Ruhudur. Əski türklərdə Ataların ruhlarını
ifadə edər. (yuxarıdakı şəkildə Osir/Azər tanrının və İsa peyğəmbərin əlində hakimiyyət rəmzi
olan əsa ilə təsvirləri verilmişdir).

Yenidən qayıdışın simvolu - 8! Səkkiz sözü əsil türk mənşəli söz olub say bildirir. Səksən
ədədinin adı da səkkiz on sözündən yaranmışdır. Səkkiz rəqəmi və ya sözü haqqında
aşağıdakı məlumatlar var.

Azərbaycan d. olan mənbələrə görə: səkkiz: miqd. s. Yeddidən sonra gələn ədəd – 8.
Səkkiz kitab. Səkkiz ay. Səkkiz saat.Səkkiz döyüşçü (6).

Türk d. olan mənbələrə görə: sekiz/sekkiz "8 sayısı" [Orhun Yazıtları (735): kagan
uçdukda özüm säkiz yaşda kaltım [kağan öldüğünde ben sekiz yaşında idim]]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır.
Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir. Kelime Kökeni

Eski Türkçe sekiz veya sekkiz sözcüğünden evrilmiştir (7).
Səkkiz=səkkiz (8). Bax\ səkiz. I, 370-3. Səh. 223. Səkiz on=səksən (80). Bux\ səksün. I.

429-23. Səkkiz=səkkiz (8). Bax\ səkiz. I, 370-3. Səkrə-=soyirtmək. Bax\ səkri-, səgrə-. ~lim I,
198-15. Səkri-=səyirtmək. Bax\ səkrə-, səgrə-. III, 257-18. ~di 111,257-16. ~r 111,257-18.
~yü 1,362-3. Səkriş-=səyrişmək, qoşuşmaq; bunda yardmı etmək və yarışmaq. Bax\ səgriş-.
~di 11,230-15. ~ür 1,256-13. Səkrit-=sıçratmaq, atlatmaq. II, 319-13. ~ti 11,319-9-11. ~ür II,
319-13.. (8, 222)

Dünya xalqlarının inancında sakral səkkiz rəqəminin yeri: “Cənubu ehtiva edən yaradıcı
Pta tanrısı ilk səkkizliyi, yəni ilk dörd cütlüyü yaradan tanrıdır. Oqdoada, yəni kosmik
tanrıların səkkizliyi, dörd cütlüyü var idi. Su ünsürü olan Nun və Naunet, sonsuzluğu ifadə
edən Xux və Xauxet, qaranlığı ehtiva edən Kuk və Kauket, gizlin olan Amon və Amanuet.

Krişna; Vişnunun səkkizinci Avatarıdır. Odinin atı səkkiz ayaqlı idi.
Aqsa məscidin mehrabının sağ və solunda səkkiz guşəli ulduz var. Həm də o işarə

Şumerlərdə Tanrı işarəsi, Oğuz xanın isə möhürü olub. Türk əsilli, Türk dilli Şumerlərdə
səkkiz guşəli, lakin mərkəzdə birləşmiş hissəsi ilə doqquz sayılan tanrı işarəsi*; bu gün
Azərbaycanın bayrağında olduğu kimi səkkiz guşəli ulduz idi.

Qədim türklərdə; Yer üzü, Yer Ananın, yəni Ötügenin səkkiz guşəli göbəyi olaraq təsvir
edilib.

Rus mənbələrində olan məlumatlara görə: “Səkkiz rəqəmi; Xristianlıqda bərpanı, intibahı
ehtiva edir və Vaftiz səkkizbucaqlı olur. 8x8 induizmdə səmaların nizamı, yer üzərində o
qanunların qurulmasıdır. Məbədlərin, tapınaqların quruluşu özündə; 8x8 nizamını qoruyan
mandalanı əks etdirir. Dünyanın səkkiz vilayəti, səkkiz günəşi, günün səkkiz hissəsi və səkkiz
çakra olduğuna inanılır. Buddizmin simvolu 8 milli çarxdır- Dxamma çakra (9).

Daosizmdə səkkiz; müqəddəslik və ölümsüzluk, Çinlilərdə tamlığın, müvəffəqiyyətin
simvoludur.

İslamda səkkiz mələk olduğuna inanılır: Vəhy mələyi Həzrət Cəbrail, Kainat hadisələrini
idarə edən mələk Həzrət Mikail, Qiyamət mələyi: Həzrət İsrafil, Ölüm mələyi: Həzrət Əzrail,
Kiramən katibin mələkləri, Müqərrəbin mələklər, Həməleyi-ərş mələkləri, Münkər və nəkir
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mələklər” (10).
İslam dinində Cənnətin səkkiz qapısı olduğuna inanılır:
1) Reyhan qapısı (oruclunun qapısı)
2) Salat qapısı (Namaz qılan və Quran oxuyan)
3) Cihad qapısı (Allah rizasi üçün savaşan)
4) Sədəqə qapısı (zəkat, sədəqə və fitrə kimi)
5) Həcc qapısı (Həccə, ümrəyə gedənlər)
6) Əfv qapısı (bağışlaya bilən və Allahin bağışladıqları girər)
7) Eymən qapısı (Təvəkkül əhlinin girdiyi)
8) Elm qapısı (zikr və elmi ilə Allahi zikr edən)”.
İndi isə sakral səkkiz rəqəminin mifoloji və ezoterik anlamlarını araşdıraq:
Səkkiz rəqəmi; sonsuzluğun simvolu, ali qanunların əksi, qaçınılmaz keçiddir. Mifoloji

obrazlarda yaranışın və ölümü ehtiva edən işarədir. Magiyada zaman və qocalığın himayədarı
olan Saturnun rəmzidir. Bu rəqəm:

— İntibahı, dirçəlişi, yenidən yaranmanı
— Ədaləti
— Qanunların aliliyini
— Kosmik tarazlığı
— Uzunömürlülüyü
— Şərəf və əxlaqı simvolizə edir.
Səkkiz rəqəmi yeddidən sonra yeni tsiklin, notlarda yeni oktavanın başlanğıcı, hadisələrin

yeni səviyyədə təkrarlanmasıdır. Reallaşmanın, təcəssümün simvolu olan 8 rəqəmindəki
kəsişmə nöqtəsi; tarazlığın yenidən bərpasını bildirir.

İkiləşmənin və sonsuzluğun simvolu, yəni səkkiz rəqəmi; eyni vaxtda iki dünyanı, zamanı
özündə birləşdirir, əridir; maddi və mənəvi aləmləri. Mənəvi, ruhani planda səkkiz; arxada
qalmış yeddi pillədəki, addımdakı, səmanın yeddi qatında keçirilmiş olan məqsədin və ya
təşəbbüsün; yenidən cənnətdə olmağın, xoşbəxtliyin, mükəmməlliyin ritmidir, rəmzidir.

Səkkiz dünyanın dörd cəhətinin və bu cəhətlərin ara istiqamətlərinin, əks qütblərin
simvolu olub; Qədim Misirdə Tot tanrının magik rəqəmi, pifaqorçular üçün üç ölçünü və
stabilliyi bildirən, şumer ənənələrində göylərin magik sayı idi.

Menli Holl yazır: “Səkkiz iki yerə bölünür, iki dördlük alınır, dördlük də iki yerə bölünür,
alınan iki sayı da ikiyə bölünür və sonra qalan və ya bərpa olunan (yaradıcıya işarə) Təklik,
Monada olur! Eşq, qanun, tösiyyə, anlaşma kimi sözlər Oqdoadanın açar sözləridir. Hermesin
Kadusisi üzərindəki bir-birinə ilgəkləmiş olan iki ilan təsviri göy cisimlərinin hərəkətini
bildirir".

Həyat mənbəyi və işarəsi “O” olan Oksigen — D. Mendeleyevin elementlərin dövri
sistemində 8-ci elementdir. Qalaktika ilə günəş sisteminin bir-birinin əksi istiqamətində
fırlanması səkkiz guşəli “oz” damğası yaradır.

Bütün bu araşdırmaların nəticəsi olaraq aydın olur ki, səkkiz rəqəmi geri dönüşdür, gedib
bir də qayıtmaqdır: səkmək: f. Bir və ya hər iki ayaq üstündə sıçrayaraq yerimək, sıçramaq,
hoppanmaq.

1.Tek veya iki ayak üzerinde sıçrayarak ilerlemek.
2.Atılan bir nesne bir yere dokunduktan sonra sıçrayarak gitmek.
3.Bir yere, bir cisme çarparak yön değiştirmek.
Demək, araşdırmalardan aydın olur ki, səkkiz sözü və ya sakral 8 rəqəminin həm adı, həm

də görkəmi; gedib, sona çatıb və yenidən geri dönmək sözü olan səkmək sözündən öz kökünü

https://taynoe.com
https://taynoe.com
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götürüb, eyni zamanda da həmin hadisə bu şəkildə “8” işarə edilib.
Oğuz babalarımız bir kəlmə sözlə bütün səkkiz rəqəminin fəlsəfəsini deyib! Səkkiz;

Səkməyin izi!
Məqalənin aktuallığı. İlkin ibtidai təsəvvürlərin, primitiv mədəniyyətin öyrənilməsi hər

zaman aktuallığı ilə diqqəti cəlb edib. Bu ilkin təsəvvürlər insan həyatına, onun məişətinə,
insanlararası münasibətlərə təsir göstərmiş, bu təsir isə mütləq şəkildə onun dilində, müəyyən
hadisələrlə bağlı anlayışlarda öz əksini tapmışdır. Həmin söz və anlayışların tədqiqi isə hər
zaman öz aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə, ilk dəfə olaraq ilkin ibtidai təsəvvürlərlə bağlı olan
bir qisim söz və anlayışların etimoloji izahı verilir, bu anlayışların yaranmasına səbəb olan
hadisələr araşdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində
təhsil alan tələbələr, tarix, sosiologiya, filologiya və xüsusilə də etimologiya ilə məşğul
olanlar həm nəzəri, həm də praktik baxımdan faydalana bilər.
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Ф. Рустамова

Загадки истории: седьмой день недели,
восемь и другие тайны

Резюме

Изучение первобытных воззрений и первобытной культуры всегда привлекало
внимание своей актуальностью. Эти первобытые верования повлияли на жизнь
человека, его быт и межчеловеческие отношения и это влияние было определенно
отражено в его языке и понятиях, связанных с определенными событиями. Изучение
этих слов и понятий всегда привлекает внимание своей актуальностью. В статье
впервые дано этимологическое объяснение некоторых ключевых слов и понятий,
связанных с примитивным мышлением, и исследованы события, которые

http://nedir.az
http://mar4586.narod.ru//
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/mirovye-religii-buddizm.html
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предшествуют этим понятия.
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F. Rustamova

Mysteries of history: the seventh day of
the week, eight and other secrets

Summary

Studying of primitive views and primitive culture always drew attention with the
relevance. These primitive beliefs affected human life, and the interhuman relations and this
influence was definitely reflected in its language and concepts connected with certain events.
Studying of these words and concepts always draws attention with the relevance. In article the
etymological explanation of some keywords and concepts connected with primitive thinking
is for the first time offered and events which precede these concepts are investigated.
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Mən baxa bilmirəm bu puç varlığa.

U. Şekspir

İncəsənət insanın öz taleyinə qarşı
olan ən şiddətli üsyanıdır.

Andre Malraux

Ölümün ruhunu arzulamaq! Hər hansı bir formada bədənin və əqlin işığını söndürərək
ölüm qapısının kandarından keçmək! İntihar!

İntihar: “qurban kəsmək” mənasını verən “narh” sözündəndir. Latınca “sui homicido” və
ya “sui ipisus homicidum” söz kökündən gələn və bu gün Avropa dillərində işlədilən
“suicide” sözünə ilk dəfə U.Şekspirin əsərlərində rast gəlinir. Belə ki, onun əsərlərində əllidən
çox intihar edən qəhrəman var (5, 8).

Dünya üzrə hər gün min nəfərdən çox insan intihar edir. Onların çoxlarının nəinki taleyi,
heç adları belə ictimaiyyətə məlum olmur. Lakin elə insanlar da var ki, onlar artıq
sağlıqlarında dünyanın və tarixin yaddaşında qalacaq işlərin müəllifləri kimi tanınırlar. Buna
görə də bu cür məşhur şəxsiyyətlərin intiharı həmişə maraq kəsb edir. Məsələn, Zenon
Kitionlu (e.ə. IV-III əsrlər yunan filosofu), Diogen Sinoplu (e.ə. V-VI əsrlər yunan filosofu),
Demokrit (e.ə. V-IV əsrlər yunan materialist filosofu), Neron (b.e. I əsr Roma imperatoru),
Seneka (b.e. IV əsr Roma filosofu), Petroni (b.e. I əsr Roma yazıçısı), Aqutaqava Rüneske
(1892-1927, yapon ədəbiyyatının klassiki), Pol Lafarq (1842-1911, fransız tənqidçisi), Adolf
Hitler (1889-1945, faşist Almaniyasının dövlət başçısı), S.Yesenin (1895-1925, rus şairi) və b.
(2, 28)

Statistika və ümumiyyətlə, müşahidələr göstərir ki, insanlar əsasən sosial-mənəvi və
sosial-maddi səbəblər üzündən intihar edir. Bu səbəblər arasında konkret insan tərəfindən
həlli müşkül hesab edilən, əslində isə problematikliyi şişirdilmiş əhəmiyyətsiz məsələlər
(məsələn, uğursuz məhəbbət, ailədaxili münaqişə, maddi problemlər, kənardakılar tərəfindən
təhqir olunma, yəni şəxsiyyətin alçaldılması və s.) çoxluq təşkil edir.

Bu məsələlərin əhəmiyyətsizliyi onların “insan həyatı” adlanan dəyərlə nisbətdə nəzərdən
keçirdiyimizdə müşahidə edilir. İnsanın həyatı bütün dəyərlər sistemində birinci yerdə
durduğu üçün heç bir sosial problem insanın intiharına haqlı zəmin yarada bilməz. Bu halda
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praktiki həyatla bağlı olan və səhv addım hesab edilən bu cür intiharları şərti olaraq “güzəran
intiharı” (şüursuz intihar), ondan yararlanan suisidenti isə “güzəran insanı” adlandırmaq olar.
Güzəran intiharından özünün mücərrədliyi ilə seçilən digər intihar modeli öz mahiyyətində
ontoloji (varlıq) və essensial (mahiyyət) arqumentləri birləşdirir və bu intiharı şərti olaraq,
“fəlsəfi intihar” (şüurlu intihar), ondan yararlanan insanları isə “fəlsəfi insan” və ya “fəlsəfi
suisident” adlandırmaq olar (2, 56).

Qısacası, həyatdan hər hansı xırda, əhəmiyyətsiz, dözülə biləcək problemə görə
qaçanlardan fərqli olaraq, fərdi-fəlsəfi prinsiplərə görə gedənlərin, yəni şüurlu şəkildə ölüm
fəlsəfəsinə baş vuraraq, heçliyi seçənlərin suisidi təqdir olunmasa da, şüursuz şəkildə intihar
edənlərin ölümü ilə nisbətdə mənalılıq qazanır və əgər fəlsəfi insan anlayışı müəyyən
kateqoriyalara bölünməli olsaydı, o zaman ilk yeri yazıçılar tutardı. Səbəblər müxtəlifdir.
Aclıq və ehtiyac, gələcəkdən qorxma, depressiya, yaradıcı krizis, böyük uğur və şöhrət əldə
etdikdən sonra yaranan boşluq, xəstəlik, qocalıq...

İntihar sosioloji, psixoloji, bioloji, o cümlədən də, fəlsəfi bir problem olmaqla yanaşı,
ədəbi fikrin də nəzərindən qaçmamış, bədii təfəkkür tərzinin formalaşdığı andan, yəni
mifoloji düşüncə tərzindən başlayaraq müasir dövrün ədəbiyyatınadək istər Şərq, istərsə də
Qərb ədəbi-bədii nümunələrində rast gəlinən bir fenomendir. O cümlədən, intihar haqqında
araşdırmalara əsasən, suisident qruplar arasında yazıçılar digər peşə və sənət adamlarına
nisbətən on səkkiz dəfə çoxluq təşkil edir və bu baxımdan da diqqəti ən çox cəlb edən
ədəbiyyatlardan biri də müasir Amerika ədəbiyyatıdır ki, istər yarandığı dövrdən etibarən
özündə suisid ab-havası daşıyan ədəbi-bədii fikri, istərsə də əsərlərində özünəqəsd
psixologiyasını əks etdirməklə kifayətlənməyib intihar edən yazıçıları ilə seçilir.

Amerika Birləşmiş Ştatları öz mövcudluğunun ilk dövrlərində analoji problemlərlə
qarşılaşmışdır. Hələ ötən əsrin əvvəllərində sənaye kapitalizminin imperializmə keçməsi
dövründə, Amerika həyatının mühüm ictimai təbəddülat illərində nəhəng şəhərlərə kobud, sərt
və mexaniki görkəm verən zənginlik dilənçilik arasındakı ziddiyyətlər Amerika həyatını da
heyrətə gətirmişdi. Cəmiyyətin dibində çabalayan təbəqənin ağır həyat problemləri ədəbiyyatı
daim narahat edir, Amerikanın sadə adamlarının hüquqsuzluğu, onların əməyinin kapitalistlər
tərəfindən istismar edilməsi, dollar hökmranlığı, hər kəsə, hətta uzaqdakılara belə xoşbəxtlik
vəd edən “Amerika arzusu”nun puça çıxması, hökumət idarələrinin maliyyə və sənaye
maqnatlarından asılılığı, alçaldılmış və təhqir edilmiş təbəqənin miskin həyat tərzi Amerika
mühitində intiharı yaradan başlıca amillər hesab olunur və beləliklə intihar bu amillərin daha
da böyüməsi və şişməsi nəticəsində ABŞ ədəbiyyatından cəmiyyətinə, cəmiyyətdən isə
ədəbiyyata qarşısıalınmaz bir problem, daha çox infeksiya kimi yayılaraq Amerikanın başı
üstündə dayanan daimi burulğana çevrilir (xüsusilə də XX əsrdə), hansı ki, bu burulğan Cek
London, Silvia Plat, C.Rendl, Maykl Doris, Kolmen Douel, Nil Kassidi, Harri Kodill, Yeji
Kosinski, Harri Krosbi və s. bir çox kimi amerika yazıçı və şairlərini udmuş və hələ də
udmaqdadır.

Bildiyimiz kimi Amerika ədəbiyyatının yaranma tarixi çox da uzağa getmir. Belə ki,
burada gəlmələrə qədər yerlilərin, yəni hindli tayfaların mifoloji fikrini özündə daşıyan bir
ədəbi-bədii fikir, axın olmuşdur. Lakin köklü şəkildə ciddi bir ədəbi mühitin formalaşması
prosesi gəlmələrlə, yəni ingilisdillilərin bu torpaqlara gəlişi ilə bağlıdır. Beləliklə, XVII əsr
Amerikada ingilisdilli ədəbiyyatın yaranışı dövrü olmaqla sonralar bütün dünyaya gücü və
nüfuzu ilə səs salacaq Amerika ədəbiyyatının başlanğıcı dövrü hesab olunur. Yarandığı
dövrdən etibarən gərgin bir mühitin içində yetişməkdə olan Amerika ədəbiyyatı miskin
insanlarının taleyini, xəyal qırıqlığını, ölmək və özünəqəsd istəyini XVIII-XIX əsrlərə də
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daşımaqdan çəkinmir. Bu aralıq dövrdə Amerika ədəbiyyatında intihar problemi özünü
göstərsə də, lakin bunu sadəcə başlanğıc idi. Çünki epidemiyanın ən böyük dalğası məhz XX
əsrdə gözlənilirdi.

Amerika sosioloqu, Çikaqo və digər universitetlərin professoru olmuş, iyirminci əsrin
əvvəllərindən ta 1929-cu ilədək Amerika cəmiyyətində mənəvi deqredasiya, özgələşmə və
yadlaşma problemlərinə dərindən bələd olmuş Veblen Torsteyn bütün əsərlərini tarixi
mənbələrin öyrənilməsi yolu ilə XX əsr Amerika mühitindəki sosial hadisələrin köklərinin
təhlilinə həsr etmişdir. Veblenin konsepsiyasına görə, bəşər sivilizasiyasının tarixi müxtəlif
dövrlərdə cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmuş davranış və vərdiş düşüncələrini əks etdirən
müxtəlif sosial institutların bir-birlərini əvəz etməsidir. Birinci dövr və ya mərhələ ibtidai
cəmiyyət, ikinci mərhələ barbarlıq dövrü, yəni qəsbkarlıq və qarət, daha dəqiq desək,
zorakılıq dövrüdür. Nəhayət, üçüncü dövr pul dövrüdür. Daha doğrusu, əmtəə, pul
münasibətləri dövrüdür.

Əslində isə, burada da zorakılıq hökm sürür. Yuxarılar aşağıları istismar edir, cəmiyyətdə
kəskin mənəvi aşınmalar baş verir. Birinci dövrdə sosial münasibətlər təzəcə yaranırdı, əsasən
instinktlər vasitəsi ilə idarə olunurdu. Bu instinktlərin özləri də valideyn instinktlərinə, sənət
instinktlərinə, maraq instinktlərinə bölünürdü və bu instinktlərin sonrakı dövrlər üçün də
həlledici rolu vardı.

İyirminci əsrin ilk otuz ilini xarakterizə edən digər Amerika yazıçıları kimi Veblen də bu
dövrü pul rəqabəti dövrü adlandırırdı və cəmiyyət üzvlərinin mühitə uyğunlaşması və həyat
uğrunda mübarizəyə qoşulması mərhələsi kimi qiymətləndirirdi (3, 139). Məhz o səbəbdəndir
ki, Veblenin də bir çox əsərlərində qeyd etdiyi kimi, XX əsr Amerika tarixində mənəvi
deqredasiya, özgələşmə və yadlaşma problemlərinin cərəyan etdiyi bir dövr olmaqla yanaşı,
intihar ab-havasının da istər həyatda, istərsə də ədəbiyyatda qabardığı bir dönəm olmuşdur.
Belə ki, Cek London (1876-1916), Ernest Heminquey (1899-1961), Harri Kodill (1922-1990),
Maykl Doris (1945-1997), Yeji Kosinski (1933-1991), Rendl C. (1914-1965), Harri Krosbi
(1898-1929), Nil Kassidi (1926-1968) və s. kimi bir çox amerikan yazıçı və şairləri XX əsrdə
Amerikada vəbadan da sürətlə yayılan intihar epidemiyasının qurbanlarındandır.

Amerika ədəbiyyatı tarixində istər yaradıcılığı, istərsə də ölümü ilə əbədi iz buraxan
dünyaca məşhur yazıçılardan biri də Cek Londondur. XX əsr ədəbiyyatının yetirdiyi ən böyük
realist yazıçılardan olan Cek London insan övladının hansı iztirablara dözə bildiyi şücaəti,
insanın mübarizə üçün yaşadığını təbliğ edən dəyərli əsərlərin müəllifidir. O, özünün məşhur
“Dəmir daban”, “Martin İden” romanları və eləcə də şimal hekayələri ilə dünya oxucusunun
rəğbətini qazanmışdır. Belə ki, istər romanları, istərsə də hekayələri daxil olmaqla yazıçının
bütün yaradıcılığı onun özünün keçdiyi çətinliklərdən, həyat yolundan qaynaqlanan nihilizm
və bu nihilizmin yaranışına səbəb olan realizmin qarışığı fonunda yazılmışdır və bu əsərlərin
hər birində az və ya çox olmaqla peşmanlıq, xəyanət və ölüm əks olunmuşdur.

Maraqlıdır ki, on altı illik yaradıcılıq dövrü olan bu yazıçı bəzi ehtimallara əsasən
yaratdığı məşhur obrazı Martin İden kimi intihar etmişdir. Kaliforniyaya qayıdan yazıçı 1916-
cı ilin noyabrın 22-də qəflətən vəfat edir. Məlum olur ki, çoxlu yuxu dərmanı içdiyinə görə
ölmüşdür. Bunu qəsdənmi etmişdir, yoxsa təsadüfənmi olmuşdur, bu barədə dəqiq fikir
yoxdur (6, 215). Oxunduğu zaman bütün oxucularına təəssüf və dərin kədər hissi yaşadan
“Martin İden” romanı yazıçının ən qüvvətli əsəri hesab olunur. Cek Londonun 1909-cu ildə
qələmə aldığı bu romanda XX əsr Amerika mühitinin ruhuna uyğun olaraq Martin İdenin
timsalında sənətkarın burjua cəmiyyəti ilə mübarizəsi verilmişdir (6, 212). Martin İden adi
matrosdur. Uşaqlıqdan ehtiyac içərisində böyümüş bir gəncdir. Özünü və ailəsini saxlamaq



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

86

üçün balacalıqdan hər cür zəhmətə qatlanmışdır. Martin eyni zamanda da faciəvi şəxsiyyətdir.
O, yoxsullara məxsus bir insandır, lakin sonradan mənsub olduğu sinifdən ayrılır, yüksək
cəmiyyətə qarışmağa çalışır və həmin cəmiyyətə yol tapır. Lakin axtardığı ideal aləmi onu
meşşanlığa sürükləyən Mister Morz, onun qızı Ruf və başqalarında tapa bilmir. Bu səbəbdən
də o, yenidən yoxsulların yanına qayıdır, lakin o burada da yaşaya bilmir. Beləliklə, Martin
onu haqlayan mənəvi böhranı ilə baş-başa qalır və sonunda yeganə çıxış yolunu intiharda
tapır.

Cek Londonun “Min düjün” adlı hekayəsində qısa müddətdə varlanmaq eşqinə düşmüş
Rasmunsenin soyuq iqlimli şimala on iki min (min düjün) yumurta aparıb satmaq süjeti
işıqlandırılır. Tamahının onu səslədiyi yola üz tutan Rasmunsen qızılaxtaranların şəhərinə
çatdığı zaman özünü dünyanın ən zəngin və ən xoşbəxt insanı, min düjün yumurtanın
hesabına varlanacaq olan “biznesmen” kimi hiss edir. Lakin tale onunla çox ağır zarafat edir,
belə ki, yumurtaların lax və iylənmiş olması ilə bütün həyatı boyu çətinliklər, iztirablar,
əziyyət içində olmuş Rasmunsenin varlanmaq, zülmdən qurtulmaq xəyalı bir anın içində yox
olmuşdur. Müəllifin mənəvi-ruhi, istərsə də psixoloji deqredasiyasını, çöküşünü əks etdirən
bu əsərində də obraza, yəni Rasmunsenə intihar etmək fikrinə gəlməsi üçün çox vaxt lazım
olmur (2, 25).

Müasir Amerika ədəbiyyatı bir okeandırsa, intihar onun ən böyük dalğasıdır və təəssüf ki,
bu dalğanın haqladığı qəhrəmanlar sırasında E.Hemenqueyn adı ön sıralarda çəkilir. “Mən
həmişə hesab etmişəm ki, həyat sonluğu əvvəlcədən müəyyən edilmiş faciədir”, deyən
Hemenqueyn psixi xəstəlikdən intihara adlayan qəribə bir həyat hekayəsi var. Qeyd edək ki,
1960-cı ildə “Sonuncu yay” əsərinin əlyazması üzərində işlədiyi zaman artıq görmə
qabiliyyətini itirməyə başlayan yazıçını son dərəcə pozulmuş əsəbləri ilə bərabər, qorxu da
rahat buraxmır.

Hətta özü də etiraf edir ki, güclü yorğunluq və əsəb gərginliyindən sonra dağılmaya
məruz qalmaqdan qorxur. Hətta o, ətrafındakıları inandırmağa çalışır ki, Bill Devis adlı biri
onu öldürmək istəyir və izləyir. Narahatlıq və sarsıntı keçirən Hemenqueyn iki dəfə özünü
öldürmək istədikdə tuturlar və xəstəxanaya yerləşdirirlər. Bu yazıçının həyatı ilə bağlı bir fakt
da maraqlıdır: Hemenqueyin atası da intihar etmişdi və o, qeydlərində bu barədə yazırdı:
“Atamın intiharı uzun illər məni düşündürürdü. Başa düşürəm ki, onu mühakimə
etməməliyəm, əksinə başa düşməyə çalışmalıyam.” (1,140)

Hər an atasını xatırlayan və xatırladan Hemenqueyn xəstəxanadan qayıtdığı günün səhəri
- 1961-ci il, iyulun 2-də, hamını yatmış halda qoyub silahların saxlandığı yerə keçir-elə
buradaca silahı başına tutub, tətiyi çəkir. Həmin silah isə özünü öldürən atanın oğluna
bağışladığı silah idi...

Bu qəbildən olan epidemik intihar silsiləsinə daxil olan suisidentlərdən biri də dünya
ədəbiyyatında kifayət qədər tanınmış imzalardan biri olan Silvia Platdır. Amerikalı, alman-
yəhudi mənşəli olan bu yazıçının adı tarixə yaradıcılığı ilə deyil, üç dəfə intihar cəhdi ilə
düşüb. Qeyd edək ki, Silvia Plat XX əsr Amerika poeziyasının ən qəribə ən qalmaqallı
fiqurlarından biri olub. O, 1932-ci ildə Bostonda, Massaçüsetsdə dünyaya gəlib. Bu dövrü
“Böyük Amerika depressiyası dövrü” də adlandırırlar. Bəlkə də bu, onun faciəli həyatını
müəyyənləşdirən amillərdən biri olub.

Silvia Plat depressiv psixoz diaqnozu ilə xəstəxanada uzun müddət yatıb. “Ölməyi
bacarmaq-bu əsl incəsənətdir” sözlərinin məxsus olduğu Silvia Plat haqqında bir çox
bioqrafik araşdırmaların müəllifi olan Cin Quld yazır: “O, poetik istedada malik bir İblis idi?
Yoxsa İblisin özünə məhkum etdiyi, qəddar ruhun hakim kəsildiyi bir vücud-bir dahi?
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Bilmirəm. Sanki onun hərəkətlərini içində oturan İblis idarə edirdi” (1, 84).
İntihar etmiş amerikalı yazıçılar sırasında silahla özünü vuraraq həyatına son qoyan yazıçı

Harri Kodil (1922-1990), dərman içsə də uğursuz nəticələnəcək bir intihar cəhdi qorxusu ilə
başına torba keçirərək ölən Yeji Kosinski (1933-1991), özünü pəncərədən atan yumoristik
yazıçı Koulmen Douel (1925-1985), ilk cəhdi uğursuz alınsa da ikinci cəhdində başına plastik
paket geyinərək öz suisidini gerçəkləşdirən yazıçı Maykl Doris (1945-1997), hepatit
xəstəliyindən əziyyət çəkən və yeganə qurtuluş yolunu intiharda görərək özünü maşın altına
atan Rendl Cerl və daha b. da var.

Qeyd edək ki, XX əsrdən gələn intihar ab-havası XXI əsrdə də Amerika ədəbiyyatında,
istər müəlliflərin yaradıcılığında, istərsə də həyatında özünü göstərməkdədir.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə ən qədim dövrlərdən müasir dövrədək aktual olan, istər
fəlsəfi, istər sosioloji, istərsə də ədəbi fenomen olan intihar problemi müasir Amerika
ədəbiyyatı kontekstində araşdırılmışdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müasir Amerika
ədəbiyyatında epidemik hal alan intihar problemi sistemli şəkildə nəzərdən keçirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbələr istifadə edə bilərlər.
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L. Gurbanova

The epidemic of the suicide in contemporary
American literature

Summary

More than a thousand people commit suicide every day across the globe and those who
commit suicide are a lot of creative people, especially writers, for example, Jack London, S.
Yesenin, Yukio Mishima, Marina Svetaeva, one of the most recognizable figures in Russian
literature, the swiss poet Karin Boye, English writer Virginia Wulff, who chooses a very
different suicide method, Silvia Plat, one of the most scandalous and most strange figures of
the 20th century american poetry, E.Hemingway, Stevan Sveyq, Mayakovsky, Michael Doris,
Harry Kodil, Nil Cassidy and others. So, if we look at the suicide writers, modern American
literature draws our attention from this point of view. Especially in the 20th century American
literature is quite interesting in this regard. Of course, one of the main reasons for the 20th
century American writers to be more prone to suicide was the environment, moral degradation,
and the process of alienation.
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Л. Гурбанова

Эпидемия самоубийств в современной
американской литературе

Резюме

Более тысячи человек ежедневно совершают самоубийства по всему миру, и те, кто
совершают самоубийство — это много творческих людей, особенно писателей,
например, Джек Лондон, С. Есенин, Юкио Мисима, Марина Светаева, одна из самых
узнаваемых фигур в русской литературе, швейцарский поэт Карин Бойе, английская
писательница Вирджиния Вульф, одна из самых скандальных и самых странных фигур
американской поэзии 20-го века Сильвия Плат, Э.Хемингуэй, Джек Лондон, Стеван
Свейк, Маяковский, Майкл Дорис, Гарри Кодил, Нил Кассиди и другие. Итак, если мы
посмотрим на авторов-самоубийц, современная американская литература привлекает
наше внимание с этой точки зрения. Oсобенно в американской литературе 20-го века
довольно интересно в этом отношении. Конечно, одной из главных причин того, что
американские писатели 20-го века были более склонны к самоубийству, была
окружающая среда, моральная деградация и процесс отчуждения.

Redaksiyaya daxil olub: 06.05.2019



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

89

ПЕДАГОЖИ ЕЛМЛЯР

Ailə tərbiyəsinin priyomları və vasitələri

Akif Abbasov
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi,

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor,
respublikanın Əməkdar müəllimi
E-mail: a.abbasov@arti.edu.az

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. F.B. Sadıqov,
p.ü.f.d. L.A. Məmmədli

Açar sözlər: ailə, ailə tərbiyəsi, priyomlar, ailə tərbiyəsinin priyomları, vasitə, ailə
tərbiyəsinin vasitələri

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, приемы, приемы семейного
воспитания, средство, средства семейного воспитания

Key words: family, family upbringing, receptions, methods of family upbringing, means,
means of family upbringing

Heç də yalnız təhsilli şəxs deyil, eyni zamanda və daha zərurisi, özünə hörmətə və
başqalarına münasibətdə hörmətli olan, nümunəvi davranış rəftar və ünsiyyət tərzinə malik
şəxs mədəni insan sayıla bilər. Odur ki, valideynlər (məktəbdə isə pedaqoji kollektiv)
əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlama əsasında ətrafdakılarla qarşılıqlı əlaqə prosesində uşaqlarda
qarşılıqlı münasibətləri qurmaq bacarığı tərbiyə etməlidirlər. Ailənin borcu və vəzifəsi bu
olmalıdır ki, övladlarına yalnız təhsil verməsinlər, həm də müstəqilliyə, təşəbbüskarlığa, idrak
fəallığına və sosial fəallığa, tolerantlığa yiyələnmiş nəsil yetişdirsinlər.

Priyom metodun tərkib hissəsi, yaxud onun ayrıca bir tərəfi, detalıdır. Başqa sözlə,
“metod”un ümumi anlayışına münasibət üzrə xüsusi anlayışdır. Nəql – təlimin metodudursa,
fəaliyyət barədə məlumat, özünü aparmaq qaydaları haqqında məsləhət və tələblər – diqqətin,
uşağın fəallaşdırılması priyomu olub, qavrayışın sistemliliyini, uşağın davranış və rəftarının
tənzimlənməsini təmin edir.

Ailədə uşaqların dərslik və kitabla işinin təşkili metodu ilə bağlı aşağıdakı priyomları
fərqləndirirlər: konspektləşdirmə, icmalın planının tərtibi, tezislərin yazılması, iqtibas
gətirmək, rezensiya vermək, mövzuya aid lüğəti yazmaq.

Pedaqoji səriştəlilik valideyndən tərbiyənin metodikasına, onun metod və priyomlarına
bələd olmağı tələb edir.

Tərbiyənin priyomları — uşağın baxışlarını, motivlərini və davranışını dəyişən,
davranışına, rəftarına, ünsiyyət tərzinə, mövqeyinə göstərilən xarici təsirlərdir. Nəticədə
uşağın ehtiyat imkanları fəallaşır, o, müəyyən tərzdə hərəkət etməyə başlayır.

Tərbiyənin 3 qrup priyomlarını diqqət mərkəzinə gətirmək olar:
Birinci qrup priyomlar uşaqların evdəki, ailədəki, məktəbdəki fəaliyyətinin təşkili ilə

bağlıdır.
“Qarşılıqlı yardım” priyomu. Ailədə valideyn uşaqların fəaliyyətini elə təşkil edir ki,

bacı-qardaşlar bu və ya digər işdə (dərsləri hazırlamaqda, otaqları yığışdırmaqda, bağ-
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bağçada görülən işlərdə) bir-birinə kömək etsinlər.
“Yaxşı işə münasibət” priyomu. Ata, yaxud ana övladları ilə söhbət zamanı onların hər

birinin müsbət cəhətini, gördükləri işlərdəki, tapşırıqların yerinə yetirilməsindəki, təlim
müvəffəqiyyətindəki uğurları qeyd edir. Bu, uşaqlarda öz səmərəli fəaliyyətlərinə, öz yaxşı
işlərinə, davranış və rəftar tərzinə görə fərəh hissi keçirmələrinə, xeyirxah əməllər carçıları
olmalarına şərait yaradır. Valideynin qiymətləndirməsi, təbii ki, obyektiv və ədalətli olmalı,
konkret faktlara söykənməlidir.

İkinci qrup priyomlar dialoq refleksiyasının təşkili ilə bağlıdır.
Dialoq refleksiyası valideyn və övlad arasındakı dialoq olub, onun müvafiq davranış,

hərəkət və əməllərində təzahür edən hər hansı əhəmiyyətli, gərəkli bir işə münasibətinin
uşaqda formalaşmasına imkan verir.

Uşaqla reflektiv söhbət zamanı aşağıdakı priyomların tətbiqi məqsədəuyğundur:
"Xoş sözlər" priyomu. Uşağa təklif olunur ki, o, roman, kino, teatr qəhrəmanlarının başqa

adamlara dedikləri xoş sözləri xatırlasın.
"Təklif olunan mövzu üzrə yaradıcılıq". Tapşırığa əsasən uşaq modelləşmə, konstruksiya,

səhnələşdirmə işlərini həyata keçirir, ədəbi, musiqili və digər qeydlər edir.
"Qardaşının, bacısının sevimli kitabları" priyomu. Bacı-qardaşlarının hansı kitabları

(kinofilmləri, mahnıları) xoşladığını uşağa tapşırmasq.
"Əhvalatı başa çatdır" priyomu. Bu və ya digər əsərdən, kinodan, həyatdan, tamaşadan bir

epizod danışılır, yaxud yada salınır. Həmin əhvalatın şərhi yarıda saxlanılır və uşağa tapşırılır
ki, hadisələri yadına salıb onu tamamlasın.

Tərbiyənin bu və ya digər üsulu həm müstəqil metod kimi, həm də tərbiyənin priyomu
kimi çıxış edir. Məsələn, başasalma tərbiyənin müstəqil metodu olur. Əgər valideyn
başasalmadan uşaqların yol verdikləri nöqsanların yolverilməz olması məqsədilə praktik işin
gedişində epizodik şəkildə istifadə edilirsə, yaxud bu və ya digər vəzifələrin həlli məntiqinin
açılması məqsədilə ona müraciət olunursa, belə halda izah praktik işin metoduna daxil olan
tərbiyənin priyomu kimi özünü göstərir.

Qeyd etdiyimiz kimi, priyomlar metodun komponenti, onun tərkib hissəsidir. Bir metodun
daxilində bir neçə priyomun olması mümkündür. Tutaq ki, valideyn vətənpərvərlik
mövzusunda söhbət aparır. Bu zaman o, nitqini təsirli etmək, övladlarının Vətənə olan
sevgisini daha da artırmaq, onlarda doğma yurdu qorumaq, onun rifahı naminə çalışmaq
tələbatı formalaşdırmaq üçün konkret nümunələrə müraciət edir, Milli qəhrəmanları və
onların hünərlərini yada salır, bədii əsərləri, film və tamaşaları və buradakı əsas obrazları
xatırladır, tərbiyəvi vəziyyətlər yaradır. Bütün bunlar ata-ananın müraciət etdiyi priyomlardır.
Deməli, priyom həm də metodun təsir dairəsini genişləndirir.

Tərbiyənin priyomlarını (tərzlərini): 1) Müsbət keyfiyyətlərin inkişafına yönələn
priyomlara; və 2) mənfi keyfiyyətlərin ləngidilməsinə yönələn priyomlara ayırmaq
mümkündür.

Pedaqoqlar birinci qrup priyomlara – xahiş; nəvaziş; müəllimin (tərbiyəçinin, valideynin)
məharəti; məktəbli üçün əziz olan hisslərə əsaslanmaq; onun kədərinə və sevincinə şərik
olmaq; təəssüf; həvəsləndirmə və s. və i.a.;

İkinci qrup priyomlara isə — xəbərdarlıq, tənbeh, məzəmmət, eyham, tənqid,
həyəcanlanma, “görməməzlik”, “partlayış” və s. daxil edirlər.

Pedaqoji priyomlar saysız-hesabsızdır. Hər bir vəziyyət yeni-yeni priyomlar doğurur. Hər
valideyn özünün fərdi üslubuna uyğun gələn priyomlardan faydalanır.

Bir uşağa uyğun gələn priyom digər uşaq üçün səciyyəvi olmaya bilər.
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Pedaqoji ədəbiyyatda tez-tez “vasitə” anlayışı da işlədilir. Priyomla müqayisədə
götürdükdə, vasitə daha geniş anlayış sayılır. Tərbiyəvi fəaliyyətin gedişində valideyn bir çox
vasitələrdən faydalanır.

Vasitə və priyom metod anlayışı ilə sıx surətdə əlaqədardır. Tərbiyənin vasitələri həmişə
onun məqsədi və məzmunu ilə sıx şəkildə bağlı olub. Vasitə fəaliyyətin alətidir, başqa sözlə,
onun köməyilə bu və ya digər fəaliyyət həyata keçir. Ata, anaya başa salmaqda, uşağa başa
düşməkdə, öz övladlarının fəaliyyətini təşkil etməkdə kömək göstərən hər şey və mənbələr
tərbiyənin vasitələridir.

Tərbiyənin vasitələri tərbiyə prosesinin mühüm komponentidir. Tərbiyə vasitələri dedikdə,
nümunəvi davranış, rəftar və ünsiyyətə yiyələnmək üçün valideyn və uşaqlar tərəfindən
istifadə olunan maddi və ideal obyektlər nəzərdə tutulur. Tərbiyənin vasitələri ata-ananın
informasiya və idarəetmə funksiyalarının həyata keçirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.
Onlar məktəblilərin idraki proseslərinin işə salınmasına və inkişaf etdirilməsinə kömək edir.

Tərbiyənin vasitələri və metodlarının əlaqəsi birmənalı deyil: tərbiyənin vasitələrindən,
hər şeydən əvvəl müxtəlif metodlarla uzlaşmada istifadə olunur, yaxud əksinə. Belə ki bir
metoddan istifadə etmək üçün bir neçə adekvat (uyğun) vasitə seçmək mümkündür.

Tərbiyənin vasitələrinə aiddir: valideynin sözü, nağıl, hekayə kitabları, dərsliklər, dərs
vəsaitləri, kino, radio, televiziya, videomaqnitofon, kompüter və s.

Tərbiyənin vasitələri pedaqoji prosesə təsir edən əsas amillərdəndir. Məktəblilərin
təfəkkürünün və təxəyyülünün inkişafına, zəruri bilik və məlumatlara, həyati bacarıqlara
yiyələnmələrinə diqqət yetirilir. Tərbiyənin vasitələrinin kompleks tətbiqi zamanı vasitələrdən
biri aparıcı, digərləri onun əlavələri kimi özünü göstərir.

Tərbiyənin vasitələrinin hər bir növünün özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri, didaktik-
tərbiyəvi funksiyaları vardır. Uşaqların və valideynin fəaliyyəti qarşılıqlı olur. Tərbiyə
prosesində uşaq ata-anasının rəhbərliyi altında tərbiyə vasitələrinin köməyilə ətraf aləmi dər
edir, nəyin yaxşı, bəyin pis olduğunu, necə davranmağın, şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə
özünü necə aparmağı öyrənir. Uşaq üçün öyrənmə — dərketmə prosesi, fəaliyyəti isə idrak
prosesidir. Valideyn informasiya mənbəyi rolunu oynayaraq, övladlarının idrak fəaliyyətini
təşkil edir, onların fəaliyyətinin görünən nəticələrinə nəzarət edir və onu qiymətləndirir,
uşaqları fasiləsiz tərbiyələndirir.

Ümumiyyətlə, oyun, əmək, idman və s. xalq yaradıcılıq nümunələri, incəsənət əsərləri,
kitab, dərslik, əyani və texniki vasitələr, informasiya kommunikasiya texnologiyaları və sair
tərbiyə məqsədinə xidmət göstərirsə onun vasitələri olur.

Məqalənin aktuallığı. Ailə tərbiyəsinin vasitələri və priyomlarının müəyyənləşdirilməsi
“Ailə pedaqogikası”nın mühüm problemi kimi aktuallıq daşıyır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ailə tərbiyəsinin vasitələri və priyomları diqqət mərkəzinə
gətirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ailə pedaqogikası üzrə araşdırmalara
qoşulan gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır.

Ədəbiyyat

1. A.N. Abbasov. Pedaqogika. Bakı: Mütərcim, 2013.
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А. Аббасов

Приемы и средства семейного воспитания

Резюме

Важно классифицировать приемы и средства воспитания. Классификация дает
возможность упорядочить приемы и средства представить их педагогический
потенциал в целостном виде: определить их место в процессе формирования личности,
указать на те конкретные действия, которые они оказывают в воспитательном процессе.

A. Abbasov

Receptions and means of family upbringing

Summary

It is important to classify methods and means of upbringing. The classification makes it
possible to streamline the methods and means to present their pedagogical potential in a
holistic way: to determine their place in the process of personality formation, to point out the
specific actions that they have in the upbringing process.

Redaksiyaya daxil olub: 06.05.2019
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Şəxsiyyət problemi, onun müxtəlif yönlərdən öyrənilməsi hələ antik filosofların marağına
səbəb olmuş və Sokrat, Platon, Aristotel şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması haqqında
dəyərli fikirlər söyləmişlər. Şəxsiyyət problemi, onun inkişafı, tərbiyəsi və qarşılıqlı əlaqələri
Şərq fəlsəfəsinin, pedaqoji, psixoloji fikrinin də həmişə hədəfi olmuş, bu istiqamətdə Nizami
Gəncəvinin, Füzulinin, Nəsiminin, Nəsirəddin Tusinin, Əvhədinin, habelə Sədi Şirazinin,
İmam Qəzzalinin, Cəlaləddin Ruminin və başqalarının dəyərli fikirləri, şəxsiyyətin
tərbiyəsinə dair qiymətli öyüd və nəsihətləri məlumdur.

Şəxsiyyət termininin (Persona) müasir anlamı Fransada görkəmli alimlərin, ilk növbədə
həkimlərin Jane və Şarko səyi ilə formalaşmışdır. Əvvəllər bu termin maska, sifət mənasında
işlədilirdi. Onu teatrda iştirak edən artist öz üzü qarşısına tutardı. Daha sonra sözün mənası
genişləndi və aktyorun özünü persona adlandırmağa başladılar. Az zaman sonra hər hansı
peşə sahibi olan insana deyərdilər ki, onun da şəxsiyyətinin dəyər kriteriyası cəmiyyətdə
tutduğu yerin və rolun əhəmiyyətliliyi idi.

Şəxsiyyəti xarakterizə edərkən təkcə onun tipoloji deyil, (yəni eyni qrupa mənsub
insanların ümumi xüsusiyyətlərini) həm də təkrarolunmaz fərdi xüsusiyyətlərini
müəyyənləşdirirlər. Fərdi xüsusiyyətləri deyəndə onun hissetmə, qavrama, anlama diqqətini
yaddaşını, iradəsini, düşüncəsini, hisslərini, intellektini nəzərdə tutulur. İnkişaf bioloji və
sosial amillərin vəhdəti şəklində təzahür edir. “Bioloji amil” anlayışının irsən qəbul edilmiş
əlamətlərlə yaxınlığı vardır, lakin onları eyniləşdirmək olmaz. Belə ki, bütün irsi əlamətlər
bioloji əlamətlərdir, lakin bütün bioloji əlamətlər irsi deyildir. Irsiyyət dedikdə, övladlarda
valideynlərlə bioloji oxşarlığın əmələ gəlməsi anlaşılır. Irsiyyəti daha geniş mənada nəzərdən
keçirmək mümkündür. Buraya insanın genotipini nəzərdə tutan bütün genetik proqramı,
həmçinin onun ana bətnində inkişaf dövrünə aid məsələlər daxil edilə bilər.

Mühit – daha mürəkkəb anlayışdır. Mühit dedikdə, uşaq anadan olduğu dövrdən ömrünün
sonuna kimi onu əhatə edən, ailədən və ən yaxın ətrafdan başlayaraq, sosial mühitlə bitən,
yəni həmin insanın doğulduğu və onun inkişafı və tərbiyəsi üçün şərait yaradan cəmiyyəti
səciyyələndirən, çox müxtəlif xarici təzahürlər kompleksi nəzərdə tutulur. Adətən mühitin
təbii, yaxud coğrafi, sosial və ev təsirini fərqləndirmək mümkündür. Hər bir mühitin insana
təsiri özünəməxsus şəkildədir.

İnsan xarakterinin formalaşmasında mühitin rolu ilə bağlı Azərbaycan filosofu Siracəddin
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Mahmud Əbubəkr oğlu Urməvi (1198-1283) dəyərli fikirlər irəli sürmüşdür. O, deyirdi ki,
insanın xasiyyəti fitri deyil, həyatda formalaşır. O, yazırdı: “Atası xristian olan uşağı
müsəlman tərbiyə etsə müsəlman olar.” Onun fikrincə, uşağın saya (ağ) beynində xeyir və ya
şər, yaxşı və ya pis sonralar iz salır.

XVIII əsrdə burjua sinfinin ideoloqları “irsiyyətə” qarşı kəskin etirazlar edirdilər. İngilis
filosofu və pedaqoqu Con Lokk “İnsanın düşüncəsi haqqında təcrübə” və “Tərbiyə haqqında
fikirlər”əsərlərində irəli sürdüyü iki ideya VIII əsr təhsil nəzəriyyəsində əsas pol oynayır.
Onlardan biri odur ki, insanı təhsil yaradır. О, belə hesаb edirdi ki, uşаq dünyаyа nə şаir, nə
həkim, nə də аğа kimi gəlir, irsən uşаğа heç nə verilmir. Cоn Lоkk insаn xаrаkterini аxаr çаyа,
tərbiyəni isə bəndlərə bənzədirdi. Аxаr çаyın qаrşısınа bəndlər vurub оnun istiqаmətini
dəyişmək mümkün оlduğu kimi, tərbiyənin gücü ilə insаn xаrаkterini istənilən səmtə
yönəltmək оlаr. Con Lokk iddia edirdi ki, təsadüf etdiyimiz adamların onda doqquzu mövcud
olduqları vəziyyətdə-rəhmdil və ya zalım, faydalı və ya faydasız olmalarında tərbiyəyə
minnətdardırlar. İnsanlar arasındakı fərqləri məhz tərbiyə yaradır.

Bu fikrini təsdiqləyərək Con Lokk eyni zamanda Blajen Avqustinin insan təbiətinin “ilk
günaha” və kartezianstvoya (İnsandoğuşdan məntiqli qərarlar vermək qabiliyyətinə sahibdir)
əsaslanması ideyası ilə mübahisəyə girir.

Ağılı bu şəkildə təsvir edən Lokk, Platonun “İdeyaların fitriliyi” nəzəriyyəsinə qarşı
çıxaraq, vaxtilə Aristotel tərəfindən qaldırılan bu ideyanın əsasında özünün məşhur “Fabula
rasa” (ağ lövhə) nəzəriyyəsini irəli sürdü. Con Lokkun fıkirincə, insan dünyaya gəldikdə,
irsən ona heç bir qüvvə verilmir. Uşağın ruhu ağ lövhəyə bənzəyir, bu təzə ağ lövhə üzərində
tərbiyə vasitəsilə hər nə istəsən yazmaq olar. Uşaqda istənilən keyfiyyəti tərbiyə etmək,
yaratmaq olar.

XVIII əsrin fransız materialistləri Helvetsi, Didro və başqaları “Ağ lövhə” nəzəriyyəsini
əsasən qəbul etmiş və müəyyən qədər yaymağa çalışmışlar. Helvetsi irsiyyət amilini inkar
edərək tərbiyə amilini həddən çox şişirdərək deyirdi ki, “Tərbiyə hər şeyə qadirdir”. Deni
Didro Helvetsiyə və Con Lokka cavab yazaraq deyirdi ki, tərbiyə amilini çox da şişirtmək
lazım deyildir. “Tərbiyə hər şeyə yox, çox şeyə qadirdir. “Ağ lövhə”yə yazmaq əsas şərt
deyildir. Əsas şərt “Ağ lövhə”yə kim yazır, nə yazır, necə yazır və hansı alətlə yazır” – budur
əsas şərt.

V.Q.Belinski uşağın inkişafında tərbiyənin rolunu qeyd etməklə, irsiyyəti də unutmamağa
çağırırdı. XIX əsrin axırları XX əsrin əvvəllərində yenidən tərbiyənin rolunu inkar edən
mürtəce fikirlər baş qaldırmağa başlayır.

İnsanın inkişafında mühitli rolunu qeyd edən Stenli Holl (Amerika) “İki amil”
nəzəriyyəsini irəli sürür. Yəni bioloji amillə — dar ictimai mühit fatalistikcəsinə şərtlənir.
“Qoşa amil” nəzəriyyəsinin ünsürlərinə böyük Azərbaycan şairi

Hazırda İngiltərə, Fransa, İtaliyada və s. ölkələrində pedaqoqlar testlər və anketlər
əsasında uşaqlaeın istedadlarına görə seçib orta və ali məktəblərdə oxumağa qabil olub-
olmaması haqqında qərar çıxarırlar. Əgər bu qərar mənfi isə uşaq orta məktəbin yuxarı
sinfində təhsil almaq hüququndan məhrum edilir.

Uşaq canlı bir üzviyyət, təbii bir varlıq kimi dünyaya gəlir, ona görə də irsiyyətin
müəyyən təsiri onun inkişafında özünü göstərməyə bilməz. O biri tərəfdən uşaq müəyyən
ictimai mühitdə doğulub, yaşayıb, inkişaf edir, ona görə də ictimai mühitin təsirindən azad ola
bilməz. Nəhayət, sonradan tərbiyəçi və müəllimin təsiri altında (məqsədəuyğun, müntəzəm
təsir) müxtəlif keyfiyyətlər kəsb etməyə başlayır. Deməli, onun inkişafında tərbiyə də böyük
təsir göstərir.
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İrsiyyət vasitəsiilə keçən və hər bir insan övladına məxsus olan ümumbəşəri təbii imkanlar
uşaqda özbaşına inkişaf edən qüvvə deyildir: onun gələcək müqəddəratını həll etmir. Lakin
onun müxtəlif psixi və fiziki qabiliyyətlərinin əmələ gəlməsi və inkişaf etməsiüçün təbii
zəmin təşkil edir. Uşağın irsən gətirdiyi təbii imkanların qabiliyyətlərə çevrilməsi və inkişaf
etməsi üçün mühit və tərbiyənin təsiri zəruridir.

İctimai mühit məfhumu altında hər şeydən əvvəl, uşağı əhatə edən, onu bəsləyən, ona
qayğı göstərən, onun inkişafı üşün şərait yaradan insanlar nəzərdə tutulur. Bura insanların
istehsal həyatı, cəmiyyətdəki ictimai münasibətlər, siyasi və mədəni həyat, televizor, teatr,
kino, radio, mətbuat da daxildir.

Eyni mühit müxtəlif uşaqlara müztəlif cür təsir edir. Burada mühitin təsiri ilə tərbiyənin
təsirini eyni hesab etmək olmaz. Burada fərq ondadır ki, tərbiyə qabaqcadan düşünülmüş və
məqsədə yönəldilmiş prosesdir, amma mühitin təsiri isə bıelə olmaya da bilər.

İrsiyyət dedikdə insanın bioloji xüsusiyyətləri: orqanizmin ümuminsani və fərdi xassələri
hansı ki, uşaqlara valideynlər tərəfindən ötürülür. Müasir genetika eksperimental tədqiqatlar
əsasında irsiyyətin maddi təbiətini müəyyən etmişdir. İrsi informasiyanın maddi daşıyıcıları
DNK (dezoksiribonuklein turşusu) molekullarıdır. Xarakterin cizgiləri, meyllər, bacarıqlar və
s. irsi keçir. Düzdür, onlar həyat prosesində formalaşır, lakin bu zama bioloji amillər özünü
göstərir. Irsi olaraq fiziki xassələr: bədən quruluşu. Saçın rəngi, göz, dəri, maddələr
mübadiləsinin nizamlanma xüsusiyyətləri, qan qrupu, arterial təzyiq.

Şərq pedaqoji fikrində, Azərbaycan folklor nümunələrində şəxsiyyətin inkişafında
irsiyyətin rolu öz ifadəsini tapmışdır. Xalqımızın atalar sözlərində deyilir: “Ot kökü üstə
bitər”, “Namərd gəlib mərd olmaz, mərd olmasa atası”, “Quyuya su tökməklə quyuda su
olmaz” “Bədəsil əsil оlmаz, bоyuncа qızıl qаlа” və s. Azərbaycan maarifçılərindən
S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sabir cəmiyyətin tərəqqisində tərbiyəyə böyük ümid bəsləmişlər. Onlar
insanın xoşbəxtliyinin yolunu tərbiyədə görmüşlər.

Araşdırmamızın sonu kimi belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, səxsiyyətin
formalaşmasında həm irsiyyətin, həm mühitin, həm tərbiyənin, eləcə də şəxsi fəaliyyətin və
sözsüz ki ünsiyyətinn rolu çox böyükdür. Dialektik nəzəriyyə məhz bu mövqedə durur. Bu
nəzəriyyəyə görə, şəxsiyyətin inkişafında irsiyyət amili müəyyənedici, sosial amillər isə
həlledici rol oynayır. İrsiyyətin müəyyənedici rolu onunla əlaqədardır ki, irsi imkanlar tərbiyə
və mühitin iştirakı olmadan öz-özünə inkişaf edib qabiliyyətlərə çevrilə bilməz. Tərbiyə və
mühit insanın təbii imkanlarını üzə çıxarıb inkişaf etdirə də bilər, onların inkişafına mane də
ola bilər. Buna görə də hər bir uşağın təbii imkanlarını vaxtında (kiçik yaşlardan) üzə
çıxarmaq və onların inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaq lazımdır. Əks halda cəmiyyət bir
çox istedadlardan məhrum ola bilər.

Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyət probleminin öyrənilməsi tarixən alimlərin diqqət
mərkəzində olmuşdur. Təbii ki, şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərən əsas amillərdən biri
də ictimai mühitdir. Məqalədə bu məsələyə xüsusi toxunulması onun aktuallığını göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə şəxsiyyətin inkişafı
məsələləri ilə bağlı antik dövrlərdən müasir günümüzədək həm xarici, həm də Azərbaycan
alimlərinin apardığı tədqiqat nəticələrinə istinad edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Н. Насибли

Основные факторы развития личности

Резюме

Статья посвящена такому важному вопросу, как изучение проблем личности. В то
же время исследована роль социальной среды как одного из ключевых факторов,
влияющих на формирование личности. Это также относится к результатам
исследований как зарубежных, так и азербайджанских ученых от античности до
современности по вопросам личностного развития.

N. Nasibli

Main factors of personality development

Summary

The article focuses on an important issue such as the study of personality problems. At the
same time, the role of social environment as one of the key factors influencing the formation
of personality has been studied. It also refers to the research results of both foreign and
Azerbaijani scholars from antiquity to modern times on personal development issues.
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hissinin formalaşdırılması
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Hər bir xalqın ana dilinə, mədəniyyətinə, adət ənənələrinə olan bağlılığı onun daimi
mövcudluğunun təminatıdır. Bu dəyərləri qorumaq və sonrakı nəsillərə aşılamaq vəzifəsi də
ilk öncə ailənin üzərinə düşür. XXI əsrin ən başlıca problemlərində biri də məhz sosial-
mənəvi mühitin tamlığının qorunmasıdır. Bu səbəblə ailə, istər vətəndaş, istər hərtərəfli
şəxsiyyət, istərsə də cəmiyyət üçün vacibliyi artırmaqda olan ümumbəşəri dəyər, mədəni irsin,
əxlаqi norma və qaydalarının ötürücüsü rоlunu oynayır. Mütəxəssisilər qeyd edir ki, XXI əsr
insanın ailəyə оlan tələbatı azalmışdır, о sivilizasiyanın təsiri altında birgəyаşayışın liberal
formalarına doğru təkаmül edir. Lakin bir çox pedaqoji tədqiqatlar göstərir ki, bu heç də belə
deyildir insan üçün ailənin, uşаqların, evin, maddi rifаh halının, аsudə vaxtın dəyərləri çox-
çox artmışdır. Bu qlobal problem dünyanın diqqət mərkəzindədir və bunun həlli ilə bağlı
müxtəlif müzakirələr аparılır, çağırışlar edilir. Dünyanın bir sıra nüfuzlu təşkilatı, o cümlədən
İslam Əməkdаşlıq Təşkilаtına (İƏT) üzv dövlətlərin nаzirlərin "İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
dövlətlərində evlilik, аilə institutu və bu dəyərlərin qorunması”, "İslаm dünyasında sosial
siyаsət və аilə: tələblər və ehtiyаclar” mövzusundа keçirilən seminar və konfranslar bu
məsələlərin dünya ölkələri üçün nə dərəcədə aktuаl olduğunu bir dahа göstərdi. O cümlədən
ölkəmizdə də bu mövzuda keçirilən çoxsaylı tədbirlərin olması, dövlət tərəfindən göstərilən
maddi və mənəvi dəstəyin, lazımi qayğının bariz nümunəsidir. Bu tədbirlərin keçirilməsində
ailə ənənələrimizin ləyaqətlə davam etdirilməsi üçün hər cür imkan və şəraiti bir daha gözlər
önünə sərməkdədir.

Ailə сəmiyyətin təməlidir. “Sağlam ailə sağlam cəmiyyətdir” devizi müasir dövrdə belə
aktuallığını qoruyur və hər zaman üçün öz təsdiqini tapmaqda davam edir. Dünyada “Sağam
ailə” modelinə nümunə olaraq Azərbaycan ailəsini heç sübhəsiz ki, ön sıralarda göstərə bilərik.
Ölkəmizdə hələ də ailənin müqəddəs hesab edilməsi, onun dəyərlərinə, adət ənənələrinə
hörmətlə yanaşılması bu qurumun müasir dövrə sağlam şəkildə gəlib çatmasına yardımçı
olmuşdur. Bu gün ölkəmizdən 2 milyondan artıq ailə var. Artıq 10 milyondan çox olan
Azərbaycan xalqı üçün bu rəqəm olduqca ürək açan göstəricidir. Hər bir xalqın, millətin
mövcudluğu onun ana dilinə, adət-ənənələrinə, dəyərlərinə öz mədəniyyətinə bağlılığından
asılıdır. Qürur verici haldır ki, bu gün dünyada Azərbaycan ailəsi deyə bir reallıq vardır ki, bu
da onun sağlam təməllərinin olmasını göstərir. Bu gün belə ölkəmizdə yüzlərlə, minlərlə insаn
qurduqları аilələrin brillyаnt, qızıl, gümüş yubileylərini keçirirlərsə, bu o deməkdir ki,
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Azərbaycanda аilə modeli qorunur və nəsildən – nəslə ötürülür. Ölkəmizdə xüsusi fərqlənən,
nümunəvi və uzunömürlüyü ilə seçilən аilələrimiz çoxdur. Həmin аilələrin təcrübəsi hаmıya,
xüsusən də gənclərə nümunədir. Bu da bizə nəsildən nəslə ötürülərək gələn mədəni irsimiz
hesab edilən milli mentalitetin sayəsindədir.

Azərbaycan xalqının çox gözəl və zəngin ailə ənənələri var. Həmin ailə ənənələri saflıq və
sədaqət, qarşılıqlı məhəbbət, dürüstlük, valideynə, yaşlıya hörmət, tolerantlıq kimi zəngin və
çoxşaxəli xüsusiyyətlərə malikdir. Sağlam ailə mühiti insan həyatının ilk xoşbəxtlik açarı
hesab etmək olar. İnsan dünyaya, cəmiyyətə baxışının formalaşması məhz bu düşdüyü ilk,
kiçik mühitdən başlayır.

Pedaqoji, psixoloji, ədəbiyyatlarda qeyd olunduğu kimi insan şəxsiyyətinin
formalaşmasında ilk beş yaş dövrü olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Məktəbəqədər yaşlı
uşaqların bu yaş dövrünün xüsusən ailə mühitində keçməsi bizə ailə üzərinə düşən vəzifələrin
nə qədər vacib və zəruri olduğunu bir daha sübut edir. Bu baxımdan uşaq tərbiyəsinə sadəcə
evdə böyüyən bir fərdin tərbiyəsi kimi baxmaq yox onun cəmiyyətin parçasına çevriləcək bir
şəxsiyyət kimi baxmaq lazımdır. Bu baxımdan ailə də digər müəssisələr qədər uşaqların
hərtərəfli inkişafı üçün lazımı səyi göstərməlidir. Аilənin hər bir üzvü üzərinə düşən vəzifəni
lаiqincə həyata keçirməlidir. Necə ki, cəmiyyətdəki qаrşılıqlı münаsibətlərdə olduğu kimi,
аilədə də hər bir insаn özünəməxsus statusa, qаyda-qanuna, əlaqələrə və prinsiplərə riаyət
etməlidir. Hər bir аilə üzvü öhdəsinə düşən funksiyаları yerinə yetirməli, аilənin rifahı
üçün bacаrdığını etməli, аilə üzvlərinə hörmət və qаyğı göstərməli, аilənin sevincini və
kədərini birgə yаşamalı, bu sаhədə mövcud olаn ümumi ənənə və qaydаlara sadiq olmаlıdır.
Çünki sаğlam ailə olmаsa, cəmiyyətin uğurlu inkişafındаn danışmaq məsasız olаr.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi uşaq tərbiyəsində ailənin rolu olduqca mühümdir. Bununla
yanaşı ailə daxilində üvzlərin bir birinə olan münasibətinin düzgün bir sistemlə bağlı olması
da zəruridir. Ailə daxilində münasibət qeyri sabit olarsa, bu zaman insanlarında cəmiyyətdəki
mövqeyi qeyri sabit olacaqdır. Bu minvanın pozulması, həm ailədə, həm də cəmiyyətdə bir
sıra çaşğınlıqlar səbəb ola bilər. Özümüzə məxsus ailə ənənələrinin, milli-mənəvi dəyərlərin
sonrakı nəsillərə aşılanması, onlara mütəmadi təbliğ olunması olduqca zəruri haldır və bu
istiqamətdə tədqiqatların aparılması, mövcud olan problemlərin işıqlandırılması ilə bu
çətinliklərin aradan qaldırılmasıyla ailə institutunun daimi inkişafına nail olmaq olar.

Lakin apardığımız tədqiqatların nəticəsi zamanı bir sıra ailə institutlarının xüsusən son on
il ərzində bir sıra problemlərlə qarşılaşdığını müşahidə etdik. Dünyada o cümlədən ölkəmizdə
ailələrin qarşılaşdığı iqtisadi, maddi və mənəvi çətinliklər insanların ailəyə olan inancının
azalmasına və ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır. Sevindirici hal orasındadır ki, bu vəziyyət
ölkəmizdə hələ kütləvi xarakter daşımır. Dövlətin bu məsələni daima nəzarət altında
saxlaması və lazımi təşkilatların və qurumların mütəmadi olaraq istər iri şəhərlərdə istərsə də
regionlarla maarifləndirmə məqsədi ilə həyata keçirdiyi layihələr bu məsələyə olan qayğının
nümunəsidir.

Ölkəmizdə ailə institutunun möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə ildə-ilə qanunvericilik
bazasının dаha da güclənməsi ilə yanaşı, mövcud qanunların düzgün dərk edilməsi sahəsində
аrdıcıl və sistemli maаrifləndirici işlərin aparılması vacibdir. Bunun üçün məktəbəqədər
müəssisələrdə, məktəblərdə, аli təhsil müəssisələrində, аilələrdə, hərbi hissələrdə аilə
münаsibətlərinin formalaşmаsı, yeni keyfiyyətlərin müsbət və mənfi təsiri hаqqında
seminаrlar keçirilməsi, yaşlı nəsillə gənc nəslin dialoqunu təşkil edilməsi olduqca vacibdir.
Dövlət аilə siyasətinin dəstəklənməsi ilə bаğlı 7 aprel 2017-ci idən etibarən ölkənin müxtəlif
regionlаrında аilə institutunun təbliği, milli-mənəvi dəyərlərin gənc nəslə аşılanması, eləcə də
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gənclərin xüsusilə də gənc qızlаrın və qadınların cəmiyyətdə fəаllığının və iştirakçılığının
artırılması məqsədilə Аilə, Qadın və Uşаq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin bələdiyyə
orqаnları ilə birgə "Ailə Akademiyаsı” layihəsinə stаrt verilmişdir və hələ də uğurla həyatа
keçirilməyə davam edir.

Məqalənin aktuallığı. Ailə ənənələrinin qorunması və onun sonrakı nəsillərə
ötürülməsinə dair məlumatların məktəbəqədər müəssisələr, ailə, məktəb və ali məktəblər üçün
istifadə oluna biləcək ədəbiyyatlarda az rast gəlinir. Bu baxımdan bu mövzunun pedaqoji və
metodik ədəbiyyatda təhlili baxımından məqalə aktual hesab edilməlidir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ailədə və cəmiyyətdə ailə ənənələrinin qorunun
saxlanılmasının zəruriliyinin nəzəri problemləri araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təklif və nəticələr
məktəbəqədər yaşlı uşaqlın tərbiyəsində ailədə, məktəbəqədər müəssisələrdə və digər
qurumlarda nəzərə alına bilər.
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Ф. Самедзаде

Необходимость пропаганды семейных традиций

Резюме

Семья — это основа общества, а приверженность каждого народа своему родному
языку, культуре и традициям — залог его постоянного существования. Защита этих
ценностей и привитие для последующих поколений является первой обязанностью
семьи. Одной из главных проблем XXI века является сохранение целостности сайга-
нравственной среды.

F. Samedzade

The necessity of propagation of family traditions

Summary

Family is the foundation of society. The commitment of every nation to its mother tongue,
culture and traditions is the guarantee of its permanent existence. The protection of these
values   and inculcation for subsequent generations is the first of the family's
responsibilities. One of the major problems of the twenty-first century is the preservation of
the integrity of the saiga-moral environment.
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Din Allah tərəfindən insanları dünya və axirət səadətinə qovuşduran ilahi inanc sistemidir.
Din dedikdə mənbəyi yaradana dayanan inanc sistemi nəzərdə tutulur. Dinləri səmavi və
qeyri-səmavi olmaqla iki qrupa ayırırlar. Səmavi dinlər, adından bəlli olduğu kimi, Allah
tərəfindən mələklər vasitəsilə peyğəmbərlərə göndərilən vəhy mənbəyidir. Bunlara haqq
dinlər də deyilir. Bir sözlə, xristianlıq, yəhudilik və İslam dini haqq dinləridir. İslam dininə
görə ilk insan Həzrəti Adəm eyni zamanda ilk peyğəmbərdir. Hz. Adəmdən Hz. İsaya qədər
bütün peyğəmbərlər insanlara Allahın birliyini və ona necə ibadət ediləcəyini təbliğ etmişlər.
Mənbələrə görə, səmavi dinlərdən yəhudilik Hz. Musa, xristianlıq isə Hz. İsa tərəfindən
insanlara çatdırılmışdır.

Hazırda dünya əhalisinin təqribən 1,2 milyardı islam dininə etiqad edir, islam dini səmavi
dinlərin sonuncusu hesab olunur və Allah tərəfindən göndərilən peyğəmbərləri və kitabları
təsdiq edir, islam sülh, barışıq, bərabərlik və yardımlaşma dinidir.

İslamın birinci və ən başlıca mənbəyi Qurandır. Bu dinin əsasları öz təcəssümünü Quranda
tapmışdır. Quranın əqidə, ibadətlər, əxlaq və şəriət məsələləri ilə bağlı hökmləri
müsəlmanların din və dünya işlərini tənzim edir.

Qurani-Kərim milyard yarımdan çox insanın etiqad etdiyi islam dininin Müqəddəs Kitabı,
ərəb ədəbi dilinin ən möhtəşəm abidəsi və səmavi kitabların ən sonuncusu və mükəmməlidir.
İlahi gözəlliyə malik olan bu əsər Ulu Tanrının öz möcüzəsi kimi milyonlarla insanların
qəlbinə hakim kəsilmiş, beyninə nüfuz etmişdir. Onun ilahi gözəlliyini təsdiq etməyə təkcə bu
kifayətdir ki, ərəb dilini bilməyənlər belə onu dinləməkdən doymur, yorulmurlar.

Əl-Quran (bərkdən, əzbər oxuma; müqəddəs mətnin oxusu, nəsihət), Əl-Quran Əl-Kərim -
610-632-ci illər arasında Məhəmməd (s) tərəfindən əsasən Məkkə və Mədinədə Allahdan
nazil olan, “peyğəmbər vəhyləri”nin sonradan kitab halında yaranmış şəklidir.

Quran və digər müqəddəs kitablar Allah tərəfindən nazil edildiyi, yəni göydən yerə,
peyğəmbərlərə endirildiyi üçün bu hadisəyə nazil olma deyilir. Vəhy isə Allahın istər
müqəddəs kitablarını, istərsə də digər əmr və qadağanlarını Öz yaratdıqlarına, xüsusilə
peyğəmbərlərinə nazil etmə, göndərmə qaydasıdır, açıqlamasıdır. Vəhyin əsas məqsədi insanı
hidayət etmək, şəxsiyyəti kamilliyə, mənəvi tərəqqiyə doğru aparan yolu insana göstərməkdir.

Surə Quran ayələrindən düzələn fəsildir, bölümdür. Quran 114 surədən ibarətdir. Bu
surələrdən ən uzunu 286 ayədən ibarət “əl-Bəqərə” surəsi, ən qısaları isə 3 ayədən ibarət “əl-
Kəusər’, “ən- Nəsr” və “əl-Əsr” surələridir.

Qurani-Kərim “əl-Fatihə’” surəsi ilə başlanır və “ən-Nas” surəsilə bitir. 90 surə Məkkədə,
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24 surə Mədinədə nazil olmuşdur.
“Quran”da əxlaq ailə kəbin ər-arvad valideyn-övlad övlad-valideyn munasibetleri

usaqların ailədə tərbiyəsi məsələləri “əl-Bəqərə”, “Ali-İmran”, “ən-Nisa”, “əl-İsra”, “əl-
Ənkəbud”, “Loğman”, “əl-Əhraf” və digər surələrində geniş işıqlandırılır. Bu surələrdə
qadınlar nikah boşanmanın şərtləri ovlada qayğı onu bəsləyib ərsəyə çatdırmaq qocalmış
valideynlərə qayğı hörmət ətraflı izah edilir ailə qurarkən hər kişi və qadının hifz səhiyyə
qaydalarına təmizliyə riayət etmələri tövsiyə edilir. Təmizlik insanı imana dəvət edir.

İnsanlar alicənab və yumşaq xasiyyətli olduqları zaman hər yeri gözəlləşdirərlər.
Danışarkən yumşaq bir üslubda danışmaq, qarşındakına təbəssüm etmək, qarşılaşdığın zaman
gözəl söz söyləmək ütün bunlar, xöşbəxt insanların örtündükləri qiymətli paltarlardır və
müsəlmanın səciyyəvi xüsusiyyətləridir.

İnsanlar daima bir-birinə təmənnasız yaxşılıqlar etməli və düzgün yolda olmağa
çalışmalıdır. Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz! (Ey mömin kimsə!) Sən (pisliyi) yaxşılıqla dəf
et! (Qəzəbə səbirlə, cəhalətə elmlə, xəsisliyə comərdliklə, cəzaya bağışlanmaqla cavab ver!)
Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi, sanki yaxın bir dost görərsən!..» (Fussilət, 34)

Uca Allah belə buyurur: O müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da (mallarını yoxsullara)
xərcləyər, qəzəblərini udar, insanların günahlarından keçərlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər..
(Ali-İmran, 134)

Quran qadının cəmiyyətdəki yerini və hörmətini yüksəklərə qaldırır onun kişi ilə birlikdə
ailədə xüsusi mövqe sahibi olduğunu uşaqların tərbiyəsində ata ilə yanaşı məsuliyyət
daşıdığını zəruri hesab edir. Qadınların ən yaxşısı nəcib mömin uşaqlarına mehriban ərinin
mal və sərvətinə ürək yandırandır. Mömin qadınlar kişilərin ən qiymətli xəzinəsi sayılır. İffət
isə qadınların zınətdir. Qadın hüququ müqəddəsdir. Bu hüququ onların ğözlərinə qaytarmaq
lazimdir. Üç qiz və ya bacısı olan və ərsəyə catana kimi onlarla mehribanlıq edən şəxsin
payını Allah behiştdə verir. İnsanların ən ləyaqətlisi əxlaqi gözəl olanlar və ailə üzvlərinə
böyük ehtiramla yanaşanlardır.

“Quran”da deyilir ki hər bir ağacın öz meyvəsi olduğu kimi qəlbin də meyvəsi uşaqdır
övladdır. Qəlbin meyvəsi evin bərəkəti olan övlad dünyaya göz açan kimi onun qayğısına
qalmaq hər bir ata və ananın borcudur. Quranın “Əl-Bəqərə” surəsinin 233-cü ayəsində deyilir
ki analar uşaqlarını iki il əmizdirməlidir. Ana cəfakeş qayğıkeşdir. Ana övladını 9 ay bətnində
gəzdirir 24 ay ona süd verir onun hər bir əzabına dözür. Ona görə də cənnət belə anaların
ayaqları altındadır.

1. Borc verdiyi adamı bərkə çəkməyənin işini ALLAH bu dünyada da yüngülləşdirir,
axirət dünyasında da.

2. Xeyirliləriniz borcunu vaxtında və düzgün ödəyəndir.
3. Kim başqalarından heç bir şey istəməyəcəyinə söz verirsə, mən də onun cənnətə

gedəcəyinə söz verirəm.
4. Kim bir xeyirli iş üçün bələdçilik edirsə, o xeyirli işin savabı qədər savaba nail olur.
5. Azacıq olsa belə özünü sayan etdirmək belə, qüsurdur.
6. Bir işi ki, görürsən və istəmirsən ki, onu başqaları görsün, onu təklikdə görmə
7. Səxavətli bisavad, Allaha ibadət edən, lakin xəsis olan adamdan yaxşıdır.
8. Udulan şeylər içərisində Allah dərgahında ən savablısı qula hirslənən zaman hirsi

udmaqdır.
9. Allaha, doğru sözdən daha qiymətli bir sədəqə yoxdur.
10. Həqiqət acı olsa belə, danış.
11. Xeyirli iş bələdçilik edən, xeyir iş görmüş kimidir.
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12. Xidmətçi ilə süfrə başında əyləşib yemək yemək təvazökarlıqdan irəli gəlir.
13. Halal aydındır ki, halaldır; haram aydındır ki, haramdır; o şeydən ki, şübhələnirsənsə,

onu etmə, şübhələnmədiyini et.
14. Halal halaldır, haram haram. Bu ikisindən başqa elə işlər var ki, adamların çoxu,

onların harammı, yoxsa halal olduğundan bixəbərdir. Kim şübhələndiyi işlərdən çəkinirsə,
dinini, namusunu qorumuş olur; şübhəli işlərə yol verənlər, harama yol vermiş olurlar hardasa
qoruğun, əkinin qırağında sürüsünü otaran, sürüsünün qoruğa, tarlaya girməsindən şübhələnən
çoban kimi. Hər məlaikənin bir qoruğu tarlası vardır. Allahın yer üzərindəki qoruğu-tarlası da
bilin ki, Onun haram buyurduğu şeylərdir. Bir də bilin ki, bədəndə bir ət parçası var, o düz,
təmiz oldumu, bütün bədən təmiz olur, düzəlir, o, təmiz olmursa, bütün bədən də pozulur,
bilin ki, o qəlbdir, ürəkdir.

15. Bilin, agah olun: səxavətlilər cənnətdədir mən də buna zaminəm.
Qeyd olunan nəsihətlərə əməl edib onlardan nəticə çıxarıb düzgün yolda getmək lazımdır.

Ya Uca Allahın buyurduqlarına əməl etmək biz insanların borcudur. Övladlarımıza dini
sevdirməli onlara bizi yaradan Allaha olan sevgini aşılamaq valideynlərin edəcəyi ən birinci
əməllərdən olmalıdır. Halalı haramı öyrətməli böyüklərə qarşı diqqətli olmağa onlara
hörmətlə yanaşmağı öyrətməliyik. Dostları ilə münasibətdə sadiqliyi dürüstlüyü onlara izah
etməliyik. Ədalətlə yanaşı uşaqlara həqiqəti öyrətməyi Quran vacib hesab edirdi. Həqiqəti
demək lazımdır cünki qurtuluş ondadır. Uşaqları yalan danışmaqdan çəkindirmək lazımdır.
Yalan həlak olmaqdır. Onların həyalı böyüməsinə tamahkarlığa həsədə nifrət bəsləməsinə
çalışmaq lazımdır. Həya bəzəkdir. Tamahkarlıq və acgözlüyün yoxsulluq əlaməti olduğunu
bildirmək lazımdır. Onlara İslam dininin beş şərtini öyrətmək lazımdır: 1. Kəlmeyi-şəhadət; 2.
Namaz; 3. Oruc; 4. Həcc; 5. Zəkat

Gündəlik zikrləri əzbərlətmək lazımdır I günün zikri-Ya Qaziyəl Hacat, II günün zikri-Ya
Ərhəmər Rahimin, III günün zikri-Ya Həyyu Ya Qəyyum, IV günün zikri-La İlahə İllallahul
Məlikul Həqqul Mubin, V günün zikri- Allahumməsəlli əla Muhammadin və ali Muhammad,
VI günün zikri-Ya Rəbbəl Aləmin, VII günün zikri-Ya Zəl Cəlali Vəl İkram. Hər günün zikri
100 dəfə deyilir.

Məqalənin aktuallığı. Dini uşaqlara düzgün aşılamaq və onlarda yüksək mənəvi
keyfiyyətlər tərbiyə etmək onları cəmiyyətimizin ləyaqətli üzvləri kimi yetişmələrini təmin
etməkdir. Bu baxımdan məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Qurani-Kərimin
insanda müsbət mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasında xüsusi rolu vurğulanır və bütün
bunlar konkret nümunələrlə əsaslandırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İslam dəyərlərinin mahiyyətinin diqqətlə
öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması nöqteyi-nəzərdən məqalə müəllim və tərbiyəçilər
üçün faydalı ola bilər.
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А. Исмаилова

Влияние Исламской религии к формировании идентичности

Резюме

В статье рассматривается влияние исламской религии на формирование личности.
Важно правильно прививать этих религиозных детей и воспитывать их с высокими
моральными качествами. Это также подчеркивает важность взросления как достойных
членов нашего общества.

A. Ismayılova

The influence of Islam on the formation of identity

Summary

The article deals with the impact of Islamic religion on the formation of personality. It is
important to properly instill these religious children and to educate them with high moral
qualities. It also emphasizes the importance of growing up as dignified members of our
society.
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Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin “Təhsil millətin gələcəyidir” fikrinə əsaslanaraq hər an
təhsilimizi inkişaf etdirməliyik ki, həm sabahkı cəmiyyətimizin inkişafını, həm də
yaşayışımızın davamlığını təmin edə bilək. İctimai həyatımızda təhsilin əhəmiyyəti və rolu
olduqca böyükdür. Övladına mükəmməl təhsil vermək, onu layiqli bir sənət, peşə sahibi
etmək, şərqin, o cümlədən Azərbaycan xalqının ən gözəl adət-ənənələrindən biridir. Uşaq və
gənclərin əməyə, peşə seçməyə hazırlanması problemi bütün dövrlərdə aktual olmuşdur.
Digər xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan xalqınında pedaqoji fikir tarixində ozünəməxsus yer
tutmuşdur.

Dahi Azərbaycan şairi olan Nizami Gəncəvinin dövründən tutmuş günümüzün ən böyük
filosof, şair, yazıçı və pedaqoqları peşə haqqında, peşə, sənət adamları haqqında, hər hansı bir
peşəyə yiyələnərkən onu qəlbən sevməyə aid bu gün də öz təravətini saxlayan hikmətli sözlər
demiş, mənalı fikirlər söyləmişlər. N.Gəncəvi peşə və sənət seçməyin faydasını yüksək
dəyərləndirmiş və insanı seçdiyi sənəti dərindən və hərtərəfli öyrənməyə çağırmışdı. Bunu
onun ən məşhur misralarindan birində də görmək olar.

Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan {75, s. 100}

Hər bir şəxs peşə seçimində işinin səmərəliliyini təmin etmək üçün onun müəyyən prinsip
və üsullarla aparmalı, həmçinin bu prinsip və üsulların düzgün müəyyənləşdirməlidir. İnsanın
həyatında ailə ilk tərbiyəçi və tərbiyə ocağıdır. Hər bir uşaq ilk tərbiyəsini və təhsilini məhz
ailədə alır. Peşələrlə tanışlığın əsası ailədə valideynlər tərəfindən qoyulur. Həyatı yenicə dərk
etməyə başlayan uşaq öz ailə mühitində valideynlərinin peşələri, iş xüsusiyyətləri haqqında
tez-tez məlumatlar eşidir və onların iş məzmunu ilə tanış olurlar. Müasir dövrdə valideynlərin
öz övladlarının peşə seçməsinə münasibətində yeni meyillər və yeni istiqamətlər özünü
göstərir. Bu hər şeydən əvvəl valideynlərin bu işə praqmatik baxımdan yanaşmaları ilə
təzahür olunur. Belə ki, yeni iqtisadi və sosial şərait bəzi valideynlərin öz övladlarını daha tez
qazanc gətirə bilən peşələrə istiqamətləndirməsinə güclü meyllər yaratmışdı. Bunlar da
valideynlərin peşəyönümü işində öz övladlarının gələcək həyat yolun ilə daha ciddi
maraqlanmasına gətirib çıxarır. Buna görə də peşəyönümü işində valideynlərlə daha yaxından
və fəal iş aparılması hər bir pedaqoji kollektivin əsas işlərindən biri olmalıdır. Məktəblərdə
peşəyönümü üzrə müxtəyif iş planları vardır. Bunlar əsasən iki istiqamətdə-təlim prosesində,
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sinifdən və məktəbdənkənar tədbirlər prosesində aparılan peşəyönümü işlərini əhatə edən
planlardan ibarətdir.

Təlim prosesində peşəyönümü işi planlaşdırarkən bütün fənn müəllimləri tədris etdikləri
fənnin proqram və dərsliklərinin imkanlarını araşdırmalı və bu imkanları nəzərə almaqla
peşəyönümü planları tərtib etməlidirlər. Sinifdən və məktəbdən kənar tərbiyəvi tədbirlər
prosesində aparılan peşəyönümü işlərin planları müxtəlifdir. Buraya məktəbin ümumi iş planı,
məktəb uşaq və gənclər təşkilatlarının iş planı, sinif rəhbərlərinin iş planı, məktəb
peşəyönümünün iş planı və s. daxildir. Məktəbdə peşəyönümü üzrə iş planları müxtəlif
olduğu kimi, müəyyən ümumilik də təşkil etməlidir. Belə ki, bu planlar həm məktəbin ayrı -
ayrı ictimai təşkilatlarını əhatə etməli, həm də bunlar arasında sıx əlaqə gözləməlidirlər. Belə
olduqda planın qarşısındakı məqsəd və vəzifələri yerinə yetirmək mümkündür.

Aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri bunu göstərir ki, məktəblərdə də bu işə eyni
münasibət bəslənilmir. Bəzi məktəb və müəllimlər bu sahədə valideynlərlə əlbir iş
formalarından istifadə etməyə, onlarla əlbir fəaliyyət göstərməyə üstünlük verdikləri halda,
bəzi məktəblərdə bu işin onlara sanki dəxli yoxmuş kimi yaxşılaşdırılması üçün heç bir əməli
iş metodlarından istifadə etmirlər. Bu da məktəbin peşəyönümü işində valideynlərlə heç bir iş
aparmamasına, nəticədə bu problemin elmi həllində müəyyən nöqsanların baş verməsinə
səbəb olur.

Deyilənlərin yekunu kimi peşəyönümü işində məktəbin ailəyə kömək-təsir imkanlarını
aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:

1. Sinif rəhbərləri və fənn müəllimləri ilə müntəzəm əlaqə saxlayaraq şagirdlərin peşə
maraq və meyillərinin öyrənilməsi, peşə bacarıq və qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi
sahəsində hansı istiqamətdə işlər apardığını müəyyən etməlidirlər.

2. Sinif rəhbərləri və fənn müəllimləri ayrı-ayrı istedadlı və qabiliyyətli şagirdləri
müəyyənləşdirməli, onların gələcək həyat yolu haqqında valideynlərlə fərdi işlər
aparmalıdırlar.

3. Sinif rəhbərləri və fənn müəllimləri müxtəlif vaxtlarda sorğular keçirməli, məsləhətlər
verməli və uşaqların peşə seçməsinə kömək məqsədi ilə valideynlərin pedaqoji
maariflənməsinə kömək etməlidirlər.

4. Peşəyönümü işinə elmi yanaşmaq və ona elmi istiqamət vermək üçün məktəbdə
valideynlərə pedaqoji lektoriyaların təşkilinə nail olunmalıdır.

Ailədə valideynlərin ev işlərində iştirak edən uşaq, valideynlərinin işini, peşəsini
müşahidə etmək, onun müəyyən elementlərini mənimsəməklə yanaşı, onların əməyinə
hörmətlə yanaşır, əməyin, zəhmətin nə olduğunu anlayır. Ailədə uşaqların peşə seçməyə
istiqamətləndirilməsində onların məişət və texniki əmək işlərinə cəlb edilmələri mühüm yer
tutur. Uşaqlar məişət və texniki əməklə məşğul olduqca sadə əmək vərdişlərinə yiyələnir və
bir sıra istehsal prosesləri ilə tanış olurlar. Bu da uşaqların gələcək həyat yollarının, peşə-
ixtisas seçimlərinin reallaşmasında əsaslı rol oynayır.

Uşaqların peşə seçməsinə yaxından və əməli surətdə kömək göstərilməsində uşaqların
məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinə cəlb edilməsinin və bu müəssisələrdə əlbir fəaliyyət
göstərmələrinin böyük əhəmiyyəti və rolu vardır. Uşaqların burada fəaliyyət göstərən
dərnəklərə cəlb edilmələri və texniki yaradıcılıqla məşğul olmaları onlarda bir sıra texniki
əmək vərdişlərinin yaranmasına, formalaşmasına və ixtiraçılıq həvəsinin oyanmasına çox
müsbət təsir göstərir.

Valideynlər övladlarının maraq göstərdikləri peşəyə həvəs oyatmalıdırlar. Lakin bu o
halda mümkündür ki, uşaqların bacarıq və qabiliyyəti onun maraq və meylinə müvafiq gəlmiş
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olsun. Peşəyönümü işində başlıca məsələlərdən biri də bu sahədə ailədə aparılan işlərdə
şüurluluq pirinsipinə əməl edilməsidir. Şagird seçəcəyi peşənin sosial dəyəri, onun tələbləri,
bu tələblərə özünün psixoloji xüsusiyyətlərinin uyğunluq səviyyəsi və s. haqqında məlumat və
təsəvvürə malik olmalıdır. Bunun üçün valideynlər öz övladlarına məsləhət gördükləri
peşənin sosial dəyəri, əhəmiyyəti, cəmiyyət və onun özü üçün nə kimi faydalı olması, onun
perspektivləri, bu peşə ilə yüksələ bilmə imkanları, əmək haqqı səviyyəsi və s. haqqında
məsləhət verməlidirlər. Valideynlər övladlarının təlim və təhsilinə diqqətlə yanaşmalı, onların
hansı fənnə daha çox maraq göstərdiklərini bilməli və fənn maraqları ilə peşə-ixtisas
maraqlarının bir-biri ilə hansı səviyyədə yaxınlığını nəzərdən qaçırmamalıdırlar. Yuxarı
sinifdə oxuyan uşaqların bu sahə ilə əlavə məşğul olmalarına, seçəcəkləri peşələrə müvafiq
yeni biliklər və bacarıqlar almalarına şərait yaratmalıdırlar. Bu işdə onlar mütəmadi olaraq
müəllimləri ilə əlaqə saxlamalı və onlardan faydalı məsləhətlər almağı unutmamalıdırlar.

Lakin bütün bunlara baxmayaraq aparılan bir çox tədqiqat işlərinin nəticələri göstərir ki,
gənclər və onların valideynləri arasında peşəseçmə məsələlərinə münasibət heç də eyni
səviyyədə deyildir. Bəziləri ona işə düzəlmə, bəziləri əmək haqqı, bəziləri də şəxsiyyətin
sosiallaşması prizmasından yanaşırlar. Bu baxımdan üç münasibəti xüsusi qeyd etmək lazım
gəlir:

1. İşsizliyin aradan qaldırılması, işlə təmin olunmanın asanlığı. Bu baxışların mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, peşəseçməyə iqtisadiyyatın müasir axarı istiqamətindən yanaşılır və belə
peşə və ixtisasların seçilməsi planlaşdırılır ki, bu sahədə işə, fəaliyyətə imkan və ehtiyac daha
geniş olsun. Peşəyə yiyələndikdən sonra işsizlik problemi yaranmasın.

2. Əmək haqqının daha çox olması, bu peşə ilə daha çox qazanc əldə etmənin
mümkünlüyü. Bu istiqamət üzrə meylin valideynlər arasında daha güclü olması nəzərə çarpır.
Valideynlər çox vaxt elə peşələrin seçilməsini arzu və təklif edirlər ki, bu sahədə yüksək əmək
haqqı vardır və daha çox qazanc əldə etmək mümkündür.

3. Peşənin şəxsiyyətin sosiallaşması amili olması. Bu istiqamət üzrə yanaşmanın
mahiyyətində peşəyə şəxsiyyətin özünün mahiyyətinin zənginləşməsi, onun sosial statusunun
yüksəlməsi vasitəsi olması durur. Peşə seçməyə belə münasibətin tərəftarları elə peşələrin
seçilməsini arzu edirlər ki, bu peşələr onların cəmiyyətdəki nüfuzunun əsas amillərindən
birinə çevrilə bilsin. Qeyd edək ki, bu meyil valideyinlərdən çox şagirdlər arasında daha
qabarıq özünü göstərir.

Övladlarının peşə seçməsinə valideynlərin münasibətlərinin belə müxtəlifliyi şagirdlərin
bir sıra kütləvi peşələrə, o cümlədən, fiziki əmək tələb edən peşələrə istiqamətləndirilməsi
işində özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Valideynlərin daha çox hissəsinə xas olan belə bir
xüsusiyyət özünü göstərir ki onlar heç də övladlarının kütləvi fəhlə və kənd təsərrüfatı
peşələri seçmələrinə müsbət münasibət bəsləmirlər. Valideynlərin əksəriyyəti övladlarının
əqli əmək sahəsində fəaliyyət göstərməsinə daha çox meyl edir və onların orta məktəbi
bitirdikdən sonra təhsillərini ali məktəblərdə davam etdirməsini arzu edirlər və ali məktəbləri
də müəyyən kateqoriyalara bölərək daha çox nüfuzlu olan “gələcəyi olan” peşələrə üstünlük
verirlər. Bu baxımdan aparılan anket sorğularında müxtəlif peşə sahəsində çalışan, təhsil
səviyyəsi müxtəlif olan 384 nəfər valideyndən 82 faizinin övladlarının orta təhsil alan kimi ali
məktəblərə daxil olmasını arzu etmələri fikirləri aydın təsdiq edir. Maraqlıdır ki, bu arzu
etmənin arxasında çox vaxt şagirdlərin özlərinin arzusu, istəyi, bacarığı, qabiliyyəti deyil,
yalnız onların valideynlərinin istəkləri və arzuları dayanır.

Belə valideynlər övladları üçün təmiz, asan və gəlirli peşələr axtarıb tapır, bu prosesdə
maddi istehsal sahələri ilə bağlı olan peşələrdən yan keçirlər. Bu isə gənclərin maddi istehsal
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sahəsində, eyni zamanda respublikamız üçün daha vacib olan peşələrin seçilməsi probleminin
həllini çətinləşdirir və məktəbin bu sahədə apardığı işin səviyyəsini xeyli aşağı salır.

Ailədə uşaqların peşə seçməyə hazırlanmasında diqqəti çəkən başqa başlıca məsələlərdən
biri də uşaqların əqli və fiziki əməyi – nəzəriyyə ilə təcrübənin bir-biri ilə əlaqələndirilməsinə
ciddi fikir verilməsidir. Belə olduqda bir tərəfdən təfəkkürlə praktik fəaliyyətin əlaqəsi yaranır,
digər tərəfdən də onların yaradıcılıq qabiliyyəti, düşüncəsi, bilik və bacarığı inkişaf edib
formalaşır. Uşaqların ailədə peşəyönümünə rəhbərliyi düzgün təşkili eyni zamanda əməyə və
peşəyə məhəbbət, məsuliyyət və borc hissi, seçilən peşəyə bağlılıq kimi yüksək əxlaqi sifətlər
tərbiyə edir. Bunlarla bərabər, həm də onlara əməli biliklər verir və bir sıra lazımi bacarıq və
vərdişlər aşılayır.

Məqalənin aktuallığı. Peşə seçimində işinin səmərəliliyini təmin etmək üçün müəyyən
prinsip və üsullara əməl edilməli, ən başlıcası, həmin prinsip və üsullar əvvəlcədən düzgün
müəyyənləşdirməlidir. Məqalə də bu mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab etmək
olar

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə təlim prosesində
peşəyönümü işinin planlaşdırılması ilə bağlı aparılan tədqiqatların nəticələrinə istinad olunur,
peşəyönümü işində məktəbin ailəyə kömək-təsir imkanlarının istiqamətləri göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Рзаева

Взаимодействие семьи и школы во время профориентации

Резюме

В статье рассматриваются взаимоотношения семьи и школы при выборе профессии.
Принципы и методы используются для обеспечения эффективности этой работы. В то
же время учебный процесс фокусируется на результатах исследований, связанных с
планированием работы, и дает рекомендации о том, как школа может помочь семье на
рабочем месте.

G. Rzayeva

Interaction between the family and the school in the workplace

Summary

The article deals with the relationship between family and school in the choice of
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profession. Principles and methods are used to ensure the effectiveness of this work. At the
same time, the learning process focuses on the results of researches on career planning, and
provides guidance on how the school affects the family in the workplace.

Redaksiyaya daxil olub: 22.04.2019



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

110

A.A.Bakıxanov gənc nəslin həyata
hazırlanması yolları haqqında

Yunis Allahverdiyev
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Bakı Qızlar Universiteti
E-mail: yunis_allahverdi@mail.ru

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. S.M. Quliyev,
p.ü.f.d, dos. P.M. Həsənova

Açar sözlər: hikmət, elm, inkişaf, mədəniyyət, həyat, gənc, tərbiyə
Ключевые слова: мудрость, наука, развитие, культура, жизнь, молодежь, воспитание
Key words: wisdom, science, development, culture, life, youth, upbringing

A.A.Bakıxanov Azərbaycan maarifçiliyinin ilkin nümayəndələrindəndir. O, 1794-cü il
iyul ayının 3-də Bakının Əmircan kəndində anadan olmuşdu. Onun ailəsi xanlıqlar arasında
gedən mübarizələr nəticəsində Qubaya köçür. O, Qubada ərəb dilini mükəmməl öyrənir və
Şərq mədəniyyəti ilə yaxından tanış olur.

A.A.Bakıxanovun elm və mədəniyyət sahəsindəki biliyini nəzərə alaraq 1829-cu ildə
Yermolov Qafqazdakı rus ordu komandanlığı adından onu Tiflisə hərbi xidmətə götürür.
Bakıxanov Tiflisdə rus Qərbi Avropa elmi və mədəniyyəti ilə ətraflı tanış olur. O, hərbi
xidmətlə yanaşı müntəzəm olaraq tarix, fəlsəfə, ədəbiyyat, astronomiya, coğrafiya və s.
elmlərlə məşğul olur. O, insan şüurunun qüdrətinə böyük önəm verirdi. Elə bir elm sahəsi
yoxdur ki, Bakıxanov o sahə ilə tanış olmasın. O, daşıdığı vəzifə ilə əlaqədar bir çox ölkə və
vilayətləri gəzir, müxtəlif insanlarla, dövlət xadimləri ilə görüşür. Bu səyahətlər Bakıxanovun
dünyagörüşünü, bilik səviyyəsini artırır. Bakıxanov qeyd edir ki, həmin səyahətlər sayəsində
zəka və inkişafı, tərəqqisi üçün zəruri biliklər əldə etmişdir. Səyahətlər zamanı o, fransız və
polyak dillərini öyrənmişdir. Bakıxanov öz xalqına xidmət etmək üçün dünya elm və
mədəniyyət xəzinəsindən səmərəli istifadə etmişdir.

Bakıxanov 1834-cü ildə səyahətdən qayıdır və rəsmi dövlət qulluğundan uzaqlaşıb bütün
ömrünü xalqının səadəti üçün elm və mədəniyyətə həsr etmişdir. O, bu məqsədlə Qubaya
gəlir və özünün məşhur “Gülüstani-İrəm”, “Qanuni Qüdsi”, ”Əsra-ül-mələkut”, ”Təhzüb-ül-
əxlaq”, ”Nəsihətnamə”, ”Müşkat-ül-ənvar” və digər əsərlərini yazır.

Onun tərbiyə və əxlaq haqqında fikirləri ”Təhzüb-ül-əxlaq”, ”Nəsihətnamə” əsərlərində
öz əksini tapmışdır. ”Nəsihətnamə” əsəri ”Təhzüb-ül-əxlaq” əsərindən seçilmiş
hikmətlərdir. ”Nəsihətnamə”dən verilmiş seçmələr:

• Öz ata-ananı hamıdan artıq əziz tut və hər nə buyursalar əməl elə, onları heç vaxt
incitmə... Sonra, böyük qardaşına, bacı, əmi və dayına da itaət elə!

• Hər kəs vəzifədə, elmdə və yaşda böyükdürsə, ona hörmət elə, ta ki, səndən kiçiklərdə
sənə hörmət etsinlər.

• Dövlət başçılarına itaət etməyi özünə vacib bil, əgər onlar olmasa, ölkədə nizam-intizam
olmaz və adamlar bir-birini malına, canına və namusuna qəsd edərlər.

• Hər ölkədə olsa o vilayətin qanun-qaydalarına zidd iş görmə ki, cəzaya düçar olmayasan.
• Xalqın xeyrinə olmayan bir işi eləmə və ya bir sözü demə ki, sənə ondan zərər yetişər.
• Hər kəsə rast gələndə ona salam ver. Əgər o sənə bir söz söyləsə ədəblə dinlə və cavab
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ver!
• O adamlarla otur-dur ki, böyüklər onları yaxşı adam hesab edirlər, əclaf və hərzə danışan

adamlardan kənar gəz ki, sən də onlar kimi olmayasan.
• Bir adamı möhtac görəndə ona bacardığın qədər kömək elə, ta ki, başqaları da sən

möhtac olanda kömək etsinlər.
• Heç kəsin pisliyini başqasına demə, çünki o şəxs sənə düşmənsə, haman sözü sahibinə

çatdırar, əgər dost isə sənin haqqında bədgüman olar.
• Yalan danışmaqdan çəkin, çünki hər kəs səni yalançı tanısa, doğru sözünə də inanmazlar.
• Hər kəs sənə başqasının eybini açıb desə, ondan uzaq gəz, çünki o sənin də eybini

başqalarına söyləyər.
• Heç kəslə düşmənçilik etmə ki, bir gün onunla dost olsan utanarsan.
• İnsan hirslənəndə əqli yerindən oynayır. Belə hallarda heç bir iş görmə. Ancaq hirsin

soyuyandan sonra işə başla.
• Sənə tapşırılmayan işi görməyə çalışma, çünki ondan xeyir görməzsən, öz işindən də geri

qalarsan.
• Tənbəllikdən qorx ki, ən böyük eyib odur. Dünya da heç şey işsizlikdən pis ola bilməz.
• Bu dünyada hər şey bir iş üçün yaranmışdır. Bir şey başqa şeyin köməyi olmadan yaşaya

bilməz. Sən də onlardan birisən. Əgər bekar otursan, deməli, daş və palçıq səndən daha
yaxşıdır, çünki, onlar bir evi tikmək işindəkara gəlirlər.

• Elm və kamal təhsilinə hər şeydən çox çalış, çünki hər şey onların köməyi ilə əldə edilir.
• Başqalarına pislik edənlərə yaxşılıq etmə. Bu pislərə yaxşılıq, ya da yaxşılara pislik

deməkdir.
• Hər eşitdiyin sözə tez inanma. Bəlkə sənə bu sözü deyən adamın bir qərəzi vardır. Bəlkə

də haman sözü heç özü yaxşı anlamamışdır, ona görə eşitdiyin sözü bir də özün ayrı yerdən
təhqiq elə.

• Çox olur ki, biz işin necə olmasına əmin olduğumuz zaman sonra haman işin başqa cür
olduğu məlum olur.

• Zarafat və şuxluğu özünə adət etmə ki, nəzərdə yüngül görünərsən və istehza etdiyin
mövqedə xalq səndən inciyər və haqqında pis fikrə düşər.

• Mübahisə zamanı bir adama qalib gəlsən, çalışma ki, onun nadanlığı orda oturanlara
aşkar olsun. Bu halda o qəlbində sənə kin bağlayar və fürsət vaxtı səndən intiqam alar.

• Söhbət zamanı başqalarının danışmağına mane olma!
• Mümkündür, hiyləgər bir şəxs səhv edib sənə lazım olan həqiqəti aşkar edər və düşmən

sənə öz xeyrini başa salar. Amma sən çox danışsan, belə nöqsanlar sənin tərəfindən baş verər.
• Rahatlıq vəziyyətin yaxşılığındadır, mal, dövlət və vəzifə deyildir. Çox olmuşdur ki, bir

kasıb bir tikə çörək tapır, asudəlik və şadlıqla yeyib, amma dövlət və cah-cəlal sahibləri öz
işlərinin dolaşıqlığı üzündən təşviş və möhnət içində yaşayıb.

• Sənə bir müsibət üz verərsə, təvəkkül edib döz və səbir elə, çünki əldən gedən şey bir də
darıxmaq və təəssüflə geri qayıtmaz, bəlkə iztirab və ahü-zarlıq gələcək işlərin tədbirlərini də
əlindən alar.

• Öz dərdini başqalarına söyləmə. Əgər düşmənindirsə, sənə rişxənd edib sevinər və
qüvvət göstərər, əgər biganədirsə, onların nəzərində qədir və qiymətsiz görünməyə başlarsan,
əgər dost olsalar, onların kədərlənməsinə səbəb olarsan ki, bu da sənin dərdini təzələr.

• Pis xasiyyət əksər halda arzusunun əksinə nəticələrə səbəb olar. Xəsis adam
dolanacağının çətinliyi qorxusundan pis yaşayır. Təkəbbürlü adam isə xalq arasında alçaq
görünər, xudbin adam danlaq görüb özünü camaata güldürər. Hirsli adam başqasının günahı
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üzündən əzab çəkər.
• Paxıllıq qabiliyyətsizlik əlamətidir. Hər kəs öz qüvvəsinə inansa, o özü hamıdan çox

istədiyini görüb, başqalarının da tənəzzül etməsini arzular ki, özü ilə bərabərləşsin.
• Paxıllıqdan daha betər yandırıcı od ola bilməz. Paxıl adam heç vaxt rahat yaşaya bilməz.

Onun öz kədəri və başqalarının fərəhi hər ikisi ona dərd olar.
• Gözü ac və həris adam həmişə azlıqdan şikayət edib dərdli olar, çünki o nə qədər mal-

dövlət toplasa elə bilər ki, azdır.
• Düşmənin mehriban sözlərinə inanma, bəlkə o səni aldadır və əgər zəifdirsə fürsət

vaxtını gözləyir.
• Başqalarının səni tərifləməsi ilə özünü istedadlı zənn etmə, bəlkə onun bir məqsədi

vardır və bu təriflərlə öz müddəalarını pərdələmək istəyir.
• Hər mənsəbdə olsa öz həddini bil, özünü necə olduğundan nə aşağı tut, nə də yuxarı.
• Xalq sənin əhvalının necə olmasından tez xəbər tutmaz, sənin yaxşı ya pis halda

olduğunu öyrənərlər. Belə isə dilini yaxşı saxla və deyilməsi lazım gəlməyən sözlərdən özünü
çəkindir.

• Hər işi əql və fərasətinə müvafiq icra et, əgər baxtın gətirməsə də, heç olmasa dünyada
bilici adı sənə qalar.

• Bilmədiyin bir şeyi inkar etmə və bildiyin şeyin düzgünlüyünə o qədər inanma, çünki
bizim biliyimiz hələ çox az və ağlımız çox kasıbdır.

• Təvazökar və şirin dili adamın dostları da çox olar.
• Dostu çox olan adamlar xoşbəxtdirlər, bundan gözəl nə var ki, sənə müsbət üz verəndə

dost dərdinə şərik olub sənin nöqsanlarını göstərən və ehtiyac olduqda kömək eyləyər.
• Dünya malını sevən və yüksək mövqe axtarmağa həris olan adam dostluğa yaramaz,

çünki o, həmişə öz xeyrini güdüb, başqalarına ziyan verməyə çalışar.
• Hər işdə özündən bilikli və qərəzsiz adamlara məsləhət elə. Bir adamın əqli hər işin

səlahını bilə bilməz.
• Sözün qədrini onu deyənin halı ilə qiyas etmə, vaxt olar ki, anlamaz elə söz deyər ki,

ağıllılar ona heyran qalarlar və ya ağıllılar elə səhvə yol verər ki, nadan onu etməz.
• Yaxşılıq etməklə azad kişini özünə qul edərsən əziyyət versən, tabeliyində olanlar

səndən üz döndərərlər.
• Çox yeməkdən çəkin, çünki bədənin səlamətliyinə və ağıla zərəri vardır.
• Nəfsin istəyini etmə, əqlin istəyini icra et, çünki yaxşı və pisi ağıl seçir.
• Ağıldan və əməldən üstün bir dövlət yoxdur. Çünki onlar həmişə səninlədir və onları heç

kəs səndən ala bilməz.
• Bir adama nəsihət və məsləhət vermək istəyib, onu işinin səlahını demək istəsən,

xəlvətdə de ki, xalq arasında qəbul etməz, hələ bəlkə səndən inciyər də.
• Hər nə və vermiş olsan, onu yerinə yetirməyə çalış ki, başqa vaxt yenə vədə verəndə onu

yerinə yetirəcəyinə inansınlar.
• Mümkün qədər başqasından borc şey alma, çünki onun gözündə alçaq görünərsən və o,

sənə böyük görünər.
• Bu gün görə biləcəyin işi sabaha qoyma, bəlkə sabah onu edə bilmədin.
• Düzgünlüyü özünə şüar elə, hər kəs əyriliyə qurşansa, xalq içində rüsvay olar.
• Əgər bir şəxsin eybini bilərsənsə, onu unutmağa çalışma.
• Yaxşılıq ehtimalı olan yerdə adamların işlərini pisliyə yozma, bəlkə məsləhət belədir və

sən onun mənasını hələ dərk etmirsən.
• İnsanın şərafəti öz qabiliyyətinə görədir, nəslinə görə deyildir. Ağıllı övladın nəslə
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ehtiyacı yoxdur. Naxələf övLad isə nəslin adını batırır.
• Özünə rəva bilmədiyini başqasına rəva görmə ki, onun əvəzində bir başqasından cəza

alarsan.
• Hər əməlin bir cəzası vardır. Hər kəsə nə yaxşılıq və ya pislik etsən özünə etmiş olarsan.
• Gizlində hər söz desən və ya iş görsən , arxayın olma ki, sən xəlvətdəsən və başqası bunu

bilməz. Çox olar ki, o sözün və ya əməlin üstü açılar və rüsvay olarsan.
• Heç kəsə zərər vermə, öz hesabında pak ol, əmanətə xəyanət etmə, ta ... xalq səndən üz

çevirməsin.
• Qohum – qonşu və onlarla və onlara bağlı olan adamlara mehriban ol, onlara kömək et ki,

onlar da sənə mehriban olsunlar.
• Qohum – qardaş və yerli əhali ilə yaxşılıqla müdafiə elə ki, onlar da səninlə elə müdafiə

etsinlər. B il ki, sən təksən, onlar isə çoxdurlar... birinin çoxa ehtiyacı aydındır.
• Pis xasiyyətli adamlardan və pis xasiyyətlilikdən qorx ki, o, gözəl əxlaqı korlayır, çünki

bədməcaz adam özü-özündən incik olduğu halda, xalqdan nə gözləyə bilər.
• Hər kimə yaxşılıq etdikdə açıq və ya işarə ilə ona minnət qoyma ki, yaxşılığın qiyməti

itər, xoşluq yerinə inciklik törəyər.
• O adam ağıllı hesab olunur ki, öz nöqsanını başqalarından çox görsün və hünərini az

bilsin.
• Mümkün qədər dost qazanmağa çalış, çünki düşmənçilik peşmançılıq törədər.
• Heç düşməni gücsüz sanma, ehtimal onun bir güclü dostu olar və ona kömək çıxar.
• Qəlbində heç kəsə kin saxlama ki, rahatçılığın əlindən gedər.
• Hər kəsdən sənə haqqında pis xəbər vermişlərsə, bunu onun özünə demə ki, eşitdiyin

sözün düz və ya əyri olasını onun hərəkət və söhbətlərindən başa düşərsən.
• Hər kəs xəsis olub mal yığsa, özünü bu maldan məhrum edər, çünki bu mal ya bir

hadisədən tələf olar, ya vərəsəyə qalar.
• Mal-dövlət sərf edərkən israf etmək lazım deyildir, çünki başqa daha lazımlı yerə sərf

etmək lazım gəldikdə əldə etmək olmaz.
• Gördüyün pis əməlin sənə xeyri olmaz, pis adı qalar.
• İnsan yaxşı əməldən iki dəfə zövq alar. Birincisi onu edən zaman, ikincisi nəticəsini

görən zaman.
• Dünyada heç bir şey əbədi deyildir. Özünü məhv edib olub gedən şeylə əzaba salma.
• Ömrü elə işə sərf etmə ki, sonra ondan əl çəkməlik olacaqsan.
• Bir işin tədbirinə tələsmə, icrasına isə tələs. Çünki işin əhəmiyyətini anlamaq üçün çox,

icrası üçün isə az vaxt lazımdır.
• Kasıblıq və biçarəlikdən şikayət etmə ki, dünyada səndən çox kasıb və biçarələr vardır ki,

onlar sənin kimi ola bilsəydilər, özlərini xoşbəxt hesb edərdilər.
• Gördüyün iş istənilən nəticəni vermədikdə yoxla, bəlkə onun günahı özündədir. Çox olur

ki, biz işimizi ağlımızın mühakiməsi ilə etmirik və sonra başqalarını günahkar hesab edirik.
• Həmişə etidala riayət etmək lazımdır. Xəsisliyə israfa yol versək, xeyir görmərik.

Mehribanlıq gözəl xasiyyət olsa da bəzən qəzəb də öz yerində bəyənilir. Deməli ağıllı adam
odur ki, hər işdə orta vəziyyəti özünə adət etsin.

• Təqsirkar bir adamı bağışlatdırmağa çalışma, çünki belə olduqda pis adamlar cürət edib,
zəiflərə əziyyət edərlər.

• Günahsız bildiyin adamı nahaqdan cəzalandırırlarsa, hər vəchlə olur-olsun, onu bəla və
iftiradan xilas elə.

• Bədbəxt o adama deyərlər ki, başqasına bacardığı halda yaxşılığı etməsin.
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• Hər işin varsa, özün onun yetirilməsinə nəzarət et.
Məqalənin aktuallığı. Böyük həyatın ilk pilləsinə qədəm qoymuş gənclərin ətrafda baş

verənlərə biganə olmamağa zəmanə dönəmində əxlaq müstəvisində davranışlara əməl
olunmasında təmiz, pak mənəviyyat sahibi olmaqda onlara köməklik göstərməkdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə A.A.Bakıxanovun
müasir dövrümüzlə səsləşən və gənclərimizin əxlaq tərbiyəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən
seçmə nəsihətləri verilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat

1. A.A.Bakıxanovun seçilmiş əsərləri. Bakı, 1984.
2. H.Hüseynov Görkəmli Azərbaycan alimi A.A.Bakıxanov. Bakı, 1949.
3. Ş.Quliyev. Gəncliyin davranış və nəzarət dəyərləri. Bakı, 1994.
4. V.Nəbioğlu. A.A.Bakıxanov. Bakı, 1949.

Ю. Аллахвердиев

Заветы А.А.Бакиханова о путях подготовке
молодого поколения к жизни

Резюме

В статье описывается жизнь и деятельность азербайджанского философа
А.А.Бакиханова, его избранные заветы из книги «Насиатнаме» о путях подготовки
молодого поколения к жизни.

Y. Allahverdiyev

A.A.Bakhıkanov’s advice about the way of prepared
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Summary

In the article have been written selection about prepearing a new generation, their behavior
and ethic from “Nasihatnama” by A.A.Bakhikhanov.
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Müstəqil Azərbaycan Respublikasının bütün sahələri, o cümlədən təhsil sistemi də sürətlə
inkişaf edir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 15 iyun 1999-cu il tarixli“ Azərbaycan
Respublikası təhsil sisteminin islahat proqramı” haqqında fərmanı ilə başlayan təhsil islahatı
bu gün də uğurla davam etdirilir. İslahatın əsas mahiyyəti yeni təfəkkür işığında təhsilin
humanistləşdirilməsi, milli zəmin prinsipləri əsasında dünya standartlarına uyğun məktəbin
qurulmasıdır. Bu gün respublikamızda yeni təfəkkürün məhsulu olan humanistləşdirmə,
demokratikləşdirmə prosesləri gedir. Bu proseslərin həyata keçirilməsi üçün yeni və müasir
texnologiyalar, yeni təlim metodları irəli sürülür.

Müasir dövrdə təlim işini dövrün tələblərinə uyğun şəkildə təşkil etmək vacib
məsələlərdən biridir. Yeni təfəkkür müasir məktəbdə şagirdlərə fikri öyrətmək deyil, daha çox
fikirləşməyi, müstəqil bilik qazanmağı öyrətməyi tələb edir, müasir məktəb monoloqlar
əvəzinə, dialoqlar, müəllim-şagird münasibətlərində əməkdaşlıq, qarşılıqlı, sərbəst fikir
yürüdülməsini genişləndirib inkişaf etdirir.

İnkişafetdirici təlim metodlarının tətbiq edildiyi müasir sinif şəraitində şagirdlərə müstəqil
və sərbəst fəaliyyət göstərmələri üçün daha əlverişli mühitin yaradılması tələb olunur.
Müəllimin yaratdığı demokratik mühit şəraitində keçilən dərslərdə müəllim-şagird, şagird-
şagird münasibətləri qarşılıqlı hörmət və ehtiramla əvəz olunur. Sualların
cavablandırılmasında, şagirdin müzakirələrə, dialoqa tez-tez cəlb olunmasında, işçi vərəqlər
üzərində sərbəst, müstəqil işləməsində, yoldaşlarına sual verməsində, dərsin mövzusunun,
mahiyyətinin, mühüm fikrin seçilib planlaşdırılmasında şagirdlərin fəal iştirakının təmin
edilməsi şagirdlərdə öz gücünə, bacarığına inam yaradır.

Təlimin təşkil forması olan dərs məktəbin fəaliyyətinin əsasıdır. Yaxşı dərsin təşkili üçün
müəllim əməyi şərtdir. Dərs şagirdə bilik verməli, onda dünyagörüşü yaratmalı, onu müstəqil
fəaliyyət üçün hazırlamalıdır. Dərsin keyfiyyəti ilk növbədə müəllimin ixtisas və metodik
hazırlığından, pedaqoji ustalığından asılıdır. Hər bir müəllim dərsin vəzifələrini, mahiyyətini,
qarşısında dayanan yaxın və uzaq məqsədi, dərsin təşkili yollarını elmi cəhətdən dərindən
bilməlidir. Müəllim əməyinin, xüsusilə dərsin idarə edilməsinin elmi təşkili mütləq nəzərə
alınmalıdır. Dərs həm də müəllimlə şagirdin qarşılıqlı münasibətidir, etik və estetikliyin
birliyidir. Keyfiyyətli dərs bütün şagirdlərin fəallığı, gücü, marağı ilə müşayiət edilən yüksək
peşə hazırlığına malik müəllimin öyrətmə və tərbiyəetmə işinin nəticəsidir. Təbii ki, uyğun
metod və üsulların tətbiqi ilə dərsin uğurlu alınmasına nail olmaq olar.
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Müasir təhsilin əsas məqsədi təlimin səmərəliliyini maksimum artırmaqla, kiçik məktəbli
şəxsiyyətinə bilikləri tətbiq etməyi, hadisələri obyektiv qiymətləndirməyi bacaran gənc nəsil
yetişdirməkdir. İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemində interaktiv təlim metodlarından
istifadə geniş yayılmış, şagirdlərin sərbəst düşünmələri, müstəqil fikir söyləmələrinə şərait
yaratmaq baxımından həmin metodlar daha faydalı hesab edilmişdir. İnteraktiv təlim dedikdə,
dərsdə yaranan, təlim prosesində meydana çıxan şagirdlərarası öyrənmə ünsiyyəti və
əməkdaşlığı, müəllim şagird birliyi nəzərdə tutulur. İnteraktiv metodlar isə həmin prosesdə
öyrənmə və anlaşma, eləcə də irəlidə qeyd etdiyimiz bacarıq və keyfiyyətlərə şagirdlərin
yiyələnməsini həyata keçirən üsullar, tərzlər, işlər, yanaşmalar və vasitələrdir.

Azərbaycan təhsil sistemində tətbiqinə başlanılmş“ Azərbaycan Respublikasında ümumi
təhsilin Konsepsiyası” (Milli Kurikulumu) sənədində inkişafetdirici təlim uşağın inkişafının
təmin olunmasında mühüm təsir vasitəsi kimi müəyyən edilir. Təlimin inkişafetdirici
xarakteri tədris prosesində tətbiq olunan metodlardan çox asılıdır. Ona görə də müəllimlər ilk
növbədə təfəkkürün inkişafının qayğısına qalmalı, nəyi, nə üçün və necə öyrətmək problemi
onların həmişə diqqət mərkəzində olmalıdır.

Məktəbdə təlim işi elə qurulmalıdır ki, hər bir şagird özünü təlim prosesinin mərəzində
hiss edə bilsin. O, öz interaktiv, fəal fəaliyyəti ilə həmişə diqqəti cəlb edə bilsin. Fəal və
interaktiv metodların müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi müəllimin peşəkarlıq səviyyəsindən,
nəzəri və praktik hazırlığından, qarşıya qoyulmuş məqsəd və şəraitdən asılıdır.

Şagirdlərin bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin keyfiyyətini yüksəltmək üçün şübhəsiz,
müxtəlif təlim texnologiyalarından, onların metodik elementlərindən istifadə edilməlidir. Bu
zaman şagirdlərin yaş və psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, onlardan ən müvafiqi
seçilməlidir. Bütün mövzular üçün eyni metod və priyomlar uyğun gələ bilməz. Ona görə də
müəllimlər bir konkret mövzuya uyğun səmərəli təlim strategiyası axtarıb tapmalıdır. Əsas
odur ki, təlimin inkişafetdiriciliyi həmişə diqqət mərkəzində saxlanılsın.

Professor A.O. Mehrabov qeyd etmişdir ki, yeni yanaşmanın mahiyyəti ondadır ki, təlim
şagirdlərin yaddaşının təkcə yeni elmi biliklərlə zənginləşdirilməsinə deyil, həm də
təfəkkürün müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi
və mənimsənilməsi, ən mühüm bacarıq və vərdişlərin şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərinin
qazanılmasına yönəldilir. Bu zaman şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında xüsusi seçilmiş,
asan başa düşülən və ya yadda qalan ən vacib təlim materiallarının öyrənilməsi prosesində
fakt hadisələrin, səbəb-nəticə əlaqələrinin qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə
çıxarmağı, mühüm və dərin araşdırmalar aparmağı öyrənirlər.

Göstərilən işlərin yetirilməsinə interaktiv təlim müəyyən imkanlar açır. Fəal təlim
metodları üzərində qurulan dərsdə müəllim və şagird arasında qarşılıqlı əlaqə olur. Müəllim
hər hansı mövzu haqqında qısa məlumat verir. Mövzu haqqında daha geniş, ətraflı
məlumatları isə kiçik tədqiqatçılar olan şagirdlər özləri kəşf edir, özləri tapırlar. Bu proses
kiçik məktəblilərdə ruh yüksəkliyi yaradır, onlarda özünə inam, heç kimdən asılı olmadan
sərbəst fikir söyləmək, əzbərçilik və təkrarçılıqdan, hazır biliklər passiv şəkildə
mənimsəmədən uzaq olaraq öz məntiqi nəticələrini azad söyləmək qabiliyyətini inkişaf etdirir.

Fəal təlim prosesində istifadə olunan metodlar çoxdur. Onlardan “Klaster”, “Dəyirmi
masa”, “BİBÖ”, “Venn diaqramı”, “İnsert”, “Diskussiyalar”, “Rollu oyunlar”, “Ziqzaq”,
“Karusel” və bəzilərinə diqqət yetirək. “Klaster” (şaxələndirmə) - Klaster diskursiv təsdiq
üzərində qurulur. Yəni buradakı məntiqi ardıcıllıq - hər bir fikrin əvvəlkində yaranması və
sonrakını doğurmasıdır. Müəllim dərsin əvvəlində şagirdlər üçün yeni bir mövzu verir.
Şagirdlər fikir mübadiləsi aparır, əldə etdikləri biliklərdən yararlanaraq, bu mövzunu daha da
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şaxələndirirlər. Burada əsas məqsəd - şagirdləri düşünməyə təhrik etmək, sərbəst şəkildə yeni
versiyalar söyləmək bacarığını möhkəmləndirməkdir.

"Dəyirmi masa" metodunun tətbiqi zamanı da müəllim bələdçi rolunu oynayır. Mövzuya
aid bir fikri kağıza qeyd edir. Qrup şəklində bölünən şagirdlər verilən fikrə əlavə olaraq, öz
bildiklərini yazır və dəyirmi şəkildə özlərindən sol tərəfdə əyləşən şagirdlərə ötürürlər. Bu
zaman şagirdlərin fikirlərini bir-birindən fərqləndirmək üçün hər bir şagirdin müxtəlif rəngli
qələmlərlə yazması əsas şərtdir. Sonda müəllim hansı qrupun daha fəal olduğunu
müəyyənləşdirir və mövzu haqqında ümumi nəticəni verir.

“Venn diaqramı” — iki və ya daha artıq çevrələrin kəsişməsi üzərində qurulur. Kəsişən
hissədə verilən mövzunun oxşar cəhətləri şagirdlər tərəfindən qeyd olunur. Sonda hər bir qrup
işlədiyi diaqramı müəllimə təqdim edir, müəllim nəticələri qiymətləndirir.

“Beyin həmləsi” — burada əsas məqsəd daha çox fikir toplamaq, fikir azadlığı təmin
etmək, öz fikrini dərhal, sərbəst söyləmək vərdişini formalaşdırmaq. Müəllim proqrama
uyğun mövzunu verir. Mövzu ətrafında hər bir şagird sərbəst, azad fikir söyləyir. Bəzən
fikirlər üst-üstə düşməyə də bilər. Bu zaman fikirlər tənqid olunmamalı, sadəcə düzəlişlər
aparılıb, yekun nəticə şagirdlərə bildirilməlidir.

Yeni təlim metodları şagirdlərin fərdi bilik, bacarıq və qabiliyyətlərini üzə çıxarır. Dərsdə
özlərini sərbəst hiss edən şagirdlər prosesin fəal iştirakçısına çevrilməklə, nəzəri məsələləri də
şüurlu şəkildə dərk edirlər. Bu isə şagirdlərin zehni inkişafına müsbət təsir göstərir. Bununla
da təlimin inkişafetdirici xarakteri özünü göstərir, şagirdlərin yaradıcı, məntiqi, tənqidi
təfəkkürü inkişaf edir. Onlar həyatda baş verən hadisələrə fəal və düzgün münasibət
bəsləməyə alışırlar. Nəticədə sərbəst düşünə bilən, fəal şagirdlər yetişməyə başlayır.

Müşahidələr göstərir ki, şagirdlərə müşahidə etməyi, nəticə çıxarmağı, fakt və hadisələrin
başlıca cəhətini axtarıb tapmağı öyrənməklə təfəkkür inkişafında əsaslı irəliləyiş yaratmaq və
onları biliklərin mənimsənilməsinin fəal iştirakçısına çevirmək mümkündür. Elə
inkişafetdirici təlim ideyası da şagirdlərin əqli fəallığını təfəkkür müstəqilliyini gücləndirməyi
tələb edir.

Müasir dövrdə təhsilin məzmununun yenilənməsi, islahatların miqyasının genişlənməsi,
innovasiyaların meydana gəlməsi, demokratik, humanist dəyərləri özündə əxz edən bir
cəmiyyətin formalaşması, yaddaşdan düşüncə, təfəkkür məktəbinə keçidin sürətlənməsi, yeni
dəyərlərə söykənən şəxsiyyət yetişdirilməsi və s. bu kimi meyarlar kiçik məktəbli
şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri böyükdür.

Məqalənin aktuallığı. Müasir cəmiyyətin tələbi kimi hərtərəfli şəxsiyyət yetişdirilməsi
məsələsi həm ictimaiyyətin, həm də məktəbin qarşısında duran ən vacib məsələdir. Kicikyaşlı
məktəblilərin hərtərəfli inkişafının əsas xüsusiyyətlərindən biri də inkişafetdirici təlim
mühitinin məktəbli şəxsiyyətinə ən müasir metod və texnologiyalar vasitəsilə təsiridir.
İntellektual və məntiqi təfəkkür qabiliyyətlərinin formalaşması ücün sağlam və inkişafetdirici
mühit vacibdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müasir metod və texnologiyaların tətbiqi vasitəsilə
inkişafetdirici mühitin yaradılmasının ön plana çıxarılması açıqlanır, təlim prosesinin
keyfiyyətinin yüksəldilməsində istifadə yolları göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bu sahədə fəaliyyət göstərən
mütəxəssislər faydalana bilər.



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

118

Ədəbiyyat

1. Ə.Ə.Ağayev. Təlim prosesi. Ənənə və müasirlik, Bakı: Adiloğlu, 2006.
2. Y.Ş.Kərimov. Təlim metodları (dərs vəsaiti). Bakı, 2007.
3. Kurrikulum, 2008, № 2.

А. Касумова

Влияние современное и развивающие обучение к
личности школьников младших класс

Резюме

В современном классе, где применяются развивающие методы обучения,
необходимо создать более благоприятные условия для самостоятельной и свободной
работы школьников. Основная цель современного образования – обучить молодое
поколение, молодых людей, максимизировать эффективность обучения, применить
свои знания в школе и объективно оценить события.

A. Gasimova

Modern and promising training is a small
school influence on personality

Summary

In a modern classroom where developmental learning methods are applied, it is required
to create a more favorable environment for students to work independently and freely. The
main purpose of modern education is to educate a younger generation of young people who
are able to maximize the effectiveness of the training, apply their knowledge to the objective
and objectively evaluate the events.
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İnnovasiya ingiliscə “innovation” sözündən götürülüb, mənası yenilik deməkdir.
İnnovasiya dedikdə, geniş məna etibarilə təlim, təhsil-tərbiyə prosesinin gedişini və
nəticələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə pedaqoji sistemdə həyata keçirilən yenilik başa düşülür.
İnnovasiya pedaqoji sistemin daxili ehtiyatları hesabına baş verir. İnnovasiya sözünün
əvvəlindəki “in” hissəsinin mənası da daxili deməkdir.

İnnovasiya keyfiyyətcə təkmilləşmiş pedaqoji sistemdə vəhdət halında götürülmüş
ideyalar, proseslər, vasitələr və nəticələrdir. Pedaqoji sistemin yeniləşməsi üçün bu məsələ
çox vacib sayılır. Belə ki, o, səriştəli təhlil, yaradıcı müəllim olmasını tələb edir.

Təhsildə innovasiya cəmiyyətin, elmin, texnikanın inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq
həmişə mövcud olub. Belə ki, Rusiyada V.F.Şatalov, Almaniyada Valdorf məktəbi,
Gürcüstanda Ş.Amonaşvili, Azərbaycanda Z.Şöyübov və başqaları təlim texnologiyasını
təkmilləşdirən, yenilik gətirən novator müəllimlər, məktəb direktorları olmuşlar.

Son illərdə təhsil sistemində bir çox dəyişikliklər baş vermişdir. Yəni yeni paradiqmalar,
konsepsiyalar, innovasiyalar, dövlət standartları və alternativ tədris planları, yeni tip
məktəblər yaradılıb. Bütün bunlar hamısı təhsil sistemində innovasiya hesab olunur. Sözsüz ki,
bu innovasiyalar təhsil sisteminə təsirsiz ötüşmür. Bu innovasiyalar bəziləri tərəfindən qəbul
olunsa da, bəziləri tərəfindən heç də yaxşı qarşılanmır. Lakin təhsilin inkişafı baxımından bu
məsələlər çox vacibdir. Çünki təhsil bir yerdə dayanan məsələ deyil. O inkişaf edir və
təkmilləşir. Bu prosesdə müəllim əsas simadır.

Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmiş müxtəlif proqramlarda innovasiyaların inkişafı
məsələsi öz əksini tapmışdır. Belə ki, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyasında bu məsələ qeyd edilir. Yəni sənayenin innovasiyalar əsasında inkişafı elm və
texnologiya potensialının gücləndirilməsi yalnız təhsil imkanlarının genişləndirilməsi
nəticəsində mümkün olacaqdır. Bu o deməkdir ki, təhsildə innovasiyalardan istifadə prosesi
təsərrüfatın bütün sahələrində keyfiyyətin yüksəldilməsini təmin edə bilər.

“Müasir təhsildə gedən qlobal proseslərin səciyyəvi xüsusiyyəti onun fasiləsiz
modernləşməsidir. Təhsildə modernləşmənin əsas məqsədi bu gün reallaşan kütləvi
təhsil şəraitində yüksək keyfiyyətə nail olmaqdır. İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemləri
qlobal tendensiyalara uyğun inkişaf edir. Qlobal tendensiyalar isə dünyanın yeni inkişaf
səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Bu məqsədlə bir çox ölkələrdə
müvafiq təhsil strategiyaları və inkişaf proqramları hazırlanmış, hazırda icra edilməkdədirlər.
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Bu gün təhsildə strateji yanaşma digər fəaliyyət sahələrinə nisbətən vacibdir. Bu yaxınlarda
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” təsdiq olunmuşdur.

Müasir zamanda innovasiyaların yaranmasına səbəb olan müəyyən tendensiyalar var:
* tədris prosesinin humanistləşməsi;
* uşaqların təhsilləri və gənc nəslin inkişafı keyfiyyətinə verilən yüksək tələblər;
* mədəni-mənəvi dəyərlərə yönəlmə;
* təhsil müəssisələri arasında rəqabətlilik münasibətləri (1).
Müasir dövrdə pedaqogika elmi innovasiyanı, fikrimcə, 2 aspektdə qəbul edir. Birincisi,

qabaqcıl və mövcud olmuş pedaqoji təcrübənin nəticəsi kimi. İkincisi isə müasir elmin
nailiyyətlərindən irəli gələn yeniliklər kimi. Hər iki məsələnin böyük elmi əhəmiyyəti vardır.
Çünki heç biri köhnəlməyən məsələlərdir.

Müəllimin innovativ fəaliyyətindən danışsaq, bu, elə bir fəaliyyətdir ki, özündə müsbət
cəhətləri birləşdirir, ehtiva edir. Yəni biz müəllimin innovativ fəaliyyəti ilə bağlı olan
məsələləri düşünəndə inkişaf, müsbət addım olan cavabları seçməliyik. Yəni sadə dillə desək,
innovativ fəaliyyət müəllimin elə bir fəaliyyətidir ki, inkişafa, tərəqqiyə nail olur. Yenilikçi,
yaradıcı mütəmadi olaraq öz üzərində çalışan müəllim pedaqoji innovasiyaya nail olur. Belə
ki, yenilikçi müəllim fərqli üsullar yaradır, şagirdlərə şəxsiyyət kimi baxır, yanaşır, bir çox
qabiliyyətləri özündə birləşdirir.

Yenilikçi müəllim şübhəsiz ki, müasir müəllimdir. O, kompyüter, informasiya
texnologiyalarından istifadə etməyi bacarır. Eyni zamanda daim axtarışlar edir, öyrənməyə
meyllidir, hər bir yenilikdən xəbəri olur. Belə müəllim hərtərəfli olaraq formalaşmış müəllim
kimi də səciyyələnir.

Təhsildə innovasiya dedikdə, müxtəlif yeniliklərin təlim-tərbiyənin məqsəd, məzmun,
metod və formalarına tətbiqi, təhsilin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə olunmasında pedaqoq və
təhsilalanın fəaliyyətinin yeni biliklər əsasında təşkili nəzərdə tutulur.

Azərbaycan təhsil sistemində də innovasiyalar mühüm yer tutur. Belə ki, Kurikulum, fəal
və interaktiv təlim metodları məhz bu yeniliklər sırasındadır. Həmin yeniliklərin təhsil
sistemində tətbiqi daha geniş imkanlara yol açmış olur.

Azərbaycanda ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 1999-cu ilin iyun ayının 15-də qəbul
edilmiş Azərbaycan Respublikasında Təhsil Sahəsində İslahat Proqramı məhz bu yeniliklərin
başlanğıcı kimi özünü göstərmişdir. Belə ki, İslahat Proqramından irəli gələn kurikulum, fəal
və interaktiv təlim metodları, Boloniya prosesi, kredit sistemi, İKT-dən istifadə və s. məhz
təhsildə yeniliklər kimi qəbul olunmuşdur.

Adlarını qeyd etdiyim məsələlərin hər biri istər orta məktəblərdə, istərsə də ali
məktəblərdə təhsil alan tələbələrin daha yüksək səviyyədə inkişafı, formalaşması üçün çox
mühüm məsələlərdir.

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin söylədiyi kimi, təbii sərvətlər tükənən dəyərlərdir, ancaq
təhsil, bilik, elm əbədi, hər bir ölkənin gücləndirilməsinə töhfə verən amildir.

İslahat aparılan ölkədə qarşıda duran ən vacib vəzifə islahatyönlü tədbirlərin həyata
keçirildiyi sahədə və xüsusilə bu sahənin nümayəndələrində əvvəllərdən kök salmış köhnə
təsəvvürlərin tədricən aradan qaldırılması, eyni zamanda, həmin sahədə mövcud inkişaf
səviyyəsinin dəqiq müəyyən edilməsi və buna uyğun surətdə perspektivlərin real şərait
baxımından optimal proqnozlaşdırılmasıdır.

Azərbaycan təhsil sistemində də elm və texnikanın inkişafına uyğun olaraq
innovasiyalardan həmişə istifadə edilmişdir. Hazırda Kurikulumun sənədlər toplusu olaraq
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tələblərinə uyğun tədris planı, tədris proqramları, dərsliklər ibtidai siniflər üçün hazırlanmış,
yuxarı siniflər üçün də hazırlanmaqdadır. Bu prosesdə təhsilin məzmunu, təlimin təşkili,
qiymətləndirmə və digər pedaqoji məsələlər innovativ olaraq həyata keçirilir.

XXI əsr bütün sahələrdə, o cümlədən təhsil sahəsində innovasiyaların daha çox tətbiqi ilə
səciyyələnir. Fəal təlimin məqsədləri olaraq, XXI əsrin təhsili şəxsiyyətə vacib olan bilik,
bacarıq, vərdiş və keyfiyyətləri formalaşdırmağa imkan yaratmalıdır. Bilik, bacarıq və
vərdişlərdən vacib hesab olunanları gələcəyin insanına tez-tez dəyişən həyat şəraitinə,
məlumat və texniki sıçrayış ilə bağlı həyatın tələblərinə və XXI əsrin başqa xüsusiyyətlərinə
uyğunlaşmağa imkan yaratmalıdır. Sosial keyfiyyətlər, biliyə yiyələnmək qabiliyyətləri,
müasir texniki avadanlıqlardan istifadə etmək bacarıqları, yaradıcılıq keyfiyyətləri və öz
qabiliyyətlərini həyata keçirmək bacarıqları burada mühüm yer tutur.

“İnnovasiyaların obyekti aşağıdakı problemlərdir: 1) təlim və tərbiyə fəaliyyətinin
motivasiyasını (öyrənməyə, oxumağa olan marağı) necə yüksəltmək; 2) dərsdə öyrənilən
materialın həcmini necə artırmaq; 3) təlimin sürətini necə artırmaq; 4) vaxt itkisini necə
aradan qaldırmaq və s.

Yeni pedaqoji ədəbiyyatda innovasiya pedaqogikası (bu onun qeyri-rəsmi, şərti adıdır)
təhsil-tərbiyənin paradiqmalarını dəyişməyi tələb edir. Paradiqma nəzəri və praktik
problemlərin həllinin əsasına qoyulan hakim nəzəriyyədir. İnnovatorlar belə hesab edirlər ki,
klassik pedaqoji nəzəriyyə köhnəlmişdir, yeni şəraitdə indiki nəsillərə o nəzəriyyə əsasında
təhsil-tərbiyə vermək olmaz. Müasir pedaqogika praktikada o qədər də dəyişdirici təsir
göstərə bilmir. Belə olduğu halda o, inzibati-amirlik dövründə formalaşan ideyaları ilə
ölkəmizin təhsil sistemini “qidalandırmaqda” davam edir” (2).

Bir faktı da qeyd edim ki, ənənəvi təlim olmasa, heç bir yenilik mövcud ola bilməz. Yəni
ki, hər bir yenilik köhnənin üzərində inkişaf edir, formalaşır. Köhnə yeni üçün zəmin rolunu
oynayaraq, onun formalaşmasına şərait yaradır.

Beləliklə, innovasiyalar təhsilin keyfiyyətinin meyarı kimi təhsildə mühüm rol oynayaraq,
onun daha geniş şəkildə inkişafı üçün yol açmış olur.

Məqalənin aktuallığı. İnnovasiya prosesinin təhsilin hansı pilləsində olmasına
baxmayaraq, daim vacibliyi və dərs prosesində istifadə olunması ön plana çəkilir ki, bu da
məqalənin aktuallığını göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik innovasiyanın təhsilin keyfiyyətinin daha da
yüksəldilməsində, eyni zamanda, bütün fənlərin tədrisində tətbiqinin mühümlüyü
məsələsindən ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Dünyanın hər bir yerində, ictimai inkişafın bütün mərhələlərində cəmiyyətin təhsillə üzvi
bağlılığı olmuşdur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, həmçinin Azərbaycanda inkişaf
proseslərinin qanunauyğunluğu, ritmi və tərkibi əvvəlki modernizasiya təcrübələrindən fərqli
olacaqdır. Dünyada baş verən yeniliklərə köklənən bir cəmiyyət daim dəyişir, müasirləşir.
Modern cəmiyyət təkcə fiziki və əqli baxımdan sağlam vətəndaşlarının inkişafı məsələləri ilə
məşğul olmur. Həm də bu cəmiyyət xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (XQE) vətəndaşlarının da
inkişaf və təhsili haqqında düşünür.

Müstəqilliyin əldə olunduğu dövrdən bəri XQE şəxslərin bütün təhsil pillələri üzrə
maneəsiz təhsil ala bilməsi üçün müxtəlif addımlar atılmaqdadır. Lakin XQE şəxslər uzun
illərdir ki, təhsil almaqla bağlı bir sıra çətinliklərlə üzləşirlər (1.3). Xüsusi təhsil
müəssisələrində belə şəxslərə təhsil verilsə də, bunun da özünəməxsus cəhəti vardır. Belə
müəssisələrdə təhsil alan şəxslər sonradan ictimai mühitə inteqrasiya olmaqda xeyli çətinlik
çəkirlər. XQE şəxslərin təhsildən kənar qalması onların iş imkanlarının (perspektivlərinin) də
zəifləməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə həm onlar şəxsi inkişaf imkanlarından məhrum olur,
həm də cəmiyyət insan kapitalını itirir.

Lakin son dövrlərdə bütün dünyada o cümlədən, Azərbaycanda da ciddi irəliləyişlər əldə
edilmişdir. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə xüsusi
təhsil müəssisələrinin genişləndirilməsi, dəstəkləyici texnologiyaların təhsil sisteminə
gətirilməsi, adekvat kurikulumun hazırlanması nəticəsində artıq XQE uşaqlar daha rahat
şəraitdə təhsil ala bilirlər. Diqqəti cəlb edəcək yenilik isə ölkəmizdə inklüziv təhsil anlayışının
geniş şəkildə yayılmasıdır. Belə ki, “hamı üçün təhsil” strategiyasının məntiqi davamı kimi
qiymətləndirilən bu fəlsəfəyə görə, müxtəlif xüsusiyyətləri və ehtiyacları olan uşaqlarla
sağlamlıq problemi olmayanlar birgə tədrisə cəlb edilərək eyni sinifdə təhsil almalıdırlar.
Məhz belə bir mühitdə XQE şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası düzgün təmin edilə bilər.

Azərbaycanda “İnklüziv təhsil layihəsi”nin icrasına 2005-ci ildən start verilmişdir.
Nazirlər Kabinetinin 3 fevral 2005-ci il tarixli 20 № li qərarına əsasən “Azərbaycan
Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların
təhsili”nin təşkili üzrə inkişaf proqramı təsdiq edilmişdir. Proqram çərçivəsində 17
ümumtəhsil məktəbi 13 uşaq bağçasında 200 dən çox XQE uşaq inklüziv təhsilə cəlb
olunmuşdur. Məktəbəqədər və ibtidai təhsil pillələrində inklüziv təhsilin tətbiqi üçün metodik
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vəsaitlər hazırlanmışdır. İnklüziv təhsil müəllim hazırlığı kurrikulumlarına və ixtisasartırma
proqramlarına daxil edilmişdir (2, 7).

“Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında“ Azərbaycan
Respublikasının Qanununda xüsusi təhsil, evdə təhsil və inteqrasiyalı təhsilin təşkil olunması
ilə bağlı normaların nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, inklüziv təhsilə dair müddəalar yer
almamışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 2015-ci il 19 yanvar tarixli
995 № li sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı“nın 1.4-cü bəndində XQE
şəxslərin inkişafı və inklüziv təhsili üzrə dövlət proqramının hazırlanması, təsdiqi və həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 2017-ci ildə “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan
Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı“ təsdiq edilmişdir.

İnklüziv təhsilin XQE uşaqlar üçün faydalarına aşağıdakıları göstərə bilərik. Belə ki,
 Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar kollektivə uyğunlaşır, cəmiyyətə inteqrasiya edir.
 Onlarda özünə inam hissi formalaşır.
 Onlar cəmiyyətin digər üzvləri kimi bərabər hüquqlu şəxsiyyət kimi formalaşır.
 Gələcəkdə onların məşğulluq kimi problemi də aradan qaldırılmış olur.
İnklüziv təhsil bu gün yalnız hamı üçün təhsil sisteminin möhkəmlənməsi prosesi kimi

deyil, həm də XQE insanların diskriminasiyasının aradan qaldırılmasının səmərəli vasitəsi
kimi qəbul edilir (3.3).

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdud, kimsəsiz, valideyn
himayəsindən məhrum olan, cəmiyyətin diqqətindən kənarda qalan uşaqların təhsilinin təşkili,
onların təhsil aldığı müəssisələrin maddi-texniki və tədris bazasının möhkəmləndirilməsi
istiqamətində məqsədyönlü işlər görülmüş, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün internat
məktəbləri və xüsusi məktəblər əsaslı təmir edilmiş və ya yenidən qurulmuş, həmin
müəssisələr müasir tələblərə cavab verən inventar və avadanlıqlarla təchiz edilmişdir

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə BMT-nin Uşaq Fondunun
(UNICEF) birgə əməkdaşlığı çərçivəsində inklüziv təhsil ilə bağlı görülmüş işlər və bu sahədə
beynəlxalq təcrübə təhlil edilmişdir. Nəticə etibarilə əlilliyi olan şəxslərin təhsilinin təşkili
yeni mərhələyə keçmişdir. Bu mərhələdə xüsusi təhsil sahəsində köklü islahatların aparılması,
əlilliyi olan uşaqların təhsilə cəlb olunması qaydalarının yenilənməsi, onların ümumi təhsil
müəssisəsində inklüziv təhsilə cəlb edilməsi və inklüziv təhsil sahəsində yeni yanaşmaların
tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur.

2015-2016-cı tədris ilindən əlilliyi olan uşaqların ümumi təhsil müəssisəsində digər
uşaqlarla birgə təhsilə cəlb olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikasında “İbtidai təhsil
səviyyəsi üzrə inklüziv təhsilin tətbiqi” layihəsinin icrasına başlanılmışdır. İnklüziv təhsil
sahəsində yeni yanaşmaların tətbiqi ilə bağlı tədbirlər dörd eksperimental məktəbdə uğurla
sınaqdan keçirilir.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların inklüziv təhsilə cəlb olunması qaydalarının,
həmçinin qiymətləndirmə testlərinin olmaması səbəbindən psixoloji-tibbi-pedaqoji
komissiyalar tərəfindən rəy verilməsi zamanı çətinliklər yaranır. Hazırda psixoloji-tibbi-
pedaqoji komissiyaların fəaliyyətinin əsas istiqaməti uşaqların təhsil imkanlarının
olubolmaması ilə bağlı seçim etməkdir. Lakin uşaqların təhsil hüquqlarını təmin etmək üçün
psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya tərəfindən onların təhsil ehtiyacları müfəssəl
qiymətləndirilməli və hər bir uşaq üçün kompleks yanaşmanı təmin edən fərdi inkişaf planı
hazırlanmalıdır. Bu səbəbdən də psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların fəaliyyətində
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dəyişikliklər edilməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Dünyada, eləcə də ölkəmizdə baş verən qlobal inkişaf, insanların

elmə, təhsilə verdiyi dəyərin gündən-günə artması xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin də
təhsilə cəlb olunmasını, onlar üçün inklüziv təhsilin təşkilinin vacibliyini zəruri sayır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər üçün yaradılan
mövcud şəraitdən, qəbul olunmuş sərəncam, müddəalar və s.-dan bəhs olunur. Həmçinin,
prosesin səmərəli təşkilinə zəmin yaradan faktorlar ümumi şəkildə diqqətə çatdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər.
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А. Нагизаде

Создания инклюзивного образования в Азербайджане

Резюме

Современные возможности для развития инклюзивного образования в сфере
образования в нашей стране создали новые возможности, и многие успешные шаги в
этом направлении все еще предпринимаются. Как общество, наша миссия - быть более
внимательными к таким людям и поддерживать их интеграцию в общество.

A. Naghızada

Foundation of inclusive education in Azerbaijan

Summary

Rapid development in the field of modern education gave new chances for the
development of inclusive education in our country and in this way there are still lots of
successful results. As citizens of this society, our role is to be more attentive towards such
kind of people and to support their integration to the society.

Redaksiyaya daxil olub: 14.05.2019
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Elm və təhsil sahəsində innovasiyanın inkişafı
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Müasir dövrdə elmin bir çox sahələrində son dərəcə ciddi inkişaf olsa da, insan şüuru,
təfəkkürü və təlimi sahəsinin tədqiqində o qədər ciddi irəliləyişlərə nail olunmamışdır.
Texnologiyaların sürətli inkişafına rəğmən insan şüurunun dəyişmə tempi olduqca zəifdir.
Məhz bu səbəbdən müasir təhsil sistemi yeni texnologiyaların inkişaf tempi ilə ayaqlaşa
bilmir, İT-nin yaratmış olduğu böyük imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə edə bilmir.

Ənənəvi tədris metodikalarının yaxın keçmişdən qalan elmi tövsiyələri müasir informasiya
- təhsil sahəsində, dəftər-kitaba çox az meyilli olan, daha çox rəqəmsal düşüncəli yeni nəsl
uşaqların təliminin təşkilində kifayət qədər səmərə verməməsidir. Yaranmış olan bu vəziyyət
qarşısında müəllimlərin peşə fəaliyyəti olduqca mürəkkəbləşir. Nəticə olaraq köhnə təcrübə
yeni şəraitdə fayda vermir, bəzən isə əksinə maneçilik də törədə bilir. Yaranan yeni şərait özü
ilə birlikdə yeni problemlər doğurur və yeni yanaşmaların yaranmasını tələb edir. Bütün bu
amilləri nəzərə alaraq təhsilin bütün pillələrində yeniliklərin yaradılması və tətbiqini zəruri hal
kimi qeyd etmək olar. Bu səbəbdən hər bir ölkənin təhsil sahəsindəki islahatları
innovasiyalara əsaslanaraq gələcəyə yönəldilməli və bu sahədə geriləmələrə qarşı qabaqlayıcı
xarakter daşımalıdır.

Hazırda dünyanın bir çox ölkəsinin iqtisadi inkişaf strategiyasının əsasını cəmiyyətin
innovativ inkişaf ideyası təşkil edir. Ölkənin innovativ inkişafı nəticəsində sənaye əsaslı
iqtisadiyyatdan elmə və biliyə əsaslanan iqtisadiyyata keçid baş verir. İEÖ-də Ümumi daxili
məhsul artımının 80%-ə qədərini texnologiya, avadanlıq və istehsalatın təşkili prosesində
istifadə edilən yeniliklər təşkil edir. Bu baxımdan bu gün dünyada elm, təhsil və innovasiyalar
əsasında yaradılan elmtutumlu yeni məhsullar iqtisadi inkişafın əsas amilləri hesab edilir.

İnformasiya cəmiyyəti insan fəaliyyətinin bütün sahələrini dəyişə bildiyi kimi, təhsil
sisteminə, xüsusilə də ali təhsil sisteminin inkişafına təsir göstərməkdədir. Bu gün artıq
universitetlər elm və innovativ inkişaf mərkəzlərinə çevrilməkdədirlər, burada əsas məqsəd
təhsil sahəsində innovasiyaların yaradılması, inkişafı və yayılmasını həyata keçirməkdir.
Təhsil sahəsindəki innovasiya — universitet fəaliyyətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
məqsədi ilə yeni yaradılmış və yaxud təkmilləşdirilmiş pedaqoji təyinatlı olan son məhsuldan
istifadəsindən ibarətdir. İnformasiya cəmiyyətində innovativ proses yeniliklərin yaradılması,
tətbiqi, yayılması və təkmilləşdirilməsi istiqamətində kompleks bir fəaliyyət olmaqla, elmi
tədqiqatların, araşdırmaların, idarəetmə qərarlarının inkişafını əhatə edir. Müasir dövrdə
innovativ fəaliyyət təhsil məkanına yeni eyni zamanda daha səmərəli elementlərin daxil
olmasına imkan verən məqsədyönlü bir dəyişiklikdir

mailto:kenanhesenov119@gmail.com
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Universitetlərin təkamül prosesi cəmiyyətin inkişafı ilə sıx surətdə bağlıdır. Bundan 50 il
öncəsinə qədər universitet təhsilinin əsasını ənənəvi universitetlər təşkil edirdisə, bu gün artıq
təhsil məkanında biznes universitetlər və innovativ universitetlər üstünlük təşkil etməkdədir.

Müasir universitetin inkişaf strategiyası innovasiya əsaslı olmalıdır. Eyni zamanda
universitetin yeniliklərə, innovasiyalara daima açıq olması, sürətli dəyişən və inkişaf edən
qlobal tələblərə uyğunlaşa bilməsi və rəqabətə davamlı olması mühüm şərtlərdir. Belə
universitetlər əsasən elm-təhsil prosesinin məzmununu eyni zamanda texnologiyasını
təkmilləşdirərək inkişaf edirlər. Universitetin innovativ inkişafı innovasiyaların və innovativ
fəaliyyətin universitet fəaliyyətinin bütün sferalarına sistemli tətbiqi prosesidir. Müasir
universitetin fəaliyyət nəticələrinin innovasiyalar hesabına təmin edilmiş olması onun
inkişafının innovativ xarakteri kimi qiymətləndirilir. İnformasiya cəmiyyətində universitetin
rəqabətə davamlı ola bilməsi və dinamik şəkildə inkişaf etməsi üçün innovasiyalı inkişaf əsas
şərt hesab olunur. Bu zaman ənənə və yeniliyin mübarizəsi o cümlədən vəhdəti məsələləri
özünü büruzə verir. İnnovativ təhsilin mahiyyətini keçmişin arxasınca qaçmayıb gələcəyi
yaratmaq kimi başa düşmək olar. İnnovasiyalı təhsil tədris prosesində innovasiyaların
yaradılmasına, inkişaf etdirilməsinə və son olaraq yayılmasına istiqamətlənmiş bir proses
kimi xarakterizə edilir.

Onu da qeyd etməliyik ki, istənilən universitet innovasiyalı inkişaf yolunu seçməyə qadir
deyil, bunun üçün universitet ilk növbədə müvafiq kadr potensialına sahib olmalıdır.
Həmçinin, universitetlərin inkişafının yeni strategiyasının formalaşması üçün innovativ
inkişaf yolunun sistemyaradıcı bir funksiyası mövcuddur. Universitetlərin innovasiya əsaslı
fəaliyyəti onun bütün struktur bölmələrində innovativ fəaliyyətin təşkil edilməsi və
əlaqələndirilməsi kimi mexanizmlərin yaradılmasını tələb edir.

Universitetlərin innovasiya yönümlü fəaliyyəti aşağıdakı üç istiqamət üzrə reallaşa bilər.
1. Universitetdə innovasiyaların yaradılması onun fəaliyyətinin innovativ inkişaf amili kimi.
2. Universitetdə innovasiya fəaliyyətinin tədrisi innovasiya üzrə kadr hazırlığı amili kimi.
3. Universitetin təhsil sistemi innovasiyalı fəaliyyətin dəstəklənməsi və inkişafı amili kimi.
Hal-hazırda tədqiqat universitetləri inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında aparıcı

mövqedə çıxış edirlər. Eyni zamanda bu universitetlərin gəlirlərinin mühüm hissəsi təhsil
xidmətləri hesabına deyil, innovasiyalı fəaliyyət hesabına formalaşmaqdadır. Dünyanın ən
qabaqcıl universitetlərində aparılmış araşdırmalar və tədqiqatlar nəticəsində Akademik
İnnovasion Universitet (AİU) konsepsiyası hazırlanmış və ənənəvi universitetlərin innovasiya
əsaslı universitetlərə dönüşdürülməsi texnologiyası yaradılmışdır. Bu zaman gərəkli olan
əlverişli mühit və resurslardır.

Akademik İnnovasion Universitetlərin başlıca xüsusiyyətləri aşağıdakı kimidir:
1. Fənlərarası təhsil texnologiyalarını tətbiq etməklə elm və təhsil prosesinin vəhdəti

əsasında innovasiyalı təhsilin yaradılması.
2. Mütəxəssislərin daha keyfiyyətli hazırlanma sisteminin formalaşması.
3. Elm, təhsil və innovasiya fəaliyyətlərinin bir birinə inteqrasiyası.
4. Universitet daxilində rəqabət mühitinin formalaşması.
İnformasiya cəmiyyətində innovasiya əsaslı universitetlər son dərəcə sürətlə inkişaf edirlər.

Müasir dövrdə universitetlərin təşkilati strukturu istehsalat müəssisələri strukturlarını
xatırlatmaqdadır. İnnovasiya əsaslı universitetlər elm, təhsil və eyni zamanda istehsalat
kompleksi kimi fəaliyyət göstərərək təhsil və istehsalat strukturlarını özündə
birləşdirməkdədirlər. Yüksək elmi potensiala malik olan bu universitetlər geniş çeşiddə elmi
ideyaları o cümlədən, biznes ideyalarını irəli sürməklə və onu həyata keçirməklə öz
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tərkibində olan texnoparklarda və ya biznes-inkubatorlarda bu ideyaları praktiki olaraq
reallaşdırırlar. Böyük şirkətlər belə universitetlərdə öz elm və istehsalat şöbələrini
yaratmağa olduqca maraqlıdırlar. Bu universitetlərin gəlirlərinin əsas hissəsi elm və
innovasiyalar hesabına formalaşır.

İnformasiya cəmiyyətinin bu şəkildə inkişafı son nəticədə universitetlərin fəaliyyət
istiqamətini və idarəetmə sistemini də dəyişdirə bilir. İnnovasiyayönlü fəaliyyət göstərən
universitetlərin təşkilati strukturunda bir sıra yeni bölmələr yaranır: “Texnopark”lar, “Təhsil
keyfiyyətinin menecmenti” departamenti, “Elektron təhsil” departamenti, kimi bölmələrin
yaradılması nəticəsində universitetlərin fəaliyyəti bir növ istehsalat müəssisəsini xatırladır.
“Təhsilin avtomatlaşdırılmış idarəetmə informasiya sistemləri” olmadan innovativ
universitetlərin idarə edilməsi mümkün deyildir. Bu sistemlər əvvəllər istehsal və xidmət
müəssisələrində geniş miqyasda tətbiq edilirdi, hal hazırda isə “Elektron Universitet” sistemi
səviyyəsində inkişaf etmiş bütün universitetlərdə tətbiq edilməkdədir.

Əminliklə deyə bilərik ki, elm və təhsil məkanında həyata keçirilən innovativ fəaliyyət
nəticəsində istehsalat və xidmət sahəsində istifadəsi yararlı olan bir sıra innovasiyalar
yaranacaq ki, bu innovasiyaların tətbiqi sonucunda yaxın gələcəkdə insanlar artıq dövlət
idarələrində növbə tutub gözləməyə ehtiyac duymadan öz problemlərini rahatlıqla həll edə
biləcəklər. Bu gün Azərbaycan Dünya Bankı qrupunun “Doing Business” reytinqində öz
mövqeyini daha da yaxşılaşdırıb. Burada onu da qeyd etməliyik ki, həyata keçirilmiş olan
islahatlar sayəsində ölkəmiz artıq 190 ölkə arasında 25-ci yeri tutur.

Ölkəmizdə də keçid dövrünü yaşayan hər bir ölkədə olduğu kimi, innovativ fəaliyyətə
mane olan bir sıra problemlər vardır:

 müvafiq qanunverici bazanın olmaması;
 sənayedə texniki və texnoloji innovasiyalara tələbatın zəif olması;
 elm və təhsilin inkişafının qlobal inkişaf tempindən çox geridə qalması
Biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafı üçün bu problemlərin hər birinin aradan

qaldırılması zəruridir.
Bu gün artıq ölkəmizdə iqtisadiyyat sahəsində keçid dövrü başa çatmışdır. Bu da onu

göstərir ki, bundan sonra elm və təhsil sferasının inkişafı üçün daha əlverişli maliyyə dəstəyi
imkanları yaranacaqdır. Elm və texnologiyanın inkişafı eyni zamanda qabaqcıl innovasiya
sisteminin yaradılması və tətbiq edilməsi dövlət siyasətinin əsas və strateji məqsədlərindəndir.
Elmi tədqiqatların və innovasiya fəaliyyətinin səmərəsini daha da artırılması, ölkənin
texnoloji cəhətdən inkişaf etməsinin zəruriliyi, insanın fəaliyyətinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsinə yönəlmiş olan innovasiyalardan geniş formada istifadə edilməsi məsələləri
xüsusi qeyd edilməlidir. Qeyd edə bilərik ki, informasiya cəmiyyətində yaranan sistemin
tərkib hissələri kimi elm, təhsil və istehsalatın inteqrasiyası bilik əsaslı olmalıdır. İnnovativ
inkişaf sistemi olmadan iqtisadi inkişafın fasiləsizliyindən söhbət gedə bilməz. İnnovativ
inkişaf sistemi biliklərə əsaslandığı üçün biliyə əsaslanan iqtisadiyyata keçidin təmin
edilməsində universitetlər çox vacib rola malikdir.

Bununla bərabər milli innovasiya sistemimizin formalaşmasında və inkişafında,
cəmiyyətin innovasiya sahəsinə marağının yüksəldilməsində, innovativ mədəniyyətin
formalaşmasında universitetlər liderlik etməlidirlər. Son olaraq onu da qeyd etməliyik ki,
innnovasiya istiqamətli təhsil və informasiya dünya təhsil sisteminin başlıca təkan verici
amillərinə çevrilmişdirlər.

Məqalənin aktuallığı. Hər bir dövlətin təhsil sahəsində aparılan islahatlar ilk növbədə
innovasiyalara əsaslanır. İnnovativ inkişafın ölkənin gələcək həyatında mühüm əhəmiyyət
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kəsb etdiyini nəzərə alsaq, məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə universitetlərin

innovasiya yönümlü fəaliyyətindəki əsas istiqamətlər, Akademik İnnovasion Universitetlərin
başlıca xüsusiyyətləri və ölkəmizdə innovativ fəaliyyətə mane olan problemlər göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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К. Гасанов

Развитие инновации в области науки и образовании

Резюме

Чтобы восстановить престиж азербайджанской науки, необходимо обеспечить
прочное и целенаправленное развитие науки и инноваций и провести технологическую
модернизацию нашей экономики. Чтобы создать научную экономику, необходимо
создать научный сектор, который обеспечит свободное и широкое развитие знаний,
конкурентное преимущество на мировом рынке. Для этого крайне важно повысить
конкурентоспособность экономики путем осуществления передачи передовых
технологий. Крайне важно усилить поток молодых специалистов, которые приобрели
опыт в передовых научных центрах в мире науки и которые овладели современными
информационными технологиями и европейскими языками, чтобы восстановить и
повысить престиж науки. Помимо применения научно-технических результатов в
производстве, дальнейшего повышения уровня прикладных исследований и
технологических процессов, необходимо обратить особое внимание на
конкурентоспособность Азербайджана в нефтегазовой отрасли, в то же время особенно.

K. Hasanov

Development of innovation in science and education

Summary

http://www.azpress.az/index.php?sectionid=news&id=3611
https://azertag.az/xeber
https://ict.az/az/content/6
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In order to restore the prestige of science in Azerbaijan, it is required to provide a solid
and purposeful development of science and innovation and to carry out technological
modernization of our economy. To create a scientific economy, the science sector should be
created, which will provide a free and broad-based development of knowledge, a competitive
advantage in the world market. For this purpose it is crucial to increase the competitiveness of
the economy by implementing the transfer of advanced technologies. It is important to
reinforce the flow of young professionals who have gained experience in advanced science
centers and mastered modern information technology as well as European languages   in
order to restore and enhance the prestige of science. In addition to the application of scientific
and technical results in production, further improvement of the level of applied research and
technological processes, especially it is necessary to pay special attention to the
competitiveness of Azerbaijan in oil and gas industry, at the same time.

Redaksiyaya daxil olub: 14.05.2019
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Cəmiyyətimizdə baş verən sürətli dəyişikliklər insanlar qarşısında davamlı olaraq yeni
şeylər öyrənmək, bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək məcburiyyətini qoyur. Sosial həyatda,
həmçinin onun tərkib hissəsi olan təhsildə texnologiyanın inkişaf etməsi təhsilalanlarda yeni
bacarıqlar öyrənmək məcburiyyəti yaradır.

Bu günün əsas məsələsi yalnız universiteti bitirmək deyil, özünü hərtərəfli inkişaf
etdirmək, aldığı təhsilə müvafiq bacarıqlara malik olmaqdır. Hər bir tələbəni düşündürəcək
məsələ də bu olmalıdır. Özünü inkişaf etdirməyən şəxslərin işsizlik təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya
olmasını hər bir tələbə aydın dərk etməlidir. Bu prosesdə özünütəhsilin rolu olduqca
əhəmiyyətlidir.

Cəmiyyətin inkişafının başlıca amili olan təhsil böyük pedaqoqların diqqət mərkəzində
olmuşdur. Bunlar arasında XVII əsrin məşhur pedaqoqu olan Y.A.Komenskini xüsusilə qeyd
etmək yerinə düşərdi. Onun üzərində durduğu ən mühüm məsələ təhsilalanların düşünərək,
mühakimə yürüdərək müstəqil fəaliyyət bacarıqlarına yiyələnmələri idi. XVIII əsrin fransız
mütəfəkkiri J.J.Russo isə təhsil alanın sərbəst fəaliyyəti, hər çətinlikdən özünün çıxması,
müstəqil nəticələrə gəlməsi baxımından müstəqil işi vacib hesab etmişdir. Böyük pedaqoq
K.D.Uşinski pedaqoq qarşısında “öyrənməyi öyrətmək” və təhsil alana həyatda öz yolunu
tapmağa kömək etmək vəzifəsini qoyurdu. K.D.Uşinski deyirdi: “Şagirdin müstəqil düşünən
başı hər cür faydalı təlimin yeganə möhkəm əsasıdır”.

Geniş mənada özünütəhsili İ.L.Naumçenko ilkin olaraq sosial-pedaqoji anlayış kimi
mənalandırır və göstərir ki, özünütəhsil kütlələrin intellektual inkişafının metod və
səviyyəsini, cəmiyyətin mədəni, iqtisadi, elmi-texniki inkişafını və hərəkət xüsusiyyətlərini
müəyyənləşdirir. Onun fikrincə, özünütəhsil özündə zəhmətkeş kütlələrin ümumi, siyasi və
ixtisas təliminin bütün sistemi ilə sıx bağlıdır (1, 9).

Tələbələrin müstəqil işi – təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərə davamlı
yiyələnməsinə, onların intellektual inkişafına, müstəqil fikri fəaliyyətə və əməli işlərə fəal
hazırlaşmasına, özünütəhsilə əsaslı şəkildə kömək edən mühüm pedaqoji-didaktik tələb,
vasitə və əsas komponentdir. Günümüzdə tələbələrin müstəqil işləri böyük əhəmiyyətə
malikdir. Çünki müstəqil iş bu günün tələbəsini müstəqil biliklərə yiyələnməyə, özünütəhsilə,
rəqabətə davamlı işə və fəaliyyətə hazırlayır.

Ali məktəb tələbələrə hazır biliklər verməkdən daha çox “bilikləri əldə etmək” yollarını,

mailto:aynureezizova@gmail.com
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“özünütəhsili” öyrətməlidir. Bunu dünya ölkələrində, o cümlədən respublikamızda müasir
təfəkkürə yaranan tələbat, sosial-iqtisadi, elmi və texniki tərəqqi, texnologiyanın sürətli
inkişafı tələb edir.

Müasir dövrümüzdə özünütəhsil həyati tələbatlara çevrilir. Buna görə də ali pedaqoji
təhsildə tələbələrin müstəqil işlərinə və özünütəhsilinə xüsusi diqqət verilməli və şərait
yaradılmalıdır. Tələbələrin müstəqil işlərinə sistemli və ardıcıl yanaşılmalı, onlara müxtəlif
elmlərin qarşılıqlı əlaqəsi baxımından yanaşılması öyrədilməli, vaxtdan səmərəli istifadə
edilməli, müasir texnika və texnologiyalardan (kompüter, texniki vasitələr) istifadə bacarıqları
formalaşdırılmalıdır.

Ali məktəbdə tələbə müstəqil işinin imkanlarından geniş istifadə edilməlidir. Bu zaman
tələbə müstəqil işlərinin təşkilində bir sıra prinsiplərin gözlənilməsi vacibdir:

1. Müstəqil işin təşkilində varislik.
2. Müstəqil işin tədris prosesinin müxtəlif formaları ilə qarşılıqlı əlaqəsi.
3. Fərdi və frontal müstəqil işin əlaqələndirilməsi.
4. Təlim prosesinin bütün mərhələlərində nəzəri və praktik işin əlaqələndirilməsi.
5. Müstəqil işin həcmi və onun yerinə yetirilməsinə ayrılan müddətlə tələbələrin vaxt

büdcəsi arasındakı nisbətin elmi baxımdan əsaslı olması (2, 36).
Tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili zamanı təkcə pedaqoji prinsiplərə deyil, həm də bir

sıra mühüm sosioloji, psixoloji prinsiplərə əməl olunmalıdır. Tələbə müstəqil işinin
səmərəliliyinin təmin edilməsində metodların düzgün seçilməsinin də rolu böyükdür. Bunlara
müəllimin təşkiledici, korreksiyaedici, istiqamətverici, təkanverici məsləhəti, müəllim-tələbə
əməkdaşlığı, müşahidə, müsahibə, müstəqil işin mövzusu ilə bağlı ədəbiyyatların əlçatan
olması, vaxtın düzgün müəyyən edilməsi, kompüterdən-internetdən rahat istifadə edilə
bilməsi və s. aiddir.

Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində tələbələrin müstəqil işin təşkili iki şəkildə həyata
keçirilir: 1. Auditoriyada; 2. Auditoriyadankənar.

Hər bir müəllimin məqsədləri sırasında təhsil alanın yaradıcı təfəkkürünün
formalaşdırılması, onun müstəqil idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi dayanır. Ona görə də
tələbə müstəqil işinin təşkilində tədris-tərbiyə (auditoriya) prosesi birinci yeri tutur. Lakin bu
təcrid olunmuş şəkildə deyil, auditoriyadankənar müstəqil işlərlə zənginləşir, tamamlanır. Bir-
birini tamamlayan bu prosesdə auditoriya məşğələsində aşılanan tələbə müstəqil iş bacarıqları
auditoriyadankənar müstəqil işin çətinlik çəkmədən yerinə yetirilməsinə kömək edir.

Ali məktəbdə auditoriya və auditoriyadankənar proseslərdə İKT-dən istifadə etməklə
tətbiq olunan müstəqil iş formalarından aşağıdakıları qeyd etmək olar:

— mühazirə prosesində nümayiş etdirilən slaydlarda verilənləri konspektləşdirmək;
— tədris ədəbiyyatından, internetdən və əlavə mənbələrdən istifadə etmək;
— seminar məşğələləri üzrə təqdimatlar hazırlamaq;
— kompüterdən istifadə etməklə laborator və praktik tapşırıqları icra etmək;
— istehsalat və pedaqoji təcrübədə kompüterdən və təlimin texniki vasitələrindən istifadə

etməklə dərslərə hazırlaşmaq;
tələbə elmi dərnəklərində fəaliyyət göstərmək;
— kurs və buraxılış işləri yazmaq üçün internet resursları ilə işləmək;
— TEC xətti ilə tədris və elmi-tədqiqat işləri aparmaq.
Pedaqoji ədəbiyyatlarda tələbələrin özünütəhsil və müstəqil fəaliyyətinin müxtəlif

səviyyələri fərqləndirilir. Tədqiqatçı N.V.Basova da özünütəhsilin, müstəqil işin məqsədyönlü
inkişafını tələbə fəaliyyətinin 6 səviyyəsi ilə xarakterizə etmişdir:
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Birinci səviyyədə tələbə müstəqil işin vasitələri ilə tanış edilir. Ona görə də bu mərhələ
hazırlıq, tanışlıq mərhələsi adlanır. İkinci səviyyədə tələbə öyrəndiklərindən istifadə edərək
işləməyə başlayır. Ona görə də bu mərhələ reproduktiv mərhələ adlanır. Üçüncü səviyyədə
tələbə müəyyən tapşırığı yerinə yetirmək üçün məlumatların, faktların müəyyən müstəqil
axtarışlarına başlayır. Ona görə də bu mərhələ təlim-axtarıcılıq və ya hissəvi-axtarıcılıq
mərhələsi hesab edilir. Dördüncü səviyyədə tələbə müstəqil eksperiment aparmağa girişir. Bu
mərhələ eksperimental-axtarıcı mərhələ adlanır. Beşinci səviyyədə tələbə eksperimental yolla
topladığı faktları ya müəllimin köməyi ilə, ya da sərbəst ümumiləşdirir. Ona görə də bu
mərhələ nəzəri-eksperimental mərhələ adlanır. Altıncı səviyyədə tələbə apardığı araşdırmalar
əsasında kurs işi və ya diplom işi, yaxud digər müstəqil iş hazırlayır. Bu mərhələ nəzəri-
praktik mərhələ adlanır (2, 63-64).

Tələbələrin müstəqil işlərinin düzgün təşkili və aparılması onların təkcə bu günü üçün
deyil, gələcək həyatlarında da müstəqil, düşünülmüş şəkildə fəaliyyət göstərmələrinə zəmin
yaradır. Buna görə də tələbələrin təhsil həyatında müstəqil işlərin böyük əhəmiyyəti və təsir
imkanları vardır. Bunları aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:

— müstəqil işlər tələbələrin bilikləri şüurlu surətdə qavramasına, dərk etməsinə və
mənimsəməsinə şərait yaradır;

— müstəqil işlər təlim prosesində qavranılmış bilikləri möhkəmləndirməyə,
dərinləşdirməyə və genişləndirməyə imkan verir;

— tələbədə ixtisasla bağlı bacarıq və vərdişləri formalaşdırır və daha da təkmilləşdirir;
— ali məktəbin tədris planına daxil olan auditoriya və auditoriyadankənar müstəqil işlər

tələbələrin intellektual səviyyəsini artırır, yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirir, onlarda
tədqiqatçılıq bacarıqlarını formalaşdırır, mütəxəssis kimi formalaşmasına kömək edir;

— müstəqil işlər tələbəni özünütəhsil, özünütərbiyə, özünütəkmilləşdirmə fəaliyyətinə
yönəldir, fasiləsiz təhsilə, ömürboyu təhsilə maraq yaradır;

— ali məktəbdə tələbə müstəqil işinin müxtəlif formaları varislik əsasında vəhdət halında
təşkil edildikdə daha müvəffəqiyyətli nəticə əldə edilir;

— tələbə müstəqil işinin təşkili zamanı keyfiyyəti təmin etmək məqsədilə müvafiq sosial,
pedaqoji, psixoloji, didaktik, metodik tələblərə əməl olunmalıdır;

— tələbə müstəqil işinin səmərəli təşkili və keyfiyyəti ali təhsil müəssisəsinin professor-
müəllim heyətindən, elmi rəhbərdən, onun diaqnozlaşdırıcı, proqnozlaşdırıcı fəaliyyətindən,
tələbəni lazımi istiqamətə yönəltmək məharətindən, öz yetirməsi ilə əməkdaşlıq etmək
bacarığından çox asılıdır. Ali məktəbdə təhsil-tərbiyə fəaliyyətində olduğu kimi, tələbə
müstəqil işinin təşkilində də əsas məsuliyyət müəllimin üzərinə düşür. Müəllim tələbəyə hazır
biliklər vermir, bilikləri müstəqil surətdə əldə etməyi öyrədir, yetirmələrində elmə,
tədqiqatçılığa, axtarıcılığa maraq və meyil yaradır, elmi həqiqətləri axtarıb tapmağı bacaran
gənclər yetişdirir, sadəcə peşəkar deyil, eyni zamanda yaradıcı mütəxəssis formalaşdırır və bu
mürəkkəb sistemdə təhsil-tərbiyənin, xüsusən də müstəqil işin bütün imkanlarından, tipləri və
növlərindən, metod və formalarından istifadə etməyi bacarır (3, 267-268).

Ali təhsilin başlıca məqsədi tələbələrdə özünəinamı, özünütəhsili, özünütərbiyəni,
özünütəkmilləşdirməni formalaşdırmaq, bir sözlə əsl mütəxəssis olaraq yetişdirməkdir. Bunda
təlimin təşkili formalarından biri olan müstəqil işin və İKT-nin böyük rolu vardır.
Günümüzdə artıq tələbələrin müstəqil işlər üzərində səmərəli çalışması xeyli asanlaşmışdır.
Əvvəllər yalnız kitabxanalara üz tutan tələbələr bu gün universitetin kompüter zalında və ya
rahat şəkildə vaxta qənaət edərək evdə oturaraq lazım olan məlumatı əldə etmiş olurlar.

Tələbələrin müstəqil fəaliyyətinin təşkilində İKT-dən istifadənin bir sıra üstünlükləri
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vardır:
— məsafədən öyrənmə və öyrənilənlərə nəzarət imkanı verir;
— müstəqil fəaliyyətin təşkilini avtomatlaşdırır;
— biliklərin genişlənməsinə, möhkəmlənməsinə və dərinləşməsinə imkan verir;
— yaranan problemlərin həlli üçün yaradıcı bir yanaşma hazırlayır;
— informasiya və kommunikasiya bacarıqlarını formalaşdırır;
— şəbəkədə məlumatların axtarışını və işlənməsini asanlaşdırır;
— avtomatlaşdırılmış kitabxana sistemləri, elektron jurnallarından istifadə etmək imkanını

reallaşdırır;
— təqdimatların hazırlanmasına və təqdiminə şərait yaradır;
— maraqlı müzakirə materiallarını əldə etmək imkanı verir;
— tematik cədvəllərin tərtib edilməsini asanlaşdırır;
— əsas tədqiqat metodlarından istifadə etmə (ədəbiyyatın təhlili, informasiya

mənbələrinin axtarışı, məlumatların toplanması və emalı, elmi nəticələrin izahı, yeni
problemləri görmə, hipotezlər, onların həll üsulları) imkanlarını artırır;

— xarici dillərdən məlumatın istifadə edilməsinə şərait yaradır;
— özünü yoxlamaq üçün testdən istifadəyə imkan verir və s.
Tələbə müstəqil işlərinin səmərəli təşkili: a) məcburi icra tapşırıqlarının və ədəbiyyatın

elmi əsaslandırılmış normasının müəyyənləşdirilməsini, tələbələrin tədris və tədqiqat işlərinin
səmərəli qrafiklərinin işlənməsini; b) tələbə müstəqil işlərində sistemlilik və ardıcıllığın
gözlənilməsini və bu istiqamətdə metodikanın daim təkmilləşdirilməsini; c) İKT-nin əlçatan
olmasını tələb edir (2, 56).

Müşahidələr göstərir ki, ali məktəblərdə müəllimlərin bəziləri tələbələrdə müstəqil işə
maraq yaratmır, hətta bir çox halda müstəqil işi yoxlamadan qiymət verir və ya yazılan
müstəqil işlər yoxlanıldıqdan sonra tələbələrin gözü önündə tullantı kimi atılır.

Təlim prosesində tələbələrə təkcə hazır biliklər verməklə kifayətlənməməli, onlara biliyin
müstəqil əldə edilməsi yolları öyrədilməlidir. Bu işdə böyük məsuliyyət bilavasitə
müəllimlərin üzərinə düşməkdədir. Onlar həm auditoriyada, həm auditoriyadan kənar
tələbələrə müstəqil çalışa bilmə yollarını göstərməli, izah etməlidirlər. Müstəqil işdə daha çox
nəzəri deyil, praktik məlumatlara yer verilməli, uzun deyil lakonik, mövzunun əsas məğzinə
toxunulmalı, alınan nəticə analiz edilməlidir və s.

Müstəqil iş veriləndə vaxt, mövzunun çətinliyi nəzərə alınmalı, əlçatan ədəbiyyatlar,
mənbələr göstərilməlidir. Lakin, çox təəssüf hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, bir çox
müəllimlər bu kimi məsələlərə əhəmiyyət vermir, hətta elə mövzunu seçib tələbəyə müstəqil
iş kimi verirlər ki, ya tələbə həmin mövzuya uyğun ədəbiyyat tapa bilmir, ya da
yoldaşlarından köçürmək məcburiyyətində qalır. Burada da təbii ki, tələbənin müstəqil
fəaliyyətindən, özünütəhsilinin inkişafından söz gedə bilməz. Bunun üçündə müəllimlər həm
auditoriya, həm də auditoriyadan kənar tələbə müstəqil işinin keyfiyyətini artırmaq üçün bu
məqamlara xüsusi diqqət yetirməlidirlər.

Məqalənin aktuallığı. Tələbələrin müstəqil işi onların bilik, bacarıq və vərdişlərə davamlı
yiyələnməsində, onların intellektual inkişafında, əməli işlərə fəal hazırlaşmasında və s.
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müstəqil işin
formaları ilə yanaşı, əhəmiyyət və təsir imkanları, İKT-dən istifadənin üstünlükləri göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Самостоятельная работа студентов как
средство самообразования

Резюме

В наше время самообразование превращается в жизненные потребности. Поэтому
особое внимание должно быть уделено самостоятельной работе и самообразованию
студентов высших учебных заведений, и для этого должны быть созданы условия.
Правильная организация самостоятельной работы студентов дает возможность
работать не только на сегодняшний день, но и на будущее. Поэтому самостоятельная
работа студентов в учебной жизни имеет большое значение. Учитывая это, моя статья
очень важна как актуальная педагогическая проблема.

A. Mirzayeva

Students' independent works as a means of self-education

Summary

İn modern times self-education are transformed into vital needs. Therefore, special
attention must be given to the independent work and self-education of students in higher
education and for this should be created conditions. Proper organization of students'
independent work give an opportunity to work not only for today, but also for their future
lives. Therefore, the independent work of students in the educational life has great importance.
Considering these, my article is very importance as the actual pedagogical issue.
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İnklüziv təhsil bütün uşaqlar üçün təhsildir

Gülşən Eminova
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kafedrasının baş müəllimi
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İnklüziv təhsil əlilliyi olan uşaqların, eləcə də digər səbəblərdən təhsildən məhrum olan
bütün uşaqların öz həmyaşıdları ilə birgə ümumtəhsil məktəblərində eyni sinifdə təhsilə cəlb
edilməsidir. Latın dilində inklüziya “daxiletmə” deməkdir. Ümumtəhsilin hamı üçün əlçatan
olmasını nəzərdə tutan və bütün uşaqların müxtəlif ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmasına
əsaslanan inkişaf prosesidir. İnklüziv təhsil sisteminin əsasını “Məktəb hamı üçün” prinsipi
təşkil edir. İnklüziv sinif mühitində təlim hər bir uşağın başqaları ilə birlikdə tədris prosesində
iştirak etmə hüququnu nəzərdə tutur. Müxtəlif qabliyyətlər,irqi və cinsi fərqlər bu hüquqa təsir
göstərmir. Uşaqların hamısı öz qabliyyət və ehtiyaclarından asılı olmayaraq sinifin tam
hüquqlu üzvü sayılır. İnklüziv təhsilin bu konsepsiyasına görə bütün uşaqlar dəyərlidir və
cəmiyyətin fəal üzvüləridir.

İbtidai təhsil uşaqların xüsusi ehtiyaclarının müəyyənləşməsindən başlanır. Müvafiq təlim
strategiyalarından isdifadə edilməsi əlilliyi olan uşaqları sosial, pisixi, fiziki və konqunitiv
inkişafa doğru aparmaqla onu sinif kollektivinin inteqrativ bir üzvünə çevirir. İnklüziv təlim
sinif mühitində hər bir uşağın başqaları ilə birlikdə tədris prosesində iştirak etmə hüququnu
nəzərdə tutaraq irqindən, cinsi fərqlərdən eləcə də müxtəlif qabiliyyət və xüsusi fərqlər bu
hüquqa təsir etmir. Ehtiyac və öz qabiliyyətlərindən asılı olmayaraq şagirdlərin hər birisi
sinfin tamhüquqlu üzvü sayılır. Bütün şagirdlər keyfiyyətli təhsil almaq hüququna əsaslanaraq
bir sıra beynəlxalq konvensiyalar, həmçinin milli qanunvericilik çərçivələri müvafiq ölkələrdə
inklüziv təhsilin tətbiqini təmin edir. Həm beynəlxalq, həm də Azərbaycan üçün aidiyyatı
olan insan və uşaq hüquqlarına aid sənədlər aşağıdakılardır.

— İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə, 1948
— BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında”Konvensiyası, 1989
— BMT-nin “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Konvensiyası, 2006
— Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 1995
— “Təhsil haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2009
— “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslər üçün inklüziv

təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”
İnklüziv təhsil əlilliyi olan uşaqların yaşıdlarından və cəmiyyətdən təcrid olunmalarından

xilas edərək, onların inkişafına, həyata inteqrasiyasına və hüquqlarının təmin olunmasına
kömək edir. Əlilliyi olmayan uşaqlarda isə öz həmyaşıdlarına və yaxud siniflərində olan
əlilliyi olan şəxslərə qarşı mərhəmət, qayğı hisslərinin formalaşmasına səbəb olur.
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“Təhsildə ehtiyaclar” konsepsiyası və xüsusi təhsil ehtiyacı termini ilk dəfə 1981-ci ildə
İngiltərədə işlənmişdir. Bu konsepsiyadan əvvəl uşaqların tibbi diaqnozlarına diqqət yetirilir
və onların inkişaflarına təsir etmək üçün tibbi terminlərdən istifadə olunurdu (1). Ənənəvi
tibbi yanaşma və yaxud fərdi yanaşma əlilliyi olan uşaqların məktəbdə öyrənmək və səmərəli
şəkildə iştirak etmələrini məhdudlaşdırırdı.

Dünyada əlilliyi olan uşaqların inklüziv təhsilə cəlb olunmasının dəstəklənməsi ilə bağlı
təcrübələrdə bir neçə dəfə dəyişikliklər olmuşdur. 1970-ci ildən başlayaraq Funksioanallıq,
Əlillik və Sağlamlığın Beynəlxalq Təsnifatından (FƏSBT) istifadəyə keçiddir. Bu keçid
xəstəliklərin insanların həyatına təsirlərini anlamaq zərurətinin başa düşüldüyünü göstərir.
2001-ci ildən rəsmi şəkildə Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası bu təsnifatı təsdiq etdi və üzv
dövlətləri onun müvafiq hallarda öz tədqiqatlarında, müşahidələrində və hesabatlarında tətbiq
etməyə çağırdı. FƏSBT psixo-sosial modelə əsaslanır. O, özündə tibbi və sosial modeli
birləşdirir. Sosial modelə əsasən inklüziv təhsil şəraitində təhsil alan sağlamlıq imkanları
məhdud olan uşaqlar öz həmyaşıdlarını təqlid etməklə yeni bacarıqlar, sosial və hayati
bacarıqlara yiyələnməklə, cəmiyyətə daha yaxşı inteqrasiya olurlar. Eyni zamanda əliliyi
olmayan uşaqlar tərəfindəndə fərqliliyə pozitiv münasibət formalaşır.

Təlim prosesində çətinlik çəkən uşağın inklüziv siniflərdə təhsil alması qərarı verildikdə
uşağın tibbi diaqnozu deyil, həm də zəif və güclü tərəfləri nəzərə alınmalı və onun üçün vacib
olan dəstəyin nədən ibarət olması dəqiqləşdirilməlidir. İnklüziv təhsil sahəsində tədqiqat
aparan mütəxəssisləri qeyd edirlər ki, hər hansı çətinliyi olan uşağın təhsillə bağlı ehtiyacları
təkcə onun sağlamlığının inkişaf səviyyəsindən asılı olmur.

Uşağın ailəsinin vəziyyəti, imkanları, dövlət tərəfindən verilən təminat, mütəxəsisslər
(loqoped, fizioterapevt) müəllimlə uşaq arasında yaranan münasibətlər əlilliyi olan uşaqların
təhsildə uğruna təsir göstərən əsas faktorlardır. Buna görədə təhsil müəssisəsində inklüziv
təhsil barəsində qərar verildikdə uşağın diaqnozunun “çətin” olub olmamasına yox, həm də
inkişaf xüsusiyyətlərinə və onlara təsir göstərən faktorlara kompleks şəkildə baxılmalıdır.

İnklüziv təhsil anlayışı insan hüquqları prinsipinə əsaslanır. İnsan Hüquqları
Konvensiyasına görə dövlətlər elə bir təhsil sistemi qurmalıdırlar ki, təhsialma hüququ hər bir
uşağın hüququ olaraq qorunsun və təmin edilsin.

Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları Konvensiyası 1992-ci ildə imzalanıb və
respublikamızda yaşayan hər bir uşaqın təhsilalma hüququnu öz üzərinə götürmüşdür.
Ölkəmizdə inklüziv təhsil sisteminin beynəlxalq normalara uyğun olaraq inkişaf etdirilməsi
üçün konkret proqramlar icra olunur.

Azərbaycan Respublikasının prezidenti İ.Əliyevin 14 dekabr 2017-ci il tarixli sərancamı
ilə təsdiqlədiyi “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”da sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslərin bütün pillələri üzrə digər əlilliyi olmayan şəxslərlə bərabər səviyyədə təmin
etməyə onların təhsili və məşğulluğu üçün maneəsiz mühit yaratmağa xidmət edir.

Dövlət Proqramı özündə 5 əsas vəzifəni normativ–hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi,
infrostruktur və məzmununun şəxslərin ehtiyaclarına, pedaqoji kadrların hazırlanması və
əlavə təhsilə cəlb olunması məlumat bazasının yaradılmas, bu sahədə adiyyatı dövlət
qurumları ilə birlikdə təbliğat və ictimai marifləndirmənin aparılmasını ehtiva edir.

Dövlət proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində əlilliyi olan şəxslərin təhsil inkişafında
qarşıya qoyulmuş məqsəd və gözlənilən nəticələr aşağıdakılar kimi müəyyənləşdirilmişdir.

— Təhsilin bütün pillələri üzrə təhsil müəsissələrinin infrostrukturunun sağlamlıq
imkanları məhdud olan şəxslərin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması nəzərə alınaraq təmin
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ediləcək;
— Informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər

üçün informasiya əldə etmək imkanları genişlənəcək;
— Məktəbəqədər, ümümi və ilk peşə ixtisas təlimi və təhsili üzrə təhsil proqramlarında

sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin təhsildən istifadə imkanları ilə digər əlilliyi
olmayan şəxslərlə bərabər səviyyədə təmin edən dəyişikliklər yaranacaq;

— Sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin inklüziv təhsilə cəlb olunmaları üzrə
məlumat bazası yaradılacaq;

— Sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin təhsilə cəlb olunması imkanlarının
qiymətləndirilməsində yeni qaydaların tətbiqi;

— Təhsil hüquqları barədə sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin məlumatlılıq
səviyyəsi artacaq.

Hal-hazırda inklüziv təhsilin tətbiqini dəstəkləmək üçün “İnklüziv təhsil üzrə müəllim
inkişaf proqramları”hazırlanıb. Proqramın məqsədi:

— Azərbaycanda müəllimlərin inklüziv sinif otaqlarında dərs keçmək üçün səriştələrinin
artırılması;

— Mövcud resursları bir araya toplamaq;
— Vəsaitlərin isdifaçi üçün rahatlığını artırmaq məqsədilə məzmunun sadələşdirilməsi;
— Məktəblərdə praktik tətbiqi stimullaşdırılması.
İnklüziv təhsil sahəsində Müəllim İnkişaf Proqramları Azərbaycanda inklüziv təhsillə

bağlı dövlət proqramının icrasına dəstək göstərir.
Materiallar aşağıdakı iki layihə çərçivəsində hazırlanaraq Avropa İttifaqı, Azərbaycan

Respublikası Təhsil Nazirliyi, UNİCEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyi və “Regional
İnkişaf” İctimai Birliyinin rəhbərliyi və maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir:

1-ci layihə: Azərbaycanda əlilliyi olan uşaqlar üçün kefiyyətli inklüziv təhsilin
genişləndirilməsi;

2-ci layihə:Müəllimlərin inklüziv təhsilə hazırlığın təmin edilməsi.
İnklüziv təhsil üzrə Müəllim İnkişaf Proqramları üç əsas hədəf qrupu üçün nəzərdə

tutularaq həyata keçirilir.
1. Ümumi təhsil müəllimləri.
2. Xüsusi pedaqoqlar.
3. İlkin pedaqoji təhsil alan tələbələr.
Proqramın əsası təhsilalana yönələn, fəal və təcrübi fəaliyyətə əsaslanan yanaşmanı

dəstəkləyir, konsepsiyaların praktik tətbiqi və refleksiya vasitəsilə müəllimləri və ilkin
pedaqoji təhsil alan tələbələri istiqamətləndirir.

İnklüziv təhsil prosesinin şərtləri:
— İnklüziv təhsil hər bir şagirdin, məktəbin akademik və sosial həyatında iştirak

səviyyəsini yüksəlməsi.
— Məktəbin daxilində baş verən bütün proseslərdən təcrid olmaması
— Hər bir şagirdin öz fərdi xüsusiyyətləri və ehtiyacları ilə birlikdə qəbul etmək

məqsədilə qaydaların,normaların və mədəniyyətin uyğunlaşmasını tələb edən bir prosesdir.
— İnklüziv təhsil ancaq həssas təbəqədən olan qruplara məsələn, əlilliyi olan uşaqlara

deyil bütün məktəblərə aid olması.
— İnklüziv təhsil – təhsilin yalnız şagirdlər üçün yox, həm də işçilər üçün

səmərələliləşdirilməsini nəzərdə tutur.
— İnklüziv təhsil fəaliyyət göstərdiyi icma ilə məktəb arasında sıx əməkdaşlıq
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münasibətlərinin qurulmasını nəzərdə tutur.
İnklüziv təhsilin səmərəli həyata keçirilməsi üçün vacib olan şərtlər:
— binanın və nəqliyyatın uyğunlaşdırılması;
— sinif mühitinin uyğunlaşdırılması;
— tədris proqramlarının rəngarəngliyinin təmin edilməsi,müxtəlif yanaşma üsullardan

istifadə edilməsi;
— əlillik haqqında danışarkən məktəb heyyəti və uşaqlar tərəfindən düzgün sözlərdən

istifadə edilməsi;
— məktəbin tibbi nəzarət sisteminin yaradılması;
— əliliyi olan insanların işə cəlb edilməsi;
— müşahidəçilər şurasının və idarəetmə komisiyasının yaradılması.
İnklüziv proqramın üstünlükləri
Əlilliyi olan uşaqların:
 Öz yaşıdları ilə məqsədəuyğun şəkildə təmasda olmalrı hesabına koqnitiv, nitq və

emosianal inkişafı artır.
 Yaşıdları, xüsus tələbləri olan uşaqlar üçün model rolunu oynayırlar.
 Yeni bacarıq və vərdişləri mənimsəməsi və onlardan istifadə etməsi funksional olaraq

həyata keçirilir.
 Təhsili uşaqların güclü cəhətlərinə, qabiliyyətlərinə və maraqlarına səmtlənməklə

aparılır.
 Əlilliyi olmayan yaşıdları ilə dostluq münasibətləri yaratmaq və ictimai həyatda

iştirak etmək imkanı yaranır.
Əlilliyi olmayan uşaqlar:
 Təbii tərzdə təhsil alır və insanlar arasındakı fərqlərə tolerant tərzdə yanaşırlar.
 Özlərindən fərqli olan insanlarla dostluq münasibətləri yaratmaq üçün genişlənməkdə

olan imkanlara malik olurlar.
 Əməkdaşlıq etmələri üçün stimullar əldə edirlər.
 Yaradıcılıq, ixtiraçılıq qabiliyyəti və digər insanların kədərinə şərik olma hissini

inkişaf etdirirlər.
Ailələr üçün:
 Ailələr digər valideynlər tərəfindən dəstəklənirlər.
 Tədris məqsədlərinin və uşaqların qarşısında qoyulan məsələlərin

müəyyənləşdirilməsində valideynlər fəal iştirak edirlər.
 Bütün valideynlər məktəb ictimayyətinin bir hissəsinə çevrilirlər.
Müəllimlər və digər mütəxəssislər üçün:
 Müəllimlər şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini daha yaxşı anlayırlar.
 Müəllimlər uşaqların fərdiyyətləri nəzərə alınmaqla inkişaf etdirilməsinə səmərəli

kömək göstərilməsinə imkan verən pedaqoji metodikaları, strategiyaları mənimsəyirlər.
 Mütəxəssislər (tibb işçiləri, xüsusi profilli pedaqoqlar və başqaları) uşaqları daha

dolğun şəkildə nəzərdən keçirməyə başlayır və problemlərə onların gözü ilə baxmağı
öyrənirlər.

Cəmiyyət üçün:
 Cəmiyyətin üzvlərində insanlar arasındakı fərqlərin yeni səviyyədə anlaşılması və

onlara münasibətdə tolerantlıq formalaşır.
İnklüziv proqramlar qorxu hissini azaldır və dostluq, hörmət və qarşılıqlı anlaşmanın

təsbit olunmasına kömək edir.
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İnklüziv təhsil xüsusi təhsil ehtiyacları və digər səbəbdən yaranan maneələrə baxmayaraq
bütün uşaqların onlara yaxın ərazidə yerləşən məktəblərdə keyfiyyətli təhsilə cəlb edilməsi və
təlimdə nailiyyət əldə etmələri üçün lazımı dəstəyin göstərilməsi və şəraitin yaradılmasını
nəzərdə tutur.

İnklüziv təhsil nədir dedikdə:
Təhsil ənənələrinin,siyasətlərinin və təcrübələrinin cinsindən, əlilliyinin olub-

olmamasından, etnik, dil, dini mənsubiyyətindən və ya maliyyə vəziyyətindən, yaş qrupundan,
sağlamlıq, miqrasiya, qaçqınlıq və ya zəiflik yaradan digər çətinliklərlə üzləşməsindən asılı
olmayaraq, müxtəlif qruplardan olan, eləcə də digər səbəblərdən təhsildən məhrum olan bütün
uşaqların öz həmyaşıdları ilə birgə ümumtəhsil məktəblərində eyni sinifdə təhsilə cəlb
edilməsidir.

Fərqli situasiyalarda təhsilalanların kənarda qalmasına səbəb olan əngəlləri müəyyən
etmək və aradan qaldırmaq üçün göstərilən davamlı səylərdir.

Bütün maraqlı tərəflərin (müəllimlər, təhsilalanlar, valideynlər, icma üzvləri, dövlət
siyasətinə məsul şəxslər, yerli rəhbərlər, QHT-lər və s.) iştirak etməli olduğu bir prosesdir.

Məqalənin aktuallığı. Əlilliyi olan uşaqların, əlilliyi olmayan uşaqlarla birgə ümumtəhsil
məktəblərində eyni sinifdə təhsilə cəlb edilməsi inklüsiv təhsil hesab olunur və bu, daim
cəmiyyəti, aidiyyatı dövlət və qeyri-dövlət qurumlarını narahat edən məsələlərdəndir. Məqalə
də bu mövzuya həsr edildiyindən onu aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə 2018-2024-cü illərdə
Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Proqramının əsas istiqamətləri şərh olunur, proqramdan irəli gələn,
bilavasitə təhsilin inkişafında qarşıya qoyulan məqsəd və gözlənilən nəticələr açıqlanır, eləcə
də Müəllim İnkişaf Proqramlarının Azərbaycanda inklüziv təhsillə bağlı dövlət proqramının
icrasına dəstək məqasədilə həyata keçirdiyi layihələrdən söhbət açılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat

1. Ü.Mikayılova və b. ”İnklüziv təhsil” Bakı 2011.
2. Peter Crimes, Marieke Stevens, Arlene dela Cruz, Trica Merkado, Kaisa Ligaya Sol

Cruz. “İnküziv təhsil üzrə müəllim inkişafı proqramları”. 2019.
3. M.Əliyev.”İnklüziv təhsil”. (Məlumat kitabçası). Bakı, 2018.
4.Ü.Mikayılova, L.Şərəfxanova və b. ”İnklüziv təhsil”. (Metodik vəsait). Bakı, 2011.

Г. Эминова

Инклюзивное образование— это образование для всех детей

Резюме

Инклюзивное образование помогает детям с ограниченными физическими
возможностями интегрировать в жизнь и обеспечивать свои права, спасая их от
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изоляции от общество и сверстников.

G. Eminova

Inclusive education is education for all children

Summary

Inclusive education helps children with disabilities to integrate into life and ensure their
rights from being isolated from their coevals and society.
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Dil, nəzəri dilçilik, o cümlədən müasir Azərbaycan dilinin nəzəri bazası, Azərbaycan
dilinə dair fundamental elmi tədqiqatlar, dilin elmi səviyyədə öyrənilməsi, ədəbi dil normaları
ümumi nitq məfhumundan kənarda deyildir və nitqin elmi əsasını təşkil edir. Azərbaycan dili
nitq inkişafı üzrə aparılan işlərin yüksək nəticəsi kimi də dəyərləndirilməlidir. Dil bütöv və
daim təkmilləşməkdə olan hadisədir. Azərbaycan dilində zəngin lüğət ehtiyatına malik
olmadan, qrammatik və semantik cəhətdən sözlərin təbiətinə bələd olmadan, sözləri cümlədə
yeri –yerində işlətməyi və rabitəli mətnə daxil etməyi bacarmadan fikrin olduğu kimi ifadəsi
mümkün deyildir.

Nitqin inkişafı əsasən kiçik yaşlarından formalaşmağa başlayır. Nitq inkişafı dedikdə
şagirdlərin xarici aləmi düzgün qavramaları, onu qrammatik və üslubi cəhətdən savadlı
cümlələrlə ifadə etmələri nəzərdə tutulur. Bu zaman şagirdlərin lüğət ehtiyatının
zənginləşdirilməsi, dəqiqləşdirilməsi, fəallaşdırılması, təmizliyi, düzgün tələffüz və cümlə
üzrə iş prosesində qazandığı vərdişlərdən istifadə olunur. Uşaqların nitqinin normal inkişaf
etməsi onların ədəbi dilin normalarına nə dərəcədə yiyələnməsindən çox asılıdır. Bu dövrdə
başlıca ünsiyyət forması şifahi nitq olduğundan onun təmizliyinə, düzgünlüyünə, vahid
normalar əsasında qurulmasına fikir verilməlidir.

Şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsində lüğət üzrə işlər xüsusi yer tutur. Söz dilin əsas
leksik vahididir. Sözü xarakterizə edərkən onun leksik, qrammatik, fonetik xüsusiyyətlərini-
fonetik ifadəliliyini, semantik valentliyini, vurğusuz və ya vurğulu olmasını, leksik-
qrammatik münasibətdə olmasını, bütövlüyünü, nitq axınından ayrılmanı, cümlə içərisində
işlənməsini nəzərə almaq lazımdır. Sözlər hər zaman şagirdin idrak obyekti olmaqla, bir
tərəfdən leksik, digər tərəfdən qrammatik mənaya malikdir. Sözün leksik mənası dedikdə
onun əşya və hadisələri ifadə etmək qabiliyyəti, sözün maddi mənası obyektiv varlığın
müxtəlif hadisələri ilə münasibəti nəzərdə tutulur. Qrammatik məna isə hər cür konkretlikdən
məhrum olan ümumiləşmiş mənadır. [1, s. 49]

Şagirdlərin aşağı siniflərdə lüğət üzrə bilik və bacarıqlara yiyələnmələri labüddür.
Ətrafdakılarla ünsiyyət, oxu, müşahidələr və praktik işlər şagirdlərin lüğət ehtiyatını yeni
sözlər və terminlərlə zənginləşdirir. Bu prosesdə onların nitqi həm kəmiyyət, həm də
keyfiyyətcə zənginləşir. Hər bir söz get-gedə yeni məna kəsb edir.

Lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsində öyrənilən səs və hərfə dair verilmiş söz və həmin
səslərin işləndiyi sözləri əks etdirən şəkillərin (nal, banan, ananas, durna, meymun, tələ,
kəmər, zənbil, lələk, ilbiz, çəyirtkə, cırcırama, fincan, stul, zəng, tava, göbələk, bəbir, yaba,
bel, çətir, raket və s.) mühüm əhəmiyyəti vardır. Dərslikdəki şəkillər sözün mənasının
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asanlıqla anlaşılmasına şərait yaradır. Bu sözlərin hamısını az müddətdə şagirdlərin fəal
lüğətinə daxil etmək mümkün olmasa da, yeri gəldikcə onların bu sözlərdən istifadə
etmələrinə nail olmaq lazımdır. [2, s. 222]

Nitq inkişafı prosesində şifahi və yazılı nitqin də böyük əhəmiyyəti vardır. Şifahi nitq
yazılı nitqdən bir çox cəhətinə görə fəqlənir. İlk növbədə bu nitq yazılı nitqdən xeyli qədimdir.
Hələ yazı əmələ gəlməzdən əvvəl insanlar bu nitq formasından geninə-boluna istifadə etmişlər.
İkincisi şifahi nitq jest, mimika və intonasiya ilə müşayiət olunur. Şifahi nitqin əsasını
obrazlılıq təşkil edir. Problemin tədqiqi bizi “obrazlılıq nədir?” sualına cavab vermək
vəzifəsilə qarşılaşdırdı. Alimlərin bir qrupu onu bədii üsluba aid edirlər. Onların fikrincə,
obrazlı deyim seçmə nitq vahidlərinin sərrast düzümündən yaranır. Möcüzəli ifadələr, sehrli
sözlər toplusudur.

Bizi əhatə edən əşyaları hamımız görürük. Çox vaxt hadisələrin iştirakçısı oluruq. Bu
barədə hamı fikir söyləyə bilər. Obrazlı nitqə yiyələnməmiş şəxslər fikrini quru, sxematik
halda ifadə edirlər. Bu o qədər də diqqəti cəlb etmir. Obrazlı nitq sahiblərində faktlar,
hadisələr özgə qiyafə alır. Başqa sözlə içindəki gizli ruhi qüvvənin insan şüurunda parlaqlıq,
əlvan lövhə yaradır. Təlimin mühüm vəzifələrindən biri şagirdlərdə fikrini obrazlı ifadə
etməyə maraq oyatmaqdan ibarət olmalıdır. Bu şagirdlərdə müəyyən motiv, sinifdə xüsusi
situasiya yaradır.

Obrazlı nitqin inkişafı ilə əlaqədar aparılan anket sorğusu, şagirdlərin şifahi və yazılı
inşaları, ifadələri üzərindəki müşahidələr bizə bu istiqamətdə daha geniş ölçüdə və səmərəli
işlər aparmağa imkan verir. Məlum oldu ki, şagirdlərin obrazlı nitqinin inkişafı ilə əlaqədar
məktəblərimizdə bir sıra nöqsanlara yol verilir. Belə ki, müəllimlərin bəziləri obrazlı nitqin
mahiyyətini, ona verilən tələbləri aydın təsəvvür eləmirlər. Onlar çox zaman mətnləri (şeir və
hekayələri) yalnız oxutdurmaqla, onun məzmununu danışdırmaqla öz işlərini bitmiş hesab
edirlər. Şagirdlərin lüğət ehtiyatını söz birləşmələri ilə zənginləşdirmirlər. İkinci qrup
müəllimlər tədris materialının ifadəli oxunmasına, məzmunun şüurlu mənimsənilməsinə o
qədər də diqqət yetirmirlər. Heç şübhəsiz ki, belə olduğu halda mətnlərdəki obrazlı ifadələr,
cümlələr üzərində zəruri işlərin aparılmasından söhbət gedə bilməz. Dərslərdə mətnlərin
oxutdurulması, arabir şagirdlərə sualların verilməsi, şəkillərin təsvir edilməsi şagirdlərin
obrazlı nitqinin inkişafını təmin edə bilməz.

Obrazlı nitq prosesinin məzmunu monoloji və dioloji olur. Onlar xarici nitqdə baş verir.
Bu heç də o demək deyildir ki, burada daxili nitq iştirak etmir. Belə düşünmək ciddi səhvdir.
Daxili nitq xarici nitq üçün ilkin mərhələdir. [3, s. 36]

Dioloji nitq: Bu nitq fəaliyyətinin bir forması olaraq müəyyən situasiyada iki və daha artıq
şəxs arasında bir-birini izləyən, növbələşən danışıqdır. Burada danışan, daha doğrusu, fikri
ifadə edən şəxs əvvəlcə daxilən öz-özünə düşünür, sonra isə xarici nitqdə keçir, yəni demək
istədiyini sözlə ifadə edir. Fikri qəbul edən (dinləyən, eşidən) isə əvvəlcə dinləyir, sonra
düşünür, daxili nitqdən xarici nitqə keçərək müsahibinə müvafiq cavab verir. Burada
monoloji nitqdən fərqli olaraq söhbətə öncədən hazırlıq görülmür. Bu səbəbdən dioloji nitqdə
tərəflər daha fəal olurlar.

Nitqin dioloji forması mükalimə də adlanır. Danışıq nitqi üçün səciyyəvidir. Bu yığcam və
ixtisar olunmuş nitqdir. Orada ifadələr bir qədər qısa, sintaktik quruluşlar sadədir. Yarımçıq
cümlələrdən daha çox istifadə olunur. Nitqin bu növündə digər vasitələrdən də - jest, mimika,
əl-qol hərəkətləri və s. istifadə olunur. [3, s. 72]

Monoloji nitq: Monoloq latın sözü olub mənası bir şəxsin nitqi deməkdir. O, danışanın hər
bir mövzu haqqında fikirlərini geniş, müfəssəl və yaxud yığcam, müxtəsər şəkildə rabitəli və
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məntiqi ardıcıllıqla ifadə olunmasıdır. Monoloq bir adam tərəfindən söylənir, çoxluq
tərəfindən dinlənilir.

Monoloqda işlədilən cümlələr eyni planlı və bərabər hüquqlu olur. Onlardan biri digərini
izah edir, tamamlayır. Bu cümlələr vahid məqsədə xidmət edən qollardır. Qollardan biri
ixtisar edildikdə, atıldıqda fikir təhrif olunur. Diaoloqdan fərqli olaraq burada cümlələrin sayı
yox, nitq uzun müddət davam edir, bitkin fikir ifadə olunur. [4, s. 371]

Uşaqların monoloji nitqinin xüsusiyyətlərini dəqiq müəyyənləşdirmək, onları kəmiyyət və
keyfiyyətcə araşdıraraq qeydə almaq çox çətindir. Onların nitqinin surətlə dəyişkənliyi buna
imkan vermir. Araşdırmalar və lent yazılarının təhlili göstərdi ki, altıyaşlıların hər birinin öz
nitqi, öz aləmi var. Ona görə də ibtidai siniflərdə monoloji şifahi nitqin inkişafı üzərində işin
sistemli və məzmunlu təşkili üçün əvvəl onların I sinifdə dərs ilinin başlanğıcında monoloji
nitqin xüsusiyyətləri dəqiq öyrənilməlidir. Bu məqsədlə respublikanın müxtəlif zonalarında
(Bakı, Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Lənkəran, Ordubad, Zaqatala, Qax, Ucar, Quba və s.) şəhər və
kənd məktəblərinin I siniflərində tədris ilinin əvvəlində 730 uşaq nitqi üzərində tədqiqat
aparıldı. Müəllimlərə aparılacaq işin sistemi ilə bağlı məsləhətlər verildi. Uşaqların yaş
səviyyəsi, fərdi və psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla əyani vasitələr hazırlandı. Əyani
vasitələrin (şəkillərin), müşahidə obyektlərinin çətinlik dərəcəsi və coğrafi şərait həm şəhər
həm də kənd uşaqları üçün təxminən eyni olmuşdur. Təhlil prosesində monoloji nitqin
xüsusiyyətləri ümumiləşdirilmişdir. Bu araşdırmalar altıyaşlıların monoloji nitqinin
xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirməyə imkan verdi:

— tqdə daha çox dialektlərin işlənməsi;
— nitqdə tufeyli söz və ifadələrin işlənməsi;
— sözləri sinonimləri ilə daha dəqiq mənada əvəz edə bilməmələri;
— sözlərin məcazi mənalarından istifadə edə bilməmələri və s.
Altıyaşlıların monoloji nitqinin dəqiq öyrənilməsi birinci sinifdə bu sahədə aparılacaq

işlərin əsasını təşkil edir. Ona görə də bu xüsusiyyətlər nitq inkişafı üzrə işlər aparılarkən
mütləq nəzərə alınmalıdır. [4, s. 383]

Beləliklə, son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ibtidai siniflərdə şagirdlərin nitqinin inkişaf
etdirilməsi üzrə işlər apararkən dilin təsvir və ifadə vasitələri haqqında elmi müddəalar nəzərə
alınmalıdır. Fikrin məntiqi ardıcıllıqla izahına, bu sahədəki işlərin pedaqoji və psixoloji
xüsusiyyətlərinə mütləq diqqət yetirilməlidir.

Məqalənin aktuallığı. Nitqin inkişafı aktual məsələlərdən biridir. Təkcə aşağı siniflərdə
deyil hal–hazırki dövrümüzdə də nitqin inkişafına dair bir çox araşdırmalar, tədqiqatlar
aparılır. Düzgün danışıq, düzgün nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün bir sıra metodlar
tətbiq olunur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, məqalədə nitqin
növlərindən əlavə, ibtidai siniflərdə onların lüğət ehtiyatlarının inkişafına, düzgün oxunun
rəvanlığına kömək olacaq nümunələr də göstərilib.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas, orta ümumitəhsil
məktəb müəllimləri, şagirdlər, tələbələr, magistrantlar eləcə də tədqiqatçılar da istifadə edə
bilərlər.
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Н. Исмаилова

Лингвистические основы речевого развития

Peзюме

Развитие нашей речи происходит с малых лет и до наших времен. У школьников в
основном правильное чтение и разговор является причиной развития словарного запаса
и свободного выражения своих мыслей. Существует несколько видов речи. В данный
момент мы пользуясь этими видами еще лучше развиваем свою речь.

N. İsmayılova

Linguistic bases of speech development

Summary

The development of our speech continues to grow from the youngest day till nowadays.
Essentially proper reading, speaking, enrichment of recourses in students leads us
development of our vocabulary and express our speech correctly. There are many types of
speech. Currently, by using these species we make our speech even more noticeable.

Redaksiyaya daxil olub: 17.05.2019
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Daun sindromlu şəxslərin peşə hazırlığına
verilən psixoloji-pedaqoji tələblər
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İntellektual əlilliyi olan gənclər xüsusi olaraq təşkil olunmuş qruplarda kolleclərdə əlçatan
peşə təhsili alırlar ki, bu da onların sosial adaptasiyasını və cəmiyyətə inteqrasiyasını
asanlaşdırır. Daun sindromlu gənclər də, intellektual əlilliyi olan şəxslərdir. Biz onların,
xüsusi təhsil ehtiyacları olan şəxslər olmasını unutmamalıyıq. İntellektual geriliyi adı altında
bütün psixikada, bütövlükdə bütün insanlarda keyfiyyət dəyişikliyi, mərkəzi sinir sisteminin
üzvi zədələnməsi nəticəsində, yalnız intellekt deyil, həm də insanın bütün emosional iradi
sahəsi pozulmuş olur. Bu cür gənclərin peşə hazırlığının təşkili yaş və fərdi tipoloji
xüsusiyyətlərinə, eləcə də somatik və nevropsixoloji vəziyyətinə uyğun optimal pedaqoji
şəraitin yaradılmasını tələb edir. Belə şəraitin təmin edilməsi üçün peşə hazırlıq mərkəzləri
metodik dəstək və xüsusi təlim keçmiş kadrlara sahib olmalıdır. Hazırkı mərhələdə, peşə
hazırlıq mərkəzlərinin əksəriyyəti bu cür gənclərin peşə hazırlığını həyata keçirmək üçün
xüsusi texniki və vizual vasitələrin mövcudluğundan bəhs edə bilməz. Müəllimlərin peşə
fəaliyyəti xüsusi dərslik və proqramların olmaması ilə mürəkkəbdir. Çox vaxt müəllimlər
təhsili öyrədərkən natamam dərsliklər və əyani vəsaitlərdən istifadə edirlər ki, bu da
materialın qəbulu və assimilyasiyasını çətinləşdirir. Bu kateqoriyadan olan tələbələrin
xüsusiyyətlərinə uyğun material seçmək, həmçinin düzəliş yönümünü nəzərə alaraq, hər bir
müəllim öz intizamına görə müstəqil bir proqram tərtib etmək məcburiyyətində qalır. Xüsusi
peşə hazırlıq mərkəzlərinin müəllimlərinin əksəriyyəti xüsusi psixoloji və pedaqoji təhsili
olmadığını nəzərə alaraq, onların intizamında metodik dəstək inkişaf etdirmək çətindir. Bir
müəllimin istifadə etdiyi tədris materiallarının keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün əsas meyar
şəxsi təcrübə və sağlam düşüncədir. Çünki Daun sindromlu şəxslərin özünəməxsus fərdi
xüsusiyyətləri vardır ki,onların fərdi xüsiyyətlərinə təcrübə nəticəsində daha çox bələd olmaq
olur. Hər zaman bütün Daun sindromlu uşaqlara eyni metodikanı, texnologiyanı tətbiq etmək
mümkün olmur. Beləliklə, tədris prosesinin didaktik və metodik dəstəyi, bu kateqoriyadan
olan tələbələrin xüsusi təhsil ehtiyaclarına cavab verən xüsusi texnologiyaların seçilməsi
müəllimlər üçün ciddi bir vəzifədir.

Son dövrlərdə xüsusi peşə hazırlığı məktəblərinin məzunlarının tərkibi daha mürəkkəbləşir.

mailto:gunay.badalzade@mail.ru
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Peşə hazırlığı mərkəzlərində, reabilitasiyalarda Daun dindromlu gənclər müəyyən bacarıqlara
yiyələnmək üçün gəlirlər. Təəssüflər olsun ki, müəllimlərin "pedaqoji laqeydlik" səbəbiylə bu
kateqoriyaya daxil olan qruplarda yeniyetmələrin olması çətindir. Bunlar sosial səbəblərə
əsaslanan intellektual geriliyi olan gənclərdir. Bu uşaqlar sosial və pedaqoji reabilitasiyanın
təşkili üçün peşəkar bir yanaşmaya ehtiyac duyurlar. Düzgün peşə hazırlığınn təşkili Daun
sindromlu gənclərin sosial adaptasiyası üçün vacib şərtdir. Onların məktəbdən sonrakı
həyatının daha səmərəli və faydalı olması üçün mütləq bir sahə üzrə ixtisaslaşması lazımdır.
Əks halda Daun sindromlu gənclərdə geriləmə, özünə qapanma, cəmiyyətdən təcrid olma
kimi hallar müşahidə olunur. Bu səbəbdən hal-hazərda valideynlərin də, ən çox maraqlandığı,
narahat olduğu məsələ bu sahədir.

Bütün mərkəzlərdə xüsusi təlim keçə biləcək intellektual əlilliyi olan uşaqların peşə
hazırlığını təşkil edən pedaqoji işçilərin heyəti yoxdur. Pedaqoji işçilərin peşə fəaliyyətinin
həyata keçirilməsində əhəmiyyətli yardım mərkəzlərdə çalışan psixo-pedaqoq tərəfindən
təmin edilə bilər. Bu cür mütəxəssislərin əksəriyyəti də intellektual əlilliyi olan gənclərlə
işləmək üçün xüsusi təlim keçmədiklərinə baxmayaraq, xüsusi psixologiya sahəsində nəzəri
biliklərə malikdirlər. Təcrübə ilə birgə peşə təhsili qruplarının gənclərinə deyil, peşə təhsili
şagirdlərinin və bu şagirdlərlə işləyən müəllimlərin peşə fəaliyyəti üçün psixoloji və pedaqoji
dəstəyi uğurla həyata keçirə bilərlər. Belə bir müşayiəti təşkil edərək psixo-pedaqoq
müəllimlərə yetərli üsul və vasitələrin seçilməsində, pedaqoji prosesin təşkilində müəyyən
üsullardan istifadə edilməsində yardımçı olmalıdır. Psixo-pedaqoqun əsas vacib strategiyaları
bunlardır: peşə təlim qruplarını, pedaqoqlar və psixoloqların dərslərini ziyarət etmək və analiz
etmək; təhsil prosesinin humanistləşməsinə, müəllimin əlverişli bir psixoloji iqlim yaratma
qabiliyyətinə dəstək verməli; sinifdə rahat və səliqəli bir atmosferin olmasını təmin etməli;
şagirdlərin əhval-ruhiyyəsinə nəzarət etməli. Müəllim şagirdlərin psixoloji vəziyyətində baş
verən dəyişiklikləri, səbəbsiz əhvalının dəyişməsini və eforiyanı qəbul etməlidir. Çünki əhval-
ruhiyyənin tez-tez dəyişməsi Daun sindromlu şəxslər üçün xarakterik xüsusiyyətdir. Onların
dərs prosesində qeyri-ixtiyari olaraq tez-tez əhval-ruhiyyələrinin dəyişməsi (gülmək, qəfildən
ağlamaq, narahatlıq, qorxu və s.) müşahidə olunur. Dərslərə gəlincə, müəllimlər pedaqoji
optimistlik prinsipini xatırlamalı və hər bir gəncin potensialını nəzərə alaraq, onunla ünsiyyət
qurmağı, müsbət nəticəyə münasibət göstərməsini və düzgün təşkil olunmuş öyrənmənin
inkişafın aparılmasını nəzərə almalıdırlar.

Şagirdlərlə bu şərtlərlə işləmək üçün normal inkişaf etməkdə olan gənclərin
öyrədilməsində istifadə edilən ənənəvi üsullardan istifadə etmək həmişə mümkün deyil, ona
görə də təhsilin və xüsusi təhsil texnologiyalarının metodları və üsullarını tətbiq etmək
lazımdır. Bu üsulları seçərkən şagirdin fərdi xüsusiyyətlərini və qabiliyyətini nəzərə almaq
vacibdir.

Təhsil məlumatlarının ötürülməsinin əsas üsulları praktiki və vizualdır və bəzi peşə
hazırlığı müəllimlərini maraqlandıran şifahi metodlar onlara əlavədir. Bu metodlar, əlilliyi
olan uşaqların vizual effektiv düşüncə tərzinə üstünlük verdiyindən, təhsil məlumatlarını
tələbələr üçün əlçatan bir şəkildə daha çox ötürmək, qəbul etmək, saxlamaq və işləməyə
kömək edir və fenomenlər arasında məntiqi əlaqələr və səbəb-nəticə əlaqələri qurmaq çətindir.

Koreksiyaedici təlimdə əyanilikdən istifadə tələbələrin təhsil materialı ilə dolğun və daha
dərin bir şəkildə başa düşülməsinin, müəllimin şifahi nitqini və çap olunmuş materiallarda
yazılmış sözlərin anlaşılmasının aparıcı üsuludur.

İntellektual əlilik zamanı, sürətli nitqdən istifadə etmək, uzun danımaq şagirdlərin
yorulmasına səbəb olur və bir çox narahatlıqlar yaranır. Nəzərə alsaq ki, Daun sindromlu
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şəxslər də bu kateqoriyaya aiddir. Buna görə müəllimlərin və sənaye təhsil ustalarının
nitqlərinin tənzimlənməsinə xüsusi ehtiyaclar var. Şagirdlərə öyrədərkən ağır materiallardan
və tez-tez şifahi metodlardan istifadə etməkdən imtina etmək lazımdır. Bu kateqoriyaya aid
şagirdlər üçün normal şagirdlər üçün peşə hazırlıq mərkəzlərində geniş istifadə edilən
mühazirələr sistemini istifadə etmək qəbul olunmazdır. Müəllimlərin dediklərini qeyd etməyə
çətinlik çəkən şagirdlərdə bəzən mənfi emosional vəziyyətlər və təcavüzkar hücumlar
müşahidə olunur. Bu uşaqlarla işləyərkən öyrənmə fəaliyyətləri tələbələr üçün kifayət qədər
zəngin olmalıdır. Müəllimin vəzifəsi şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq optimal
intellektual yükü seçməkdir. Müəllimin, sənaye təlim ustasının əsas strategiyalarından biri
odur ki, mütləq sinif otağında hər bir tələbə üçün uğurlu bir vəziyyət yaratmalıdır, çünki bu,
motivasiyanı artırmağa və öyrənmək arzusuna səbəb olur.

Təlim fəaliyyətinin effektiv və əlçatan şəkildə qurulması hər bir mövzu üçün əsas
materialın seçilməsi və təkrar konsolidasiyasını əhatə edir. Yaddaşını yaxşılaşdırmaq üçün adi
uşaqların öyrədilməsindən çox daha əhəmiyyətli olan materialları bir neçə dəfə təkrar etmək
lazımdır. Tələbələri daima diqqət mərkəzində saxlamağa təşviq etmək lazımdır, çünki bu
gənclərin kateqoriyasında özbaşınalıq, fədakarlıq, maraq və təşəbbüs motivasiyası yoxdur.

Bütün bu tələbləri nəzərə alaraq Daun sindromlu gənclərin peşə hazırlğını düzgün və
uğurlu təşkil etmək olar. Eyni zamanda peşə hazırlığının daha effektli olması üçün bütün peşə
hazırlığı mərkəzlərinin, reabilitasiyalarının mütəxəsssiləri birlikdə müzakirələr aparıb
səmərəli təlim proqramı hazırlamalıdırlar.

Məqalənin aktuallığı. Effektiv təhsil xidmətlərinin inkişafı və məktəb sonrası nəticələrin
yaxşılaşdırılması üçün davam edən milli səylərə baxmayaraq, intellektual əlilliyi olan gənclər
bir sıra kritik məktəb və məktəbdənkənar göstəricilərinə görə əlilliyi olmayan yaşıdlarından
geridə qalırlar. Orta məktəbdən sonrakı həyata, təhsilə keçmək onlara xüsusilə çətin ola bilər.
Bu səbəblərdən onların peşə hazırlığı hal-hazırda vacib məsələlərdən biridir. İntellektual
əlilliyi olan şəxslərin əsas kontingenti olan Daun sindromlu şəxslərdə sadalanan çətinliklərlə
rastlaşırlar. Bu məqalədə Daun sindromlu şəxslərin peşə hazırlığı məsələlərindən bəhs etməyə
çalışmışıq. Onların peşə hazırlığı istiqamətində hazırlığına verilən psixoloji-pedaqoji tələbləri
aydınlaşdırmağa çalışmışıq.

Məqalənin elmi yeniliyi. Daun sindromlu şəxslərin peşə hazırlığı istiqamətində psixoloji-
pedaqoji tələblər araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalədən korreksion pedaqogika və
psixologiya üzrə çalışan mütəxəssislər, tələbələr, magistrantlar və valideynlər istifadə edə
bilər.
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Г. Бaдaлзадe

Психолого-педагогические требования к профессиональной
подготовке лиц с синдромом Дауна

Резюме

Сегодня буквально на всех фронтах ведется борьба за предоставление детям и
подросткам с ограниченными возможностями здоровья равных с их обычными
сверстниками возможностей в получении образования. Раннее (с момента рождения)
выявление отклонений в развитии ребенка, интенсивное коррекционно-развивающее
воздействие в первые годы жизни и комплексная поддержка семьи такого ребенка,
социальная и образовательная интеграция на дошкольной ступени образования,
решительные (хотя и не всегда грамотные) попытки образовательной интеграции детей
с отклонениями в развитии в массовые школы – вот признаки развития и модернизации
современной отечественной системы общего и специального образования. При этом
следующее звено в обеспечении образовательных и социальных прав детей с
ограниченными возможностями здоровья – профессиональная подготовка подростков и
их последующее трудоустройство – практически не функционирует. Между тем, эти
аспекты уже сейчас являются крайне востребованными семьями «особых» детей, и их
отсутствие сводит «на нет» все усилия общества по реабилитации и интеграции детей и
молодежи с отклонениями в развитии. Вот почему имеющийся в данной сфере опыт
должен тщательно анализироваться и активно распространяться.

G. Badalzade

Psychological and pedagogical requirements for
professional training of persons with Down syndrome

Summary

Today, literally on all fronts, there is a struggle to provide children and adolescents with
disabilities with equal opportunities with their regular peers in education. Early (from birth)
identification of deviations in the child’s development, intensive correctional and
developmental impact in the first years of life and comprehensive support for such a child’s
family, social and educational integration at the preschool level of education, resolute (though
not always literate) attempts at educational integration of children with deviations in the
development of mass schools - these are signs of the development and modernization of the
modern domestic system of general and special education. At the same time, the next link in
ensuring the educational and social rights of children with disabilities - vocational training of
adolescents and their subsequent employment - practically does not function. Meanwhile,
these aspects are already extremely demanded by the families of “special” children, and their
absence brings to naught all the efforts of society to rehabilitate and integrate children and
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young people with developmental disabilities. That is why the experience in this field should
be carefully analyzed and actively disseminated.

Redaksiyaya daxil olub: 07.05.2019
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Canlı orqanizmin energetikası — bioenergetika
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Bizim canlı aləm, enerjini, günəşdə baş verən nüvə reaksiyaları zamanı ayrılan enerjidən
alır. Günəş sistemində gedən nüvə reaksiyasını ümumi şəkildə aşağıdakı kimi göstərmək olar:

41H1 2He4 +21e+ + h
Burada, h günəşdən şualandırılan enerjinin fotonunun enerjisidir. Yer kürəsində olan

bütün canlılar düz və dolayı yolla bu şulanmadan istifadə edirlər.
Yer atmosferinin yuxarı sərhəddində 1 m2 sahəyə düşən, günəş radiasiyasının enerji seli

1550 Vt [(8,4.104 C/(m2.dəq və ya 1,93 kal/(sm2.dəq)]-yə bərabərdir. Bu ədəd günəş sabiti
adlanır. Günəş şuaları yer atmosferindən keçdikdə onun spektral tərkibi bir qədər dəyişir:
dalğa uzunluğu 290 nm-dən kiçik olan ultrabənövşəyi şualar yer atmosferinin yuxarı
qatlarında olan ozon təbəqəsi tərəfindən udulur, uzun dalğalı infra qırmızı şuaların müəyyən
hissəsi isə atmosferdə olan su buxarı tərəfindən udulur. Günəşin, yer səthinə çatan radiasiya
seli, günəşin, yerin üfüqi səthindən olan hündürlüyündən, atmosferin vəziyyətindən
(rütubətliliyindən) və günəş şualarının yer atmosferində getdiyi yolun uzunluğundan asılı
olaraq çox geniş diapazonda (1,5-1,6 kal/(sm2.dəq) intervalında), maksimum 30 dəfə fərqlə
dəyişir. Ən əhəmiyyətli halda yer səthinin 1 m2 sahəsinə 1120 Vt günəş radiasiyası seli düşür.
Günəş radiasiyasının atmosferdə dəyişməsindən asılı olaraq, onun spektral tərkibi də dəyişir.
Şəkil 1 b-də günəş şulanmasının spektral sıxlığının dalğa uzunluğundan asılılığının qrafiki
verilmişdir. 1 əyrisi yer atmosferinin yuxarı sərhəddində, 2 əyrisi isə yer səthi üzərində həmin
asılılığı göstərir. Bir əyrisi, mütləq qara cismin spektral asılılığına yaxındır, onun maksimumu
470 nm dalğa uzunluğuna uyğundur. 2 əyrisində isə maksimum, təxminən 555 nm bərabərdir.

Günəş şualanmasından istifadə etmək qabiliyyətlərinə görə bütün canlılar avtotrof və
heterotrof orqanizmlərə bölünürlər. Avtotrof orqanizmlər, o orqanizmlərdir ki, onlar öz
bədənlərini sadə mineral maddələrdən və bəzi mineral duzlardan qurmaq qabiliyyətinə
malikdirlər. Həmin maddələr çox az sərbəst enerjiyə malikdirlər, odur ki, onların yüksək
energetik səviyyəli birləşmələrə çevrilmələri üçün daxildən enerji sərf edilməsi zəruridir.
Avtotrof orqanizmlər (yaşıl bitkilər, yosunlar və s.) günəş enerjisindən istifadə edərək üzvi
birləşmələr hazırlayırlar. Heterotrof orqanizmlər özləri üzvi maddə hazırlamaq
qabiliyyətindən məhrumdurlar. Onlar lazım olan enerjini, qəbul etdikləri hazır üzvi
maddələrin parçalanmasından alırlar.

XIX əsrin 40-cı illərində R. Mayer, C. Coul, H. Helmhols tərəfindən enerjinin saxlanması

mailto:drmusayev@gmail.com
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qanunu kəşf edildi. Nəticədə uzun müddət aydınlaşdırılmamış (müəmmalı) qalan bir məsələ:



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

153

a) Şəkil 1 b)
insan və heyvan orqanizmlərində istifadə olunan enerjilərin haradan, hansı mənbədən
alınması, necə emal olunması məsələsi, yəni, təbiətdə enerjinin dövr etmə qanunauyğunluğu
aydınlaşdırıldı. K.A.Timiryazevin göstərdiyi kimi fotosintez prosesi nəticəsində bitki
orqanizmlərində, günəş şualarının sərbəst enerjisi akkumuiyasiya olunur (toplanır),yəni, yaşıl
bitkilərdə mürəkkəb üzvi birləşmələrin kimyəvi potensial enerjisinə çevrilir. Canlı
orqanizmində isə, qəbul edilən yeyinti məhsullarının həzmi nəticəsində, mürəkkəb üzvi
birləşmələrin kimyəvi enerjisi, enerjinin kinetik formalarına: istilik, mexaniki və elektrik
enerjilərinə çevrilir. Beləliklə, bitkilər gizli potensial enerjini özündə toplayır
(akkumulyalaşdırır), heyvanlar isə, orqanizmdə gedən kimyəvi parçalanma reaksiyası
nəticəsində bitkilərdə toplanmış (akkumulyasiya olunmuş) və parçalanma nəticəsində ayrılan
enerjidən istifadə edir. Heterotrof orqanizmlərdə yüksək molekullu birləşmələr sintez olunmur,
onlar bir başa yüksək molekullu yeyinti məhsullarını qəbul edir və onların parçalanması
nəticəsində ayrılan enerjidən istifadə edirlər.

Təbiətdə avtotrof və heterotrof orqanizmlər arasında əlaqə aşağıdakı sxemdə göstərilən
formada mövcuddur.

Canlı orqanizmlər, üzvi aləmin sərbəst mövcud olan və özünü tənzimləməyə qabil vahid
bir varlığıdır. F. Engelsin sözləri ilə desək: “...orqanizm heç şübhəsiz mexanikanı, fizikanı və
kimyanı bir tam şəklində özündə birləşdirən ən ali varlıqdır”. Orqanizm ancaq xarici mühitlə
qarşılıqlı təsirdə mövcud ola bilər. Bu qarşılıqlı təsir nəticəsində orqanizm özünü tənzimləyir
və özünü təzələyir.

Bütün canlı orqanizmlər energetik cəhətdən biri-biri ilə əlaqədə olub, qida maddələrindən
istifadə edirlər. Canlı orqanizmlər istilik maşını kimi işləmirlər, çünki onlar temperatur və
təzyiq fərqindən istifadə edib, faydalı iş görə bilmirlər. Canlılar üçün yeganə enerji mənbəyi,
günəş enerjisinin təsiri ilə qida məhsullarında toplanmış və kimyəvi reaksiyalar nəticəsində
onların orqanizmlərində ayrılan enerjidir.

Canlı orqanizmlərdə enerji çevrilmələrinin tədqiqi göstərir ki, onlar istilik maşını kimi yox,
kimyəvi maşın kimi: kimyamexaniki, kimyaelektrik, kimyaosmotik fəaliyyət göstərirlər.
Orqanizmlərdə, iş görmə zamanı ayrılan istilik, hərəkət etdirici qüvvənin yaratdığı itkini əks
etdirmir (onun nəticəsi deyil), tamamilə başqa (kənar) itkini, maşın hissələrinin sürtünməsi
zamanı ayrılan istiliyə bənzəyir. Orqanizm nəinki istilik maşınlarında olan və onların
işləməsini təmin edən kəskin (böyük) temperaturlar fərqi yaradan mexanizmə malik deyil,
əksinə özünün ali sələfləri olan istiqanlı canlıların malik olduğu qaydada, bütün işləri
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izotermik şəraitdə yerinə yetirmək xassəsinə malikdir.
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Ona görə də orqanizmdə hasil olan istiliyi mütləq şəkildə əhəmiyyətsiz istilik kimi qəbul
etmək olmaz. İstiqanlıların orqanizmi, bədəninin temperaturunu sabit saxlamaq üçün, kifayət
qədər istilik enerjisinə ehtiyacı var. Orqanizmi “təmiz güc mühərriki (onu kimi işləyən maşın)
ilə müqayisə etmək olmaz, onu daha çox istilik elektrik stansiyası ilə müqayisə etmək
lazımdır, hansındakı itmiş hesab edilən istilik, mənzilləri qızdırmaq üçün istifadə edilir”.

İstiqanlılarda istilik məhsuldarlığı iki mexanizm vasitəsilə tənzimlənə bilər: birinci növ
istilik ayrılmasının sürətləndirilməsi və ikinci növ istilik hasilinin artırılması yolu ilə. Məsələn,
bədənin ifrat soyuması zamanı orqanizmdə, fizioloji tənzimləmə yolu ilə birinci növ istiliyin
ayrılması sürətləndirilir. Bunun üçün oksidləşmə metabolizmi, istilik hasilini əsas alınma
üsulundan, dolayı alınma üsuluna yönəldilir. Sonuncu yol az məhsuldardır, ATF-in sintezi
azalır, lakin əvəzində, uyğun olaraq daha çox istilik ayrılır. Bundan başqa, orqanizmdə istilik
məhsuldarlığı aktiv proseslər (əzələ titrəyişi) hesabına, ikinci növ istiliyin çoxalması hesabına
artır.

Canlı sistemlərdə istər bütöv orqanizm, istərsə də ayrıca bir orqan olursa-olsun (əzələ,
toxuma və b.) onun işi, yalnız daxildən verilən enerjinin hesabına görülə bilməz, yəni canlı
sistem daimi istilik mühərriki kimi işləyə bilməz. Bildiyimiz kimi, istilik mühərrikinin faydalı
iş əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır:

Günəş – enerji mənbəyi

Yaşıl bitkilər, yosunlar və s. Qida maddələrinin emalı

Fotosintez prosesi – günəş şüalarının
sərbəst enerjisi mürəkkəb üzvi
birləşmələrin kimyəvi enerjisinə çevrilir

Qida maddələrində sərbəst
enerji toplanır

Avtotrof orqanizmlər:
Bitkilərdə gedən kimyəvi enerji: bitkilərin
parçalnması nəticəsində, onlardakı kimyəvi
enerji, enerjinin kinetik enerji, enerjinin
kinetik formalarının istilik mexaniki və
elektrik enerjisinə çevrilir

Heterotrof orqanizmlər:
Oksigenin təsiri ilə qida maddələri
oksidləşir. Nəticədə qida maddələrinin
sərbəst enerjisi, istilik, mexaniki və
elektrik enerjisinə çevrilir

Alınan enerji, istilik mübadiləsinə və
fəaliyyət prosesinə sərf olunur

Alınan enerji istilik mübadiləsinə
və fəaliyyət prosesinə sərf olunur

İfraz olunan maddələr
CO2 + H2O

O2
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T1 – qızdırıcının mütləq temperaturunu, T2– soyuducunun mütləq temperaturunu göstərir.
Müxtəlif bioloji proseslərin faydalı iş əmsalı müxtəlifdir və heç zaman 100% effekt

alınmır. Qlikoliz prosesinin faydalı iş əmsalı – 36%, bakteriyaların şualanmasının faydalı iş
əmsalı 90%, əzələ təqəllüsünün faydalı iş əmsalı 30%, fotosintez prosesinin faydalı iş əmsalı
75% və s. göstərmək olar.

Əgər biz müxtəlif bioloji proseslərin faydalı iş əmsalını nəzərə alıb, onları istilik mühərriki
kimi işləyən bir sistem kimi götürərək, onların “qızdırıcılarının” temperaturlarını təyin etsək,
o zaman aşağıdakı kimi qeyd edə bilərik: fərz edək ki, 250 – temperaturda əzələnin faydalı iş
əmsalı 30%, qlikoliz prosesininki, 36%, fotosintez prosesininki, isə 75%-dir. Əgər (1)
düsturundan istifadə etsək, o zaman aşağıdakı nəticələr alınacaqdır:

1. Əzələnin işləmə temperaturu:
T2 = 250 + 2730 = 2980
(T1-298)/T1 = 1/3; 3T1-894 = T1;
2T1 = 894; T1 = 894/2 = 4470 K
t1 = 447 – 273 = 1740 S.
2. Qlikoliz prosesi üçün:
T2 = 273 + 25 = 2980
(T1 – 298)/T1 = 1/3,6; 3,6T1 - 3,6 . 298 = T1;
3,6T1 – T1 = 3,6 .298; 2,6T1 = 3,6.298
T1 = (3,6 . 298)/2,6 = 389,50 K
t1 = 116,50 S
3. Fotosintez prosesi üçün:
T2 = 250 + 2730 = 2980
(T1 – 298)/T1 = 1/7,5; 7,5T1 -7,5 . 298 = T1;
6,5T1 = 7,5 . 298; T1 = (7,5 .298)/6,5
T1 = 351,50 K; t1 = 78,50 S.
Göründüyü kimi, əzələ sistemi istilik maşını kimi işləsəydi 1740C, qlikoliz prosesi

116,50C və fotosintez prosesi 78,50C getməli idi. Bu isə real hal deyildir. Çünki həmin
proseslərdə iştirak edən fermentlər, xüsusən zülali quruluşlu maddələr 40-600 temperatur
hüdudunu keçəndən sonra dərhal öz tərkiblərini və quruluşlarını dəyişdirirlər.

Məqalənin aktuallığı. Dəqiq elmlərin tibbin müxtəlif sahələrində tətbiqi tibbi tədqiqat
üsullarında aktual problemlərdən biridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Canlı orqanizmin tədqiqinin, termodinamik tədqiqat üsulları ilə
aparılması, müasir elmi tədqiqat üsuludur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Canlı orqanizmin energetikasının
öyrənilməsində, orqanizmdə enerji çerilmələrinin aydınlaşdırılmasında məqalənin müəyyən
praktiki əhəmiyyəti var.
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Н. Мусаев

Энергетика живого организма — биоэнергетика

Резюме

Статья посвящена механизму превращения энергии в живых системах, течению
обмена энергией между организмом и окружающей средой, определению различий
между термодинамическими системами на основе механизмов обмена. Показано, что
все живые организмы, будь то автотрофы или гетеротрофы, черпают первичную
энергию из ядерных реакции, происходящих на солнце. Но, в виду различий в
механизмах использования этой энергии все живые организмы делятся автотрофов и
гетеротрофов. Статья так же указывает, что живые организмы действуют не как
тепловые машины, а как химические.

N. Musaev

Energetic of a living organism — bioenergetics

Summary

The article is dedicated to the mechanisms of energy transformation in a living body, the
course of energy exchange mechanisms between organism and the environment, distinction
between different thermodynamic systems based on the energy transformation. It is shown
that all living organisms, whether autotrophy of heterotrophy, had their primary energy
originating from the nuclear reaction in the sun. However, based on the different ways how
this energy is used, living organisms are divided in to autotrophy and heterotrophy. Article
also stipulates, that living bodies act not like heating machines, rather chemical.

Redaksiyaya daxil olub:13.05.2019
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Son dövrdə pedaqogikaya və fənlərin tədrisi metodikasına aid dərslik və dərs vəsaitlərində
də fəal təlim metodları ilə bağlı geniş məlumatlar verilmişdir. Araşdırmalar zamanı məlum
oldu ki, ənənəvi təlim metodlarından yazanlar ənənəvi təlim metodlarını, fəal təlim
metodlarından yazanlar isə fəal təlim metodlarını ideallaşdırırlar. Biz isə tədqiqatımızda hər
iki metodun vəhdətdə istifadəsinin təlimin keyfiyyətinə təsirini araşdırmağa çalışmışıq.

Metodların tədrisində məqsəd müxtəlif fənlərin tədrisi prosesində istifadə olunan ənənəvi
və interaktiv metodların didaktik və psixoloji problemlərini araşdırmaqdan, interaktiv və
ənənəvi metodlardan vəhdətdə istifadənin forma, vasitə və yollarını üzə çıxarmaqdan, imkan
və yollarını müəyyənləşdirməkdən, onlardan vəhdətdə istifadənin təlimin keyfiyyətinə təsirini
üzə çıxarmaqdan ibarətdir.

Təhsilverici, tərbiyəedici mühit, bilik və bacarıqların müstəqil şəkildə əldə edilməsinə
şərait yaradılarsa, interaktiv və ənənəvi təlim metodlarından sistemli, ardıcıl və vəhdətdə
istifadə edilərsə, təlimin keyfiyyəti yüksələr.

Ümumiyyətlə, təlimdə prosesin mahiyyəti araşdırılmalı, təlim metodlarında istifadənin
didaktik və psixoloji problemləri üzə çıxarılmalı, təlim prosesində interaktiv və ənənəvi təlim
metodlarının vəhdətdə istifadəsi yeni pedaqoji texnologiyanın tərkib hissəsi kimi təhlil
edilməlidir.

Ali məktəbdə biologiyanın tədrisi metodikası fənninin tədrisində interaktiv metodların
ənənəvi metodlarla qarşılıqlı əlaqəsi tələbə və gənclərin idraki-emosional inkişafına,
bütövlükdə şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafına, onların təliminin, müstəqilliyinin inkişafı
imkanlarının yüksəlməsinə səbəb olur.

Təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi ənənəvi və interaktiv metodlardan vəhdətdə istifadənin
səmərəsindən bilavasitə asılıdır.

Əsaslandırılmışdır ki, təlim qarşıya qoyulmuş məqsədə müvafiq olaraq tələbələrin bilik,
bacarıq, vərdişləri mənimsəməsinə, əqli qabiliyyətləri və potensial imkanlarının inkişafına,
özünütəhsil bacarıqlarının möhkəmləndirilməsinə, onlarda dünyagörüşünün
formalaşdırılmasına xidmət edir. Təlim təhsilalma prosesidir. Təlim prosesində şagirdlər elmi
bilikləri mənimsəyir, müəyyən bacarıq və vərdişlər əldə edirlər. Təlim təhsil verməklə yanaşı,
həm tərbiyəedici, həm inkişafetdirici, həm formalaşdırıcı, həm də nəzarətedici funksiya
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daşıyır.
Tələbələrin fərdi xüsusiyyətlərinin (qavrama, dərketmə, nəticə çıxarma qabiliyyətləri)

müxtəlif olmasına baxmayaraq biologiyanın tədrisi metodikası fənnində təlim prosesində
interaktiv və ənənəvi təlim metodları vəhdətdə tətbiq ediləndə onlarda sərbəst və yaradıcı
düşüncə formalaşır, müqayisə etmək, tutuşdurmaq, fərqləndirmək, ümumiləşdirmə aparmaq
və tədqiqatçılıq qabiliyyəti yaranır.

Bu gün əsas məqsəd tələbələrə çox bilik vermək deyil, onlara öyrənməyin yollarını
öyrətməkdir. Həm təlim prosesində, həm də auditoriyadankənar tədbirlər prosesində onlarda
düşünmə qabiliyyətini, fikri fəallığı, müstəqilliyi inkişaf etdirmək əsas məsələlərdən biridir.
Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipinə uyğun olaraq qurulan təlim prosesi yalnız tələbənin
tədqiqatçı mövqeyinə, onun idrak maraqlarına əsaslananda səmərəli olur. Təqdim edilən
informasiyanın ziddiyyətli və yarımçıq olması səbəbindən tələbələr müəyyən gərginlik
yaşamalı olurlar. Bu cür vəziyyətin yaradılması tələbələri qarşıya qoyulmuş məqsədə nail
olmaq yollarını axtarmağa sövq edir və bununla da onların təfəkkürünü fəallaşdırır. Bu da
təbii ki, tələbələrdə idrak fəallığı yaradır, onların tədqiqatçılıq qabiliyyətinin formalaşmasına
kömək edir.

Təlim prosesinin bu cür təşkilində müəllim bələdçi (fasilitator) rolunda çıxış etməlidir. Bu,
müəllimin liderliyinin yeni tipidir. Bu liderlik müəllimlə tələbənin təhsil məqsədinə nail
olmağa yönəldilmiş birgə fəaliyyətinə əsaslanır və onların hər ikisi təlim prosesinin bərabər
hüquqlu tərəf-müqabillərinə çevrilir. Bu zaman müəllim nüfuz sahibi kimi tələbələrə diktə
etmir, böyük Çin pedaqoqu Konfutsi demişkən, müəllim şagirdin səviyyəsinə enir, özünü
ondan yüksəkdə tutmur, sanki onunla bir yerdə inkişaf edir, öyrənir. O, yazırdı: «Alicənab
müəllim şagirdi öyrədəndə və tərbiyə edəndə onu irəliyə aparır, arxasınca dartmır, onda
maraq oyadır, məcbur etmir, ona yol göstərir, lakin yolu sərbəst getməyə imkan yaradır. Nə
qədər ki, o şagirddə maraq oyadır, məcbur etmir, deməli, şagirdin bilik qazanması asanlaşır.
Nə qədər ki, o şagirdə yol açır, deməli, ona düşünmək imkanı verir. Müəllim və şagirdin
arasında müstəqilliyin yaranması, bilik qazanmaq vərdişlərinin aşılanması və şagirdə
düşünmək imkanının verilməsi məhz bunlar müəllimlik məharəti deməkdir».

Konfutsinin sözlərini eyni zamanda tələbələrə də aid etmək olar.
Təlim müəllim və tələbələrin xüsusi təşkil olunmuş şəraitdə qarşılıqlı fəaliyyətidir və onun

mərkəzi həlqəsi idrak prosesidir. Təlim anlayışı və onun mahiyyətinə müxtəlif yanaşmaların
ümumi cəhəti ondan ibarətdir ki, təlim tələbələrin potensial imkanlarının açılmasına, əqli
qabiliyyətlərinin, əxlaqi keyfiyyətlərinin inkişafına və dünyagörüşünün formalaşmasına
istiqamətlənmiş mütəşəkkil bir prosesdir.

Tarix boyu ənənəvi metodlar təlim məqsədlərinin reallaşmasında mühüm rol oynamışdır.
Mövcud təlim sistemlərinə müasirlik nöqteyi-nəzərdən yanaşdıqda artıq ənənəvi monoloji
təlimə nisbətən dialoji təlimin, müəllimin aparıcı rolu ilə müqayisədə onun istiqamətverici,
bələdçi, “fasılitator” rolunun üstünlüyü daha çox nəzərə çarpır. Tələbələrdə fikri fəallığı,
sərbəst düşüncə tərzini, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirmək baxımından
interaktiv ənənəvi təlimin zəruriliyi, onun ənənəvi metodlarla vəhdətdə istifadəsinin vacibliyi
bütün aktuallığı ilə meydana çıxır.

Təlim prosesində ənənəvi və interaktiv metodlardan vəhdətdə istifadənin ən mühüm
şərtləri sırasında təlimin məhsuldarlığının idraki əlaqələrin həcmindən və intensivliyindən;
təlimin keyfiyyətinin qarşılıqlı öyrənmənin intensivliyindən və müəllimin tələbələrlə
ünsiyyətinin keyfiyyətindən asılılığı; meyl, maraq və qabiliyyətlərin nəzərə alınması və s.
mühüm yer tutur.
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Hazır biliklərin müəllim tərəfindən ötürülməsi, dərketmə fəallığının passiv reproduktiv
xaakter daşıması ilə müşaiyət olunan ənənəvi fəlim metodları" ilə müqayisədə təfəkkürün
inkişafına stimul yaradan “hafizə məktəbindən” “təfəkkür məktəbinə” keçməyə imkan verən,
idrak motivasiyası yaradan fəal təlim metodları tələbələrin didaktik münasibətlərin aktiv
iştirakçısına, çevrilməsinə imkan verir. Bu isə həmin metodların vəhdətdə tətbiqinin
zəruriliyini daha qabarıq şəkildə üzə çıxarır.

Ali məktəblərdə biologiyanın tədrisi metodikasından mühazirələrin oxunması zamanı
müəllimin aydın, ucadan deyilən mühazirəsində nitq mədəniyyəti də əsas məsələlərdən biridir.

Nitq mədəniyyəti dilin qrammatik qaydaları əsasında danışmaq, fikri məntiqi, aydın,
yığcam, parlaq, təsirli ifadə edə bilmək üçün münasib sözlər seçmək və onlardan cümlələr
qurmaq, dilin üslubi imkanlarından, rəngarəng ifadəlilik vasitələrindən bacarıqla istifadə edə
bilməkdir.

Mühazirəçinin, xüsusilə müəllimin bu keyfiyyətə — yüksək nitq mədəniyyətinə
yiyələnməsi vacibdir, zəruridir. Bu, müəllimin ümumi mədəni səviyyəsinin başlıca
göstəricilərindəndir. Müəllimin dərin biliyə, geniş məlumata sahib olması heç də kifayət deyil,
həmin bilik və məlumatı dinləyiciyə çatdırmaq da lazımdır. Bunun üçün başlıca vasitə sadə,
aydın, zəngin, orijinal, təsirli nitqdir. Müəllimin məruzəsi, mühazirəsi, çıxışı, nitqi, şərhi,
izahı, suallara verdiyi cavablar və hətta adi danışığı öz kamilliyi, düzgünlüyü, emosionallığı,
estetik gözəlliyi və s. baxımından başqalarından seçilməlidir. Şagird və tələbələr müəllimin
danışığına maraq göstərməli, ondan xüsusi zövq almalıdırlar. Maarifimizin, məktəbimizin
tarixində öz dərin məzmunlu, təsirli çıxışları ilə dinləyicilərin rəğbətini qazanmış müəllimlər
natiqlər çox olmuşdur.

Azərbaycan natiqlik məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri də Xəlil Rza Atatürk
olmuşdur. O, istedadlı alim, gözəl şair olmaqla yanaşı, həm də məşhur söz ustası, natiq idi.
Xəlil Rza Atatürk bir müddət ali məktəbdə Azərbaycan ədəbiyyatından mühazirələr
oxumuşdur. Tələbələr bu mühazirələri xüsusi maraqla dinləyirdilər. Sonrakı illərdə

Xəlil Rza Atatürk özünün daha geniş auditoriyalarda, meydanlardakı odlu çıxışları,
yüksək temperamentli zəngin və parlaq nitqləri ilə xalqın azadlıq və müstəqillik uğrundakı
mübarizəsinə güclü təkan vermişdir. Çox təəssüf olsun ki, belə adamların danışıq tərzi,
natiqlik məharəti barədə hələ indiyə kimi müəyyən bir vəsait hazırlanıb istifadəyə
verilməmişdir. Bu vəsait yenicə fəaliyyətə başlayan cavan müəllimlərə və natiqlik sənətinə
yiyələnmək arzusunda olan digərlərinə böyük fayda verə bilər.

Məqalənin aktuallığı. Ali pedaqoji məktəblərdə tələbələrin biologiyanın tədrisi
metodikası fənnində müasir təlim metodlarından istifadə olunması orta məktəbdə olduğu
zəruridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ali pedaqoji məktəblərdə təlim prosesində ənənəvi və interaktiv
metodlardan vəhdətdə istifadə ən mühüm şərtlərdən biridir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali pedaqoji məktəblərdə həm ənənəvi, həm
də fəal dərs tipindən istifadə edilərək dərslər tədris olunur.
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Г. Гаджиева

Необходимость использования современных методов обучения в
методике обучения студентов высших педагогических школ

Резюме

Сегодня основная цель — не чрезмерная подача студентам знаний, а обучение их
путям получения знаний. И в процессе обучения, и во внеаудиторной работе одним из
основных вопросов является развитие у студентов навыков мышления, мыслительной
активности, самостоятельности.

G. Hajıyeva

The need to use modern teaching methods in the teaching
methods of students of higher pedagogical schools

Summary

Today, the main goal is not to over-serve students with knowledge, but to teach them ways
to gain knowledge. And in the process of learning, and in extracurricular work, one of the
main issues is the development of students thinking skills, mental activity, and independence.
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Метод моделирования является важнейшим универсальным методом исследования.
Модель может во многих отношениях отличаться от самого объекта исследования, но
непременно должна иметь подобие, аналогию с этим объектом, прежде всего в
отношении тех характеристик, которые подлежат изучению и прогнозированию.

Модели можно разделить на три элемента: модели предприятия, которые
используются в качестве основы для принятия решений на уровне предприятия, модель
централизованного планирования хозяйства, когда решение принимается на уровне
централизованного планирующего органа, модель децентрализованной экономики или
её сектора, которая используется при прогнозировании и служит основой
экономического регулирования.

Математическая модель представляет собой совокупность уравнений, неравенств,
функционалов, логических условий и других соотношений, отражающих взаимосвязи и
зависимости основных характеристик моделируемой системы.

При моделировании экономических задач часто используют формулы
математической статистики.

Задачи такого типа определяются следующим образом, т.е. функцией распределения
случайной величины исследуемой на основе результатов полученные в результате
наблюдений является одной из основных тем статистики и называются задачами
оценок неизвестного параметра. В начальном этапе развития математической
статистики при оценке параметров использовалось только метод моментов. Этот метод
прост и обобщенный.

Обучение темы основывается из 3 этапов:
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1. Короткая теоретическая информация;
2. Примеры решенных задач, которые должны решатся на уроке;
3. Задачи которые студенты должны решить самостоятельно.
Пусть Х дискретная случайная величина получает значения с

вероятностью . В этом распределении параметр
неизвестна. может быть одномерной или двумерной. Функция

называется функцией
правдоподобия аргумента дискретной случайной величины Х. Значение
задающее наибольшее значение этой функции называют оценкой параметра
полученное методом наибольшего правдоподобия. Так как функции и получают
максимум при одном и том же значении , при решении практических задач вместо
максимума L находим максимум ln L потому что, найти максимум ln L легче, чем найти
максимум L. Функция называется логарифмической функцией
правдоподобия.

Если одномерная, то из необходимого условие экстремума находим, т.е. из

равенства, критическую точку L.

Если в этой точке имеет место неравенство , то критическая точка
принимается оценкой наибольшего правдоподобия параметра .

Если многомерная, то из системы 3,..., n находим значения .
Обратимся к теории принятия решений. Задачи принятия решений подразделяются

на три группы:
1) задачи в условиях полной определенности, или детерминированные задачи;
2) задачи в условиях вероятностной определенности, или стохастические задачи;
3) задачи в условиях неопределенности.
B моделях каждому набору исходных величин соответствует лишь известное

распределение вероятностей случайных событий прогнозируемого процесса.
Модели разделяются также на статические и динамические.
B статических моделях не учитывается время как фактор, изменяющий основные

характеристики изучаемого объекта. Динамические модели включают фактор времени:
время может фигурировать в них как самостоятельная переменная величина, влияющая
на конечные результаты; параметры и переменные показатели также могут выступать
как функции времени.

B статической постановке задач нас вполне устраивает получение решений в виде
оптимальных состояний, справедливых независимо от различных моментов времени.

B динамических моделях приходится искать не оптимальное состояния, а
оптимальное поведение во времени. Нетрудно понять, что динамическая задача носит
более общий характер, статическая модель — ее частный случай.

Следует разделять такие модели, как изыскательские и нормативные. Первые
основаны на продолжении в будущем тенденций, взаимосвязей, сложившихся в
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прошлом и настоящем. Вторые определяют пути, ресурсы, сроки достижения в
будущем возможных состояний объекта, отвечающих поставленным целям.

Модели классифицируются и по некоторым другим признакам.
По характеру взаимосвязи между переменными модели подразделяются на

линейные и нелинейные.
По характеру требований, предъявляемых к результатам решения задач, модели

экономических процессов могут быть либо балансовыми, либо оптимизационными.
По глубине временного горизонта модели подразделяются на модели долгосрочного

прогнозирования, перспективные, среднесрочные и текущие.
По степени полноты охвата экономического объекта выделяются макро и

микромодели.
Классификация экономико-математических моделей позволяет, с одной стороны, их

упорядочить, систематизировать, а с другой — более детально разобраться в самой
сущности моделирования экономических процессов.

Оно представляет собой сложную работу, состоящую из ряда последовательных и
взаимосвязанных этапов на стадиях:

а) постановки задачи,
б) построения формализованной схемы,
в) построения модели,
г) исследования модели,
д) проверки модели и оценки решения,
е) внедрения решения и контроля его правильности.
При разработке экономико-математических моделей необходимо соблюдать

следующие основные требования:
1) модель должна базироваться на строго научной экономической теории,

раскрывающей категории и закономерности данной формации;
2) модель должна отображать реальную структуру моделируемого процесса или

объекта в соответствии с принципом структурного подобия (изоморфизма);
3) в модели должно быть обеспечено единство масштаба и соблюдено соответствие

размерностей экономических величин;
4) в модели должно проводиться принципиальное различие между управляемыми,

полууправляемыми и неуправляемыми параметрами;
5) модель должна удовлетворять условиям, определяющим степень ее соответствия

объекту и границы применяемости.
В экономике чаще используется математическое моделирование посредством

опиисания экономических процессов математическими зависимостями. Моделирование
представляет собой одно из основных направлений роста управленческой
эффективности. С помощью модели можно решить многие задачи и автоматизировать
экономиические расчеты.

Любой, кто принимал экономическое решение, руководствовался определенной
неформализованной моделью, которая рассматривалась в экономической ситуации. В
случае интуитивных моделей, которые основывались на личности принимающего лица,
это часто приводило к ошибочным решениям. Также интуитивная модель задерживает
развитие экономической науки, поскольку разные личности понимают эту модель по-
разному и дают на ее основе разные ответы на одни и те же вопросы. Математические
модели, которые постепенно проникли в экономические исследования, создают основу
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для точного и строгого описания моделей и дают возможность объяснить выводы,
которые получаются на их основе.

Актуальность статьи. Моделирования является важнейшим универсальным
методом исследования. Заданы типы моделирования решения которых подразделяются
на три группы:

1) задачи в условиях полной определенности, или детерминированные задачи;
2) задачи в условиях вероятностной определенности, или стохастические задачи;
3) задачи в условиях неопределенности.
Решение по такой модели не теряет своей определенности, но определенности уже

вероятностной, а не детерминированной.
Научная новизна статьи. В статье даны типы моделей экономических процессов,

которые являются частью области применения математических методов и моделей в
анализе, планировании, организации и управлении народным хозяйством.

Практическая значимость и применение статьи. Наибольшее значение и
распространение имеют математические модели в силу универсальности, строгости,
точности математического языка. B целом моделирование является неотъемлемой
составной частью общего процесса научного познания экономики.
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XIX əsrin başlanğıcında İrəvan xanlığının xarici siyasətinin aparıcı xəttini xanlığın öz
müstəqilliyini qorumaq uğrunda Rusiya imperiyasına qarşı apardığı mübarizə təşkil etmişdir.

Erməni və əksər rus tarixşünaslığında real tarix saxtalaşdırılaraq Azərbaycan dövləti olan
İrəvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğalı guya “Şərqi Ermənistan”ın və Ermənistanın
“Rusiyaya birləşdirilməsi” kimi təqdim edilirdi. Əslində isə XIX əsrin əvvəlində Cənubi
Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalı zamanı bu ərazidə heç bir erməni dövləti yox idi. Çar
Rusiyası tərəfindən işğal olunan “Ermənistan” deyil, məhz Azərbaycan dövləti olan İrəvan
xanlığının ərazisi idi, yəni Azərbaycan torpağı idi [1, s 285].

1804-1813-cü illərdə Azərbaycan torpaqlarının işğalı uğrunda gedən Birinci Rusiya-Qacar
müharibəsi zamanı İrəvan xanlığı iki dəfə Rusiya qoşunlarının güclü hücumuna məruz qaldı.
Lakin İrəvan xanlığı Rusiyaya tabe olmadı. Xanlığın əhalisi müdrik və cəsur dövlət xadimi
olan Məhəmməd xan Qacarın və Hüseynqulu xan Qacarın başçılığı ilə çar qoşunlarına
qəhrəmanlıqla müqavimət göstərdi. Lakin çar Rusiyası Osmanlı dövlətinə qaşı mübarizədə
son dərəcə mühüm hərbi-strateji əhəmiyyətə malik olan bu Azərbaycan xanlığının ərazisini
işğal etmək planından əl çəkmədi [1, s. 287].

1801-ci il sentyabrın 12-də Kartli-Kaxetiya çarlığının rəsmi surətdə Rusiyaya
birləşdirilməsi haqqında çar manifesti elan olundu. Manifestə görə Qafqazdakı rus
qoşunlarının baş komandanı və mülki hakim tərəfindən idarə olunan Tiflis quberniyası
yaradıldı. Azərbaycanın Kartli-Kaxetiya çarlığının vassal asılılığında olan Borçalı, Qazax,
Şəmşəddil sultanlıqları ilə bərabər, Pəmbək və Şörəyel də bu quberniyanın tərkibinə və qeyri-
qanuni olaraq Rusiyanın tərkibinə daxil edildi. [2, s. 19-27]

Azərbaycan torpaqlarının o cümlədən İrəvan xanlığına məxsus ola Şörəyel və Pəmbək
sultanlıqlarının qeyri-qanuni Rusiya tərəfindən işğalı İrəvan və Gəncə xanlıqlarının kəskin
narazılığına səbəb oldu. [3, sənəd 801, 802, s. 598-599; 123, 28; 41, II, 448].

Azərbaycan xanlıqlarının əksəriyyəti o cümlədən Rusiyanın hərbi-siyasi təzyiqinə daha
çox məruz qalan irəvanlı Məhəmməd xan Qacar və naxçıvanlı Kəlibəli xan öz
müstəqilliklərini qoruyub saxlamağa əzmində idilər. [1, s 288]

Bütün bunlara baxmayaraq, Rusiya əsas diqqətini İrəvan xanlığına yönəltmişdi. Rusiya
xarici siyasət idarələrində İran, Türkiyə, Gürcüstanla həmsərhəd olan İrəvan xanlığının
işğalına xüsusi önəm verilir, “xüsusilə Tiflis-Təbriz tranzit yolunun üstündə yerləşən İrəvan
qalasının alınmasının vacibliyi” qızğın müzakirə olunurdu. Rusiya İrəvan xanlığına strateji
baxımdan mühüm bir ərazi kimi yanaşmaqla bərabər bu Azərbaycan torpağını Gürcüstandan



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

167

sakitliyin bərpa olunması, Cənubi Qafqazda İran və Türkiyənin siyasi təsir dairəsinin
zəiflədilməsində ötrü strateji bir istinadgah hesab edirdi. Məhz buna görə I Aleksandrın
fərmanında Rusiyaya tabe ediləcək ərazilər sırasında İrəvan xanlığının adı birinci çəkilirdi. [1,
s 289]

Cənubi Qafqazda rus ordusunun baş komandanı K.F.Knorinq gürcü əsilli P.D.Sisianovla
əvəz olunduqdan sonra (1802-ci il sentyabr) Rusiyanın bu bölgədəki siyasəti daha da sərtləşdi.
Yenicə baş komandan təyin olunan P.D.Sisianov İrəvan xanlığını ələ keçirmək və ermənilərin
etimadını doğrultmaq məqsədilə Tehranda həbsdə saxlanılan Danili İrəvana qaytarmağa
qərara aldi. Rus generalı bunun üçün öncə müxtəlif diplomatik vasitələrə əl atdı. O, 1803-cü il
fevralın əvvəlində İrəvan xanına göndərdiyi məktubda xana səmimi dostluq təklif edərək onu
Rusiya təbəəliyinə keçməyə çağırırdı. Məktubun sonunda isə böyük sultan tərəfindən bütün
ermənilərin patriarxı təsdiq edilən Danil haqqında verilən fərmanın dəqiq icra olunmasını
tələb edirdi. Rusiya imperiyası ilə münasibətləri gərginləşdirmək istəməyən Məhəmməd xan
Danilin həbsdən azad olunması haqda göstəriş versə, də onu yenidən patriarx təyin etmir və
öz nəzarəti altında saxlayırdı. [1, s. 291]

P.D.Sisianov 1803-cü il fevralın 9-da knyaz Tomas Orbelianinin başçılığı altında İrəvana
xüsusi nümayəndə heyəti göndərdi. Heyət Məhəmməd xana və Kəlbəli xana Danili katalikos
vəzifəsinə təyin edilməsinə köməklik göstərməsi haqqında qraf S.R.Voronsovun və
P.D.Sisianovun adından yazılmış xüsusi məktub gətirmişdi. Lakin təlimata əsasən heyət
İrəvan haqqında gizli məlumat toplamalı idi. Bu heyətin tərkibinə daxil olan kapitan Çuykoya
verilən təlimata görə o İrəvan qalasının möhkəm və zəif yerlərini Kartli-Kaxetiyadan İrəvana
gedən əlverişli yolları öyrənərək kağız üzərinə köçürülməli idi. Lakin göndərilən heyətin
fəaliyyəti heç bir nətinə vermədi. Martın 7-də geri qaydan heyət Məhəmməd xandan
P.D.Sisanova məktub gətirmişdi. Məktubda xan rus komandalığının bütün tələblərini rədd
edirdi. [4, s. 146]

Rus komandanlığının niyyətindən xəbərdar olan Məhəmməd xan rus qoşunu ilə
üzləşəcəyini dərk edərək özünə müttəfiq axtarmaq qərarına aldı. O, Osmanlı sarayına
müraciət edərək rus qoşununa qarşı mübarizə aparmaq üçün kömək istədi. Lakin Osmalı
dövləti xanın nümayəndələrinə rədd cavabı vermişdi. [5, s 874-875]

Bəhs olunan dövrdə Rusiya qoşunlarının Car-Balakəni (1803-cü il, mart-aprel), çətin və
qanlı döyüşlərdən sonra Gəncə xanlığı(1804-cü il, 3 yanvar) işğal etməsi P.D.Sisianovun
digər Azərbaycan xanlıqlarını ələ keçirməyə iştahasını daha da artırdı. O, İrəvan və Qarabağ
xanlarının yanına nümayəndə göndərərək onlara döyüşsüz təslim olaraq Rusiya dövlətinin
itaətini qəbul etmələrini tələb etdi . Lakin bu danışıqlar heç bir nəticə vermədi. [1, s 290]

İrəvan xanının ağır vəziyyətindən istifadə etməklə məqsədinə nail olmağa çalışan
P.D.Sisianov 1804-cü il mayın 10-da təkrarən Məhəmməd xan Qacara məktub göndərdi.
Həmin məktubda çar generalı Məhəmməd xanı hədələyir və öz şərtlərini İrəvan xanının
nəzərinə çatdırırdı: 1. Hər şeydən əvvəl Davidlə aparılan bütün danışıqlar kəsilməli və
patriarx Danil öz yerinə bərpa olunmalıdır: 2. İrəvan qalası rus ordusuna təslim edilməlidir: 3.
Xan rus imperiyasını öz dövləti kimi qəbul etməli və sədaqətli olacağına and içməlidir: 4. Xan
80 min rubl məbləğində xərac verməli və hər il bu xəracı iki müddətdə-birinci yarısısn
Novruz bayramından bir gün keçdikdən sonra, ikinci yarısını isə iyul ayından sonra
ödəməlidir. Əgər xan bu şərtlər daxilində bizə sadiq olarsa, əvvəla, öz hüququnda qalaca
hakimiyyəti davam etdirəcəkdir: ikincisi, imperator onun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
ona xanlıq hüququ barədə şəhadətnamə verecək, üçüncüsü, xanın ailəsi İrandan gətirilməsi
üçün bütün imkanlardan istifadə ediləcəkdir. [4, s 149-150]
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Danışıqlar yenə də heç bir nəticə vermədi. Bu dəfə Məhəmməd xan T.Orbelianiyə Rusiya
təbəliyini qəbul etmədiyini qəti şəkildə bildirdi. Məhəmməd xandan rədd cavabı alan
P.D.Sisianov İrəvana hücum planı hazırlamağa başladı. Artıq 1804-cü ilin mayında
P.D.Sisianovun əmrinə əsasən İrəvana yürüş etməyə hazırlaşan müxtəlif növ seçmə qoşun
hissələri hazır vəziyyətə gətirilərək Tiflisdə cəmləşdirməyə başladı. [1 s 293-294]

Gürcü əsilli çar generalı Sisianovun əsas məqsədi “İrəvan yürüşünü tezliklə başa
çatdırmaq, bu vilayət Rusiyanın tərkibinə daxil etməklə yanaşı İranla baş verəcək
müharibədən hərbi əməliyyat meydanını Gürcüstan sərhədlərindən uzaqlaşdırmaq idi”.
Bununla belə, hiyləgər çar generalı İrəvan xanına məktublar yazaraq onu gah şirnikləndirir,
gah hədələyir, gah da dilə tutaraq müqavimətsiz təslim olmasını tələb edirdi. Şərtlər isə
olduğu kimi qalırdı Danil Eçmiədzin patriarxı elan edilməli, David isə Tiflisə göndərilib rus
komandanlığına təslim edilməli idi; bundan əlavə Məhəmməd xan İrəvan qalasında rus
qoşunlarının yerləşdirilməsinə razılıq verməli, işğalçılara qarşı xərac ödəməli və sadiq
qalacağı barədə and içməli idi. [1 s. 296]

Qeyd etmək lazımdır ki, bəhs olunan dövrdə İrəvan xanı olduqca mürəkkəb vəziyyət
qarşısında qalmışdı. Məsələ onda idi ki mühüm strateji məntəqə olan İrəvan xanlığını Rusiya
tərəfindən işğalına yol vermək istəməyən Qacarlar dövləti də xanlığın ərazisində ələ
keçirməyə çalışırdı. Hər iki təcavüzkar-Qacarlar İranı həmdə Rusiya İrəvan xanlığını işğal
etmək üçün bir-birini qabaqlamağa çalışırdı [4 s. 144-145].

Məqalənin aktuallığı. XIX əsrin əvvəllərində İrəvan xanlığında mövcud siyasi vəziyyətin
araşdırılması və öyrənilməsi baxımından məqalə aktual əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, qeyd olunan dövrdə siyasi
vəziyyətin təhlili zamanı müxtəlif tədqiqatların nəticələrinə istinad olunmuşdur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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О политическом положении Иреванского
ханства в начале XI века

Резюме

В статье рассматривается политическая ситуация в Иреванском ханстве в начале XI
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века. В то же время было кратко проинформировано о нападениях российских войск к
Иреванскому ханству, их причинах и последствиях.

F. Abbasova

About the political situation of the Iravan khanate
in the early XI century

Summary

The article examines the political situation in the Iravan khanate in the early XI century.
At the same time, the Iravan khanate was briefly informed about the attacks of Russian troops,
their causes and consequences.
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Bu məqalədə bizim əsas məqsədimiz kommunikativ metodla qrammatikanın tədrisinin
bəzi xüsusiyyətlərini tədqiq etməkdir.

Xarici dilin tədrisində istifadə edilən kommunikativ metod 1970-1980-ci illərdə xarici
dilin tədrisi paradiqmasında ciddi dəyişikliklər meydana gələndə yarandı. O vaxta qədər xarici
dilin tədrisində ənənəvi-tərcümə metodundan istifadə edilirdi.

Xarici dilə yiyələnmə tədris metodikasından asılı olmayaraq nitqin dörd aspektinin – oxu,
yazı, danışma və dinləyib anlamanın öyrədilməsini nəzərdə tutur. Adından göründüyü kimi,
kommunikativ metodun əsas məqsədi tələbəyə canlı ünsiyyət aparmağı, yəni danışma və
dinləyib anlamanı öyrətməkdir. Y.İ.Passovun fikrincə, kommmunikativ metod dilin bacarıq
və vərdişlərinin hamısını – oxu və yazıdan danışma və dinləyib anlamaya qədər – inkişaf
etdirir [4, s. 24]. Kommunikativ metodun üstün cəhətləri:

1. Tələbələr biri-biri ilə asanlıqla ünsiyyətə girirlər, onlarda danışmaq “qorxusu” olmur,
fəal düşünmə tərzi formalaşır, situativ reaksiya, intuitiv reaksiya formalaşır;

2. Hər bir tələbənin fərdi xüsusiyyəti nəzərə alınır, ünsiyyət prosesi zamanı qrupdakı
tələbələrin hamısı iştirak edir;

3. Ünsiyyət prosesinin yeniliyi və məzmunu daim dəyişir. Bu da tələbələrin əhval
ruhiyyəsini dəyişir, onları motivasiya edir. Tələbə dərsə gələrkən nə isə yeni məlumat
alacağını, yeni bir şey öyrənəcəyini bildiyi üçün dərsə marağı artır;

Kommunikativ metodun baza prinsipləri ingilis metodist-tədqiqatçısı H.Palmer tərəfindən
qoyulmuşdur. O, öz metodunu “xarici dilin şifahı yolla öyrənilməsi” adlandırır. H.Palmer belə
hesab edir ki, xarici dilin öyrənilməsi ana dilin öyrənilməsi kimi olmalıdır. Başqa sözlə,
H.Palmer xarici dili öyrənmək üçün əvvəlcə dil materiallarını dinləyib anlamaq, sonra isə
lüğət ehtiyatı zənginləşdikcə danışmağa başlamaq ideyasını irəli sürür [3, s. 26]. Beləliklə,
xarici dili dinləmə və danışma yolu ilə öyrənmə kommunikativ metodun əsas məqsədi və
vasitəsidir.

Kommunikativ metodla xarici dilin tədrisinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:
1) təlimin kommunikativ yönlülüyü; Dərsdə dilin tədrisi ünsiyyət vasitəsi kimi nəzərdə

tutulur. Bunun həyata keçməsi üçün rol-oyunlardan, layihələrdən, audio-vizual yazılardan

mailto:gg_09_82@mail.ru


Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

171

istifadə edilir.
2) funksiya ilə formanın əlaqəsi; Bu dil vasitələrinin çox funksiyalı təyinatının

kommunikativ dinamikasında tətbiqini nəzərdə tutur.
3) bütün şifahi və yazılı ünsiyyəti qarşılıqlı öyrənmə;
4) dərs vəsaitlərinin autentik xarakteri; Dil daşıyıcıları tərəfindən tərtib edilən autentik və

tədris məqsədi üçün nəzərdə tutulmayan materialların, məsələn, qəzet materiallarının, kiçik
həcmli videofilmlərin, kütləvi-elmi və bədii mətnlərin istifadəsi nəzərdə tutulur.

5) situativlik prinsipi; Kommunikativ təlim təbii dil daşıyıcılarının öz dillərini öyrəndiyi
kimi, yəni təbii situasiyalarda öyrədilir.

6) informasiya boşluğu prinsipi və ya informasiya çatışmazlığı (information gaps); Bu
prinsipin əsas məğzi ondan ibarətdir ki, kommunikantlardan biri digərlərinin bilmədiyi
informasiyaya malikdir və bu onları ünsiyyətə sövq edir.

7) şəxsiyyətə yönəlmiş təlim; Bu təlimdə əsas şəxs öz dostları ilə birlikdə müxtəlif layihə
və oyunlarda iştirak edən tələbədir. Təlim prosesinin kreativliyi də elə məhz bundan ibarətdir
ki, istisnasız olaraq bütün tələbələr tədris materialının seçilməsində, oyunlarda iştirak edir.

8) qarşılıqlı əlaqənin adekvatlığı; Dərs prosesində səhvlərin elə düzəlməsi nəzərdə tutulur
ki, onlar ünsiyyətə mane olmasin.

Xarici dilin tədrisində qrammatika xarici dili anlama və danışmaya əsaslanan
özünəməxsus bir çərçivədir. Yazı və canlı nitqdə düzgün qrammatik formaların tətbiqi
qrammatik bacarıqların inkişaf etdirilməsi vasitəsilə həyata keçirilir. Qrammatik bacarığa
yiyələnmək bütün növ nitq fəaliyyətlərinin tərkib hissəsidir.

Müasir dövrümüzdə xarici dili öyrənərkən qrammatik bilik və bacarıqlara yiyələnmək
kommunikativ kompetensiyanın vacib komponentlərindən biridir. Nitq kommunikasiyası
zamanı insanlar dilin lüğət ehtiyatından və qrammatikadan istifadə edərək cümlələr qurur və
onunla öz fikirlərini bildirirlər. Lakin xarici dil öyrənən tələbə qrammatik qayda və söz
ehtiyatından əlavə “situativ qrammatika”ya da yiyələnməlidir, yəni danışan ilə adresat
arasında olan münasibət, ünsiyyətin məqsədi və başqa faktorlar da nəzərə alınmalıdır.
Ünsiyyət prosesində nitq partnyorunun sosial statusu da nəzərə alınmalıdır.

Qrammatika dil haqqında elmin bir sahəsidir. Daha doğrusu cümlənin qrammatik cəhətdən
necə düzgün tərtib edilməsini bildirən qanunlar toplusudur. Qrammatikanı bilmək –
qrammatik hadisənin formasını, istifadə rolunu və nitq funksiyasını bilmək deməkdir. Dilin
dörd kompetensiyasına — oxu, dinləyib anlama, yazı və danışmaya yiyələnmək üçün
qrammatikanı bilmək çox vacibdir.

Qrammatikanı tədris edərkən iki yanaşmadan istifadə edilir: implisit (qaydaları izah
etmədən) və eksplisit (qaydaları izah edərək). Y.N.Solovova qeyd edir ki, hal-hazırda bu
yanaşmaların ayrı-ayrı işlənməsi halları çox az olur [5, s. 34]. Qrammatik qaydaların implisit
yaxud eksplisit yolla tədrisi bir çox amillərdən asılıdır: tələbələrin yaşından, izah edilən
qrammatik materialın mövzusundan və s. Müəllim bu metodları lazım gələrsə tədris prosesi
müddətində dəyişə bilir. Materialın seçimi çox saylı amillərdən asılıdır: yaş, tələbələrin
hazırlıq səviyyəsi, tədris edilən qrammatik materialın mövzusu və s. Y.N.Solovovanın
fikrincə, bu metodun üstünlükləri:

1. Qrammatik quruluş uzun müddət öyrənilir;
2. Tələbələrdə qrammatik quruluşu nitqdə istifadə etmək cəhdi və bacarığı yaranır. Mənfi

cəhətləri: tapşırıqlar monoton olur, tələbələr tez yorulur, şifahi tapşırıqlar a az yer verilir [5,
səh. 29].

Kommunikativ-funksional metodla qrammatikanın tədrisinə aşağıdakı tələblər vardır:
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1. Qrammatik material dilin təbii istifadəsini, süni nümunələr, uydurulmuş situasiyalar
olmadan əks etdirməlidir.

2. Tədris materialında formal, semantik və funksional aspektləri müəyyən etmək lazımdır
ki, tələbələr ayrı-ayrı kontekstlərdə onlar arasında necə əlaqə olmasını ayırd edə bilsinlər.

3. Qrammatik material elə həcmdə verilməlidir ki, kontekst daxilində möhkəmlənə bilsin.
4. İzahlar qısa, dəqiq, aydın, materiala uyğun olmalıdır.
5. Qrammatik materialın möhkəmlənməsi üçün ünsiyyətin bütün növlərindən, həmçinin

cüt və qruplarla işdən də istifadə etmək məqsədəuyğundur [1, səh. 312].
N.D.Qalskovanın fikrincə, tələbəyə aşağıdakı produktiv qrammatik bacarıqlar öyrədilməlidir:
1. Qrammatik forma və konstruksiyaların yaradılması;
2. Ünsiyyət situasiyasından asılı olaraq qrammatik konstruksiyalrın seçilməsi və istifadəsi;
3. Kommunikativ niyyət dəyişdiyi halda, qrammatik ifadə və konstruksiyaları

dəyişdirməyi bacarmaq;
4. Əsas qrammatik kateqoriyaları ana dilinə tərcümə etmək bacarığı;
5. Sxemə əsasən qrammatik qaydaların formalaşdırılması;
6. Yazılı və şifahi mətnlərdə qrammatik qaydaların fərqləndirilməsi;
Tələbəyə aşağıdakı reseptiv qrammatik bacarıqlar öyrədilməlidir:
1. Nitq prosesində qrammatik konstruksiyanı tanımaq, seçmək, onu mətndə mənasına görə

uyğunlaşdırmaq;
2. Formal və funksional xüsusiyyətlərinə görə qrammatik qaydaları fərqləndirmək və ya

müəyyənləşdirmək;
3. Qrammatik forma, konstruksiyanın mətnin mənasına görə təyin etmək;
4. Oxşar qrammatik formaları fərqləndirmək;
5. Sözün, konstruksiyanın qrammatik formasını proqnozlaşdırmaq;
6. Cümlə üzvlərini təyin etmək;
7. Sadə cümlədə söz sırasını müəyyənləşdirmək;
8. Mürəkkəb cümlədə baş cümlə ilə budaq cümlənin sərhəddini müəyyənləşdirmək;
9. Cümlədə elementlər arasında məntiqi, zaman, səbəb-nəticə, tabesizlik, tabelilik

əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsi;
10. Abzasda cümlələr arasında əlaqənin müəyyənləşdirilməsi [1, səh. 306];
Qrammatik bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması mərhələli şəkildə aparılmalıdır:

tanışlıq, məşq, istifadə.
1. Tanışlıq mərhələsində tələbələrə qrammatik quruluşun mənasının, düzəlmə qaydasının

izah edilməsi və öyrədilən qrammatik qaydaların ilkin möhkəmlədilməsi nəzərdə tutulur.
Yeni materialın izahı üçün kiçik, çox da çətin olmayan mətn yazılmış lövhədən, ya da mətn,
cədvəl, sxemdən istifadə edilir. Qrammatik materialı izah etmək:

1. Onun formal əlamətlərini açmaq;
2. Onun mənasını, semantik xüsusiyyətlərini izah etmək;
3. Nitq kontekstində funksiyasını aydınlaşdırmaq;
4. İlkin möhkəmləndirmə aparmaq deməkdir;
Sırf praktik üsulla bu funksiyanı təqlid, əvəzedici, şərti-nitq çalışmaları yerinə yetirirsə,

nəzəri-praktik üsulla bunu analitik dil çalışmaları yerinə yetirir. Məsələn:
— ingilis dilinə tərcümə zamanı aşağıdakı cümlələrdə düzgün qrammatik formanı göstərin;
— göstərilən situasiyalarda qrammatik formaların mənasını təyin edin;
— uyğun formanı seçin;
— mətndə ………. ifadə edən qrammatik hadisələri tapın.
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Bu cür çalışmaların əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar yeni qrammatik hadisənin dərk
edilməsinə və mənimsənilməsinə imkan yaradır.

Qrammatikanın öyrənilməsi xarici dilin öyrənilməsinin əsas aspektlərindən biridir, çünki
qrammatikanın olmaması ilə cümlələr arasında əlaqə tam heç vaxt həyata keçirilə bilməz.
Şübhə yoxdur ki, dilin effektiv mahiyyəti üçün qrammatik qanunları anlamaq lazımdır. Təbii
mühitdə, uşağın ana dilini dərk etməsi kimi, öyrənmə prosesi məhdudlaşdırılmır, tez və ya gec
material dərk ediləcəkdir. Tədris kursu zamanı müəllim müddətdən, əlbəttə ki, tələbələrin
motivasiyasından asılı olur.

İkinci mərhələ qrammatik materialdan praktik istifadənin məşqidir. Bu mərhələ ehtiyatda
olan dil materiallarının təlim situasiyalarında fəallaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu məqsədlə
təqlidi (imitativ), əvəzedici, dəyişdirici (transformasiya) və kombinəedici çalışmalardan
istifadə etmək məqsədəuyğundur. Bu mərhələnin vəzifəsi öyrənilən dil materiallarının
tələbənin nitqinə daxil etməkdən ibarətdir. Bu vəzifəni şərti-nitq çalışmaları vasitəsilə həll
etmək mümkündür. Bu çalışmaları yerinə yetirərkən tələbələr sual, inkar və ya əmr cümlələri
qurmur, əksinə, onlar canlı nitqə daxil olurlar: təəccüblənirlər, soruşurlar, məsləhət verirlər,
müqayisə edirlər, xəbərdarlıq edirlər və s. Əgər müəllimin qoyduğu suallar formal xarakter
daşıyarsa (məsələn: “Gələcək zamanda cümlə düzəldin”, “Vasitəli nitqi vasitəsiz nitqlə əvəz
edin” və s.), bu çalışmalar mahiyyət etibarı ilə qismən nitqyönlü çalışmalar hesab edilir.
İmitativ (təqlid) çalışmaların icrası zamanı tələbələr müəllimin nitqində eşitdiyi dil
formalarını, leksik vahidləri dəyişmədən istifadə edir.

Üçüncü mərhələ — qrammatik materialların nitqdə tətbiqidir. Bu mərhələdə vərdişlərin
bacarıqlara keçməsi baş verir. Bu mərhələnin çalışmaları şifahi mövzuların, ev oxusunun,
diafilmlərin, kinofraqmentlərin materialları əsasında aparıla bilər. Bu çalışmaların metodik
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar tələbələrin nitq fəallığını, müstəqilliyini inkişaf etdirir,
onlarda motivasiyanın yaranmasına imkan yaradır.

Çox təəssüf ki, bəzən dərsliklərdə verilmiş tapşırıqlar sırf qrammatik, ya da kommunikativ
olur. Kommunikativ qrammatikanı tədris edərkən yaxşı olar ki, qrammatik məqsədlə
kommunikativ məqsədi özündə cəmləşdirən tapşırıqlardan istifadə edilsin.

Real, həyati hadisələrin müzakirəsi, ideyaların bölüşdürülməsi tələbələri çox maraqlandırır.
Bu zaman bu situasiyadan istifadə edən müəllim onları dil (qrammatik) tapşırıqlarının həllinə
yönəldəcəkdir.

Qrammatik və kommunikativ məqsədləri özündə cəmləşdirən vasitələrdən biri də rol-
oyunlardır. Müxtəlif rol-oyunlar tələbələrin dil materialını zənginləşdirir. Mövzunun nədən
ibarət olmasından asılı olmayaraq (məsələn: həkim ilə xəstə, mübahisə edən dostlar, satıcı ilə
alıcı) bu rol oyunlar onların qrammatik materialı tez mənimsəməsinə təsir göstərir.
Tələbələrin dialoji nitqlərinin inkişafı müsahiblərinin replikasına cavabla başlanır. Əvvəlcə,
müəllim stimullaşdırıcı replikalar verir. Replikaların müxtəlifliyi qrupun səviyyəsindən, dil
vasitələrindən, tələbələrin fərdi xüsusiyyətlərindən asılıdır. Sonra stimullaşdırıcı replikaları
tələbələrin özləri verir. Rol-oyunlar zamanı tələbələrin hamısı iştirak edir, hətta zəif tələbələr
belə söhbətə qoşulur. Bərabərlik atmosferi bəzi utancaq, özünü ifadə etməkdə çətinlik çəkən
tələbələri də ünsiyyətə cəlb edir. Oyunlar üç əsas vəzifəni yerinə yetirir:

1) tələbələri nitq ünsiyyətinə psixoloji cəhətdən hazırlayır;
2) tələbələr tərəfindən dil materialının dəfələrlə təbii təkrarını təmin edir;
3) tələbələrin situativ, spontan nitqinin yaranmasını şərtləndirən vacib dil materialını

seçməkdə məşq etdirir;
Bu mərhələdə ingilis dilinin qrammatikasının kommunikativ tədrisi belə bir fikri
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təsdiqləyir ki, xarici dilə müvəffəqiyyətlə yiyələnmək üçün təkcə ayrı-ayrı qrammatik
qaydaları bilmək kifayət deyildir; tələbələr bu qaydaları real kommunikasiyada istifadə
etməyi bacarmalıdırlar.

Xarici dilin tədrisinin bu mərhələsində müəllim tələbələr üçün etibarlılıq və əməkdaşlıq
atmosferi yaratmalıdır. Dərs zamanı müəllimin üzərinə düşən vəzifə tapşırığın növündən asılı
olaraq dəyişir: o, gah informasiya daşıyıcısı, gah məsləhətçi, gah da müşahidəçi qismində
çıxış edir. Tələbələr dərsin çox vaxtını danışmaqla keçirirlər. Bu zaman tələbənin şəxsi
xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır: onun bilik səviyyəsi, etnik mənsubiyyəti, səhhəti, fərdi
xüsusiyyətləri. Müəyyən səbəblərdən (sağlamlıq, dil mənsubiyyəti, utancaqlıq və s.) fəal
dialoq apara bilməyən tələbəyə az leksik mətni olan rol vermək lazımdır ki, tələbə öz
bacarıqsızlığına görə pis vəziyyətə düşməsin, eyni zamanda qrup tələbələrindən də geri
qalmasın. İngilis dilində ünsiyyəti dərs zamanı intensivləşdirmək üçün aşağıdakı üsullardan
istifadə etmək məqsədəuyğundur:

1. Videoproyektor və ya müxtəlif hərəkətlər vasitəsilə leksik vahidlərin se-mantizasiyası;
2. Müəllimlə dialoqun oxunması;
3. Dialoqdakı boşluqları doldurmaq;
4. Dialoqda cümlələrin sırasının bərpası;
5. Suallara cavab;
6. Müxtəlif tapşırıqların yerinə yetirilməsi;
7. Şəkil üzrə cümlələrin tərtibi;
Beləliklə, dil fakültələrinin aşağı kurs tələbələrinə ingilis dilinin qrammatikasının

kommunikativ metodla tədrisinin bəzi problemlərini nəzərdən keçirdikdən sonra biz belə
nəticəyə gəldik ki, qrammatika hansı metodla tədris edilirsə edilsin dilin tədrisində həmişə
aparıcı mövqedədir. Başqa sözlə, qrammatikanı bilmədən fikrimizi ifadə edə bilmərik. İngilis
dilinin tədrisində o zaman yüksək nəticə əldə etmək olar ki, qrammatika effektiv və səmərəli
metodla tədris edilsin. Hal-hazırda bu metod— kommunikativ metoddur.

Məqalənin aktuallağı. Məqalə dil fakültələrində aşağı kurs tələbələrinə qrammatikanın
kommunikativ yolla tədrisinin bir çox aktual xüsusiyyətlərinin tədqiqinə həsr edilmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq dil fakültələrinin aşağı kurslarında
qrammatika fənninin kommunikativ yolla tədrisi nəzəri baxımdan araşdırılır və bu da işin
elmi yeniliyini təşkil edir və məqalədən metodikaya dair nəzəri fənlərin tədrisində istifadə
etmək olar.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən müəllim və tələbələr praktik
cəhətdən (praktik qrammatika və metodika fənlərinin tədrisində) də yararlana bilər.
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Г. Ширалиева

Некоторые особенности преподавания грамматики
коммуникативным методом на младших курсах языковых

факультетов

Резюме

В данной статье рассматриваются проблемы преподавания грамматики английского
языка посредством использования коммуникативного метода на младших курсах
языковых факультетов.

Успешное овладение грамматической стороной речи определяется способностью
учащихся к функционально адекватному восприятию и использованию грамматических
структур в собственных высказываниях. Использование коммуникативного метода в
обучении грамматике обогащает задания из учебников, оживляет урок и, как следствие,
активизирует познавательную деятельность учащихся.

В этой статье мы постарались показать и проанализировать все три этапа обучения
грамматике. В дополнение к этому мы предприняли попытку выявить и исследовать
основные проблемы в обучении грамматике с помощью коммуникативного метода.

G. Shiraliyeva

Some features of teaching English grammar with communicative
method at lower courses of language faculties

Summary

This article deals with the problems of teaching English grammar by means of using
communicative method at lower courses of language faculties.

Successful mastery of the grammatical side of speech is determined by the ability of
students to functionally adequate perception and use of grammatical structures in their own
statements. The use of the communicative method in teaching grammar enriches the tasks
from textbooks, enlivens the lesson and, as a result, activates the cognitive activity of students.

In this article we tried to show and analyze all three stages of teaching grammar. In
addition to it we made an attempt to reveal and investigate the main problems in teaching
grammar by using communicative method.
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X-XI siniflərdə ingilis dilindən təlim xarakterli sinifdənxaric tədbirlər zamanı şagirdlərin
idrak fəallığının formalaşdırılması məqsədilə bir sıra iş formalarından istifadə olunur. Onların
sırasında ingilis dili həftəsinin özünəməxsus yeri vardır.

İngilis dili həftəsi idrakyönlü, əlverişli, maraqlı, tədris materialı ilə bağlı olmalı,
təhsilalanların, o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərinin yaş və anlaq səviyyələrinə, dil hazırlığı
səviyyəsinə uyğun gəlməlidir.

X sinifdə “America – a Friendly Country” mövzusu (1, s. 152) tədris olunandan sonra
“dəyirmi masa” keçirilir. Müəllim aparıcı vəzifəsini yerinə yetirir. İlk növbədə aydınlaşdırılır
ki, “demokratiya” sözünü onlar necə başa düşürlər.

İdrak fəallıqlarını təmin etmək üçün şagirdlərə aşağıdakı suallar verilir:
1. Does “democracy” state that all people have the right to do anything they want?
2. What does it mean “democracy state”? What are its principles?
3. What is the difference between “democracy” and permissiveness?
4. What are the rights and duties of citizens in a democratic state?
5. Do you think Russia is a democratic state?
6. What are the constitutional rights of our people? What are their constitutional duties?
7. Whose duty is it to guarantee the rights of citizens?
İngilis dili həftəsində “At Home” mövzusunda səhnəcik maraq doğurmuşdur. Diqqət

yetirək:
S C E N E I

(America. A miserably finished room. The first of September)
Grandmother. Wash your face, and put on your best shirt and your new shoes. You will

have a while teacher this year. They must not say I sent you to school dirty. Do you hear me?
Sandy. Yes, I do. I know that to-day I have to enter the “while” fifth grade. And I am very

sorry we shan’t have our coloured teacher.
Grandmother (wrapping up Sandy’s lunch). You know very well that coloured teachers do

not teach in the fifth form. Now, be quick, or you will be late.

mailto:gadimov0600@mail.ru
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(Sandy runs away and in some minutes he enters the room in a new shirt)
Sandy. I am ready. Am I clean? Please, grandmother, look at me.
Grandmother (looking at Sandy). Now, you are nice and clean. Have your breakfast.

Hurry up! Don’t be late.
(The curtain falls)
S C E N E II

(A schoolrooms the bell rings. Boys and girls run into the room and sit down at the desks.
The teacher comes into the room and all the children stand up)

Teacher. Good morning, children!
Children. Good morning!
Teacher. Sit down all of you. Sit down anywhere now. I shall give you other places

afterwards.
(The children sit down. Most of the girls sit in the first row, and the boys sit down at the

back desks. The teacher gives a piece of paper to each child)
Now, children, write down your names on the paper. Write only your names – that is all I

want to-day and then I shall tell you where to sit.
(The children write down their names and give the papers back ton the teacher)
Teacher. Now, children, stand up as call out your names in turn (The teacher calls up).

Marry Atkins! Carl Dietrich! Josephine Evans!
(She calls out slowly, looking at each child in turn. The children stand up)
Franklin Rhodes! James Rodgres!
(Sandy’s name comes after Rodgres. He stands up quicly, but the teacher does not call his

name and goes on reading the names)
Ethel Shortlidge! Roland Thomas! Albert! Zwick!
Now, everybody, go to the wall and stand there. I shall call your names again. This time,

as I call out your names, sit down in turn, beginning with desk number one, in the front now
near the window. Mary Alkins, Carl Dietrich, sit down at the second desk. James Rodgers?
Ethel Shorrtlidge, sit down at the second desk…

(She calls all the names in the list. Only two coloured girls and Sandy are still standing)
Now, you three coloured children take the seats behind Albert. You, girls, take the first

two and you (looking at Sandy) take the last one/ now I shall write on the blackboard the list
of books which you must buy/ you must all copy the list correctly.

(She writes the list of books on the blackboard. All the children copy it)
First Negro girl. She has put as at the back because we are Negroes. My name is Annie

Butler. But she didn’t call my name after Mary Atkins. Of course, she put me behind because
I am a Negro.

Second Negro girl (angrily). I shall tell my mamma about it.
Sandy. Yes, you are right. But nobody can help us.
Teacher. Don’t talk. And now, children, I shall read you a story.

(The curtain falls)
Eksperimental siniflərdə keçirilən “Qar adamları” mövzusunda tədbir də maraq

doğurmuşdur. Tədbirə hazırlıq zamanı şagirdlərin maraqları əsas götürülmüşdür. Ona görə də
tədbirdə informasiya texnologiyalarına və oyun fəaliyyətinə geniş yer verilmişdir. Eyni
zamanda şagirdlər nəzərdə tutulmuş söhbətlərə, mətnlərin oxunuşuna, videofilmlərə baxışlara
qabaqcadan hazırlaşdırılmışlar. Bu, lazım idi. Suallar meydana çıxacaqdı, şagirdlərin həmin
suallar üzərində düşünmələri, suallara cavab tapmaları nəzərdə tutulurdu.
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“Qar adamları” müsabiqəsi.

I made a great tall snowman
With two huge coal black eyes,
And just to reach around his neck
Took two of Daddy’s ties.
I put a hat of Mother’s
Upon his rounded head,
And then I ran and left him
and hurried off to bed.
When I awoke next morning,
Imagine my surprise.
My snowman had run away
And left his hat, ties, and eyes!

Hər iki komandaya kompüter vasitəsilə Qar adamı çəkmək tapşırılır. Rəsmlər printerdə
çap olunaraq münsiflər heyətinə təqdim edilir.

Müəllim tapşırıq verir:
— İndi isə, çəkdiyiniz şam ağacına oyuncaqları düzün.
Münsiflər heyəti müsabiqə qaliblərinə yolka oyuncaqlarını xatırladan jetonlar verir,

komandanın üzvlərini mükafatlandırır.
İngilis dili həftəsində “Spring is coming” mövzusunda konsertin təşkili də şagirdləri cəlb

edir, onlarda idrak marağı doğurur. Ssenari qədim ingilis bayramı “May Pole Games“in süjeti
əsasında qurulur. Bu son dərəcə xoşagələn təqdimatdır. Səhnənin ortasında qəşəng lentlər və
çiçəklərlə bəzədilmiş 6 rəqəmi qoyulur. Səhnə meşəni xatırladır: kollar, güllər, quşlar,
kəpənəklər, göbələklər... Şagirdlər allı-güllü kostyumlarda, əllərində gül çələngləri səhnəyə
çıxır, güllərə aid şeirlər deyirlər:

1. Spring is coming! Spring is coming!
How do you think I know?
The daffodils are blooming,
And I know it must be so!
2. Deep in the woods a song I hear,
A robin is singing, “Spring is here»!
Then, at my feet, a violet blue
Is quietly saying, “I’m blooming for you”.

Bu kimi şeirlər oxunduqdan sonra gül çələnglərini səhnəyə düzürlər. Şeirlər davam edir:
Make a basket just a small one,
And fill it with flowers gay,
Take the basket to your neighbor’s door
In honor of the month of May.
Daha sonra güllü-çiçəkli geyimdə olan şagirdlər “Güllər valsı”nı ifa edirlər. “Qırmızı

papaq” görünür. O, nənəsinin yanına gedərkən yolda oxuduğu mahnını səsləndirir. Gül-çiçək
yığaraq (səhnədə çoxlu gül-çiçək var), quşlara və kəpənəklərə üzünü tutaraq ifa edir:

I’m walking through the wood
I have a basket with some food
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But no flowers at all,
And Granny likes them so much!
The first, the second and the third!
Oh, what a pretty lady-bird!
Stop, wait for me, please, don’t fly!
Oh, what a pretty butter fly!
İngilis dili müəllimi sinifdənxaric tədbirlərə imkan daxilində daha çox şagirdin cəlb

olunmasına çalışmalıdır.
Sinifdənxaric iş könüllü xarakter daşıdığından şagirdin maraq və həvəsi, istəyi olmadan

onu bu fəaliyyətə qoşmaq məsləhət bilinmir. Şagird müəllimin sinifdənxaric işə necə can
yandırdığını, tədbirin daha yaxşı alınması üçün səylə çalışdığını, hər bir şagirdin əməyindən
bəhrələnmək istədiyini görəndə tədbirə qatılır.

Şagirdin sinifdənxaric iş məcburən cəlb edilməsi onlarda tədbirə mənfi münasibət yaradır.
Yuxarıda nəzərdən keçirilən məsələlərlə əlaqədar aşağıdakı qənaətə gəlmək mümkündür:

ingilis dili üzrə sinifdənxaric iş böyük təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici
əhəmiyyətə malikdir. Bu istiqamətdəki məqsədyönlü iş dil üzrə bilikləri genişləndirir, dilə
yiyələnməni optimallaşdırır, X-XI sinif şagirdlərinin dünyagörüşünü, onların yaradıcılıq,
müstəqillik, təşəbbüskarlıq qabiliyyətlərinin artırır. Nəticədə ingilis dilinə və başqa ölkənin
(Böyük Britaniyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, başqa ingilis dilli ölkələrin)
mədəniyyətinin öyrənilməsinə motivasiya yaradır. İngilis dili müəllimləri məktəblilərin yaş və
psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alırlar. Sinifdən xaric işlərin düzgün və səmərəli təşkili,
tədbirlərin şagirdyönlü olmaları təmin edilir.

Məqalənin aktuallığı. X-XI siniflərində ingilis dilindən təlim xarakterli sinifdənxaric
tədbirlər zamanı şagirdlərin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi aktuallığı ilə seçilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ümumtəhsil məktəblərinin X-XI siniflərində ingilis dilindən
təlim xarakterli sinifdənxaric tədbirlər zamanı şagirdlərin idrak fəallığının formalaşdırılması
diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar, doktorant və
dissertantlar üçün əhəmiyyətli ola bilər.
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Р. Ганиева

Формирование познавательной активности учащихся во
внеклассных мероприятиях обучающегося характера в 1011

классах общеобразовательных школ

Резюме

В развитии интереса к английскому языку нельзя полагаться лишь на содержание
программного материала. Если школьники не вовлечены в активную деятельность, то
любой содержательный материал вызовет в них созерцательный интерес к предмету,
который не будет являться познавательным интересом. Поэтому при развитии
познавательных интересов у старшеклассников большое место принадлежит
внеклассной работе по английскому языку. Внеклассная работа углубляет знания
школьников, полученные на уроке, повышает их интерес к предмету.

R. Ganiyeva

Formation of cognitive activity of students in extracurricular
activities of a student in 1011 grades of general education schools

Summary

In the development of interest in the English language can not rely only on the content of
the program material. If schoolchildren are not involved in vigorous activity, then any
meaningful material will arouse in them a contemplative interest in a subject that will not be a
cognitive interest. Therefore, with the development of cognitive interests among high school
students, a great place belongs to the extracurricular work on the English language. Out-of-
class work deepens the knowledge of schoolchildren obtained in the lesson, increasing their
interest in the subject.
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Müasir dövrdə, musiqi təhsilinə yiyələnən tələbələrin ümumdünya musiqi mədəniyyətinə
dair bilik səviyyələrini təkmilləşdirmək, dünyagörüşlərini genişləndirmək ən vacib
məsələlərdəndir. “Musiqi tarixi və ədəbiyyatı” fənnini mənimsəyən hər bir tələbə xarici ölkə,
eləcə də Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinə dair məlumatlarla təchiz edilir. Həmçinin
klassizm, romantizm, impressionizm və sairə kimi cərəyanlara təsadüf etmiş bəstəkarların
yaradıcılıqlarını öyrənməklə yanaşı, həmin bəstəkarların üslub xüsusiyyətlərilə də tanış
olmalıdırlar.

Musiqi-nəzəri fənlərin, eləcə də ifaçılıq sənətinin öyrədilməsində əsas vəzifə gələcək
musiqi müəllimlərini ümumdünya musiqi mədəniyyəti, musiqi tarixi və ədəbiyyatı ilə tanış
etmək, onları mükəmməl bilik və vərdişlərlə silahlandırmaq, dünyagörüşlərini genişləndirmək,
intellektual səviyyəsini yüksəltmək, elmi təfəkkürünü inkişaf etdirmək, beynəlmiləlçilik
keyfiyyətlərini, eləcə də millətinə, xalqına hörmət və məhəbbət hissini formalaşdırmaqdır.

“Musiqi tarixi” fənninin tədrisində musiqi-nəzəri fənlərə inteqrasiya özünü daha parlaq
şəkildə nümayiş etdirir. Yaradıcılıqları müxtəlif cərəyanlara təsadüf etmiş istər xarici, istərsə
də Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılıq fəaliyyətləri açıqlanarkən, onların üslub
xüsusiyyətləri, meyl etdikləri sahələr araşdırılarkən mütləq əsərləri dinlənilməli, ifa və təhlil
edilməlidir. Bu zaman “Musiqi əsərlərinin təhlili”, “Musiqi nəzəriyyəsi”, “Harmoniya”,
“Polifoniya”, “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” fənlərinə inteqrasiya açıq-aydın öz
təsdiqini tapır. Bu təsdiq daha çox “Musiqi əsərlərinin təhlili” fənninin, eləcə də “Musiqi
nəzəriyyəsi”, “Harmoniya”, “Polifoniya”, “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” fənlərinin
simasında da parlaq şəkildə özünü nümayiş etdirir. Bəstəkarların yaradıcılıqlarında aşkar
edilən sekstalı septakkordlar, modulyasiyalar, yönəlmələr, major və minor ladları ilə yanaşı
diatonik ladlardan, həmçinin qədim və digər ladlardan istifadələri araşdırılarkən musiqi nəzəri
fənlərə inteqrasiya öz təyinini taparaq onların üslub xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir.

Musiqi təmayüllü təhsil müəssisələrində “Musiqi əsərlərinin təhlili” fənninin tədrisində
tələbələr xarici və Azərbaycan bəstəkarları tərəfindən yazılmış əsərlərin forma və janr, eləcə
də xarakter, faktura, məzmun, ifadə vasitələri və s. üzrə müstəqil təhlil etməyi bacarmalıdırlar.
Bu fənnin tədrisində onlar müxtəlif bəstəkarların üslub xüsusiyyətlərini mənimsəməklə yanaşı,
yaradıcılıqlarında meyl etdikləri janr və formaları da mənimsəyərək təhlil etməyi öyrənirlər.

“Musiqi əsərlərinin təhlili” fənninin tədrisində bütün “musiqi nəzəri fənlərə” inteqrasiya
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çox qabarıq şəkildə özünü nümayiş etdirir. “Musiqi tarixi” fənni üzrə hər hansı bir bəstəkarın
yaradıcılıq fəaliyyəti araşdırılarkən onun bəstələdiyi əsər təhlil edilərkən əsərin forma və janr
təyinində “Harmoniya”, “Musiqi nəzəriyyəsi”, “Polifoniya”, “Azərbaycan xalq musiqisinin
əsasları” kimi fənlər üzrə mükəmməl bilikləri əldə etmədən heç nəyə nail olmaq mümkün
deyil. Belə ki, forma, məzmun, xarakter, mövzu, melodiya, sezura, sintaksis quruluşlar,
tonallıq, lad və s. kimi musiqinin ifadə vasitələri və bir çox mövzular üzrə dərin biliklərə
yiyələnmək tələb olunur. Bu biliklərə “musiqi nəzəri fənlər” üzrə tədris edilən mövzuların
öyrənilməsi vasitəsilə mümkündür.

Musiqi təmayüllü təhsil müəssisələrində “Musiqi əsərlərinin təhlili” fənninin tədrisində
tələbələr xarici və Azərbaycan bəstəkarları tərəfindən yazılmış əsərlərin forma və janr, eləcə
də xarakter, faktura, məzmun, ifadə vasitələri və s. üzrə müstəqil təhlil etməyi bacarmalıdırlar.
Bu fənnin tədrisində onlar müxtəlif bəstəkarların üslub xüsusiyyətlərini mənimsəməklə yanaşı
yaradıcılıqlarında meyl etdikləri janr və formaları da mənimsəyərək təhlil etməyi öyrənirlər.

Beləliklə “Musiqi nəzəri” fənlər üzrə mükəmməl biliklərə yiyələnmədən Musiqi aləminə
dair düzgün açıqlamalar vermək, doğru mülahizələr yürütmək, düzgün nəticələr çıxarmaq
mümkün deyil.

Musiqi-nəzəri fənlərin tədrisində məqsəd dünya musiqi mədəniyyəti tarixində olan ümumi
qəbul olunmuş qanun və qaydaları aşkar etmək, musiqinin qədim dövrlərdən müasir dövrədək
olan inkişafını müəyyənləşdirməkdir.

Mühazirə musiqi nəzəri fənlərinin ən mühüm mövzularına dair məlumatların verilməsində
əhəmiyyət kəsb edir. Bu ən vacib məlumatların çatdırılmasında yardımçı bir metoddur.
Mövzu açıqlandıqca bəstəkarın yazdığı əsərlərin janr və formasının tələbələrə çatdırılması
onun daha yaxşı mənimsənilməsinə kömək edir.

İnteqrasiya təhsil sisteminin əsas prinsiplərindən biridir. O, təbii əlaqələr şəraitində
ümumiləşdirilmiş biliklərin verilməsi üçün əlverişli mühit yaradır.

Tədris prosesində təlim məqsədlərinin reallaşması kompleks şəklində həyata keçirilir.
Klavirin əldə edilməsi, musiqi alətində ifa, təhlilin aparılması müəyyənləşdirilərək tələbə və
müəllimin fəaliyyətini özündə birləşdirir.

İfa olunan əsərin təhlil prosesi daima tələbənin tədqiqatçı, axtarışda olan mütəxəssis kimi
hazırlanmasına yönəldilir, ona müstəqil çalışmağın vacibliyini və əhəmiyyətini qavradır.
Müəllim müasir təhsil konsepsiyalarını bilməklə tədris etdiyi fənnin məqsədlərini başa
düşüləcək şəkildə izah etməlidir. Lazım olan tədris materiallarını – müvafiq musiqi əsərlərinin
klavirini müəyyənləşdirməli, tələbələri müzakirəyə cəlb etməlidir. Onlarda eşitmə, görmə,
çalma, düşünmə və müstəqil fikir söyləmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirməlidir.

Təhlil prosesi müəllim və tələbə arasında qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlığa
əsaslandığından stimullaşdırma müəllimin və tələbənin uğurlarını dəyərləndirməklə onun
daha yüksək təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsini təmin etməlidir. Bununla da tələbə
gələcəyin mütəxəssisi kimi tələbkar, rəqabətlərə tab gətirmək üçün dərin biliklərə
yiyələnməyə xüsusi maraq göstərməlidir.

Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları fənni tədris edilərkən hər bir ladın özünəməxsus
tetraxordları, kadensiyaları ilə yanaşı, həmçinin bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətlərində öz
əksini tapması müşahidə edilir. Eləcə də Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılıq fəaliyyəti
öyrədilərkən, həmçinin, onların əsərləri təhlil edilərkən lad, yaxud ladın istinad olunduğu
müvafiq şöbəsi araşdırılır. Yəni bu fənnin tədrisində “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”,
“Musiqi tarixi”, “Musiqi əsərlərinin təhlili” fənlərinə inteqrasiya qaçılmazdır.

“Musiqi nəzəriyyəsi” fənninin tədrisi zamanı metr, ritm, vəzn, səsin ucalığı, qüvvəsi,
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intervallar, onların müxtəlif quruluş və növləri ilə yanaşı, ladlar və qammalar üzrə mükəmməl
biliklərə yiyələnmək vacibdir. Bu fənn üzrə əldə edilən biliklər “Musiqi tarixi”, “Harmoniya”,
“Solfecio”, “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”, “Polifoniya”, “Musiqi əsərlərinin təhlili”
kimi fənlərlə sıx əlaqədardır. Bəstəkarların əsərlərinə dair müvafiq məlumatlar verilərkən
sonata, simfoniya, konsert, istərsə də opera, operetta, balet və digər silsilə əsərlərində ifa
edilən, yaxud bəstələnən hissənin hansı tonallıqda olmasının açıqlanması məcburidir.

Həmçinin müəyyən bir vokal əsərinin registr etibarilə səsə uyğun olmadığı zaman onun
digər tonallığa transpozisiya edilməsi üçün ladlar, tonallıqlar üzrə alınan mükəmməl biliklər
zəruridir.

Eləcə də “Solfecio” fənni üzrə istər şifahi oxu zamanı, istərsə də imla yazısında metr, ritm,
tonallıq, temp və sairə ifadə vasitələri üzrə alınan biliklər özünü nümayiş etdirir.

Xüsusilə “Harmoniya” ilə “Polifoniya” fənlərinin tədrisində “Musiqi nəzəriyyəsi”nin
intervallar, həmçinin üçtonlar, xasiyyətli intervallar, major və minorla yanaşı qədim ladlar,
çin, macar, bütün tonlu ladlar kimi mövzulara istinad qaçılmazdır.

“Musiqi nəzəriyyəsi” fənni üzrə alınan biliklər “Musiqi əsərlərinin təhlili”ndə daha çox
gərəklidir. Belə ki, hər hansı bir bəstəkarın, istər xarici ölkə bəstəkarı, istərsə də Azərbaycan
bəstəkarının əsəri təhlil edilərkən həmin əsərin forma, məzmun və xarakterinin təyinində
tonallığın, kadensiyaların, hissələrinin düzgün araşdırılması üçün “Musiqi nəzəriyyəsi”
fənninə inteqrasiya edilir.

“Harmoniya” və “Polifoniya” fənlərinin tədrisində “Musiqi nəzəriyyəsi” fənninə
inteqrasiya qaçılmazdır. Funksional akkord ardıcıllıqları tədris edilərkən “Musiqi nəzəriyyəsi”
fənni üzrə intervallar, qammalarda əsas pərdə üçsəslikləri, onların melodik vəziyyəti, sabit və
qeyri-sabit səslər, eləcə də kadensiyalar və digər bölmələr üzrə mükəmməl biliklərə
yiyələnmək tələb olunur. Eyni vəziyyət “Polifoniya” fənninin tədrisində nəzərə çarpır,
xüsusilə polifonik əsərin təhlilində bu daha aşkar özünü nümayiş etdirir.

“Musiqi tarixi” fənni üzrə bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətində özünəməxsus üslub
xüsusiyyətləri araşdırılarkən mütləq “Harmoniya” və “Polifoniya” fənləri üzrə alınan biliklərə
istinad edilir. Bu fənlərin inteqrasiyası daha çox “Musiqi əsərlərinin təhlili” fənninin
tədrisində diqqəti cəlb edir. Janrından asılı olmayaraq hər hansı bir əsər təhlil edilərkən, onun
forması araşdırılarkən hissələrin, periodun, onun cümlə və ifadələrinin təyinində
“Harmoniya” və “Polifoniya” fənləri üzrə biliklərin mükəmməl olması vacibdir.

Musiqi-nəzəri fənlərin tədrisində mütləq inteqrativ üsul tətbiq edilməlidir. Musiqi tarixi və
ədəbiyyatı, musiqi nəzəriyyəsi və solfecio, musiqi əsərlərinin təhlili, harmoniya, Azərbaycan
xalq musiqisinin əsasları kimi fənlərin bir-birinə inteqrasiyası vacibdir. Belə ki, əsər ifa
edilərkən, yaxud təhlil edilərkən onun forma və janr etibarilə təhlilindən əlavə, həmçinin
əsərin:

– Müəllifi, onun üslub xüsusiyyətləri, yaradıcılığında üstünlük təşkil edən əlamətləri;
– Əsərin yarandığı tarixi şərait;
– Janrından asılı olaraq, səhnə əsəridirsə, librettosu, ilk tamaşası, əldə edilən nailiyyətlər,

qazanılan müvəffəqiyyətlər;
– İfaçıların məharəti, ifa tərzi;
– Musiqi mədəniyyəti tarixində mövqeyi və əhəmiyyəti mütləq öz əksini tapmalıdır.
İfa edilən əsərin lazımi səviyyədə təqdim edilməsi üçün musiqi-nəzəri fənlərə inteqrasiya

mütləqdir.
Məqalənin aktuallığı. Musiqi-nəzəri fənlərin, o cümlədən ifaçılıq sənətinin

öyrədilməsində musiqi müəllimlərini ümumdünya musiqi mədəniyyəti, tarixi və ədəbiyyatı ilə
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tanış etmək, dünyagörüşlərini genişləndirmə və s. əsas məsələlərdəndir. Eyni zamanda,
“Musiqi tarixi” fənninin tədrisində musiqi-nəzəri fənlərə inteqrasiya özünü daha qabarıq
büruzə verir ki, məqalədə də də bu kimi vacib məsələyə toxunulması mövzunun aktuallığını
göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə mövzu ilə bağlı istər
xarici, istərsə də Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılıq fəaliyyətlərinin bəzi məqamları
açıqlanmış, müxtəlif musiqi fənlərinin tədrisində həmin əsərlərin forma, janr, xarakter, faktura,
məzmun, ifadə vasitələri və s. kimi xüsusiyyətlərinin təhlili vacişliyi göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat

1. “Təhsildə Dövlət Strategiyası” mövzusunda elmi seminar toplusu. Bakı, 2014.
2. “Musiqi tarixi” fənni üzrə kurikulum. Bakı, 2015.
3. İ.Qədimova, E.Əfəndiyeva. Musiqi. Bakı, 2007
4. E.Əfəndiyeva. Musiqi əsərlərinin təhlili. Bakı, 2009.
5. E.Əfəndiyeva. Musiqi tarixi. Bakı, 2014.

Э. Эфендиева

Интеграция в преподавании музыки и
теоретических предметов

Резюме

В системе музыкального образования огромное значение имеет взаимосвязь
музыкально-теоретических дисциплин. В процессе изучения одного музыкального
предмета необходимо твердое знание в области другой теоретической дисциплины как
история музыки, анализ музыкальных произведений, гармонии, полифонии, теории
музыки и сольфеджио.
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Integration in the teaching of music and theoretical subjects

Summary

In the system of music education, the interrelation of musical-theoretical disciplines is of
great importance. In the process of studying one musical subject, solid knowledge is needed
in the field of another theoretical discipline such as the history of music, analysis of musical
works, harmony, polyphony, music theory and solfege.
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Азербайджанская национальная одежда является наследием материально-духовной
культуры народа, прошедшей долгий и сложный путь развития. Одежда, крепко
связанная с историей народа, представляет собой один из ценнейших источников
изучения его культуры. Одежда больше, чем все другие элементы культуры отражает
Национальные особенности народа и, вместе с тем, входит в ряд стабильных
этнических признаков. Одежда выступает в качестве вспомогательного материала для
определения вопросов культурно-исторической связи и взаимодействия в народе, а
также зависит и от уровня отраслевого хозяйственного развития, от географических и
климатических условий.

В одежде находят свое отражение история народного творчества, этнографические и
художественные особенности. Это свойство проявляется и в форме одежды и ее
украшениях, и в художественной вышивке, шитье и ткачестве.

Информацию о начальных этапах культуры одежды нашего народа мы можем
почерпнуть из археологических раскопок, из произведений древних и античных
историиков, дающих информацию об Азербайджане, из изобразительных материалов и
других источников. Во время археологических раскопок, проводимых в Азербайджане,
были обнаружены изготовленные из бронзы игла и шило, относящиеся к началу
бронзового периода. Эти находки указывают на способность и умение древних жителей
Азербайджана шить себе одежду. Из захоронений катакомб, расположенных в городе
Мингячевир и относящихся к началу V-VI веков нашей эры, были найдены остатки
одежды, сшитой из различных шелковых тканей. В ходе изучения этих источников
становится ясно, что одежда первых людей, населявших территорию Азербайджана,
изготавливалась из добываемых естественным путем материалов (кожа, искусственные
волокна, листья и т.д.), а по манере использования проявлялась в различных вариантах
как покрытие (покрывало), повязка, прикрытие и одежда.

Все эти находки доказывают, что еще в древние времена человек проявлял интерес
к одежде, желание защитить себя от климатических и физических воздействий внешней
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среды, что стало причиной определенных продвижений и успехов в этой области.
История одежды такая же древняя, как и история самого человека. Так, эта история

начинается в первобытный период и продолжается, по сей день, отражая в себе
трудовую деятельность народа, характер его хозяйственной деятельности,
художественно-эстетический вкус, а также социально-сословные различия между
общественными группами.

Национальная одежда, отражая в себе все эти элементы, формируясь веками,
продолжает свое развитие. Отражение трудовой и хозяйственной деятельности в
одежде берет свое начало с первобытных людей. В самом начале люди не использовали
одежду, впоследствии же, когда она начала использоваться, опираясь на трудовую
деятельность, при изготовлении одежд использовались животные, на которых люди
охотились, а также растения и листья, которые они собирали. Покрытия,
изготавливаемые из шкур животных, использовались людьми в качестве одежды, что
удовлетворяло их потребности в одеяниях.

В результате развития трудовой деятельности человека, при помощи ткацких
инструментов начали ткать различные материалы, которые служили в качестве одежды.
Однако для того, чтобы из примитивной одежды типа мантии создать одежду в
соответствии со строением человеческого тела, соответствующую высоким
эстетическим вкусам, естественно, человек должен был обладать определенными
средствами. Необходимо обладать определенными знаниями размера, линии и формы,
которая образуется из них, а также характеристик цвета, чтобы добиться прогресса в
изготовлении одежды. Другими словами, развитие в сфере одежды, в первую очередь,
началось именно с получения и освоения этих средств в процессе труда. Формируемые
со временем особенности оставили своеобразный для каждого периода след в культуре
народной одежды.

Азербайджан веками обладал плодородной почвой, этот фактор положил основу
успешной сельскохозяйственной деятельности народа. Получаемые шелк и хлопок
использовались при изготовлении тканей, которые служили развитию национальной
одежды, повышению эстетического вкуса народа. Известно, что для удовлетворения
потребностей в одежде с древних времен применялись шерсть овец и ягнят, козлиная
шерсть, а также шерсть верблюдов.

Исследования, проводившиеся с привлечением исторических источников,
изобразительных материалов и образцов материальной культуры доказывают, что в
первом тысячелетии до нашей эры население Азербайджана надевало рубахи и брюки,
изготавливавшиеся из шерсти и льна, кожаные мантии, головные уборы из ягнячьей
шерсти и шерсти других животных, а на ногах были остроносые кожаные башмаки.

Для изготовления одежды главным сырьем были шерсть, кожа и войлок. Процесс
совершенствования народной одежды в средние века принял более интенсивный
характер. В тот период среди материалов, предназначенных для изготовления одежды,
наряду с кожей и шерстью широко использовались также лен и хлопок. Из хлопка и
льна изготавливали ткань, известную как «бязь».

О мужской и женской одежде начала средних веков подробную информацию
можно получить из дастана «Китаби Дэдэ-Горгуд». В дастане все одеяния, как правило,
называются «платьем». Виды одежды, упоминаемые в этом произведении, ясно
показывает, что именно было тогда в предпочтении из фонда народной одежды.

В XIV-XV веках в национальной азербайджанской одежде произошли серьезные
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изменения. Прежде всего, одежда уже разделялась на обыденную и ритуальную, в
ритуальной одежде постепенно углублялась мотивационная атрибутивность (покрой,
цвет, украшения и т.д.).

XVI столетие в политической истории Азербайджана было важным периодом, и так
же оно вошло в историю как период обогащения культуры одежды. В период ханств в
связи со стремлением к независимости в отдельных регионах Азербайджана
наблюдалось оживление сельского хозяйства и ремесленничества, рост производства
кустарной продукции, появление новых ремесленно-торговых центров, таких, как
Шуша, расширение торгово-экономических связей с другими странами Востока и
Европы и т.д., что привело к обогащению фонда одежды Азербайджана, более
массовому производству в более высоком качестве материалов для одежды различного
типа.

XIX век запомнился как один из самых сложных этнополитических периодов
азербайджанского народа, как время его разделения на две части, и характеризуется
развитием в различных направлениях с социально-экономической и культурно-
технической точек зрения. Во второй половине ХIХ столетия в связи с усилением
развития капитализма в России, северные области Азербайджана в хозяйственном
плане превратились в неотъемлемую часть российской экономической системы, таким
образом экономика Азербайджана постепенно стала интегрироваться в российский и
мировой рынок. Этот исторический поворот, ставший знаменательным событием в
социально-экономической и культурно-технической жизни страны, способствовал
становлению буржуазии и пролетариата в Баку и других городах Азербайджана,
превратившихся промышленные центры. Несмотря на колониальную политику царизма,
в северных областях Азербайджана усиливались торгово-экономические связи, а
интенсивное развитие водного и наземного, особенно железнодорожного транспорта и
другие факторы привели к росту общенациональных особенностей в развитии
культуры, в том числе и материальной. Вместе с тем, во многих областях традиционной
материальной культуры, в народной одежде усиливались общенациональные
особенности, наряду с этим уменьшались региональные признаки, но все же полностью
они так и не исчезли. Фактический материал этнографических исследований
свидетельствует о том, что в становлении общенациональных тенденций в
национальной одежде непосредственное влияние оказывали все историко-
этнографические регионы Азербайджана, они внесли свой действенный вклад в
зарождение и становление этого культурного богатства.

Как и другие области материальной культуры, традиционная одежда тоже была
органически связана с социально-экономической жизнью. Как известно, социально-
экономическая жизнь Азербайджана в XIX столетии в значительной степени
отличалась от предыдущих исторических периодов. С токи зрения уровня культуры
одежды данный период, прежде всего, привлекает внимание появлением на
исторической сцене новой социальной прослойки, состоящей из буржуазии и
пролетариата. Новый период сыграл особенно большую роль в процессе возникновения
культуры одежды, только зарождающейся национальной буржуазии.

Азербайджанская национальная буржуазия, долгое время продолжавшая феодально-
аристократические традиции, не так уж и скоро сменила свои предпочтения с
национальной одежды на европейскую. Зародившаяся в конце ХIХ столетия неявная
конкуренция между национальной одеждой и европейским костюмом продолжалась до
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начала ХХ века. Модные тенденции в одежде, установившиеся в буржуазных кругах,
провоцировали постепенное отдаление от гордого и надменного национального
костюма и принятия европейской моды. Но несмотря на это как и раньше, эта мода
была органически связана с социальной жизнью народа, сохранила значимую часть
традиций прежней одежды и украшений. Культура одежды Азербайджана XIX
столетия, наряду с сохранением в себе общевосточных и общекавказских традиций,
обладала свойственным ей рядом региональных особенностей. В азербайджанской
народной одежде XIX века возникли и устоялись виды одеяний, свойственных
различным сословиям и общественным группам, в том числе стили одежды, связанные
с профессиональной деятельностью.

Наряду с тем, что одежда отражала локальные особенности отдельных
историических этнографических зон, она также выражала возраст, семейное и
общественное положение лица, который ее носил. Между одеждой молодой девушки и
замужней женщины была значительная разница. Молодые невесты одевались более
красиво и ярко. Девушки и женщины в возрасте использовали элементы украшения в
малом количестве.

Очень строго следовали моде на одежду в XIX столетии, а также этическим нормам
того времени. По стилю покроя и техники изготовления комплект одежды XIX
столетия хоть и был продолжением типа одежды прежних исторических периодов, все
же здесь имели место определенные изменения в соответствии с требованиями нового
времени. Эта черта более всего воплощалась в аристократической городской и
профессиональной одежде.

Типологические образцы комплекта азербайджанской одежды, характерные для
периода конца XIX – начала ХХ столетий, в действительности были как бы
продолжением традиционных видов одеяний, в значительной степени имевших
специфические особенности регионального характера, воплощенных в позднем
средневековье и в период ханств.

С веками сохранение целостности общенациональной народной одежды и передача
этой целостности по временным периодам истории является конкретным выражением
высокой оценки народа своей культуре, материально-моральному наследию.

Актуальность статьи. Всегда вызывало большой интерес история создания и
сохранение в современном периоде национальной одежды Азербайджанского народа
как её морально материальной ценности. Учитывая наличия в статье связанных с этим
исследований, её можно считать актуальной.

Научная новизна статьи. Научная новизна состоит в том что, в статье история
создания национальной одежды опирается на различные научные источники и все они
показываются конкретными примерами.

Практическое значение и применение статьи. Статьёй могут пользоваться
учителя средней и средне образовательных школ, студенты и магистры.
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Ç. İsayev

Milli geyimlərim öyrənilməsi və tədrisinin əsas xüsusiyyətləri

Xülasə

Məqalədə Azərbaycanın milli geyimlərinin yaranma tarixi və bu günədək qorunub
saxlanılması haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır. Bununla bağlı elmi ədəbiyyatlar
araşdırılmış, milli geyimlərin günümüzədək keçdiyi inkişaf yolu təhlil olunmuşdur.

Ch. Isayev

Main features of studying and teaching my national costumes

Summary

The collection of national costumes as the material moral value of the Azerbaijani people,
the information about the history of the formation of Azerbaijani national costumes and so far
has been exaggerated. The scientific literature related to it.
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“Silahlı Qüvvələrdə xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununda ölkəmizin
vətəndaşlarının Vətənimizi qorumağa daim hazır olmasının formalaşdırılması üzrə mühüm
vəzifələr irəli sürülür [1].

Gənclərin ölkəmizin Silahlı Qüvvələrində xidmətə hazırlanmasında onların yaxşı fiziki
hazırlığı birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Həmin fiziki hazırlığa hərəkət keyfiyyətlərinin
lazımı inkişaf səviyyəsi həyat üçün zəruri olan bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək, ətraf mühitin
xoşagəlməz təsirlərinə və yüksək psixi gərginliyə qarşı dəyanət, möhkəmlik və mətinlik
daxildir.

Məktəbdə bütün lazımi şərait yaradılmalıdır ki, hər bir şagird ƏVMH kompleksinin
normalarını inamla yerinə yetirsin, turist yürüşlərində iştirak etsin, müntəzəm olaraq özünün
fiziki təkmilləşməsi qayğısına qalsın, özündə mərdlik, iradi qüvvə, dözümlülük, çeviklik,
əxlaqi-psixoloji mətinlik, böyük fiziki yükə tab gətirmə qabiliyyəti və ona hazırlıq, ilk tibbi
yardım göstərmək bacarığı aşılasın, hərəkətlər yerinə yetirilərkən özünü mühafizə etməməyi
təmin etsin.

Gəncləri respublikamızın Silahlı Qüvvələrində xidmətə məqsədyönlü hazırlamaq üçün
fiziki hazırlıq üzrə dərs və sinifdənxaric məşğələ sistemi təşkil etmək lazımdır. Bu sistem,
məşğələlərin Silahlı Qüvvələrdə xidmətə yüksək hazırlığını təmin edəcək. Fiziki hazırlığın bu
cür sisteminin səmərəliliyinin mühüm şərti şagirdlərin idman bölmələrində, ümumfiziki
hazırlıq qruplarında, ÜGİM-nin ibtidai hazırlıq qruplarında məşğul olmasından, ƏMH
kompleksinin normativ tələbləri üzrə yarışlarda, səmti təyinetmə və hərbi-tətbiqi idman
növləri üzrə yarışlarda, turist yürüşlərində iştirak etməsindən geniş istifadə etməkdir. Məşq
effektini gücləndirməkdən ötrü yuxarı sinif şagirdləri üçün hər gün 30-40 dəqiqə ümumfiziki
hazırlıq üzrə sinifdənxaric məşğələlər keçmək məsləhət görülür. Belə məşğələləri ictimai
təlimatçılar keçə bilər. Bu işin mütləq şərti ona fiziki tərbiyə müəllimi və gənclərin
çağırışaqədərki hazırlığı rəhbərinin pedaqoji rəhbərlik etməsidir. Gənclərin fiziki və hərbi-
tətbiqi hazırlığını gücləndirmək üçün dərsdənkənar məşğələlərdə ümumrespublika hərbi-
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tətbiqi oyunundan geniş istifadə olunmalıdır [3].
Bütün məşğələlərin gedişində hərəki keyfiyyətlərin – dözümlülüyün, qüvvənin, çevikliyin,

cəldliyin və mahirliyin inkişafına fikir verilməlidir. Fiziki keyfiyyətlərin inkişaf səviyyəsini
artırmağın mühüm şərti məşğələlərdə uzun müddət və müntəzəm olaraq qüvvəyə, çevikliyə,
gücə, sürət-gücə, statik dözümlülüyə kömək edən müvafiq fiziki yüklərdən: qaçış, krosslar,
marş-yürüşü, gimnastika alətləri üzrə hərəkətlərdən, ştanqa ilə, pudluq daşlarla, qantellərlə,
trenajorlarda hərəkətlərdən geniş istifadə etməkdir.

Fiziki keyfiyyətləri inkişaf etdirmək üçün məşğələlərin motor sıxlığını və intensivliyini
artırmaq lazımdır. Bu məqsədlə tez-tez məşğul olanların aktivliyini və marağını
stimullaşdıran dairəvi məşq metodundan çox şagirdin məşğul olmasına imkan verən
alətlərdən, trenajorlardan, maneələr zolağından, xırda idman inventarları toplusundan və digər
texniki vasitələrdən (kinolentlərindən, musiqinin müşayiətindən və s.) istifadə edilməlidir.

Bütövlükdə götürdükdə bütün məşğələlərdə şagirdlər vətənpərvərlik, əxlaqi-iradi
keyfiyyətlər, müntəzəm məşğul olmağa tələbat aşılamaq; hərəkət vərdişləri və müstəqil
məşğul olmaq bacarığı öyrətmək; əsas hərəki keyfiyyəti inkişaf etdirmək lazımdır.

Məşğələlərin məzmununa ƏMH kompleksinin nəzəri məlumatları və tədris proqramındakı
nəzəri məlumatlar üzrə materiallar daxil edilir. Yuaı sinif şagirdlərini ölkənin Silahlı
Qüvvələrinin döyüşçülərinin fiziki hazırlığına verilən tələblərlə tamış etmək lazımdır.

Çağırışaqədər yaşlı yuxarı sinif şagirdləri ilə aparılan məşğələlərin xüsusiyyətləri
Yuxarı sinif şagirdlərinin fiziki tərbiyə dərsləri bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Onlar

aşağıdakılarla xarakterizə olunur [11].
1. Əsas fiziki keyfiyyətlərin inkişafına, proqramın və ƏVMH kompleksinin II pilləsi üzrə

normalarının ödənilməsinə diqqət yetirilir.
2. Hərbi-tətbiqi hərəkətlərə böyük yer verilir. Hərəkət vərdişləri öyrədilərkən və

təkmilləşdirilərkən qeyri-standart şəraitdən istifadə olunur; məşğələlərə mürəkkəb və
gözlənilməz vəziyyətlərdə qərar qəbul etməyi tələb edən təkbətək mübarizə növlərinin
fəndləri daxil edilir; böyük fiziki yükdən sonra (uzun müddət davam edən qaçış, kross, xizək
yürüşü və s.) mürəkkəb hərəkət səylərinin yerinə yetirilməsi məşq edilir.

3. Əxlaqi-iradi keyfiyyətlərin, böyük fiziki yükün psixoloji gərginliyi dəf etmə
qabiliyyətinin tərbiyə olunmasına diqqət artırılır.

Yuxarı sinif şagirdlərində fiziki keyfiyyətləri inkişaf etdirərkən bir sıra metodiki qaydalara
riayət etmək tövsiyə olunur.

Qüvvə keyfiyyətlərini inkişaf etdirərkən [10]:
— dinamik və statik xarakterli təmrinlərin tam (yalnız bir yerə), regional (bir sahəyə) tətbiqi;
— qüvvəni inkişaf etdirərkən çətinliklə edilən fiziki yükün həddi böyük (gərginlik çox

olduqda bir seriyada 6-8 təkrar), qüvvə dözümlülüyünün inkişaf etdirilməsində isə az olur
(20-25 təkrar);

— seriyalar arasındakı dincəlmə intervalı 1-3 dəqiqə;
— hərəkət kompleksinin müddəti 10-12 dəqiqə;
— statik hərəkətlərin davametmə müddəti 6-8 dəqiqədən pillə-pillə gərginləşdirilərək

maksimuma çatdırılır.
Hərəkət kompleksi dərsin əsas hissəsinin ikinci yarısına daxil edilir.
Ayrı-ayrı hərəkətlər dərsin giriş hissəsində edilə bilər.
Sürət keyfiyyətlərini inkişaf etdirərkən [13]:
— məşğul olanların diqqətini tamamilə icranın sürətinə cəmləşdirməyə imkan verən;

texniki cəhətdən mürəkkəb olmayan hərəkətlərin tətbiqi (məsələn, 30-50 m. məsafəni
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maksimum tempdə təkrar qaçmaq; 1,5-2,0 dəqiqə intervalla 2-4 dəfə qaçmaq), hərəkət səyini
qəflətən verilən siqnalla, saymaqla və s. yerinə yetirmək;

— hərəkətlərin davametmə müddəti, sürəti (tempi) azalmamalıdır;
— hərəkətlər, qabaqcadan bədəni yaxşı qızışdırdıqdan sonra, dərsin birinci hissəsində

yerinə yetirilir.
Sürət-güc keyfiyyətlərini inkişaf etdirərkən:
— sürət və güc keyfiyyətləri üçün tullanma çoxlu sıçrayışlar, atmalar və s. göstərməyi

tələb edən (yaxşı mənimsənilənlərdən) hərəkətlər tətbiq edilir, hərəkətlər mümkün qədər
maksimum tempdə yerinə yetirilir. Fiziki yükün davametmə müddəti 20-25 san, dincəlmə
intervalı 1,5 dəqiqədən 3 dəqiqəyə qədərdir.

Əlavə gərginliyin (müqavimət) həddini əsasən sürət-güc hərəkətlərin hansı məqsədə
yönəldilməsi müəyyən edir, daha doğrusu, müqavimətin azaldılması sürət keyfiyyətlərinə,
çoxaldılması isə güc keyfiyyətlərinə böyük təsir göstərir.

— hərəkət kompleksinin həcmi 3-4 hərəkətdən ibarətdir. Onların yerinə yetirilməsinə 6-8
dəqiqə vaxt sərf olunur.

Dözümlülüyü inkişaf etdirərkən [13]:
— aerob (oksigen sərf etmədən) və ümumi dözümlülük silsilə və qeyri-silsilə hərəkətləri

ardı kəsilmədən bərabər intensivlikdə, təkrar-interval rejimində, yaxud dəyişən yük rejimində
yerinə yetirilməsinin müddətini tədricən artırmaqla inkişaf etdirilir;

— aerob, yaxud sürət dözümlülüyü tsiklik və qeyri-tsiklik hərəkət yükünü imkan həddinə
yaxın yerinə yetirməklə inkişaf edir. Birdəfəlik hərəkətlərin yerinə yetirilmə müddəti 20-45
saniyə arasında enib-qalxır; hərəkətlər arasındakı dincəlmə intervalları 1-1,5 dəqiqədir.

Hərəkətlər, hərəsində 2-3 təkrar olmaqla seriyalarla yerinə yetirilir. Bir dərs üçün 2-3
hərəkət seriyası planlaşdırılır. Seriyalar arasındakı dincəlmə intervalı 2-3 dəqiqəyədək artırılır.

Hərəkət keyfiyyətlərin inkişafı prosesində hər bir şagirdin hazırlıq səviyyəsini nəzərə
almaqla onlara diferensial (fərqli) yanaşmanın həyata keçirilməsi vacibdir.

Hərəkət keyfiyyətlərinin inkişaf metodları arasında dairəvi məşq metodu mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu metod fərdi yanaşmanı təmin etməyə, dərsin motor sıxlığını
artırmağa, şagirdləri müstəqil məşğul olmağa alışdırmağa imkan verir.

Çağırışaqədər yaşlı gənclərin fiziki hazırlıq məşğələlərini təşkil edərkən və keçirərkən
hərbi-tətbiqi bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsinə, habelə öyrənilmiş hərəkət səylərindən
adət olunmayan və mürəkkəb şəraitdə istifadə etmə bacarığının təkmilləşdirilməsinə böyük
fikir verilməlidir.

Hərəki hazırlığın artırılma vasitəsi kimi hərbi-tətbiqi istiqamətli hərəkətləri gücləndirmək
üçün fiziki hazırlıq üzrə müvafiq təyinatlı təmrinlərdən istifadə edilməlidir [3].

— sərbəst hərəkət kompleksləri;
1 №-li hərəkət kompleksinə daxildir:
1. Ayaqlar aralı, qollar yanlarda dayanma vəziyyətindən əllər ayaq pəncələrinə çatana

qədər qabağa əyilmək;
2. Arxası üstə uzanmadan (ayaqlar ilişdirilir) əlləri ayaq pəncələrinə çatdırana qədər

qabağa əyilməli;
3. Dayaqlı uzanmada qolları büküb-açma;
4. Qoşa ayaqla təkan verib tullanaraq 180° dönmək (2 tullanma 1 icra sayılır).
— paralel qollarda vaxt ərzində bucaq saxlamaq;
— parelel qollarda dayaqlanmada qolları say hesabı büküb-açmaq;
— maneə (120 sm hündürlükdə reyka, lent) üzərindən mayallaq aşmaqla tullanmaq;
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— o baş-bu başa qaçış (məkikvari);
— sambo güləşindən sadə fəndlər: qabağa yıxılma: dala yıxılma, qabağa yuvarlanmaqla

rəqibin qolu üstündən yanakı yıxılma, altdan yapışaraq qaldırıb tullamaq;
— F-1 qumbarasını (600 q) uzağa atmaq;
— paralel qollardan yanakı sıçramaq;
— pudluq (16 kq) daş qaldırmaq;
— 3 km məsafəyə kross qaçmaq;
— marş-sıçrayış.
Hərəkətsiz və hərəkət edən hədəfə qumbara atmaq kimi hərbi-tətbiqi bacarıq və vərdişlərə

yiyələnmək üçün ilkin mərhələdə xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri tələb etməyən əşyalar (tennis,
xokkey topu, rezin çubuq və s.) atmaq, hərəkətlər icra etmək lazımdır. Bu zaman atmanı elə
öyrənmək lazımdır ki, əşyanın sürəti və uçuş trayektoriyası təmin edilsin. Bu məqsədlə
müəllim 41-45° bucaq altında çəkilmiş trosdan və onun üzərində sürüşən qumbaradan ibarət
trenajordan istifadə etsə yaxşı olar (Bax, tövsiyələr «Учебная база для физической и
военной подготовки молодежи», M., 1985). Əvvəlcə daha sadə texniki fəndlər, məsələn,
ayaq üstə dayanmadan hərəkətsiz hədəfə atmalar öyrədilir, sonra çıxış vəziyyəti çətinləşdirilir:
dizi üstə oturmadan və uzanmış vəziyyətdən atmalar yerinə yetirilir. Hərəkətdən hədəfə kimi
diyirlənən topdan, üzərində olan hərəkət edən arabacıqdan və s. İstifadə etmək olar.
Çağırışaqədər yaşlı məktəblilərə topu və qumbaranı qaça-qaça və kross qaçarkən atmağı
öyrətmək lazımdır.

Şaquli və üfiqi maneələrin dəf edilməsi mühüm tətbiqi bacarıqdır.
Şagirdlərə əvvəlki alçaq və daxili üfiqi maneələri əli və ayağı dirəmədən və qaçışın

sürətini azaltmadan dəf etməyi, maeəni dəf etdikdən sonra təkan verən (1-ci) ayağın üzərinə
yerə düşməyi qabağa irəliləməyi davam etdirməyi öyrənmək lazımdır. Daha hündür və enli
maneələri tullanaraq, hər iki ayaq üstə düşməklə dəf etmək olar. Lakin bu zaman öyrətmək
lazımdır ki, yerə düşdükdən sonra dayanmasınlar. Möhkəm bərkidilmiş şaquli maneəyə bir
ayaq qoyulmaqla, daha hündür maneə isə əl və ayaq qoyulmaqla dəf edilə bilər. Maneənin
müxtəlif bucaq altından qaçaraq dəf edilməsinin öyrədilməsi vacibdir. Hərəkətlər yerinə
yetirilərkən təhlükəsizlik şərtlərinə ciddi əməl olunmalıdır. Bundan ötrü dayanmadan
maneələri dəf etmənin ilkin mərhələsində yüngül, tez, asan maneələrdən istifadə etmək
lazımdır.

Dərinliyə hoppanma öyrədilərkən müxtəlif idman alətlərindən (gimnastika divarı, tir,
gimnastika atı, paralel qollar və s.) istifadə etmək olar. Hoppanmanı az hündürlükdən (1,4-1,5
m) başlayıb tədricən onu 2 m-ə çatdırmaq lazımdır. İlk məşğələlərdə üstünə düşmək üçün
yerə döşək salınmalıdır. Şagirdlərə yerə hoppanarkən qıçlarla yayvari hərəkət etməni
öyrətmək vacibdir. Dərinliyə hoppanmanı ayaq üstə durma, oturma və sallanma
vəziyyətlərindən öyrətmək lazımdır.

Maneələrin üstündən aşma və sürünüb altından keçmə kimi tətbiqi vərdişlərin öyrədilməsi
vacibdir. Aşıb-keçmə hündür maneələr (hasar, divar) dəf edilərkən tətbiq edilir. Aşıb keçmə
qolu (əli), budu, sinəni (qıçı ilişdirməklə) qoyub dayaqlanmaqla və yoldaşın köməyilə yerinə
yetirilir. Aşıb-keçmə üçün maneənin hündürlüyü 2-2,5 m olmalıdır. Maneələr möhkəm
olmalıdır. Şagirdləri özünü mühafizə üsuluna öyrətmək lazımdır.

Kəndirə dırmana-dırmana keçmə xəndəyi, yarğanı və kiçik su maneəsini dəf edərkən edilir.
Bunun üçün müxtəlif maillik səviyyəli kəndirlərə dırmaşmalar öyrədilən gimnastika
dərsindən istifadə etmək olar. Üzgüçülük öyrədilən hovuz, yaxud su hövzəsi olduqda
çağırışaqədər yaşlı gənclərə tətbiqi üsulla üzməyi: brass və böyrü üstə üzməklə təchizatı, yükü
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aparmağı, suyun dibindən əşyaların qaldırılması öyrədilməlidir. Boğulanı xilas etməyin və
ona ilk tibbi yardım göstərməyin mənimsənilməsinə diqqət yetirilməlidir.

Çağırışaqədər yaşlı şagirdlərin fiziki hazırlığı üzrə bir neçə məşğələnin məzmununa
hərbiləşdirilmiş estafetlər daxil etmək lazımdır. Həmin estafetlər yaralıların daşınması,
müxtəlif vəziyyətlərdən (ayaq üstə, uzanaraq, dizi üstə dayanmaq) tərpənməz hədəfə, hərəkət
edən hədəfə qumbara atmaq, əleyhqazda qaçmaq, avtomatla, yaxud avtomat maketi ilə
qaçmaq, dərinliyə tullanmaq və marş-yürüşü mərhələlərindən ibarətdir.

Ayrı-ayrı tətbiqi bacarıq və vərdişlərin təliminin yekunu maneələr zolağının dəf
edilməsində daha yaxşı nümayiş olunur.

Əxlaqi-iradi keyfiyyətlər tərbiyə etmək, çağırışaqədər yaşlı şagirdlərin psixoloji hazırlığı
məqsədilə məşğələlər elə tərtib olunmalıdır ki, onlar cəsarətin, inamın, qətiyyətliliyin, özünü
itirməməyin, təşəbbüsün, yoldaşlıq hissinin inkişafına kömək etsinlər. Bu məqsədlə, elə risk
elementləri və təhlükəli vəziyyətlərdən ibarət hərəkətlərdən istifadə olunmalıdır ki, bu zaman
nəticə böyük çətinlikləri dəf etmək yolu ilə qazanılsın. Belə hərəkətlərə 2 m hündürlükdə
qoyulmuş dar özülün (məsələn, körpü) üstü ilə getmək, 2 m hündürlükdən tullanma, maneələr
zolağını dəf etmək, 3-4 m məsafədən qaçaraq gimnastika aləti üzərindən dayaqlı tullanmalar,
iki dirəyə bağlanmış kəndirlə müəyyən məsafəni dəf etmək, alətlərdən sıçrayıb tullanmalar
aiddir. Bu zaman, xüsusən ibtidai mərhələdə zədələnməyə yol verilməməsi üçün təhlükəsizlik
texnikasına tam əməl olunmalıdır. İradi keyfiyyətlər aşılamaq üçün şaquli maneələri elə
rəngləmək lazımdır ki, onlar kərpic divara, yaxud metal çubuqlardan hörülmüş hasara və s.
oxşasınlar.

Şagirdlərdə mürəkkəb, qeyri-standart şəraitlərdə cəld oriyentir götürməni aşılamaq üçün
ayrı-ayrı elementlərin keçilmə növbəliyini dəyişmək, maneələr zolağını keçilmə şəraitini
variantlaşdırmaq lazımdır.

Çağırışaqədər yaşlı gənclərin tətbiqi fiziki hazırlığı ilə onların xüsusi fiziki hazırlığı sıx
əlaqədardır ki, onların vəzifəsi gənclərdə yırğalanmaya və oksigen çatışmazlığına qarşı
möhkəm dayanma aşılamaq, eyni zamanda cəsarət, mərdlik, inadkarlıq, qətiyyət, intizamlıq,
tərbiyə etməkdir.

Yırğalanmaya qarşı möhkəmlik gimnastika vasitələri ilə, xüsusən akrobatika hərəkətləri
ilə yaxşı inkişaf edir. Başı fırlatma, bədəni fırlatma və əymək, qabağa mayallaq aşmaq, cüt-
cüt dayanaraq fırlanma, hərəkət zamanı dönmələr, gimnastika alətlərində hərəkətlər, dönmələr
və hərlənmələrlə qaçış, yeriş və dar özül üzərində qaçmalardan ibarət ümuminkişaf
hərəkətlərindən istifadə olunur. İmkan olduqda batutdan və s. istifadə etmək məsləhətdir.

Oksigen çatışmazlığına dözümlük (möhkəmlik) yüngül atletika hərəkətləri edilərkən: qısa
və orta məsafələrlə qaçışlarda, idman oyunların, xüsusən basketbol, futbol, həndbol
oyunlarında, sürət-güc hərəkətləri daxil olan estafetlərdə aşılanır.

Məşğələlərdə, şagirdlərdə qeyri-standart vəziyyətlərdə (xoşagəlməz hava şəraitində
çətinləşdirilmiş şəraitdə, yorğunluq zamanı) komandirin, yaxud rəhbərin tapşırıqların yerinə
yetirmə bacarığı formalaşdırmağa fikir verilməlidir.

Gənclərin ordu sıralarında əsgəri xidmətə hazırlanması üçün, hərbi-tətbiqi idman
növlərinin inkişaf etdirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu işə texniki və hərbi-tətbiqi
idman növləri üzrə məşğələlər təşkil edən KHVTİC-nin məktəb komitələri kömək göstərə
bilərlər. Bu iş əmək və fiziki tərbiyə ilə sıx əlaqədə keçirilməlidir.

Məqalənin aktuallığı. Yalnız müəllimin yaradıcı yanaşması, təşəbbüsü, biliyi, pedaqoji
ustalığı şagird və valideynlərlə qarşılıqlı səyi ilə nail olmaq mümkündür.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik kimi aşağıdakı vəzifələrin reallaşa biləcəyini
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göstərmək olar:
— Şagirdlərlə hərbi vətənpərvərlik və kütləvi müdafiə işləri aparmaq üçün imkan olan

məktəblərdə avto-moto dərnəkləri və s. bölmələr təşkil etmək;
— Ümumtəhsil və peşə məktəbləri istehsalatı müasir cəmiyyətin gənclərin fiziki cəhətdən

inkişaf etmiş, sağlam, şən, əməyə və Vətənin müdafiəsinə hazır böyüməsini yaratmaq;
— Bununla əlaqədar məktəbdə fiziki tərbiyənin mühüm məhsuldarlıq göstəricilərindən

biri, şagirdlərin VMH kompleksinin norma və tələblərini yerinə yetirmək;
— Gənclərin ölkəmizin silahlı qüvvələrində xidmətə hazırlanmasında fiziki tərbiyənin

nəzəriyyəsi və metodikasının öyrənilmə yolları müəyyən vermək.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Apardığımız tədqiqatdan belə nəticəyə gəlmək

olar ki, inteqrasion göstəricilərə əsaslanan bu elmi məqalənin materialları ictimai əhəmiyyət
kəsb edən həmin vəzifələri uğurla yerinə yetirməkdə və bütün gənclərin ölkəmizin silahli
qüvvələrində xidmətə hazırlanmasinda fiziki tərbiyəninin quruluşunu yaxşılaşdırmaqda
məktəblərin rəhbərlərinə, hərbi müəllimlərə və bütün pedaqoji kollektivlərə kömək edəcəkdir.
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Д.Г.Гулиев, С.К.Садыгов, Е.Д.Гулиев

Роль физического воспитания в подготовке молодежи для
службы в вооруженных силах нашей страны

Резюме

Важные задачи, отраженные в законодательстве Азербайджанской Республики по
подготовке граждан нашей страны быть постоянно готовым для защиты нашей Родины,
физическая подготовка молодежи для службы в Вооруженных Силах, развитие
двигательных качеств - выносливости, силы, ловкости, быстроты и мастерства в ходе
занятий, моторная частота спортивных занятий для развития физических качеств,
особенности занятий, проводимых со старшеклассниками допризывного возраста,
сущность упражнений, развивающие скоростно-силовые качества, об организации
занятий по физической подготовки молодежи допризывного возраста и другие
проблемы отражены в данной статье.

D.G. Guliyev, S.K. Sadigov, E.D. Guliyev

The role of physical training of the youth of our country
for the military force service

Summary

The important issues reflected in legislation of Azerbaijan Republic concerning the
training of the youth of our country aimed in constant readiness to defense our motherland,
physical training of the youth for military force service, development of motor qualities –
endurance, strength, agility, quickness and skill in the course of training, motor frequency of
trainings for the development of physical qualities, peculiarities of the trainings held with
senior pupils at pre-induction age, main point of exercises, developing speed and strength
qualities, the organization of physical fitness training of the youth at pre-induction age and
other problems are reflected in the given article.
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Gələcək mütəxəssislərin hazırlanmasında
mobil texnologiyalardan istifadə

Ceyran Orucova
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim,

ADPU
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modulu MLE-Moodle, peşə fəaliyyətinə hazırlıq
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module MLE-Moodle, readiness for professional activities

İstənilən yerdə və istənilən vaxt öyrənmək imkanının olması informasiyalaşmış
cəmiyyətdə insan həyatının ümumi tendensiyası halına gəlmişdir. Belə imkan müasir mobil
vasitələrin və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının intensiv tətbiq edilməsinə
əsaslanan, mobil təlim texnologiyalarının köməyi ilə təmin edilir. Simsiz əlaqə və mobil
kompyuter qurğularının tətbiqinə əsaslanan, təlim prosesinin təşkilinin xüsusi forması olan
mobil texnologiyalardan istifadə, təlim üçün yeni imkanlar yaradır.

Dünyada müxtəlif təlim proqram və kurslarının öyrədilməsində xidmətlərini təklif edən
mobil təlim sistemləri işlənmiş və müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Təlim işində son məqsəd,
təlimi daha maraqlı və effektiv etmək üçün, özündə müxtəlif təlim növlərini birləşdirən
qarışıq təlimdir. Qarışıq təlim, özündə müxtəlif təlim formalarının üstünlüklərini bir araya
gətirir və ən çox da interaktiv təlim ortamına uyğun gəlir. Mobil təlimi, tələbələr üçün
interaktiv təlim şəraitini təmin edən başqa növ təlimlərlə kombinə etməklə daha effektiv təlim
üsulu əldə etmək olar. Bunun üçün də xarici ölkələrin aparıcı universitetlərinin təcrübəsinə
əsaslanaraq, Azərbaycanın ali məktəbləri də təlim prosesində mobil texnologiyalardan istifadə
məsələlərinə diqqət ayırmaqdadır.

Gələcək mühəndis-pedaqoqun informasiya-kommunikasiya texnologiyası vasitələri ilə öz
peşə fəaliyyətinə hazırlığının formalaşdırılması ideyası bir çox psixoloji-pedaqoji
tədqiqatlarda əks olunmuşdur. Belə ki, mühəndis-pedaqoqun peşə fəaliyyətinin məzmununun
əsaslandırılması məsələsinə N.Bryuxanova, E.Kovalenko, tədris prosesində informasiya
texnologiyalarının tətbiqinə isə K.Akulenko, R.Qorbotyuk və E.Qromova baxmışlar. Təhsilin
informasiya metodlarına ümumi şəkildə V.Bıkova və S.Semerikovanın işlərində baxılmışdır.
Mütəxəssislərin peşəkar hazırlığı məsələsinə xarici tədqiqatcılar da (E.Zeep, A.Seyteşev,
D.Parsons, V.Venigopal, və b.) kifayət qədər diqqət ayırmışlar.

Gələcək mühəndis-pedaqoqların peşə fəaliyyətinə hazırlığının formalaşması probleminə
marağın əhəmiyyətli dərəcədə olmasına baxmayaraq, bu məsələ indiyədək kifayət qədər
tədqiq olunmamışdır və onun tərkibi inteqrativ proseslər şəraitində mühüm dəyişikliklər tələb
edir. Məqalənin məqsədi, kompyuter texnologiyası sahəsində gələcək mühəndis-pedaqoqların
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mobil təliminin sisteminin təyin edilməsidir. Mobil texnologiyaların simsiz şəbəkə ilə birlikdə
istifadə edilməsi, mobil təlimin perspektivliliyi barədə danışmağa imkan verir. Onun bir neçə
xüsusiyyətlərini göstərək:

— hər yerdəlilik — bu mobil qurğunun real vaxt rejimində məlumat almaq, şəbəkədə
qalmaq və yerləşdiyi yerdən asılı olmayaraq təlim aparmağa imkan vermək üstünlüyüdür;

—əlverişlilik — şəxsi və təlimverici mənbələrə istənilən qurğu vasitəsilə istənilən
şəbəkəyə naqilli və ya naqilsiz daxil olmaq olur;

— rahatlıq — mobil qurğularda şəxsi məlumatlar və vacib tədris materialları saxlanılır,
onlar həmişə əlaltındadır, onlardan istifadə daha da asanlaşır;

— mobil telefonla İnternetə ani qoşulmaq tədricən adi hadisəyə çevrilir;
— şəxsləndirmək — təlimə fərdi yanaşma, çox məhdud dərəcədə olsa da artıq bu gün

əlçatandır.
Pedaqoji universitetlərdə tələbələrin mobil təliminin necə təşkil olunduğuna nəzər salaq.
Təlimin mobilliyi mobil texnologiyalar ilə sıx əlaqədar olduğu üçün, tələbələrin təhsildə

zaman və məkan baxımından maneəsiz olaraq iştirak etmək imkanları vardır. Tələbələrin
mobil texnologiya qurğularına olan ehtiyaclarına uyğun olaraq, mobil təlimin idarə olunma
sistemləri (Mobile Learning Management Sustem - MLMS) işlənib hazırlanır ki, onlar
qurğunu asanlıqla və avtomatik olaraq mənimsəyə bilsinlər.

Belə ki, bütün mobil qurğular eyni ekranlarla, prosessorlarla, yaddaş və verilənlərin daxil
edilməsi vasitələrilə təchiz edilməmişdir. Təlim prosesində MLMS-dan istifadə tələbələrə
tədris materialları sisteminə daxil olmağa, müəllimlərə isə təlim prosesini idarə etməyə və
onun effektivliyini izləməyə imkan verir. Təhsil ortamında MLMS mobil təlimi idarəetmə
sistemindən istifadə edilməsi aşağıdakı imkanları təmin edir: təhsil prosesi iştirakçılarına
müstəqil olaraq bir-biri ilə əlaqə saxlamaq; tədris qrupu tərtib etmək, məşğələ cədvəlinə
kömək; müxtəlif hesabat və məlumatların (cədvəllərin) formalaşdırılması; tədris prosesinin
çərçivəsini tədris müəssisəsi xaricinə çıxararaq genişləndirmək; məhdud imkanlı insanları
öyrətmək; tələbə və müəllimlərin kollektiv işini təmin etmək; tədris materiallarını müasir
simsiz texnologiyalar vasitəsilə (WAP, GPRS, EDGE, Blutooth, Wi-Fi) istifadəçilər arasında
yaymaq; təhsil prosesinə marağı artırmaqla, materialın yaxşı mənimsənilməsini və yadda
saxlanmasını təmin etmək.

Müxtəlif avtomatlaşdırılmış sistemlər arasında ən çox məşhurlaşan və geniş istifadə
olunan Moodle sistemidir. Modulun aşağıdakı tipləri vardır: rəhbərlik hesabatları, kursun bir
elementi, tanıma vasitələri, bloklar, kursların formatı və hesabatı, verilənlər bazası sahəsi,
filtrlər, qiymətləndirmə hesabatı, qiymətləndirmənin eksport və import formaları, testlərin
eksport və importu, testlərdə sual formaları, testlərin hesabatı, fayllar arxivi, həmçinin mobil
təlim modulu (MLMS). Adı çəkilən sistem geniş yayıldığına və daha tanınmış olduğuna görə,
mobil texnologiyanın tətbiqi ilə alınan tədqiqat nəticələrini həyata keçirmək məqsədilə məhz
bu sistem seçilmişdir. Bu texnologiyalar KT sahəsində gələcək mühəndis-pedaqoqların
hazırlanma prosesində MLE-Moodle sistemindən istifadənin effektivliyini müəyyənləşdirmək
və fəaliyyət prosesində onların bacarıqlarının formalaşması üçün istiqamətlənmişdir.

Mobil qurğunun köməyilə tədris kursunu əldə etməyin mümkünlüyü, müəllimlərə kursun
tədris materiallarının vəziyyətinə operativ nəzarəti həyata keçirməyə, tələbələrin tədris
fəaliyyətinə, həmçinin fərdi tapşırıqların yerinə yetirilməsi hesabatına, laboratoriya işi
tapşırıqlarına, mövzuların testləşdirilməsinə operativ nəzarəti həyata keçirməyə, tələbələrə isə
öz növbəsində tədris materiallarına, video-mühazirələrə, kurs yeniliklərinə, müəllimdən
xəbərdarlıqlara, dostları ilə ünsiyyətə girməyə və b.k. imkan verir.
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KT sahəsində gələcək mühəndis-pedaqoqların təlimi prosesində MLE-Moodle mobil təlim
modulu fənnin öyrənilməsi prosesinin peşə və təcrübi hazırlığının bütün mərhələlərində tətbiq
olunur. Gələcək mütəxəssislər tədris materiallarına daxil olmaq, MLE-Moodle sistemləri
tədris-informasiya ortamında biliklərinin mənimsənilmə və bacarıqlarının formalaşma
səviyyələrini müəyyənləşdirmək imkanı qazanırlar. Nəzəri materialların öyrənilməsi üçün,
tələbələrin mühazirə dərslərində iştirak etmək imkanlarının olmasına baxmayaraq,
eksperimental qruplar üçün MLE-Moodle sistemində mühazirələrin elektron variantı
yerləşdirilmişdir.

Bu, tələbələrə istənilən vaxt istədikləri nəzəri materialla tanış olmağa imkan verir.
Elektron mühazirələrin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onları sıxılmış və daha həcmli
şəkildə təqdim etməyə imkan verən elektron informasiya daşıyıcılarından istifadə olunur.
Mühazirə mətni mövzu şəklində və videomaterial əlavələrlə (video-mühazirə, slayd-mühazirə)
izah edilir ki, bu da tələbələrə özünə uyğun zamanda və özünə məxsus ritmdə dərsə baxmağa
imkan verir. Hər bir təlim subyektinin sərbəst olaraq öz maraq və imkanına uyğun şəkildə
tədris materialını öyrənmək ardıcıllığını seçmək imkanı olur. Mühazirə mətnlərindən istifadə
zamanı çox sayda istinadlara, istənilən anda lazımi bölümə və ya mövzuya keçməyə imkan
verilir.

Verilmiş şəraitdə müəllimin işi təkcə mühazirə oxumaqla bitmir, eyni zamanda fənnin
tədris-metodiki təminatı, işin gedişində tədris materialında lazımi dəyişikliyin aparılması və
əyani materialların seçilməsi (qrafik, video və s.) elektron sistem vasitəsi ilə aparılır.

Laboratoriya işlərini yerinə yetirdikdən sonra tələbələr hesabat tərtib etməli və onu
elektron təlim sistemində yerləşdirməlidirlər. Müəllim isə hər bir tələbənin tapşırığı yerinə
yetirmə ardıcıllığını yoxlayır, onların işlərinə qiymət verir və iradlarını bildirir. Təlim
prosesində mühazirə və laborator məşğələlərdən başqa fərdi və sərbəst işlər də nəzərdə tutulur.
Tələbələr tapşırığın yerinə yetirilmə nəticələrini təlimin MLE-Moodle elektron təlim
sistemində yerləşdirirlər. Bunun üçün mətn informasiyalarını, şəkilləri, mənbələrdən istifadə
istinadlarını yerləşdirmək və bütün faylların hesaba alınması üçün sahə ayrılmalıdır. MLE-
Moodle sistemində həmçinin gələcək mütəxəssislərin biliyinə nəzarəti həyata keçirmək
imkanı da vardır. Biliyə elektron nəzarətin üstünlükrəri arasından əsas olanları qeyd edək:

— obyektivlik (imtahan götürənin faktorlara subyektiv yanaşması ilə çıxartdığı nəticələrin
emalı kompyuter vasitəsilə aparılır);

— demokratiklik (bütün tələbələr bərabər şəraitdədirlər);
— kütləvilik və qısamüddətlilik (qısa vaxt aralığında böyük miqdarda təlim subyektinin

biliyini yoxlamaq imkanı).
Bundan əlavə, hər bir tələbənin yoxlama nəticələri təlim olunan fənnin digər istifadəçiləri

üçün də mümkündür. Burada tələbələrin müəllimin iradları, tələbələr tərəfindən verilmiş
suallara onun cavabları ilə tanış olmaq, öz səhvlərini tapmaq və onları sərbəst düzəltmək
imkanları vardır. Tələbələrin fəallığının monitorinqi və gələcək peşə fəaliyyətinə hazırlıq
səviyyəsinə davamlı nəzarət üçün əldə olunmuş biliklərin yoxlanmasının əsas üsullarından
biri, bilik səviyyəsinə nəzarətin bütün mərhələlərində və nəhayət yekun dəyərləndirmədə
istifadə olunan test üsuludur. Test tələbənin təlim nailiyyətlərinin ölçülməsini həyata
keçirmək üçün istifadə olunan standart alətdir. Testlərin işlənib hazırlanması zamanı əsas
diqqət onun təlimin məqsədinə və fənnə uyğunluğuna verilir.

KT sahəsində gələcək mühəndis-pedaqoqların peşə fəaliyyətinə hazırlıq prosesi MLE-
Moodle sisteminin köməyi ilə həyata keçirilir. Bunun üçün tələbələrin təlim fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsinin nəticələri bu sistemə daxil olunur və sistem verilənlərdən istifadə
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edərək qrup daxilində ayrı-ayrı tələbənin qiymətləndirilməsini avtomatik olaraq həyata keçirir.
Beləliklə tələbə biliyinin dəyərləndirilməsi prosesinin son mərhələsi müəllimin iştirakı
olmadan, obyektiv şəkildə, sistem tərəfindən yerinə yetirilir ki, bu da çox vacibdir.

Sistem bütün nəticələri qiymətləndirmə jurnalında saxlayır və təlim prosesində, tələbələrin
şəxsi fəaliyyətləri haqqında məlumatı, bütün qiymətlərin öz əksini tapdığı bu jurnaldan almaq
olar. Hər bir tələbə üçün şəxsi təlim fəaliyyətinin yerinə yetirilmə tarixini göstərməklə ardıcıl
olaraq sistemdə yerləşdirilmiş qiymətləndirilmə nəticələrini əldə etmək mümkündür. Bunun
nəticəsində müəllim daha fəal tələbələri müəyyən etmək imkanı əldə edir. Müəllimin
fərdiyyətyönlü yanaşmasını təmin etmək üçün, sistemdə hər bir tələbənin fəallığına fərdi
baxış imkanı da nəzərdə tutulmuşdur.

Məqalənin aktuallığı. Konkret işin yerinə yetirilməsinə və avtomatik təlim kursuna
kömək etmək, həmçinin serverdə fəaliyyət göstərən və proqram təminatı olan tələbənin mobil
qurğusuna yüklənmiş şəbəkə təlim kurs dairəsinə də daxil olmaq olur.

Məqalənin yeniliyi. MLE-Moodle mobil təlim sisteminin imkan genişliyinin
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, hesab edirik ki, verilmiş sistemin interaktiv elementlərindən
istifadə, tələbələrin qarışıq təlimini tətbiq etməyə imkan verəcəkdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Kompyuter texnologiyaları sahəsində gələcək
mühəndis-pedaqoqların peşə fəaliyyətinə hazırlanması üçün, təşkilati-pedaqoji şərait
müəyyənləşdirilir. Mobil təlim texnologiyaları əsasında geniş informasiya resursları sisteminə
daxil ola bilirik.
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Дж. Оруджева

Использование мобильной технологии в подготовке
будущих специалистов

Резюме

В статье рассматриваются возможности эффективного внедрения современных
средств мобильных технологий в учебный процесс подготовки будущих инженеров-
педагогов. Отмечается, что несмотря на широкое распространение и доступность
мобильных устройств среди студентов, мобильное обучение недостаточно исследовано.
Обоснованы возможности и особенности использования мобильного обучения в
современном образовании, в частности модуля мобильного обучения.
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J. Orujova

Using Mobile Technologies in Development
of Future Specialists

Summary

The article discusses the possibility of the effective implementation modern mobile
technologies in the educational process of training future engineers-teachers. It is noted that
despite the widespread availability of mobile devices among students, mobile learning is not
enough investigated. Possibilities and especially the use of mobile learning in modern
education, in particular mobile unit training MLE-Moodle.
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Kompyuter virusu peşəkar proqramçılar tərəfindən yaradılmış çoxalma qabiliyyətinə
malik kompüterin işini əngəlləyən proqramdır. Bu günə qədər 50000-dən artıq kompüter
virusunun növləri məlumdur. Kompyuter viruslarının yaranma tarixi dəqiq məlum olmasa da.
İlk kompyuter viruslarının meydana gəlməsi 1986-cı ilə təsadüf edir. Viruslar 3 məqsəqlə
yaradılır: intiqam, kommersiya, özünü təsdiq. Virusun aşkar edilməməsi üçün o çox kiçik
həcmə malik olmalıdır. Odur ki, virus proqramları çox zaman Asembler proqram dilində
yazılır.

Kompyuter virusları yalnız proqram vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Onlar bir qayda olaraq,
fayllarla birləşir və onun tərkibinə daxil olur. Belə olan halda fayl virusa yoluxmuş hesab
edilir. Kompyuter virusunun aktivləşməsi üçün virusa yoluxmuş faylı icra etmək kifayətdir.
Bundan sonra kompüter virusu müstəqil surətdə fəaliyyət göstərir.

Bəzi viruslar yoluxmuş fayl icra edildikdən sonra rezident virusa çevrilərək əməliyyat
yaddaşında özünə yer alır. Digər növ viruslar isə aktivləşdikdən sonra kompüterə ciddi
əngəllər törədir. Bunlara misal olaraq kompyuterdə işləmək üçün istifadəçiyə mane olan
lazımsız effektləri və sərt diskdəki informasiyanın itməsini göstərmək olar.

Kompyuter viruslarının əksər hissəsi icraedici proqramları yoluxdurur. Son zamanlar
elektron poçt və İnternet şəbəkəsi vasitəsilə yayılan viruslar xüsusilə əksəriyyət təşkil edir.

Kompyuteri viruslarına yoluxmanın əsas mənbələri aşağıdakılardır:
 tərkibində virusa yoluxmuş fayl olan xarici yaddaş qurğuları,
 kompyuter şəbəkələri, o cümlədən elektron poçt və internet,
 əvvəlki istifadəçi tərəfində əməliyyat yaddaşında ilişib qalmış virus.
Kompyuterin virusa yoluxmasının ilkin əlaməti aşağıdakılardır:
 əməliyyat yaddaşının həcminin kiçilməsi,
 kompyuterin yüklənməsinin və iş prosesinin ləngiməsi,
 səbəbsiz olaraq faylları da dəyişikliyin yaranmasıdır,
 əməliyyat sistemi yükləyərkən səhv haqqında məlumatı ekrana çıxması,
 faylların əmrə tabe olmaması,
 ekrana lazımsız vizual və audio effektlərin çıxması,
Kompyuter virusu aktiv fazada olduqda aşağıdakılar baş verir:

mailto:hamidovsaid@mail.ru
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 fayllar silinir,
 sərt disk formatlanır,
 əməliyyat sistemi yüklənmir.
Kompyuterin virusa yoluxmasının qarşısını almaq üçün aşağıdakı tədbirləri həyata

keçirilmək lazımdır:
 informasiyanın kompüterdən kənarda xarici yaddaş qurğusunda saxlanılması,
 kompyuterdə antivirus proqramına malik olmaq,
 təsadüfi, mənbəyi bilinməyən proqramlarla işləməməli,
 əgər kompüter arxasında, digərləri işləyibsə kompyuterin qarşısında oturan zaman onu

söndürüb yenidən yandırmalı.
Adətən kompyuter viruslarından qorunma vasitəsi kimi antivirus proqramlarından istifadə

edilir. Antivirus virusları tapan və onları zərərsizləşdirən proqramdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, kompüter virusları öz inkişafına görə antivirus proqramlarını

qabaqlayır. Buna görə də mütəmadi olaraq antivirus proqramından istifadə etmək də 100%
təhlükəsizliyə təminat vermir. Antivirus proqramları yalnız tanınmış virusları tapır, onları
zərərsizləşdirə bilir. Yeni virusla çıxdıqda isə onlara bir növ gücü çatmır. Buna görə də
antivirus proqramının yeniləməyi tələb olunur. Buna baxmayaraq, müasir antivirus proqram
paketləri öz daxilində xüsusi proqram modulları saxlayır. Bu modullar evristik analiz apararaq
faylın tərkibində olan koda görə kompüter viruslarını tapır. Bu da kompyuterin virusa
yoluxmasının qabağını almağa imkan yaradır.

Antivirus proqramları funksiyalarından asılı olaraq aşağıdakı tiplərə bölünür: Həkim
proqramları: tapır, silir və ya müalicə edir: Dr. Solomon, Norton AntiVirus, Doctor Web,
Aidstest, AVP, Anti Viral Toolkit Pro Scaner, Kaspersky Personal, Nod 32, Avast

Mühafizəçi proqramlar: Əməliyyat yaddaşında yerləşir, yalnız tapır: AntiViral Toolkit Pro
Manitor.

Detektor proqramlar: yalnız onlara məlum virusları tapır.
Revizor proqramlar: sistemin ilkin vəziyyəti ilə yükləmədən sonrakı vəziyyəti müqayisə

edilir. Faylların cəminin fərqi yoxlanılır.
Viruslarla mübarizə proqramlarının bir neçə növü var — skanerlər (başqa adı: faqlar,

polifaqlar), disk müfəttişləri (CRC-skanerlər), rezident monitorlar və immunizatorlar.
Skanerlər. Antivirus skanerlərin iş prinsipi faylların və sistem yaddaşının yoxlanmasına və

onlarda məlum və ya yeni (skanerə məlum olmayan) virusların axtarışına əsaslanır. Məlum
virusların axtarışı üçün «maska»lardan istifadə edilir. Virusun maskası konkret virus üçün
spesifik olan müəyyən sabit kodlar ardıcıllığıdır. Bir çox skanerlərdə həmçinin «evristik
skanlama» alqoritmlərindən istifadə edilir, yəni yoxlanan obyektdə əmrlər ardıcıllığı analiz
edilir, müəyyən statistika toplanır və hər bir yoxlanan obyekt üçün qərar qəbul edilir.

Disk müfəttişləri. Disk müfəttişlərinin (CRC-skanerlərin) iş prinsipi diskdə olan fayllar və
sistem sektorları üçün CRC-cəmlərin (nəzarət cəmlərinin) hesablanmasına əsaslanıb.

Rezident monitorlar. Rezident monitorlar — daim operativ yaddaşda yerləşən və disklə və
operativ yaddaşla aparılan əməliyyatlara nəzarət edən proqramlardır.Məhz bu proqramlar
əvvəlki ikisindən fərqli olaraq sistemin real yoluxma anına kimi virusu aşkarlamağa imkan
verir.

İmmunizatorlar. İmmunizatorların iki növü var: yoluxma barədə məlumat verən
immunizatorlar və hər hansı növ virusa yoluxmanın qarşısını alan immunizatorlar.

Onlardan birincisi adətən faylların sonuna yazılır və hər dəfə fayl işlədikdə onun
dəyişməsini yoxlayır. Bu immunizatorların bir nöqsanı var — stels-virusla yoluxma barədə
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məlumat verməyə qabil deyil. Buna görə bu immunizatorlar hazırda praktikada istifadə
edilmir. İkinci növ immunizator sistemi hər hansı müəyyən növ virusla yoluxmaqdan
mühafizə edir. Diskdə fayllar elə modifikasiya edilir ki, virus onları artıq yoluxmuş fayl kimi
qəbul edir. Rezident virusdan mühafizə üçün kompüterin yaddaşına virusu imitasiya edən
proqram yüklənir. Virus işə düşdükdə onunla rastlaşır və hesab edir ki, sistem artıq yoluxub.

Anti-Virus proqramlarının yoxlanılması prosesini həyata keçirən AV-Comparatives-in
məlumatlarına istinadən ən yaxşı Anti-Virusproqramlarını nəzərdən keçirək.

Add-Aware Free Antivirus. Pulsuz antivirus proqramı olan Ad-Awareinternet üzərindən
cihaza zərər verəcək proqramlara qarşı çox təsirli bir antivirus proqramıdır. Sizə internet, e-
mail və şəbəkə qoruması təqdim etməsinin yanında anlıq qoruma da təmin etməkdədir.

Avast Free Antivirus. İnternet qoruması, e-poçt nəzarəti, oyun rejimi və başqa funksiyaları
özündə birləşdirən Avast pulsuz antivirus proqramıdır, lakin digər məşhur antivirus
proqramları kimi bəzi funksiyaları yalnız ödənişli versiyasında aktivdir.

AVG Free Antivirus.AVG antivirus proqramı etibarlı olmayan əlaqələri, endirmələri və e-
poçt faylları sürətli şəkildə gözdən keçirməyə imkan verir.

Software Updater xüsusiyyətiylə yenilikləri avtomatik olaraq edərək səhvləri düzəldir və
təhlükəsizlik açıqlarına bağlayır.

Avira Free Antivirus. Avira proqramı tamamilə ödənişsiz antivirus proqramıdır. Web
qoruması, e-poçt qoruması və s. xüsusiyyətləri pulsuz şəkildə istifadə etmək olar

Bitdefender Antivirus Free. Bu proqram kompüterinizin sürətini aşağı salmadan qoruma
təmin edir. Bütün web, e-poçt və mesajlaşma məlumatlarını hər saat yoxlayır və virus aşkar
etdikdə onu məhv edir.

ESET NOD32 Antivirus. Antivirus olaraq uzun müddətdir hamı tərəfindən tanınmasıyla
diqqəti çəkir və öz işini layiqincə yerinə yetirir. Kompyuterdə hər saat yoxlama apararaq
aşkar etdiyi virusları birbaşa məhv edir.

Kaspersky Anti-Virus Kaspersky antivirus proqramı bir çox zərərli proqramlara qarşı
tədbirlər alır və onları təsirsiz hala gətirir. Mükafat almış çox az antivirus proqramlarından
biridir.

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, məqalə kompyuter təhlükəsizliyinin
təmin edilməsinə həsr olunmuşdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Kompyuter viruslarından qorunmaq üçün üsul və vasitələrdən
istifadə edilməsi və antivirus proqramlarının köməyi ilə kompyuterin təhlükəsizliyinin təmin
olunması ilə bağlı tövsiyələri məqalənin aktuallığı hesab etmək olar.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, məqalədə bəhs edilən üsul və vasitələrdən
istifadə etməklə kompyuter viruslarından qorunmanın təmin edilməsidir.
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С. Гамидов

Компьютерные вирусы и антивирусные программы

Резюме

В статье затронуты следующие вопросы:
 история создания и цель компьютерных вирусов;
 действие и классификация компьютерных вирусов;
 источники компьютерных вирусов;
 ранние признаки заражения компьютером вирусами;
 защита информации от компьютерных вирусов;
 классификация антивирусных программ;

S. Gamidov

Computer viruses and antivirus programs

Summary

The article covers the following questions:
• the history of creation and purpose of computer viruses;
• action and classification of computer viruses;
• sources of computer viruses;
• early signs of computer virus infection;
• protection of information from computer viruses;
• classification of antivirus programs.
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Təhsil müəssisəsinin İKT avadanlığı ilə təminatı dedikdə, təkcə İKT avadanlığının tədris
müəssisələrinə yerləşdirilməsi deyil, onun bu prosesə inteqrasiyası və vahid təhsil-
informasiya sisteminin yaradılması başa düşülür. Bu prosesin pərakəndə halda aparılması
yolverilməzdir. Təhsil müəssisələrinin İKT avadanlığı ilə təmin olunması və onun istifadəsi
prosesində aşağıdakı əsas prinsiplər nəzərə alınmalıdır:

• İKT avadanlığından kompleks istifadənin effektivliyinə nail olunması;
• Avadanlığın parametrlərinin daimi müasirləşdirilməsi;
• Təhsil müəssisələrinin İKT-dən istifadə imkanlarının müxtəlif səviyyədə olması.
Təhsil müəssisələrinin İKT avadanlığı ilə təminolunma prosesi aşağıdakıları nəzərdə tutur:
• təhsil müəssisəsinin İKT avadanlığını qəbul etməyə hazır olması;
• kompüter sinifləri (müəllim və şagird yerləri nəzərə alınmaqla);
• İKT avadanlığı (printer, skaner, rəqəmsal kamera, proyektor və s.) və effektivliyin

artırılmasına xidmət edən digər texniki vasitələr;
• təhsilin idarə edilməsi prosesinin avtomatlaşdırılması üçün avadanlıq, şəbəkə avadanlığı,

resurs mərkəzlərinin komplektləşdirilməsi üçün lazım olan avadanlıq və proqram təminatı;
• təhsil sahəsinin bütün istiqamətləri üzrə proqram-metodiki təminat;
• rəqəmsal fənn laboratoriyalarının yaradılması;
• müvafiq lisenziya və sertifikatları olan proqram məhsulları ilə təminat;
• mövcud avadanlığa proqram-texniki xidmət infrastrukturunun qurulması;
• təhsil müəssisəsindəki bütün kompüterlərin şəbəkəyə qoşulması (şəbəkəyə qoşulmamış

ayrıca kompüterlərin mövcudluğu məqsədəuyğun hesab olunmur);
• məktəblərdəki istifadə müddəti başa çatmış, fiziki olaraq yararsız olan avadanlığın

müntəzəm olaraq yeniləşdirilməsi;
• kompüter siniflərinin sayca artırılması.
Nəticə. Müxtəlif fənlərin tədrisi məqsədilə nəzərdə tutulan kompüter sinifləri müəssisənin

əsas informasiya özəyinə çevrilməlidir. Odur ki, təhsil müəssisələrinin lazımi sayda kompüter
sinifləri və bu siniflərin İKT avadanlığı ilə təchizatına ciddi fikir verilməlidir. Kompüter
siniflərindən bütün gün ərzində maksimum istifadə üçün şərait yaradılmalı, dərsdənkənar
vaxtlarda kompüter sinfinin imkanlarından səmərəli istifadə mexanizmi hazırlanmalıdır.
Effektivliyin yüksəldilməsi üçün müəssisənin İKT avadanlığı və orada yaradılmış
infrastruktur yalnız öyrənənlərin tədrisi üçün deyil, həm də tədris prosesinin bütün
iştirakçılarına, valideynlərə, hətta məktəbə yaxın sakinlərə də İKT savadlılığının artırılması
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üçün şərait yaradılmalıdır.
Servis infrastrukturunun yaradılması.
Təhsil müəssisələrində istifadədə olan İKT avadanlığına aparat, proqram və metodiki

xidmətin təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Texniki xidmət işi avadanlığın cari, əsaslı təmirini və informasiya-metodiki köməyin

göstərilməsini əhatə etməlidir. Bu isə aşağıda göstərilən kompleks tədbirlərin həyata
keçirilməsini tələb edir:

• bütün ölkə üzrə servis mərkəzinin təşkilati strukturunun formalaşdırılması;
• texniki dəstək üzrə texniki-normativ və metodiki təminatın yaradılması;
• bütün səviyyələrdə servis mərkəzinin təşkili üçün kadrların hazırlanması;
• servis mərkəzinin maddi-texniki bazasının yaradılması;
• servis mərkəzi üçün “qaynar xətt” sisteminin yaradılması.
Təhsil müəssisələrinin genişzolaqlı İnternet bağlantısı ilə təmin olunması.
• Tədris müəssisələrinin genişzolaqli İnternet/İntranet bağlantısının təşkili;
• Hər bir müəssisənin elektron məlumat bazasının – təhsil portalının hazırlanması və bütün

struktur bölmələrin fəaliyyətinin portalda işıqlandırılması;
• elektron tədris vəsaitlərinin şəbəkə variantlarının yaradılması və açıq istifadə üçün

yerləşdirilməsi və s.
Təhsilin informasiyalaşdırılmasında informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması.
İKT-nin sürətli inkişafı yeni imkanlar açmaqla yanaşı, həm də bir sıra problemlər yaradır.

Təhsil sistemində bu, daha çox öyrənənlərin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə
bağlıdır. Yeni informasiya mənbələrinə daxil olan istifadəçilər daha çox aşağıdakı təsirlərə
məruz qalırlar:

• Psixiki-bioloji – uşaqlara mənfi psixoloji və fiziki təsir göstərən;
• Mədəni – uşaqların milli və mədəni özgürlüyünə təhdid yaradan;
• Sosial-iqtisadi – keyfiyyətli təhsil almaq imkanının bərabərsizliyini artıran.
• Ziyanlı məzmuna malik müxtəlif informasiyadan nəzarətsiz və başqasının intellektual

mülkiyyətindən icazəsiz istifadənin (plagiatlıq) ziyanlı təsirləri nəzərə alınmalıdır.
Bütün bu təsirlərin aradan qaldırılması üçün aşağıdakılar gerçəkləşdirilməlidir:
• İnformasiya təhlükəsizliyi məsələləri bütün elmi-texniki proqramlarda və təhsilin

informasiyalaşdırılma layihələrində və proqramlarında nəzərə alınmalıdır;
• İnformasiya təhlükəsizliyinin bütün istiqamətləri üzrə (təşkilati, normativ və texniki-

texnoloji) zəruri sənədlər hazırlanmalıdır;
• İKT-dən istifadə ilə bağlı təhlükəsizlik məsələləri müəllimlərə, məktəblilərə,

valideynlərə, təhsil sisteminin rəhbərlərinə və ictimaiyyətə çatdırılmalıdır;
• Uşaqlarda müəllif hüququna və özgəsinin intellektual mülkiyyətinə hörmət hissi

aşılanmalıdır;
• İnformasiya texnologiyalarının uşaqlara təsirləri ilə bağlı mövcud xarici təcrübə

öyrənilməli və müvafiq tədqiqatlar aparılmalıdır.
Təhsildə informasiyalaşdırmanın elmi və tədris-metodiki təminatı.
Təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin inkişaf tendensiyası analiz olunmalı,

dünya təcrübəsi öyrənilməlidir. Bu sahədəki tədqiqatlar informasiya cəmiyyətinin formalaşma
istiqamətlərini və sosial-iqtisadi proseslərin qanunauyğunluqlarını öyrənməyə və müasir İKT-
dən daha effektiv istifadə edilməsinin nəzəri və metodoloji aspektlərini həll etməyə imkan
yaratmalıdır.

İKT-nin təhsilin müxtəlif sahələrində tətbiqinin nəzəri-metodoloji və tətbiqi aspektlərinin
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hazırlanması aşağıdakıları nəzərdə tutur:
• Kompüter siniflərinin, proqram təminatının, şəbəkələrin və idarəetmə sistemlərinin ən

optimal konfiqurasiyalarının hazırlanması;
• İKT-nin təhsildə tətbiqinin yeni, daha effektiv variantlarının hazırlanması;
• Müxtəlif informasiya sistemlərinin, məsafədən təhsil və multimedia vasitələrinin tətbiqi

ilə bağlı meydana çıxan yeni nəzəri məsələlərin öyrənilməsi;
• Kadrların yenidən hazırlanması sahəsində İKT nəzəriyyəsinin və yeni şəraitdə istifadə

metodologiyasının hazırlanması;
• Təhsilin müxtəlif sahələrində yerli və qlobal şəbəkələrin səmərəli tətbiqinin elmi

əsaslarının hazırlanması;
• Təhsildə İKT-nin tətbiqinin gedişi ilə bağlı elmi-praktik konfransların keçirilməsi;
• Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması problemləri ilə məşğul olan elmi-tədqiqat

mərkəzinin yaradılması;
• Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə elmi-pedaqoji jurnalın təsis edilməsi;
• Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə xarici elmi-pedaqoji və metodiki

ədəbiyyatın tərcümə və çap olunması.
Təhsilin informasiyalaşdırılması sahəsində hüquqi normativ bazanın yaradılması.
• Mövcud təhsil qanunvericiliyinin təhsildə İKT-nin tətbiqi ilə bağlı tədris və təhsil

prosesinin bütün sahələrində yaranan münasibətlərin tənzimlənməsinə uyğunlaşdırılması;
• İKT-nin tətbiqi ilə bağlı təhsil standartlarının təkmilləşdirilməsi, müxtəlif fənlərin

tədrisində İKT-nin tətbiqinə yönəlmiş müddəaların öz əksini tapması;
• Məktəblərə verilən avadanlığın və proqram texniki-təminatın standartlarının hazırlanması;
• İKT avadanlığından və İnternetdən məktəbdə istifadə üzrə sanitar-gigiyenik qaydaların

və normaların hazırlanması;
• Təhsilin informasiyalaşdırılmasının tədqiq edilməsi üçün Monitorinq Sisteminin və onun

elmi-metodiki təminatının hazırlanması;
• Məktəblərə verilən kompüter siniflərinə və proqram təminatına qoyulan tələblərin

hazırlanması.
Məqalənin aktuallığı. İKT-nin sürətli inkişafı yeni imkanlar açmaqla yanaşı, həm də

təhsil sistemində daha çox öyrənənlərin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasını tələb
edir ki, bu da məqalənin aktuallığını göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, təhsil prosesinin bütün
sahələrində yaranan münasibətlərin tənzimlənməsinə uyğunlaşdırılması.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr və magistrantlar istifadə edə bilər.
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А. Кулиев

Обеспечение оборудованием ИКТ учреждений образования

Резюме

Среди оборудования используемых в учреждениях образования особую важность
имеют аппаратные, программные и организационно-методические службы.

A. Guliyev

The guarantee with ICT equipment of the educational institutions

Summary

Apparatus, program and forming of the methodical service assumes vital importance
between equipment of ICT being in the usage.
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Kompyuter qrafikasında istifadə olunan rəng modelləri

Çingiz Həmzəyev
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texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: chingiz.gamzaev@mail.ru
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t.e.ü.f.d., dos. A.M. Quliyev

Açar sözlər: kompyuter, kompyuter qrafikası, təsvir, rastr, vektor, üçölçülü, format, fayl,
rəng, redaktor

Ключевые слова: компьютер, компьютерная графика, изображение, растр, вектор,
трехмерный, файл, цвет, редактор

Key words: computer, computer drawing, description, rastr, vector, three-dimensional
format, file, color, editor

Təbiətdə baş vermiş bütün hadisələri, həmçinin gündəlik həyatda rastlaşdığımız
predmetləri ona görə görmək mümkün olur ki, onlar ya işıq saçır, ya da işığı əks edir. Rəng-
şüalanmanın gözə təsirinin xarakteristikasıdır. Beləliklə, işıq şüası gözün torlu qişasına
düşəndə rəng hissi yaradır. Şüalanan işıq mənbədən (məsələn, günəşdən, lampadan,
monitorun ekranından və s.) çıxan isığa deyilir.

Mənbədən bilavasitə gözə düşən şüalanan işıq, özündə, onu yaradan bütün rəngləri
saxlayır. Obyektdən əks olunan işıq dəyişə bilir. İşıq mənbəyi olmayan ixtiyari predmet işığı
ya müəyyən qədər udur, ya da əks etdirir.

Günəş və digər işıq mənbələri kimi monitor da işıq şüalandırır. Təsvir çap edilən kağız isə
işıgı əks etdirir. İşıq həm şüalanma, həm də əks olunma proseslərində alına bildiyinə görə
işığın şərh edilməsi üçün bir birinin əksi olan iki üsul: additiv və subtraktiv rəng modelləri
mövcuddur.

Şüalanan işıq additiv rəng modeli ilə şərh edilir. İşləyən monitorun və ya televizorun
ekranına yaxın məsafədən və ya lupa ilə baxanda çoxlu sayda xırda qırmızı, yaşıl və göy
rənglərdən ibarət olan nöqtələr görmək olur, çünki, rəngli ekranda hər bir videopiksel
müxtəlif (qırmızı, yaşıl və göy) rənglərdən ibarət olan üç nöqtənin məcmuyundan ibarətdir.
Müxtəlif rəngli bu nöqtələr çox xırda olduğuna görə gözdə onların qarışığı bir rəng kimi
görünür. Beləliklə, qonşu nöqtələrin rəngləri qarışaraq
başqa rəng əmələ gətirir.

Qırmızı + yaşıl = sarı;
Qırızı + göy = al-qırmızı;
Göy + yaşıl = mavi;
Qırmızı + yaşıl + göy = ağ

Rəngli nöqtələrin işıqlanma intensivliyini
dəyişməklə çoxsaylı rəng çalarları yaratmaq
mümkündür.

Additiv rəng üç əsas rəngin (qırmızı, yaşıl, göy)

mailto:chingiz.gamzaev@mail.ru
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toplanması ilə alınır. Bu üç rəngin hamısının intensivliyi 100%-ə çatanda ağ rəng alınır.
Rənglərin hamısı olmayanda qara rəng alınır.

Kompyuter monitorlarında istifadə edilən additiv modeli RGB (Red - qırmızı, Green-yaşıl,
Blue - göy) abbreviaturası ilə işarə etmək qəbul edilmişdir.

Qrafik redaktorların əksəriyyətində istifadəçi redaktorun təklif etdiyi palitraya əlavə olaraq
qırmızı, yaşıl və göy rənglərdən istifadə etməklə özünə lazım olan xüsusi rəngləri yarada bilər.
Adətən grafik redaktorlar lazım olan rəngi qırmızı, yaşıl və göy rəngin hər birinin 256 çaları
ilə yaradır. Bu halda formalaşdırıla bilən rənglərin ümumi sayı 256x256x256 = 16 777 216 -
ya bərabər olacaqdır. Müxtəlif redactorlarda xüsusi rəngləri formalaşdırmaq üçün istifadə
edilən dialoq pəncərələrinin quruluşu fərqli olur .

Deməli, istifadəçi həm qrafik redaktorun təklif etdiyi palitrada olan hazır rənglərdən, həm
də dialoq pəncərəsindəki R, G, B ilə işarə edilən daxiletmə sahələrinə qırmızı, yaşıl və göy
rəng üçün parlaqlığın uyğun qiymətlərini daxil etməklə alınan xüsusi çalarlardan istifadə edə
bilər. R, G və B parametrləri üçün 0-dan 255-ə qədər diapazonunda olan qiymətlərdən istifadə
edilir. Bu qayda ilə yaranan rəngdən həm yeni obyektlərin yaradılması, həm də təsvirlərin
fraqmentlərinin rənglənməsi üçün istifadə edilə bilər.

Əks olunan rənglər subtraktiv rəng modeli ilə şərh edilir. Kağız işıq şüalandırmır, isığı
udur və əks etdirir. Gözə kağızdan əks olunan işıq düşür. Ona görə də qrafik təsvirlərin çap
edilməsi üçün subtraktiv modeldən istifadə edilir.

Ağ rəng göy qurşağına daxil olan bütün rəngləri özündə birləşdirir. Ağ rəng prizmadan
keçəndə tərkib hissələrinə ayrılır. Qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, və bənövşəyi rənglər
işığın görünən spektrini əmələ gətirir. Ağ kağız ağ isıqla işıqlandırılanda bütün rəngləri əks
etdirir. Rənglənmiş kağız isə bəzi rəngləri udur, yerdə qalan rəngləri isə əks etdirir. Ağ isıqla
işıqlandırılan qırmızı rənglə rənglənmiş kağız ona görə qırmızı görünür ki, o, qırmızı rəngdən
başqa bütün rəngləri udur. Həmin qırmızı kağızı göy işıqla işıqlandıranda o, göy rəngi
udduğuna görə qara görünəcək. Subtraktiv rəng modelində mavi, al-qırmızı və sarı rənglər
əsas rənglərdir. Onların hər biri çap səhifəsinə düşən ağ rəngin müəyyən rənglərini udur və ya
ağ rəngdən müəyyən rəngləri çıxarır. Subtraktiv modelin adı da bundan götürülmüşdür.
İngiliscə “subtrakt” — çıxma deməkdir. Qara, qırmızı, yaşıl və göy rənglərin alınmasından
ötrü bu modeldə əsas subtraktiv rərglərdən aşağıdakı qaydada istifadə edilir:

mavi + al-qırmızı + sarı = qara;
mavi + al-qırmızı = göy;
sarı + al-qırmızı = qırmızı;
sarı + mavi = yaşıl.

Əsas subtraktiv rəngləri də müxtəlif nisbətlərdə qarışdırmaqla çoxsaylı çalarlar almaq
mümkündür.
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Subtraktiv modeldə ağ rəng əsas subtraktiv rənglərin heç biri olmayanda alınır. Şəkil 14-
də müxtəlif subtraktiv rənglərin qarışdırılması ilə alınan rənglər göstərilmişdir.

Mavi, al-qırmızı və sarı rənglər yüksək faizlə qarışdırılanda qara rəng əmələ gətirir. Daha
dəqiq desək bu rənglər qarışdırılanda nəzəri olaraq qara rəng alınmalıdır.

Boyaların bəzi xüsusiyyətlərinə görə bu rənglər qarışdırılanda qonur-ləkə çaları alınır. Ona
görə də bu rəngə çap prosesində qara boya da əlavə edilir.

Subtraktiv rəng modeli CMYK (Cyan - mavi, Magenta - al-qırmızı, Yellow - sarı, black -
qara) abbreviaturası ilə işarə edilir.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə kompyuter qrafikasında istifadə olunan rəng modelləri
bir daha nəzərdən keçirir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kompyuter qrafikasında istifadə olunan rəng
modelləri haqda geniş məlumat verilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən kompyuter qrafikası fənnini tədris
edən müəllim və tələbələr istifadə edə bilər.
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Ч. Гамзаев

Цветовые модели используемые в компьютерной графике

Резюме

В статье рассматриваются вопросы связанные с цветовыми моделями используемые
в компьютерной графике. Отличаются друг от друга модели типа RGB и CMYK.

Ch. Hamzayev

Models of color used in the computer drawing

Summary

With is dealt from models of color used in the computer drawing. It is distinguished from
by one of models of RGB and CMYK.
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language

VIII sinif sinifdə də ən çox fənlərarası inteqrasiya riyaziyyat fənni üzərində qurulmuşdur.
Ona görə də əvvəlki siniflərdə olduğu kimi, metodik yanaşma seçilməlidir. Tətbiqi
proqramlarda riyazi məsələlərin həlli demək olar ki, tamamilə analojidir. İnstrumental
proqramlarda isə alqoritmlər eyni olsa da, burada artıq yeni Python proqramlaşdırma dilindən
istifadə nəzərdə tutulmuşdur. İlk dəfə olaraq bu sinifdə operatorları ingilis dilinin sözlərindən
istifadə olunan proqrama müraciət edilir. Deməli, riyaziyyat fənni ilə yanaşı burada ingilis
dilinə də inteqrasiyaya diqqət yetirilməlidir.

Müxtəlif məzmunlu riyazi məsələlərin həllinə isə daha çox diqqət yetirilməlidir. Məsələn,
İnformatika dərsliklərində çox da rast gəlinməyən riyazi məsələlərdən çoxluqlara aid məsələ
nümunəsini burada aşağıdakı kimi təqdim etmək olar:

Məsələ 1. A= {k, m, l, p, n} və B={p, j, n, g} çoxluqlarının birləşməsi, kəsişməsi və alınan
çoxluqların elementlərinin sayını göstərin.

>>> A=set('mnlkp')
>>> A
{'k', 'm', 'l', 'p', 'n'} # A çoxluğunun elementləri
>>> B=set('npgj')
>>> B
{'p', 'j', 'n', 'g'} # B çoxluğunun elementləri
>>>len(A) # A çoxluğunun elementlərinin sayı
5
>>>len(B) # B çoxluğunun elementlərinin sayı
4
>>> A|B # A və B çoxluqlarının birləşməsi
{'k', 'j', 'p', 'm', 'l', 'n', 'g'}

>>>len(A|B) # A və B çoxluqlarının birləşməsində alınan elementlərin sayı
7
>>> A&B # A və B çoxluqlarının kəsişməsi
{'p', 'n'}

>>>len(A&B) # A və B çoxluqlarının kəsişməsindən alınan elementlərin sayı

mailto:abdullayev_ayxan@list.ru
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2 Məsələ 2. Üç çoxluq verilib.
a) Aᑎ C b) Aᑎ D
c) Cᑎ D d) Aᑎ Cᑎ D
e) n(A),n(C), n(D) f) Aᑌ Cᑌ D
g) Aᑌ D h) Aᑌ C
i) A\D, A\C, D\C j) Ancaq C çoxluğuna daxil olan elementlər
k) Ancaq A çoxluğuna daxil olan
elementlər
>>> A={'u','10','f','8','2'}
>>> C={'f','8','a','7','g'}
>>> D={'2','8','a','b','x','5'}
>>> A&C # Aᑎ C
{'8', 'f'}
>>> C&D # Cᑎ D
{'a', '8'}
>>>len(A) # A çoxluğunun uzunluğu
5
>>>len(C) # C çoxluğunun uzunluğu
5
>>>len(D) # D çoxluğunun uzunluğu
6
>>> A|D # Aᑌ D
{'10', '2', 'u', 'x', '5', '8', 'f', 'b', 'a'}
>>> A&D # Aᑎ D
{'2', '8'}
>>> A&C&D # Aᑎ Cᑎ D
{'8'}
>>> A|C|D # Aᑌ Cᑌ D
{'10', '2', 'u', 'g', 'x', '5', '8', 'f', 'b', '7', 'a'}
>>> A-D # A\D
{'10', 'u', 'f'}
>>> A-C # A\C
{'2', '10', 'u'}
>>> D-C # D\C
{'2', '5', 'b', 'x'}
>>> A-(C|D) # Ancaq A çoxluğuna daxil olan elementlər
{'10', 'u'}
>>> C-(A|D) # Ancaq C çoxluğuna daxil olan elementlər
{'g', '7'}
Bu tip məsələlərin yeni proqramlaşdırma dilinin imkanlarından istifadə etməklə həlli

şagirdlərin həm informatik, həm də riyazi biliklərini artıracaq, onlarda hər iki fənnə marağı
yüksəldəcəkdir.

Məsələn, “düzbucaqlı” haqqında bütün biliklər təkrarlandıqdan sonra, kompüterdə Python
proqramlaşdırma dilini yükləyərək, File→New file komandasını veririk. Açılan işçi səhifədə
aşağıdakı kod parçasını yazırıq.

print("Düzbucaqlınıntərəflərini daxil et:")
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a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
print("Sahe: %.2f"%(a*b))
Run əmrini veririk. Açılan səhifədə Düzbucaqlının tərəflərini daxil et: sətri görünür.

Bundan sonra a=nın qarşısında a tərəfinin uzunluğunu, b=nın qarşısında b tərəfinin
uzunluğunu

a = 4.5 b = 2.8
Daxil etdikdən sonra Enter düyməsini basırıq və Sahe: 12.6 alacağıq.
Yuxarıdakılardan istifadə edərək şagirdlər özləri sərbəst bu sinifdə və ya əvvəlki siniflərdə

keçilən bir çox həndəsi fiqurların sahələrinin və yaxud perimetrlərinin tapılması proqramlarını
tərtib edib, icra edə bilərlər. Müəllim müntəzəm olaraq bəzi məsələlərə özü istiqamət
verməlidir. Məsələn, üçbucağın sahəsinin Heron düsturu vasitəsilə tapılmasında riyazi
funksiyadan istifadəsini göstərmək olar. Məsələn,

print("Üçbucağın tərəflərinin uzunluğunu göstərin:")
a = float (input("a = "))
b = float (input("b = "))
c = float (input("c = "))
p = (a + b + c) / 2
importmath
s = math.sqrt(p *(p - a)*(p - b)*(p - c))
print("Sahə: %.2f"% s)
Burada, math.sqrt– kökaltı riyazi funksiyasından istifadə olunmuşdur və proqramın icrası

yuxarıdakı ilə eynidir.
Şagirdlərə yenə sərbəst işləmək və köhnə biliklərin təkrarlanması üçün dairənin sahəsinin

tapılması proqramını vermək olar. Burada da şagirdlər riyazi funksiyadan istifadə edəcəklər.
Məsələn,

r = float(input("Dairənin radiusunu daxil et r = "))
importmath
print("Sahe: %.2f"%(math.pi*r**2))
Təlim-tərbiyə işində əsas sima müəllimdir. Müəllim müntəzəm olaraq bütün şagirdlər

üzərində müşahidə aparır, onlara lazımi kömək göstərir, işlərinə rəhbərlik edir, müstəqil
işləmək bacarığı və vərdişləri aşılayır.

Şagirdlərə sadədən mürəkkəbə doğru proqramları icra etdirərək, onlarda hər iki fənnə
marağı daha da artırmaq olar. Riyaziyyat dərsliklərində belə misallara çox rast gəlmək olar və
onlardan informatika müəllimlərinin istifadəsi çox yerinə düşərdi. Məsələn, digər bir misala
baxaq. Kvadrat tənliyinin proqramını Python-da göstərək. Bundan əvvəl kvadrat tənliyin həll
alqoritmi verilərək izah edilir və ancaq bundan sonra proqram kodu yazılır. Burada D-nin hər
bir şərti yoxlanılması ilə proqram aşağıdakı kimi olacaq:

Print ("Əmsalları daxil edin (ax^2 + bx + c = 0) və a ≠ 0 :")
a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
c = float(input("c = "))
d = b**2 - 4 * a * c;
print("Diskriminant D = %.2f" % d)
if d > 0:

import math
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x1 = (-b + math.sqrt(d)) / (2 * a)
x2 = (-b - math.sqrt(d)) / (2 * a)
print("x1 = %.2f \nx2 = %.2f" % (x1, x2))

elif d == 0:
x = -b / (2 * a)
print("x = %.2f" % x)

else:
print ("Həqiqi kökləri yoxdur")
Proqram kodununun izahı:
Print ()-Məlumatı ekrana çıxarır.
Input ()-dəyişənə mənimsədir və mötərizə içərisindəkini ekrana çıxarır.
Float ()–funksiyası verilmiş arqumenti həqiqi ədədə çevirir.
%.2f –Sürüşkən nöqtəli ədədi ekrana çıxarır, nöqtədən sonra 2 ədəd saxlayır. import math-

standatr funksiyalar üçün istifadə olunur.
math.sqrt(d)- -kvadrat kök standart funksiyası
\n- print komandasına yeni sətrə keçməyə təyinat verir.
Əgər D ≥ 0 olarsa, onda kvadrat tənliyinin kod sətri aşağıdakı kimi olacaq:
Print ("Kvadrat tənliyin əmsallarını daxil edin (ax^2 + bx + c = 0):")
a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
c = float(input("c = "))
d = b**2 - 4 * a * c;
print ("Diskriminant D = %.2f" % d)
if d >= 0:
import math
x1 = (-b + math.sqrt(d)) / (2 * a)
x2 = (-b - math.sqrt(d)) / (2 * a)
print ("x1 = %.2f \nx2 = %.2f" % (x1, x2))
else:
print ("Həqiqi kökləri yoxdur")
8-ci sinifdə informatika dərsində Sketch Up 3D qrafik redaktoru tədris olunur. Bu

proqramın istifadəsi çox sadədir və onun köməyi ilə riyaziyyatdan keçirilən fəza fiqurlarını
da çox asanlıqla və tez bir zamanda yaratmaq olar. Lazım gələrsə, ilkin parametrləri də
asanlıqla dəyişdirmək, yaradılmış fiqurları hər tərəfdən göstərmək imkanları da vardır.
Şagirdlərin bu proqramlar vasitəsilə sadədən mürəkkəbə doğru şəkil çəkmə imkanlarını
inkişaf etdirir və onların gələcək peşə seçimi işini daha effektli təşkil etmək üçün şərait
yaradır. Belə ki, tədris zamanı müxtəlif fənlərdən əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin
əlaqələndirilməsi və təcrübə fəaliyyətində onların istifadəsinin imkanları sistemli
ümumiləşdirilir.

Bildiyimiz kimi, istedadsız insanlar yoxdur, sadəcə olaraq bir çox insanlar bilik və
bacarıqlarını reallaşdırmaq üçün vaxtında düzgün peşə və ixtisas seçimi etmək kimi mühüm
məsələyə düzgün yanaşmırlar və məhz bu səbəbdən də həyatda öz yerlərini tapa bilmək
problemi ilə üzləşirlər. Bu bir qəbul edilmiş həqiqətdir ki, düzgün başlanğıc gələcəkdə
qazanılacaq uğurun yarısıdır. Gənclərin düzgün peşə seçimi şansı, özlərinə layiqli və nüfuzlu
iş yeri tapmış insanın yaradıcılıq istiqamətlərini daha da gücləndirir, həyat yolunda
irəliləyərək inkişaf imkanlarını tezliklə genişləndirir. Yuxarıda sadalanan səbəblər belə
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dərslərin təşkil edilməsiningənclərin hərtərəfli fəaliyyətinə müsbət təsir göstərilməsinin
mühüm şərtlərindəndir.

Məqalənin aktuallığı. VIII siniflərin informatika kursunda məzmun xətlərinin
reallaşdırılması əvvəlki siniflərlə analojidir. Qaydaya uyğun olaraq daha geniş və əhatəli
məzmun xətləri reallaşdırılmışdır. Burada əvvəlki siniflərdən fərqli olaraq, yeni tətbiqi və
instrumental proqramların öyrədilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Riyaziyyat fənninə inteqrasiya zamanı müəllim əvvəlki
siniflərdə istifadə etdiyi tip məsələləri bu sinifdə də analoji qaydada dərsin fəaliyyət
hissəsində şagirdlərin özlərinə həll etdirməlidir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Başqa tip misallara da baxa bilərik, məsələn,
8-ci sinifdə keçirilən sahə düsturlarına nəzər salaq. Yenə də, informatika dərslərində
riyaziyyatdan keçilən mövzular təkrar olunur və öyrənilən biliklər proqramlaşdırma dillində
tətbiq olunur.
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Ф. Алиев, Н. Аллахвердиева

Возможности, открывающиеся при интеграции математики
с информатикой на уроках в VIII классе

Резюме

Предоставленный молодёжи шанс правильного выбора профессии даёт им широкие
возможности найти престижную работу, благодаря которой раскрываются творческие
возможности их жизненного пути. Учитывая вышеперечисленное можно сказать, что
организация уроков интегрирования математики с информатикой является важным
условием для всестороннего развития современной молодёжи.

F. Aliyev, N. Allahverdiyeva

Opportunities for integrating mathematics with
computer science in class VIII

Summary

The chance given to young people of the right choice of profession gives them ample
opportunities to find a prestigious job, thanks to which the creative possibilities of their life
path are revealed. Given the above, we can say that the organization of lessons for integrating
mathematics with computer science is an important condition for the comprehensive
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development of modern youth.
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Riyazi induksiya metodunun öyrənilməsində
şagirdlərin fəallaşdırılması
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Hazırda orta məktəb müəlliminin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri də dərs
prosesində şagirdləri fəallaşdırmaqdır. Dərs prosesində, xüsusən yeni materialın izahında
şagirdlərin fəal iştirak etməsi, həmin materialın onlar tərəfindən düşüncəli olaraq
mənimsənilmələrini göstərir.

Bəzi müəllimlər dərs prosesində şagirdlərin fəal iştirak etməsinə nail olmaq üçün dərsin
müəyyən hissəsinin onların kitab üzərində sərbəst işləməsinə sərf edir. Lakin belə metod
dərsin keyfiyyətinin aşağı səviyyədə olmasına səbəb ola bilər, çünki şagirdin kitab üzərində
sərbəst işləməsi müəllimin yeni materialı (mövzunu) sadə və dolğun şəkildə izah etməsini
əvəz edə bilməz.

Daha yaxşı olar ki, həmin vaxt şagirdlərin sərbəst olaraq riyazi təklifləri isbat etmələrinə
sərf edilsin. Bu halda şagird evə verilən mövzunu kitabdan sərbəst olaraq öyrənməyə məcbur
olur, bu da şagirdi kitab üzərində işləməyə öyrədir.

Bu o deməkdir ki, yeni material izah edilərkən və izah edildikdən sonra elə suallar qoyula
bilər ki, bu suallara şagirdlərin əksəriyyəti cavab verə bilər, lakin bu cavablar formal və
mexaniki olar. Ona görə də verilən suallar düşündürücü olmalıdır.

Şagirdlərin fəallaşdırılmasında müəllimin izahının böyük rolu vardır. Odur ki, müəllim
yeni materialın izahını ardıcıl, maraqlı və cəlbedici şəkildə planlaşdırmalıdır. Müəllim izahı
başlayarkən şagirdlərə hiss etdirməyə çalışmalıdır ki, o, bu dərsdə nə isə onlara yeni bir
anlayış, yeni bir həqiqət öyrədəcəkdir. Belə olduqda şagirdlər özləri dərsdə fəal iştirak etməyə
çalışırlar.

Yuxarıda qeyd etdiyimizə əsasən, müəllim şagirdlərə qısa məlumat verdikdən sonra yeni
materialın izahında şagirdlərin fəal iştirak etmələri üçün belə bir sual qoyulur:

Bir neçə xüsusi halda (n-nin bir neçə qiymətində) doğru olan təklifləri bütün hallar üçün
doğru olduğunu yoxlamaq mümkün olmadıqda, onun ümumiyyətlə doğru olduğunu necə
göstərmək olar?

Müəllim-bu sualla cavab vermək üçün riyazi induksiya metodundan istifadə edirlər.
Riyazi induksiya metodu aşağıdakı iki teoremdən ibarətdir. Bir təklifin natural n ədədinin hər
bir qiymətində doğru olması üçün

Teorem 1.Təklif n = 1 qiymətində doğru olmalıdır.
Teorem 2. Bu tərif n=k qiymətində dogru olduqda n = k+1 qiymətində də doğru olmalıdır

(Burada k ixtiyari natural ədəddir).
Teoremin isbatında şagirdləri fəallaşdırmaq və materialın mənimsətmək üçün onların
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diqqətini əsas tərs fərziyyələrdən necə istifadə etmək və bu halda təklifin doğru olmadığı n=m
ədədini necə seçmək məsələsi üzərində mərkəzləşdirmək məqsədəmüvafiqdir.

Bu metodun əsas mahiyyətini izah etdikdən sonra, bunun tətbiqi ilə bir neçə düsturun
doğruluğunu isbat etmək lazımdır.

Bu isbatlarda: a) Materialın izahında çətinləşdirməmək; b) Şagirdləri fəallaşdırmaq; c)
Onları elmin əsaslarına yiyələndirmək üçün əvvəlcə, şagirdlərə məlum olan düsturların
isbatından başlamaq daha müvafiqdir; c) bəndini bir balaca izah edək. Şagirdlər ədədi
silsilənin n-ci həddinin düsturunu çıxararkən doğru olan xüsusi təkliflər əsasında ümumi =

+d (n-1) təklifini söyləyib onun doğruluğunu mexaniki olaraq isbatsız qəbul etmişlər.
Lakin bu dərsdə riyazi induksiya metodundan istifadə edərək həmin düsturun doğruluğunu
isbat etdikdə artıq şagirdlər başa düşürlər ki, riyaziyyatda yazılan hər bir düsturun doğru
olduğunu isbat etməyi onlardan tələb edə bilərlər. Beləliklə də onlar elimin incəliklərini və
həmin düsturun ciddi isbatını öyrənirlər.

Misal. n – nin bütün qiymətlərində ədədi silsilənin n–ci həddi düsturun doğru olduğunu
isbat edin.

= +d (n-1 ) (1)
Bunu isbat etmək üçün riyazi induksiya induksiya metodunu 1) və 2) teoremlərinin (1)

düsturu üçün ödənildiyini göstərməliyik.
1) n = 1 olanda düstur doğrudur , yəni

= +d (1-1 ) = +d = ;
=

2) n = k üçün düsturun doğru olduğunu , yəni
= +d (k-1 )

qəbul edib, n = k +1 üçün də düsturun doğru olduğunu , yəni
= +d k

olduğunu isbat edək.
İsbatı:

= +d = +d (k-1 ) + d = +d k +d – d = +d k
= +d k

olar. Deməli, n = k+1 üçün də düstur doğrudur.
Beləliklə, 1) və 2) teoremlərinin 1) düsturu üçün ödənildiyini göstərdik. Bu o deməkdir ki,

(1) düsturu n-in (n natural ədədlərdir) bütün qiymətlərində doğrudur.
Məqalənin aktuallığı. Riyazi induksiya metodunun riyaziyyat təlimində əhəmiyyəti

böyükdür, o, hadisə və faktları öyrənməklə daxili əlaqələrini, mahiyyətini, onların əsasını
təşkil edən qanunları açmağa kömək edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Riyazi induksiya metodunun öyrənilməsində şagirdlərin
fəallaşmasının əhəmiyyəti göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Каримова

Активизация учеников в изучении метода
математического индукции

Резюме

Статья посвящена активизации учащихся при изучении математического
индукциионного метода. Было показано, что метод математического индукции имеет
большую роль в оказании помощи учащимся в приобретении новых знаний и
понимании сострадания. А также события и факты, которые помогают открыть
внутренние отношения, сущность и законы, которые составляют их основу.

G. Karimova

Activating students in the study of mathematical induction method

Summary

Article is focuses on the activation of students in the study of mathematical induction
method. It has been shown that the mathematical induction method has a great role in helping
students acquire new knowledge and development. As well as events and facts that help to
overcome the internal relationships, the essence and the laws that form the basis of them.
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Düzbucaqlı üçbucağın həlli ilə bağlı mülahizələr
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Açar sözlər: düzbucaqlı üçbucaq, Pifaqor üçbucağı, Pifaqor teoremi, katet, hipotenuz
Ключевые слова: прямоугольный треугольник, треугольник Пифагора, теорема

Пифагора, катетер, гипотенуза
Key words: rectangular triangle, Pythagoras triangle, Pythagoras theorem, catheter,

hypotenuse

Aydındır ki, tərəflərinin uzunluqları a, b, c tam ədədlər olub
(1)

münasibətini ödəyərsə, belə üçbucağa Pifaqor üçbucağı deyilir. Belə üçbucaq katetləri a, b
və hipotenuzu c olan düzbucaqlı üçbucaqdır və (1) münasibəti də məhz belə üçbucaqlara xas
olan Pifaqor teoremidir.

Aydın məsələdir ki, düzbucaqlı üçbucaqların hamısı üçün Pifaqor teoremi ödənildiyi halda,
düzbucaqlı üçbucaqların heç də hamısı Pifaqor üçbucağı deyil. Düzbucaqlı üçbucaqların
Pifaqor üçbucağı olması üçün gərək katetlər və hipotenuz ancaq tam ədədlər olsun.

Pifaqor öz üçbucağını qurmaq üçün onun tərəflərinin uzunluğunu göstərən ədədləri
tapmaqda aşağıdakı düsturdan istifadə etmişdir:

(2)
burada k - istənilən natural ədəddir. kiçik katet, böyük katet və

hipotenuzdur.
Amma, yalnız bir kateti verilmiş düzbucaqlı üçbucağın digər katetini və hipotenuzunu

verilən katetlə ifadə etməklə Pifaqor üçbucağını yox, Pifaqor teoremini ödəyən ədədlər

üçlüyünü əldə etmək olar. Bu ədədlər ardıcıllığı
şəklindədir. Burada, . Yəni, şərtini ödəyən ixtiyari həqiqi ədəd üçün
həmin üçlük (1) şərtini ödəyir.

Doğrudan da,

eyniliyi həmin ədədlərin Pifaqor teoremini ödədiyini göstərir. Bu ədədlər ardıcıllığının
düzgün seçildiyini təsdiq etmək üçün bəzi xüsusi halları nəzərdən keçirək və sonra fikrimizin
ümumi hal üçün də doğru olduğunu göstərək.

1. götürək. Onda, olar. Yəni,
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Deməli, hər iki halda a-nın qiyməti eynidir.

2. götürək. Onda, olar. Yəni,

olduğu üçün alırıq ki, olar.

Yenə də hər iki halda a kateti eyni qiymət alır. Beləliklə, göstərildi ki, şərtləri
daxilində

ədədləri həmişə (1) şərtini, yəni Pifaqor teoremini ödəyir. Deməli, düzbucaqlı üçbucağın
bir kateti verilərsə, bu ədədlər üçlüyünün vasitəsilə onun bütün elementlərini tapmaq olar.
Aşağıdakı nümunələri nəzərdən keçirək.

1)

2)

3)
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Məqalənin aktuallığı. Həm orta məktəbdə, həm də ali məktəbdə düzbucaqlı üçbucaqların
həlli ilə əlaqəli məsələlərə tez-tez rast gəlindiyindən bu məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Katetlərindən biri verilmiş düzbucaqlı üçbucağın digər katetini
və hipotenuzunu həmin katetlə ifadə edən düstur verilmişdir ki, bu da məqalənin elmi yeniliyi
hesab edilməlidir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Н. Гаджизаде, О. Набиев

Соображения связанных с решением
прямоугольного треугольника

Резюме

В статье рассматривается треугольник Пифагора, чтобы найти его стороны,
используемые в формуле.

N. Hajizadeh, O. Nabiyev

Considerations related to the solution of a rectangular triangles

Summary

Pythagoras triangles, his side are looking to find a formula used in the article.
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Mənfi olmayan tam ədəd anlayışının genişləndirilməsində
fəndaxili rekursiv əlaqələrin reallaşdırılması
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əlaqə, rekursiv əlaqə
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рациональное число, внутрипредметная связь, рекурсивная связь

Key words: initial mathematics course, non-negative integer, rational number, intra-
subject connection, recursive connection

Məlumdur ki, riyazi təhsilin sonrakı mərhələlərinin əsasını ibtidai siniflərdə verilən bilik,
bacarıq və vərdişlər təşkil edir. Elə buna görə də ibtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisinin
müasir tələblərə uyğun təşkilinə nail olmaq müəllimdən yüksək pedaqoji ustalıqla yanaşı,
riyazi anlayış və faktların mahiyyətini dərindən bilməyi tələb edir. Riyaziyyatı tədris edəcək
müəllim onun ümumi ideyaları ilə tanış olmalı, bu ideyaların tədris olunan təlim materialları
ilə əlaqələrini görə bilməli və yeri gəldikcə bu əlaqələri aşkar etməyi bacarmalıdır.

Hər bir ibtidai sinif müəllimi bilməlidir ki, onun ali məktəbdə öyrəndiyi riyaziyyat ibtidai
siniflərdə tədris etdiyi riyaziyyatın elmi-nəzəri əsasını təşkil edir. Odur ki, ali məktəbdə tədris
olunan hər bir fənnin, xüsusilə riyaziyyatın tədrisinin fəndaxili rekursiv əlaqələr əsasında
qurulması olduqca vacibdir.

İbtidai siniflərdə “ədəd” və “kəmiyyət” kimi fundamental riyazi anlayışların əsasını
qoyulması ilə yanaşı, şagirdlər cəbr və həndəsə elementləri ilə tanış olur, onlarda məntiqi
mühakimə yürütmək bacarığı formalaşdırılır. Bütün bunlar isə ibtidai sinifdə dərs deyəcək
müəllimlərin riyazi hazırlığına özünəməxsus yüksək tələblərin verilməsini qarşıya qoyur. Hər
bir ibtidai sinif müəllimi natural ədəd və kəmiyyət anlayışlarının elmi-nəzəri cəhətlərinə
dərindən bələd olmaqla bərabər, ədədlər üzərində hesab məsələlərinin ekvivalent təriflərini,
bu əməllərin xassələrini bilməli, şifahi və yazılı hesablama bacarıqlarına yiyələnməli, bu və
ya digər riyazi həll üsullarının seçilməsini əsaslandırmağı bacarmalı, məsələ həlli prosesində
kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları aşkar etmək vərdişlərinə malik olmalıdır.

Məlum olduğu kimi, ibtidai siniflərdə riyazi anlayışlar şagirdlərə, bu anlayışlara ciddi
məntiqi tərif vermədən, əksər hallarda isə hazır şəkildə verilir. Bu səbəbdən həmin anlayışlar
müəllimlərə məntiqi cəhətdən tam aydın olmalıdır. Həmçinin, ibtidai sinif müəllimi tədris
etdiyi riyaziyyat fənnindən şagirdlərin tərbiyəsində, dünyagörüşlərinin genişlənməsində,
riyaziyyata marağın artmasında bir vasitə kimi istifadə etməyi bacarmalıdır. Bütün bunlar
müəllimdən kifayət qədər metodiki və riyazi hazırlıq tələb edir.

“İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin riyazi hazırlığı və peşə
ustalığına verilən bu tələblər “Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları” fənninin fəndaxili
rekursiv əlaqələr əsasında tədrisini zəruri edir. Bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbə başa
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düşməlidir ki, şagirdlərə öyrədəcəyi hər bir anlayışın elmi-nəzəri əsasını lazımi səviyyədə
bildikdən sonra bu anlayışın izahının ən səmərəli yolunu tapa bilər. Deməli, hər bir gələcək
ibtidai sinif müəllimi nəzərə almalıdır ki, öyrədəcəyi konkret riyazi anlayışın elmi-nəzəri əsası
vardır və o gələcəkdə dərsdə bu anlayışı elmi-nəzəri baxımdan əsaslandırmağa hazır olmalıdır.
Buna yalnız o vaxt nail olmaq mümkündür ki, tələbələrin riyazi hazırlığı təhsil müddətində
elmi pedaqoji və metodiki cəhətdən müasir tələblər səviyyəsində, o cümlədən fəndaxili
əlaqələri nəzərə almaqla həyata keçirilsin.

Riyazi anlayışların bir-biri ilə əlaqə və vəhdətdə öyrədilməsi riyaziyyat təliminin əsas
prinsiplərindən biridir. Məlum olduğu kimi, didaktik prinsiplərin hamısı təlimin məzmunu,
yəni bilik, bacarıq və vərdişlər diferensiya inteqrasiya kompleksinə daxil olmaqla
özünəməxsus metodologiyalarla mənimsətməyi nəzərdə tutur.

Böyük çex pedaqoqu Y.A.Komenski təlimdə əlaqə yaratmaqla bağlı “Böyük didaktika”
əsərində demişdir: “Bütün və hər cür anlayışları bir-biri ilə əlaqədə götürüb öyrənmək
lazımdır”. İki əsrdən çox keçməsinə baxmayaraq, Avropa təlim nəzəriyyəçiləri bu fikri yenisi
ilə əvəz etmək istəməmiş, ona hətta “bilavasitə və bilavasitəlikləri ilə” ifadəsini əlavə edib
həmin fikri genişləndirmişlər[5].

Fəndaxili sözü bir fənnə məxsus anlayışlararası, mövzulararası, bölmələrarası məntiqi
əlaqə (körpü-keçid) vasitəsi kimi başa düşülür.

Fəndaxili əlaqə iki formada olur:
1) Riyazi məntiqi əlaqə
2) Metodiki əlaqə
Riyazi məntiqi əlaqədə bir formadan başqa formaya keçmək olur. Məsələn, qarşılıqlı tərs

funksiyalar (loqarifmik funksiya, üstlü funksiya).
Metodiki əlaqə analogiyaya əsaslanır. Məsələn, düzbucaqlının sahə düsturu ilə

bərabərsürətli düzxətli hərəkətdə yol düsturu. Formaca hər iki
düstur eynidir, analogiyaya əsaslanır, yadda saxlamaq üçün lazımdır.

Bundan əlavə fəndaxili əlaqə — anlayışdaxili əlaqə, anlayışlararası əlaqə olmaqla da iki
yerə bölünür.

Anlayışlararası əlaqədə bir anlayış digər anlayışın məntiqi nəticəsi olur. Burada bir anlayış
digərindən cins və növ vasitəsi ilə alınır. Məsələn, qabarıq dördbucaqlı→paraleloqram,
düzbucaqlı→kvadrat.

Anlayışdaxili əlaqə isə anlayışın tərkibini müəyyən edir. Bu, anlayışın tərifini
dəqiqləşdirməyə xidmət edir. Məsələn, ədəd oxu anlayışı. Bu anlayışın tərifinə baxaq.

Tərif: Üzərində hesablama başlanğıcı və müsbət istiqamət təyin edilmiş, hər bir nöqtəsi bir
həqiqi ədədi təsvir edən düz xəttə ədəd oxu deyilir.

Bu tərifə görə “Ədəd oxu nədir?” sualına belə cavab vermək olar:
3) Ədəd oxu düz xətdir.
2) Ədəd oxu üzərində hesablama başlanğıcı və müsbət istiqamət seçilmiş düz xətdir.
3) Ədəd oxu hər bir nöqtəsi bir həqiqi ədədi təsvir edən düz xətdir.
İndi isə mənfi olmayan tam ədəd anlayışının genişləndirilməsində fəndaxili rekursiv

əlaqələrdən istifadə imkanlarına baxaq.
Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunun genişləndirilməsi praktik tələblərdən irəli gəlir.

Belə ki, bir çox praktik məsələlərdə vahidin hissələrindən istifadə edilməsi zərurəti yaranır.
Əsaslandırılır ki, mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğu praktik tələbləri ödəmir və bu çoxluğun
yeni ədədlər hesabına genişləndirmək zəruridir. Beləliklə, rasional ədədlər çoxluğuna tərif
verilir.
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Qeyd edək ki, ədəd anlayışının genişlənməsi prosesində natural ədədlər çoxluğu (N)
başlanğıc çoxluq rolunu oynayır. Natural ədədlər çoxluğunun genişləndirilməsi uzun tarixi
yol keçmişdir. Kəmiyyətlərin mümkün qədər dəqiq ölçülməsinə olan ehtiyac müsbət kəsr
ədədlərin yaranmasına gətirmişdir.

Natural ədədlər çoxluğu özü ümumiyyətlə, iki üsulla daxil edilir:
1. Empirik üsul (müşahidə, müsahibə, təcrübə, ölçmə), yəni nəzəri çoxluq əsasında .
Fəndaxili əlaqə baxımından bu üsul varislik prinsipinə əsaslanır. Yəni məlumdan məchula,

xüsusidən ümumiyə, konkretdən mürəkkəbə, mücərrəd təfəkkür prosesinə əsaslanır.
2. Rekursiv əlaqə əsasında. Bu üsulla təfəkkür psixi proses kimi mürəkkəbdən sadəyə,

ümumidən xüsusiyə, mücərrəddən konkretə və s şəkildə özünü göstərir.
Mövcud dərs vasitələrində empirik üsul əsas götürülür ki, bu da ənənəvi təlimin əsasını

təşkil edir.
Rekursiv əlaqəyə ən tipik misal riyazi anlayışların aksiomatik metodla daxil edilməsidir.
Riyaziyyatda çoxlu sayda misal gətirmək olar ki, bəzi anlayışları hökmən rekursiv üsulla

daxil etmək lazımdır. Bu da onu göstərir ki, ənənəvi üsul səmərəli olsa da, alternativsiz deyil.
Bir sıra hallarda rekursiv əlaqə əsasında daxil edilmiş yeni anlayış daha asan mənimsənilir,

yəni başa düşülür. Məsələn, natural ədəd anlayışının Peano aksiomları əsasında daxil edilməsi.
Bildiyimiz kimi, natural ədədlər çoxluğunu Peano aksiomları əsasında daxil edərkən,

aksiomları şərh etməzdən əvvəl “ilk anlayış” və “ilk münasibət” anlayışları daxil edilir.
Bunlar əsasında aksiomlar şərh edilir. Birinci üç aksiomda natural ədədlərin bütün
xüsusiyyətləri özünü tapır. Məsələn, 1) Elə element var ki, özündən əvvəl heç bir element
gəlmir; 2) Bilavasitə sonrakı element əvvəlkinə vahid əlavə etməklə alınır. Bu da bildiyimiz
kimi, sayma qaydasını müəyyən edir.

Dördüncü aksiom natural ədədlər çoxluğunun sonsuzluğunu əks etdirir. Bu aksiomdan
məşhur induksiya mühakimə forması, həmçinin induksiya aksiomu alınır. Natural ədədlər
çoxluğunun bu üsulla daxil edilməsini nəzəri çoxluq anlayışı ilə müqayisə etsək, rekursiv
üsulun üstünlüyü asanlıqla görünür.

Məsələn, nəzəri-çoxluq əsasında natural ədədə verilmiş tərifin özü çətin mənimsənilir.
Çünki ekvivalent sonlu çoxluqların ədədi invariant (miqdar xarakteristikası) ifadəsi yenə də
xeyli qaranlıq qalır, yəni tələbələr tərəfindən yaxşı başa düşülmür.

Digər daha geniş ədədi anlayışların daxil edilməsi hər iki üsula əsaslana bilər. Müəllim
bunlardan daha asan başa düşülənini özü seçir.

Sonra mənfi olmayan tam ədəd anlayışının daxil edilməsi çox sadə başa düşülür. Belə
ki, çoxluqlarının birləşməsi çoxluğunu verir.

Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunun rasional ədədlər çoxluğuna genişləndirmək üçün
empirik üsul daha səmərəlidir. Çünki mənfi olmayan tam ədədlər praktik baxımdan insanların
tələbatını tam ödəmədiyindən, yeni ədədə ehtiyac duyulur ki, bu da yeni ədədin daxil
edilməsinə gətirir. Məsələn, elə bir çoxluğa ehtiyac olur ki, orada bölmə əməli həmişə
mümkün olsun. Bu qayda ilə kəsr anlayışı daxil edilir. Kəsr anlayışı daxil edildikdən sonra
qalıqlı bölmənin mənası tam aydın olur. Çünki vahidin bərabər paylarını ədədlə ifadə edə
bilərik. Beləliklə, natural ədədlər çoxluğu, vahidin hissələrini özündə saxlayan kəsrlər
çoxluğu və sıfır müsbət rasional ədədlər çoxluğunu təşkil edir. Hər bir mənfi olmayan tam
ədədi istənilən məxrəcli kəsr şəklində göstərmək mümkün olduğundan, yəni
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olduğundan, həm mənfi olmayan tam ədədləri, həm də kəsr ədədləri şəklində göstərmək

olar. Burada . Qeyd olunanları nəzərə alsaq deyə bilərik ki, rasional ədələr
çoxluğu bütün mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğu ilə surəti məxrəcinin misli olmayan kəsr
ədədlər çoxluğunun birləşməsidir.

şəklində ədədə mənfi olmayan rasional ədəd

deyilir. Mənfi olmayan rasional ədədlər çoxluğunu ilə işarə edirlər [2].
Kəsr ədədlər haqqında məlumatlardan sonra xüsusi hal kimi onluq kəsrlər daxil edilir,

yəni məxrəci 10 ədədinin natural qüvvətlərindən ibarət olan kəsrlər.
Beləliklə, mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunu özündə saxlayan yeni çoxluq daxil edilir.

Bu, müsbət rasional ədədlər çoxluğudur. Bu çoxluqda toplama, vurma və bölmə əməlləri
həmişə mümkündür. Çıxma əməli isə yalnız müəyyən şərt daxilində, yəni azalan çıxılandan
kiçik olmadıqda mümkündür. Deməli, bu çoxluğun da genişləndirilməsinə ehtiyac var, yəni
elə bir çoxluq daxil edilməlidir ki, bu çoxluqda çıxma əməli də mümkün olsun.

Mənfi rasional ədəd anlayışı və mənfi rasional ədədlər çoxluğu ( ) daxil edildikdən
sonra, bütün rasional ədədlər çoxluğu daxil edilir. Bu çoxluğu ilə işarə edirlər.

. Bütün bunlardan sonra rasional ədədə belə də tərif vermək olar:

şəklində ədədə rasional ədəd deyilir. Beləliklə,
“Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları” fənninin tədrisi prosesində fəndaxili əlaqələr
əsasında mənfi olmayan tam ədəd anlayışının rasional ədəd anlayışına qədər genişləndirilməsi
məsələsinə baxdıq.

Qeyd edək ki, fənnin tədrisinin fəndaxili əlaqələr əsasında belə qurulması mövzuların
tələbələr tərəfindən daha asan mənimsənilməsinə kömək edir.

Mənfi olmayan tam ədəd anlayışının genişləndirilməsinin fəndaxili əlaqələr əsasında
reallaşdırılmasını elmi-metodiki cəhətdən araşdıraraq aşağıdakı nəticələrə gəlirik:

— tədris təcrübəsində nəzəriyyə ilə praktikanın, abstrakt riyazi anlayışlarla real həyati
proseslərin genetik əlaqələrinin aşkar edilməsinin ən səmərəli mexanizmi fəndaxili əlaqələrdir;

— ali məktəb-orta məktəb təhsil mərhələləri üçün mücərrəd riyazi anlayışlarla məktəb
kursunun ənənəvi praktik çalışmaları arasında genetik əlaqələrin aşkar edilməsindən ötrü
fəndaxili rekursiv əlaqələr daha çox səciyyəvidir;

— ali məktəbdə tədris olunan hər bir fənnin, xüsusilə riyaziyyatın tədrisinin fəndaxili
rekursiv əlaqələr əsasında qurulması olduqca vacibdir;

— mənfi olmayan tam ədəd anlayışının genişləndirilməsində rekursiv əlaqələrdən istifadə
mövzunun daha asan mənimsənilməsinə kömək edir;

— “Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları”nın tədrisi zamanı ədəd anlayışının tam
daxil edilməsindən sonra digər mövzuların tədrisi, fənnin tələbələr tərəfindən
mənimsənilməsinin səviyyəsini artırar, bu isə son nəticədə fənnin tədrisinin keyfiyyətinin



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

229

yüksəlməsinə səbəb olar.
Məqalənin aktuallığı. Təhsilin sonrakı mərhələlərinin əsası ibtidai siniflərdə verilən bilik,

bacarıq və vərdişlərdən ibarətdir. Odur ki, ali məktəbdə tədris olunan hər bir fənnin, xüsusilə
riyaziyyatın tədrisinin fəndaxili rekursiv əlaqələr əsasında qurulması vacib məsələlərdən
biridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, ədəd anlayışının
genişləndirilməsinə fəndaxili rekursiv əlaqələr əsasında baxılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Mənfi olmayan tam ədəd anlayışının
genişləndirilməsində rekursiv əlaqələrdən istifadə mövzunun daha asan mənimsənilməsinə
kömək edir. Məqalədə irəli sürülən metodikadan və gəlinən nəticələrdən müəllimlər və
tələbələr istifadə edə bilər.

Ədəbiyyat

1.S.A.Feyziyev, R.Y.Şükürov. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərslik).
Bakı, 2010.

2.B.S.Cəbrayılov. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərs vəsaiti). Bakı, 2011.
3.Z.F.Kazımov. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərs vəsaiti). Bakı, 2016.
4.S.A.Feyziyev. İnkişafetdirici təlim sistemində anlayışlararası varislik və anlayışlararası

rekursiv əlaqələr riyaziyyat təlimində metodik problem kimi // AMI-nin xəbərləri, 2015, № 2.
5.V.Qurbanov.Azərbaycan dili təlimində fəndaxili əlaqələr. Bakı, 2008.
6.В.А.Далингер. Методика реализации внутрипредметных связей при обучении

математики. М.: Просвещение, 1991.

Р. Шукюров

Реализация внутрипредметных рекурсивных связей при
расширении понятия неотрицательного целого числа

Резюме

В статье рассматривается методика реализации внутрипредметных рекурсивных
связей при расширении понятия неотрицательного целого числа

R. Shukurov
Realization of intra-subject recursive relations while expanding the

concept of a non-negative integer
Summary

The article is considered the method of implementation of intra-subject recursive relations
when expanding the concept of a non-negative integer number.
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Artıq müxtəlif hesablayıcı maşınlar yüksək səviyyədə inkişaf edib. Lakin buna
baxmayaraq, şifahi hesablama həyatda hər kəsə lazımdır. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki,
şifahi hesablamalar şagirdlərin təfəkkürünün, düşüncəsinin, diqqət və yaddaşının inkişafına
kömək edir. Deməli, elə buna görə də məktəb şagirdlərə şifahi hesablamanı, az səmərəli yolla,
düzgün düşüncəli etməyi öyrətməlidir.

Belə ki, I-IV siniflərdə ədədlər 1-ci sinifdə “20 dairəsində”, 2-ci sinifdə “100 dairəsində”,
3-cü sinifdə “1000 dairəsində”, 4-cü sinifdə “1000000 dairəsində” öyrədilir. Kiçikyaşlı
məktəblilərdə başlıca xüsusiyyət onların məktəbli olması, əsas fəaliyyətlərini isə təlim
fəaliyyəti təşkil edir. Deməli bu dövrdə təlimdən sonra 2-ci yeri, inkişafetdirici oyunlar tutur.
Həm də bu dövr bir növ keçid dövrü hesab edilir. Hansı ki, bu dövrdə, məktəbəqədər dövrün
xüsusiyyətləri ilə məktəbli xüsusiyyətləri birləşir. Yəni bu kiçik məktəb yaşı dövründə
şagirdlər oyun fəaliyyətindən ayrılır, təlim fəaliyyətinə keçid edirlər(atılırlar). Yenicə məktəbə
daxil olan uşaq bir çox problemlərlə qarşılaşır, daha tez sıxılır, məktəbə, müəllimə, uşaqlara
öyrəşməkdə çətinlik çəkir. İndi o sinfə daxil olarkən və sinifdən çıxarkən müəllimdən icazə
almalıdır, dərs müddətində sakit oturmalıdır, amma bunlarla yanaşı, uşağın ünsiyyət sahəsi
genişlənir, müəllim və şagirdlərlə ünsiyyətə girməlidir. Uşaqlar heç cürə məktəb həyatına
alışa bilmirlər və bu da onlar üçün cansıxıcı olur. Uşaqların məktəbə, sinif otağına,
müəllimlərinə və şagirdlərə öyrəşməsi daha çox müəllimdən asılıdır. Məktəbə yenicə ayaq
basmış uşaqların qarşılaşdıqları çətinliklərdən biri də, əqli iş zamanı onların hövsələli olmağı,
diqqətini tədris məsələləri üzərində cəmləşdirməyi və saxlaya bilməyi tələb edir. Lakin
kiçikyaşlı məktəblilərin hamısı buna əməl edə bilmirlər. Onlar tez yorulurlar və dərs prosesi
onlara cansıxıcı, maraqsız təsir bağışlayır. Bu problemləri aradan qaldırmaq və eyni zamanda
təlimdə səmərəliliyin yüksəltmək müəllimin üzərinə düşür.

Təlimdə səmərəliliyi yüksəltmək üçün isə, müəllim ilk növbədə şagirdlərin imkan və
qabiliyyətlərini müəyyənləşdirilməli və təlim prosesində onların nəzərə alınmasından
başlamalıdır. Bir qrup psixoloqlar müəyyənləşdiriblər ki, ibtidai sinif şagirdlərində yüksək
maraq və təşəbbüskarlığı yalnız əyləncəli çalışmalardan və oyunlardan istifadə etməklə
yaratmaq olar. Digər bir qrup psixoloqlar isə, ibtidai sinif şagirdlərinin zehni inkişafında
əyləncəli çalışma və oyunların əhəmiyyətini lazımınca qiymətləndirmirlər. Şagirdlərin
yaradıcı fəallıqları və müstəqillikləri bütün fəaliyyətlərinin əsasını təşkil edir və şagirdlərin
şəxsiyyət kimi hərtərəfli inkişafına təmin yaradır. Belə ki, əgər şagird müqayisə və təhlil
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etməyi, ümumiləşmə apararaq müəyyən nəticəyə gəlməyi və bu nəticəni əsaslandırmağı
bacarırsa, deməli o şagird müstəqil fəaliyyət göstərə bilər. Əgər şagird faktları və qaydaları
əzbərləmək yolu ilə fəaliyyət göstərirsə, öyrəndiklərini tətbiq etmək bacarığına malik deyilsə,
heç bir müstəqillikdən danışmağa dəyməz. Əzbərçilik müstəqilliyə maneçilik törədən əsas
amillərdəndir.

İbtidai sinif şagirdlərindən müstəqilliyini, riyazi qabiliyyətlərini, təfəkkürün, əqli
qabiliyyətlərin inkişafında riyazi məzmunlu oyunların və əyləncəli çalışmaların çox böyük
əhəmiyyəti vardır. Yəni ən əsası çalışmaların məzmunundakı oyun elementləri və əyləncə
şagirdlərdə marağı daha da artırır. Təlim əyləncəlilik dedikdə məqsəd boş-boş əyləncə və
oyunlarla şagirdləri əyləndirməkdən ibarət deyil. Tapşırıq və çalışmaların məzmununda
əyləncəlilik elə qurulmalıdır ki, şagirdlərin riyaziyyatla məşğul olmağa maraqları daha da
artsın.

Təcrübələrdən görünür ki, bir çox hallarda şagirdlər üçün maraqsız və yorucu görünən
çalışma və tapşırıqlara əyləncəlilik elementi daxil edildikdə onun həllinə maraq artır. Məsələn,
hər birində 2 nəfər olmaqla 2 komanda təşkil edilir. Yazı taxtasında:

Birinci komanda üçün İkinci komanda üçün
9+2 6+5 8-6 5+4
7-4 5-2 9+3 6-2
8-3 7+4 7-2 5+5
şəklində misallar yazılır və misalların üstü örtülür, müəllimin işarəti ilə misalların üstü

açılır. Hər sütunu komandanın bir üzvü həll etməlidir. Yerdə qalan şagirdlər isə, həllin
düzlüyünə nəzarət edirlər. Beləliklə, misalların həllini cəld və düz yerinə yetirən komanda
qalib gəlir. Daha sonra isə bütün sinif üçün aşağıdakı qaydada misal verilir: “cavabı 8 olan 8
dənə misal tərtib et”. Oyun başa çatır və qalib rəğbətləndirilir. Bu da marağın yüksəldilməsinə
səbəb olur. On dairəsində toplama və çıxma mövzusunun tədrisi prosesində “qatar qurmaq”,
“gündüz və gecə”, “hansı ədədin gizləndiyini tap” və sairə oyunlardan istifadə etmək
səmərəliliyi daha da yüksəldir.

Şagirdlərdə fəza fiqurlarının formalaşması və həmin fiqurları müqayisə etmək bacarığını
inkişaf etdirmək üçün müəllim aşağıdakı üsuldan istifadə edir:

Yazı taxtasında aşağıdakı şəkli çəkir və şagirdlərdən ilk öncə kvadratların sayını soruşur,
onlardan bərabər olanı varmı? Daha sonra isə kvadratları müqayisə edib müəyyən nəticəyə
gəlirlər.

Başqa tipli bir tapşırığa da nəzər yetirək:
5+●=9 7-●=3
3+●=9 8-●=5
Məqalənin aktuallığı. İbtidai siniflərdə riyaziyyat təlimi prosesində kiçikyaşlı

məktəblilərdə məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsində əyləncəli oyun və çalışmaların rolu
göstərilmişdir.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir dövrümüzdə texnologiyaların inkişafı sürətlə irəliləyir.
Belə ki, texnologiyalar sayəsində də məntiqi təfəkkürümüzün inkişafına aid müxtəlif
çalışmalar edə bilirik. Kiçik məktəblilərin məntiqi təfəkkürünün inkişafına dair gördüyümüz
nəticələri məqalənin elmi yeniliyində də görmək mümkündür.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə I-IV sinif şagirdlərinin çalışma və
tapşırıqlara, bir sözlə dərsə olan marağını artırmaq, onlarda riyazi məntiqi təfəkkürü inkişaf
etdirmək böyük əhəmiyyət kəsb edir.
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Г. Новрузлу
Для развития логического мышления делаются

размышлительные упражнения

Резюме

Логическое мышления у малолетних школьников развивается в процессе
математической тренировки.

Использование развлекательных игр и упражнений тоже действует на развитие
логического мышления.

G. Novruzlu
The logical thinking of the younger pupils

develops in the match process

Summary

Conscientious work is being done for the development of mental health. The use of
melancholic games and practices affects the development of their mentality.
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позиции

Key words: extracurricular activities, schoolchildren, citizenship, citizenship position,
active citizenship position, the formation of an active citizenship position

Yuxarı sinif şagirdlərində fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasında və inkişaf
etdirilməsində məktəbdənkənar tədbirlərin özünəməxsus rolu vardır.

Məktəblə yanaşı məktəbdənkənar müəssisələr də (Uşaq kitabxanaları, rayon (şəhər)
mərkəzi kitabxanaları, tarix-diyarşünaslıq muzeyləri, uşaq və məktəblilərin yaradıcılıq evləri
və sarayları, gənc təbiətçilər və gənc texniklər stansiyaları, uşaq teatrları, məsələn, Gənc
Tamaşaçılar Teatrı, Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi, Gənc Turistlər Stansiyası və s.) yeniyetmə
və gənclərlə təhsil-tərbiyə işləri təşkil edirlər.

Şagirdlərlə dərsdən əvvəl, yaxud sonra məktəb, sinif rəhbəri, kitabxanaçı, məktəb
psixoloqu, gənclər təşkilatı, uşaq birliyi, fənn müəllimi tərəfindən şagirdlərlə aparılan
rəngarəng məzmunlu və müxtəlif formalı tədbirlərə sinifdənxaric iş deyilirsə, məktəbdən
kənarda müəssisə və təşkilatların uşaq, yeniyetmə və gənclərlə apardıqları çoxşaxəli təhsil-
tərbiyə işi məktəbdənkənar iş adlanır.

Məktəbdənkənar iş məktəblilərin, o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq
mövqeyinin tərbiyə olunmasının mühüm vasitəsi olub aşağıdakı vəzifələrə malikdir:

— şagirdlərin vətənpərvərlik hissələrini qüvvətləndirmək;
— məktəblilərə fəal vətəndaşlıq mövqeyi aşılamaq;
— təhsilalanlarda milli ləyaqət, milli şərəf hisslərinin təşəkkül tapıb formalaşmasıma

yardımçı olmaq;
— şagirdlərin müstəqilliyinə, idrak fəallığına, təşəbbüskarlığına, özünüfəaliyyətinə,

özünüidarəsinə, özünütərbiyəsinə və özünütəhsilinə nail olmaq;
— məktəblilərin fərdi yaradıcı qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək;
— təhsilalanların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi məqsədilə asudə vaxtlarıını,

istirahətlərini, əyləncələrini səmərəli, mənalı və məzmunlu təşkil etmək və s. və i.a.
Sinifdənxaric iş kimi məktəbdənkənar iş də tədris məşğələlərinə əlavə bir iş kimi nəzərdə

tutulur, böyük təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici funksiyalara malikdir.
Məktəbdənkənar işin mühüm rolunu bunda görmək olar ki, sinifdənxaric tədbirlər kimi o

da təlim prosesində qazanılmış bilik və məlumatların zənginləşməsinə, həyati bacarıqların
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inkişaf etdirilməsinə yönəlir. Təlim-tərbiyə sahəsində məktəbdənkənar işin rolu və əhəmiyyəti
onunla müəyyən olunur ki, o, məktəblilərin, o cümlədən X-XI sinif şagirdlərinin
müstəqilliyinin, yaradıcı fəallığının və özfəaliyyətinin inkişafını təmin edir.

Şagirdlərlə söhbətlər aparılarkən, onların qarşısında çıxışlar edərkən, məruzə və
mühazirələrin tematikasını və məzmununu müəyyənləşdirərkən, oxucu konfransları təşkil
edərkən, məktəb gecələrinin proqramını hazırlayarkən, oyun, yarış və müsabiqələr keçirərkən
yadda saxlamaq lazımdır ki, bütün bu tədbirlər uşaqlarda vətənpərvərliyin, doğma vətənə
şüurlu məhəbbəti, milli iftixar hissini, vətəndaşlıq borcu və ləyaqəti tərbiyə edilməlidir.

Məktəbdənkənar işdə qəhrəman keçmiş və müasir gəncliyin hünərləri şagirdlərə izah
olunmalıdır. Məktəbdənkənar iş təhsilalanlarda Azərbaycan vətəndaşının yüksək mənəvi
keyfiyyətlərini formalaşdırmalıdır. Aşağıdakılardan faydalanmaq böyük ideya-tərbiyəvi
əhəmiyyət daşıyır:

— Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin incilərindən yuxarı sinif şagirdlərində
fəal həyat mövqeyinin formalasdırılması məqsədi üçün faydalanmaq;

— xalq yaradıcılıq xəzinəsinə — xalq mahnılarına və nağıllarına, bayatılarına, laylalarına,
əzizləmələrinə, bayatılarına, atalar sözlərinə və məsəllərinə, xalq mahnılarına və oyunlarına
müraciət etmək;

— görkəmli şəxslərin həyat və fəaliyyətindən nümunələr götürmək;
— qəzet və jurnal məqalələrindən faydalanmaq;
Məktəblilər, o cümlədən yuxarı sinif şagirdləri sinifdənxaric və məktəbdənkənar

tədbirlərini köməyi ilə həm də ictimai həyatda yaxından iştirak edirlər. Məktəbdənkənar iş
məcburi xarakterə malik deyildir. Təhsilalanlar onları cəlb edən, maraqlandıran tədbirlərə
istədikləri halda qoşulurlar. Belə olan təqdirdə onların özfəaliyyəti və təşəbbüskarlıqları da
yüksəlir.

Şagirdlərlə məktəbdənkənar təhsil-tərbiyə işlərinin aparılmasında uşaq kitabxanaları və
rayon (şəhər) mərkəzi kitabxanaları özünəməxsus rol oynayır. Haqqında danışan kitabxanalar
ümumtəhsil məktəbləri ilə birgə fəaliyyət, sıx əməkdaşlıq şəraitində müxtəlif tədbirləri həyata
keçirirlər. Həmin tədbirlərə aiddir: yazıçı və şairlərlə görüşlər, kitab müzakirələri, disputlar,
əlamətdar günlərin qeyd olunması və s.

İlk növbədə şagirdlərin kitabxanalara üzv yazılmalarına, eyni zamanda kitabxanaların
təşkil etdikləri müxtəlifyönlü tədbirlərdə onların fəal iştirakına nail olunur. Vətəndaşlığın,
vətənpərvərliyin, milli ləyaqət, milli iftixar və milli şərəf hislərinin aşılanmasına və inkişaf
etdirilməsinə kömək göstərəcək kitabları oxumaq məktəblilərə, o cümlədən yuxarı sinif
şagirdlərinə məsləhət görülür.

Kitabxanalarda Bəxtiyar Vahabzadənin “Gülüstan”, E. Xəzərin “Mübariz” poemaları,
eyni zamanda son dövrlərdə qələmə alınmış Ağarəhimin “Canavar balası”, “İkili dünyam”, A.
Abbasovun “Samsundan başlanan yol”, A. Abbasın “Dolu”, E. Eyyubovun “Qırx beş gün
cəhənnəmdə”, Y. Əhmədovun “Torpağa tökülən qan”, F. Güneyin “Qara qan”, N.
Məmmədlinin “Vicdan dustağı” romanları, müzakirə olunmuşdur. Azərbaycanın
müstəqilliyinə qəsd etmək istəyənlərin törətdiyi qara yanvara – 20 yanvar hadisələrinə həsr
edilmiş tədbirdə Bəxtiyar Vahabzadənin “Şəhidlər” şeiri səslənmişdir. Diqqət yetirək:

Qatil gülləsinə qurban gedirkən,
Gözünü sabaha dikdi Şəhidlər,
Üçrəngli bayrağı öz qanlarıyla,
Vətən torpağına çəkdi Şəhidlər...
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Zalım öyünməsin zülümləriylə,
Min bir böhtanıyla, min bir şəriylə.
Həqiqət uğrunda ölümləriylə,
Ölümü kamına çəkdi Şəhidlər...
Yıxıb köləliyi ürəyimizdə

Cəsarət mülkünü tikdi Şəhidlər...
İnsan insan olur öz hünəriylə.
Millət, millət olur xeyri, şəriylə,
Torpağın bağrına cəsədləriylə,
Azadlıq tumunu əkdi Şəhidlər.

Məktəbdənkənar iş məzmununa görə təlim prosesindən fərqlənə, yaxud fərqlənməyə,
dərsdə baxılan məsələlərin zənginləşdirilməsinə, genişləndirilməsinə və
möhkəmləndirilməsinə şərait yarada bilər.

Məzmununa görə fərqlənmədikdə, məsələn, X sinifdə “Salur Qazanın evinin
yağmalanması” boyu keçilərkən, şagirdlərin kino-teatra gedişləri təşkil olunur. Anarın
ssenarisi, T. Tağızadənin quruluşçu rejissor olduğu, H. Qadoyevin – Qazan xan, H.
Məmmədovun – Dədə Qorqud, R. Balayevin – Beyrək, G. Toxadzenin – Alp Aruz, Ş.
Məmmədovanın – Burla xatun, L. Şıxlinskayanın – Banuçiçək rollarını ifa etdikləri “Dədə
Qorqud” filminə şagirdlərin baxışı təşkil olunur.

Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı öyrənilərkən, imkan daxilində, “Nizami” filminə
(ssenari müəllifləri İ. Hüseynov və E. Quliyev, rejissor E. Quliyev, Nizami rolunun ifaçısı –
M. Maqomayev); “İmaməddin Nəsiminin həyatı, yaradıcılıq yolu” mövzusu tədris olunarkən
“Nəsimi” bədii filminə (ssenari müəllifi – İ. Hüseynov, rejissor – H. Seyidbəyli, rollarda: R.
Balayev – Nəsimi, İ. Osmanlı – Nəimi, S. Rzayev – Şirvanşah I İbrahim, M. Şeyxzamanov –
Şeyx Əzəm); “Məhəmməd Füzulinin həyatı, yaradıcılıq yolu”nun tədrisi zamanı “Leyli və
Məcnun” filminə (ssenari müəllifi – Ə. Məmmədxanlı, rejissor – L. Səfərov, Qeys – N.
Şaşıqoğlu, Leyli – K. Məmmədova, Şeyx Əmiri – Ə. Ələkbərov, Şeyx Haşimi – Ə.
Zeynalov); “Koroğlu eposu” nəzərdən keçirilərkən “Koroğlu” filminə (ssenari müəllifi – S.
Rəhman, rejissor – H. Seyidzadə, Rövşən (Koroğlu) rolunda – Ə. Məmmədov); “Mirzə Fətəli
Axundzadənin həyatı, yaradıcılıq yolu” mövzusunun tədrisində - “Sübhün səfiri” (2012,
ssenari müəllifi – Anar, rejissor – R. Həsənoğlu, baş rolda – R. Balayev) və yaxud 1941-ci
ildə çəkilən “Səbuhi” filminə (ssenari müəllifi – M. Rəfili, rejissor – R. Təhmasib, baş rolda –
İ. Dağıstanlı), dramaturqun “Hekayəti-Müsyö Jordan həkimi-nəbatat və dərviş Məstəli şah
caduküni-məşhur” əsəri öyrənildiyinə görə “Dərviş Parisi partladır” filminə (ssenari müəllifi –
Ə. Qulubəyov, rejissorlar - K. Rüstəmbəyov, Ş. Mahmudbəyov, rollarda – S. Yurski, M.
Babayev, A. İsgəndərov, H. Turabov, L. Bədəlbəyli, Ə. Həsənov) kino-teatrlarda baxış təşkil
olunur.

XI sinifdə “Cəlil Məmməquluzadənin həyatı, yaradıcılıq yolu” mövzusunun tədrisində -
“Anamım kitabı” (1994, rejissor R. Almuradlı, rollarda: L. Əliyeva, H. Mürvətova, C. Namiq
Kamaloğlu, K. Abdullayev və F. Vəliyev), “Quzu” qısametrajlı bədii televiziya filmi (1967,
ssenari müəllifi: F. Ağayev, rejissor İ. Səfərəlibəyov), “Poçt qutusu” (1967-ci il, ssenari
müəllifi və rejissor: R. Kazımovski, Novruzəli – İ. Osmanlı, xan – A. Gəraybəyli); “Hüseyn
Cavidin həyatı, yaradıcılıq yolu” mövzusu öyrənilərkən – “Cavid ömrü” (2007, ssenari

https://az.wikipedia.org/wiki/L%C9%99tif%C9%99_%C6%8Fliyeva
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCsniyy%C9%99_M%C3%BCrv%C9%99tova
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99f%C9%99r_Namiq_Kamal
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99f%C9%99r_Namiq_Kamal
https://az.wikipedia.org/wiki/Kaz%C4%B1m_Abdullayev
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müəllifi: Anar, rejissor R. Həsənoğlu, rollarda: Cavid – R. Balayev, Mircəfər Bağırov – R.
Novruz, iblis, gürcü və erməni keşişi – M. Səfa)”; “Cəfər Cabbarlının həyatı, yaradıcılıq
yolu” mövzusu ilə tanışlıq zamanı “Sevil” filmi (1970, ssenari müəllifi: V. Qorikker, A.
Donatov, T. Əyyubov, rejissor- V. Qorikker); Səməd Vurğunun həyatı, yaradıcılıq yolu”
mövzusu keçilərkən – “Yeddi oğul istərəm” (1970, ssenari müəllifi: Yə Səmədoölu, rejissor –
T. Tağızadə, rollarda: H. Məmmədov, H. Turabov və b.) və “Aygün” (1960, ssenari müəllifi
və rejissor – K. Rüstəmbəyov, rollarda: H. Salayev, N. Məlikova) filmləri; “Mir Cəlalın
həyatı, yaradıcılıq yolu” mövzusu öyrənilərkən – “Kəmtərovlar ailəsi” hekayəsi əsasında
çəkilən “İki yad adam” filmi (ssenari müəllifi: N. Dadaşov, prodüser: A. Həsənov, rollarda: G.
Baxşıyeva, D Dəvəli və b.), “Üç zirvənin fatehi – Mir Cəlal Paşayev” filmi (ssenari müəllifi
S. Elcanlı, rejissor – E. Babayev); “İlyas Əfəndiyevin həyatı, yaradıcılıq yolu”nun tədrisi
zamanı – “Gözlə məni” (1980, ssenari müəllifi – Elçin, E. Lindina, rejissor – K.
Rüstəmbəyov, rollarda: R. Balayev, T. Yandiyeva, H. Turabov, A. Pənahova, H. Məmmədov
və b.); İsmayıl Şıxlının həyatı, yaradıcılıq yolu” mövzusunun öyrənilməsi zamanı “Dəli Kür”
(1969, ssenari müəllifi: İsmayıl Şıxlı, rejissor – H. Seyidzadə, rollarda: Cahandar ağa – Ə.
Abbasov, Zərnigar – L. Bədirbəyli, Molla Sadıq - M. Dadaşov) və b. nümayiş etdirilə bilər.

Məktəbdənkənar iş məzmununa görə də təlim prosesindən fərqlənir. Bir çox hallarda
məktəbdənkənar tədbirlərin məzmununda təlim prosesində, yaxud sinifdənxaric tədbirlər
zamanı nəzərdən keçirilməyən məsələlər əhatə olunur.

Sinifdənxaric işdə olduğu kimi məktəbdənkənar işin təşkilinin formaları da
özünəməxsusdur. Məktəbdənkənar işin davametmə müddəti tədbirin məzmunundan və
xarakterindən asılıdır. Təlim prosesində müəllim fənnin ayrı-ayrı mövzuları barədə şagirdlərə
zəruri biliklər verən, həyati bacarıqlar aşılayan şəxsdirsə, məktəbdənkənar tədbirlər zamanı
uşaqların müstəqil işlərinin və asudə vaxtlarının təşkilatçısı və rəhbəri funksiyasını yerinə
yetirir.

Məktəbdənkənar tədbirlərin təşkilində aşağıdakı prinsiplərdən faydalanmaq məsləhətdir:
1) şagirdlərin könüllülüyü;
2) tədbirin şəxsiyyətyönlü və sosialyönlü xarakter daşıması;
3) şagirdlərin təşəbbüskarlığına və özfəaliyyətinə əsaslanma;
4) oyun metodlarından istifadə etməklə məktəbdənkənar işin intellektual məzmuna malik

olması;
5) şagirdlərin fəallığının, məqsədyönlülüyünün, təşəbbüskarlığının stimullaşdırılması;
6) dərnəklərin, studiyaların, bölmələrin, klubların, cədvəllərinə uyğun olaraq, sistemli

məşğələlərin təşkili;
7) kütləvilik (daha çox şagirdi tərbiyə işinin müxtəlif növləri ilə əhatə etmək);
8) şagirdlərin fərdi, yaş xüsusiyyətlərini, imkanlarını, maraq, meyil və cəhdlərini nəzərə

almaq;
9) tərbiyə işinin bütün növlərinin qarşılıqlı əlaqəsi və varisliyi;
Göstərilən prinsiplərə əməl olunması tərbiyə işinin səmərəliliyinin zəruri şərti kimi

nəzərdən keçirilə bilər.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbdənkənar tədbirlər zamanı yuxarı sinif şagirdlərində fəal

vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması problemi müasir günümüzdə aktuallıq daşıyır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbdənkənar tədbirlər zamanı yuxarı sinif şagirdlərində fəal

vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması diqqət mərkəzinə gətirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar, ümumtəhsil

məktəblərinin müəllimləri üçün faydalı olacaqdır.

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Qorikker&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrey_Donatov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrey_Donatov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C9%99l%C9%99t_%C6%8Fyyubov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Qorikker&action=edit&redlink=1
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Э. Гусейнова

Внешкольная работа как средство формировании активной
гражданской позиции у учащихся 10-11 классов

Резюме

Формирование активной гражданской позиции старшеклассников должна быть
всесторонне изучена. Работа в этой области, при поддержке семьи, родителей должна
быть продолжена и в общеобразовательных школах. В школах недостаточно
использование возможностей учебного процесса, необходимо также обратиться к
внешкольным мероприятиям. Важно соблюдение преемственности между учебным
процессом и внешкольной работой. В статье рассматривается формирования активной
гражданской позиции старшеклассников во время внешкольных мероприятий. Статья
может быть полезна молодым исследователям, учителям общеобразовательных школ.

E. Huseynova

Extracurricular work as a means of shaping an active
citizenship among students in grades 10-11

Summary

Formation of an active citizenship of high school students should be comprehensively
studied. Work in this area, with the support of the family and parents, should be continued in
secondary schools. The use of educational opportunities is not enough in schools, it is also
necessary to turn to extracurricular activities. It is important to respect the continuity between
the educational process and extracurricular work. The article discusses the formation of an
active citizenship of high school students during extracurricular activities. The article may be
useful to young researchers, teachers of secondary schools.
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Müasir texnoloji resursların kiçik məktəblilərin
yazı mədəniyyətinə bəzi təsirləri
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Bu gün texnika və texnoloji vasitələr həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir.
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafının nəticəsidir ki, biz dünyanın
istənilən məkanı ilə əlaqə saxlaya bilirik. Danılmaz faktdır ki, artıq intellekt-əqli güc fiziki
gücü üstələmişdir. Bunu uşaq həyatına da şamil etmək olar. Real həyatımızda uşaqların fiziki
gücünü artıq beyin gücü əvəz etməkdədir. Yeni texnoloji vasitələrin faydalarından istifadə
edirik. Yəni, yeni texnologiya vasitələri insanların işlərini asanlaşdırdığı kimi onların
cəmiyyətə mənfi təsirləri də var. Əsasən də kiçik məktəblilərin kompüter, telefon, internet
kimi yeni texnologiya vasitələrindən hədsiz dərəcədə istifadə etməsi və düzgün istifadə
etməməsi onların gələcək nailiyyətlərinə mənfi təsir göstərə bilər. Bu məsələ də təbii ki, təkcə
kiçik məktəbli uşaqları günahkar hesab edə bilmərik. Yeni texnologiyaların düzgün istifadə
edilməməsinin səbəblərindən biridə valideynlərdir. Valideynlərin əksəriyyəti uşaqların
gələcəyini düşünmədən texnologiyaların müsbət tərəfini nəzərə alaraq hərəkət edirlər.
Texnologiyaların uşaqlarda yaradacaq mənfi təsirlərindən xəbərsizdirlər.

Hal-hazırda kiçik məktəblilərin çoxu valideynləri tərəfindən “smartfon” tipli telefonlarla
təmin olunur ki, həmin telefonlardan nəinki danışıq vasitəsi kimi istifadə etmək olar, hətta
həmin telefonlar vasitəsilə internetə müəyyən saytlara daxil olaraq, videolara baxmaq olar. Bu
hal isə kiçik məktəblilərin dərs zamanı fikirlərinin yayınmasının səbəblərindən biridir.

Texnologiyalardan düzgün istifadə etmək, yalnız beyin gücü ilə deyil, fiziki gücdən də
istifadə edərək düzgün şəkildə həyatımıza tətbiq edə bilərik. Texnologiyanın həddən artıq
istifadə edilməsi uşaqlarda mənfi nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Buna misal olaraq
hərəkətsizlik, insan əlaqələrin azlığı, diqqətini düzgün idarə edə bilməməsi və s.

Texnologiyaların qədərindən artıq istifadəsi çox insanda insan əlaqələrinin azlığına səbəb
olur. Bunu nümunələrlə daha aydın görə bilərik. Uşaqlardan ibarət iki qrup təşkil olunmuşdu.
Bir qrupa elektron vasitələrdən istifadəyə məhdudiyyətlər qoyulmuşdur, digər qrupa isə heç
bir məhdudiyyət qoyulmamışdır. Nəticədə texnologiyadan istifadə etməyən kiçik
məktəblilərdə insanların üzlərini tanımaq, onlarla ünsiyyətə girmək daha yaxşı nəticə
göstərmişdir. Texnologiyadan hədsiz dərəcədə istifadə uşaqların nəinki təhsilləri ilə bağlı
məsələdə, hətta sağlamlıqlarında, sosiallaşmalarında müəyyən problemlərə yol aça bilər.

Digər bir problem hərəkətsizlikdir. Uşaqlar hər gün idman hərəkətləri etməlidirlər. Onlara
havaya çıxmaq, qaçmaq lazımdır. Valideynlər övladlarına texnologiyadan istifadə etməyə
məhdudiyyətlər qoymasalar, bütün günlərini evdə oturaraq keçirəcəklər. Vaxtilə az yaşda
yaranan hərəkətsizlik, onlar böyüdükdə ciddi sağlamlıq problemlərinə gətirib çıxarda bilər.
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Kiçik məktəblilər internetə daxil olduqda onun üçün hər şey həll edilmiş olur. O, internet
vasitəsilə çizgi filminə baxa, oyun oynaya və ya ev tapşırıqlarının cavabını tapa bilər. Əgər
uşaqlar sadəcə ”Google” veb səhifəsinə daxil olaraq ev tapşırıqlarının cavabının tapılması
öyrədilsə və yaxud hər hansı bir məlumatı özü tapmadan onu hazır əldə etsə, onları davamlı
olaraq özləri düşünməyəcək, yazıb tapmağa cəhd etməyəcəklər. Belə olduğu halda, onların
yazı mədəniyyətinə yeni texnologiyaların formalaşmasına mənfi təsir göstərir.

Yazı-bu məzmun xətti şagirdin sözləri və cümlələri aydın oxuna bilən şəkildə yazmasını,
konkret şəraitdə və məqsədə uyğun olaraq cümlələr qurmasını, fikirlərini, abzaslarla ifadə
etməsini, tədricən ilkin yazı üzrə bacarıqlar qazanmasının, təsviri və mühakimə xarakterli
mətnlər qurmasını təmin edir (2, 91 ).

Şagird: kiçik və böyük hərfləri və cümlələri aydın yazır. Yazıda orfoqrafiya və durğu
işarələri qaydalarına əməl edir (2,91 ).

Yazı qrafik işarələr sistemidir. O ən mühüm ünsiyyət vasitələrindəndir. Yazının əmələ
gəlməsilə insanlar öz fikirlərini başqalarına çatdırmaqda ondan geniş istifadə etmişlər. Bu
baxımdan yazı ən mühüm ictimai alətdir. Yazı bəşəriyyət tarixinin hər bir pilləsində böyük
xidmət və rola malikdir (1, 28).

a) insanın maddi aləmlə bağlı bilik və təcrübəsini başqalarına olduğu kimi, çatdırmasının
ən mühüm vasitəsi tarixən yazı olmuşdur və indi də olmaqdadır. Yazının imkanları ünsiyyətin
digər vasitələrinə(şifahi nitqin ifadə vasitələrinə) nisbətən daha genişdir (1, 28).

b) elm və texnikanın, mədəniyyətin və s. inkişafında yazı misilsiz xidmətlərə malikdir. O,
dünyada olan bütün nəsillər və eləcə də millətlər arasında körpü rolunu oynamış, onların
qarşılıqlı yaxınlaşmasına, mədəniyyətin inkişafına güclü təkan vermişdir (1, 28).

c) xalqın savadlı olması, elm və mədəniyyəti yazı ilə bağlıdır. Yazısız və yazının
ümumiləşmədiyi bir xalqda fikrin inkişafı son dərəcə zəif olur. Onun tarixi, soy kökü, inkişafı
haqqında düşünmək artıqdır (1, 28).

ç) yazı insanların dünyaya və cəmiyyətə olan baxışlarını formalaşdırır, kainatı dərk
etmələrinə kömək göstərir, maddi və mənəvi dəyərlərin, mədəni irsinin qorunub
saxlanılmasını, mühafizə olunmasını təmin edir. O, “insan mədəniyyətini cəmiyyətdən
cəmiyyətə yetirən, cəmiyyətlərin inkişaf tarixini özündə əks etdirən ayrılmaz bir bağdır
(3,213).

d) yazı ictimailəşdirici xarakter daşıyır. O, insanların və eləcə də millətlərin elmi və
mədəni əlaqələrini sixlaşdıran, ortaqlaşdıran vasitədir. Bu vasitə ilə hər bir yeni kəşf, ixtira az
bir zamanda bütün insanların ortaq malına çevrilir. Beynəlmiləl xarakter daşıyan yazı bütün
millətləri və xalqları bir–biri ilə əlaqələndirir (1, 28).

e) yazı keçmişlə, bu günlə qapanıb qalmır, o eyni zamanda toplanmış maddi və mənəvi
sərvətləri gələcək nəsillərə ötürməyə imkan verir (1, 28).

Şagirdlər həm zehni, həm də oxudan fərqli fəaliyyət göstərirlər. Onlar ilk dəfə yazacağı
səsi əvvəl eşidir, onu bir neçə dəfə dodaqaltı təkrarlayır, onun qrafik obrazı ilə yazılı forması
arasındakı fərqi təsəvvürlərində bir daha yenidən canlandırır, götür-qoy edir, tutuşdurur, sonra
dəftərlərinə yazmalı olurlar. İlk günlər bu proses çox ləng gedir, məktəblilər hərfin ayrı-ayrı
elementlərini görmədikdə, onları birləşdirməkdə çətinlik çəkirlər (1,29).

İlk yazıya başlayan uşaq üçün hər bir hərf sirli bir aləmdir. O, burada bütün diqqətini,
iradəsini, bacarığını səfərbərliyə alır, hərfin ayrı-ayrı elementlərini yazmağa, onları
birləşdirməyə, dəftərlərin damalarında düzgün yerləşdirməyə çalışır. Təcrübə göstərir ki,
məktəblilərdə keyfiyyətli, səliqəli, sürətli yazı vərdişləri yaratmaq üçün ən əvvəl onları bu işə
yaxşı hazırlamaq lazımdır (1,29).
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Yazı mədəniyyəti uşağın inkişafına, onun şəxsiyyət kimi formalaşıb cəmiyyətdə öz yerini
tutmasına səbəb olan vasitələrdən biridir. O, düşündüklərini yazı vasitəsilə həkk edir. Lakin
texnologiya vasitələrinin yazı mədəniyyətinə göstərdiyi mənfi təsir istər-istəməz öz təsirini
göstərir. Belə ki, bizim istifadə etmək üçün yaranmış bəzi proqramlar var ki, o proqramlar o
qədər inkişaf edir ki, bizim əziyyət çəkməyimizə və yaxud fiziki güc tətbiq etməyə heç bir
ehtiyac olmur. Nümunə üçün tərcümə proqramlarını götürək. Bir sözün tərcüməsini öyrənmək
üçün onu yazmağa ehtiyac olmur. Səsli formada istədiyin sözü deyib, onun cavabını hazır
şəkildə əldə etmiş olurlar. Belə hallar öz fəsadlarını zamanla göstərir.

Texnologiya avadanlıqlarının qadağan edilməsi yerinə onlardan məhdud qədər istifadə edə
bilərik. Beyin gücü ilə yanaşı fiziki güc ilə də istifadə etsək hər şey daha yaxşı olar. Bu həm
valideynlər üçün, həm də uşaqların gələcəyi üçün atılması vacib olan addımlardan biridir.

Məqalənin aktuallığı. Bildiyimiz kimi, texnika və texnologiyalarımız inkişaf edir. Bu gün
kiçik məktəblilər, az yaşlılar, böyüklər ümumiyyətlə insanların çoxu demək olar ki,
texnologiyalardan istifadə edir. Danılmaz bir həqiqətdir ki, texnologiyaların həyatımızda rolu
böyükdür. Çünki, müsbət cəhətləri və mənfi cəhətləri olmasından asılı olmayaraq fiziki güc
tətbiq etmədən, beyin gücü vasitəsilə işimizi görə bilirik. Texnologiyalardan qətiyyən istifadə
etməmək yerinə, düzgün şəkildə məhdudiyyətlər qoyaraq yenə də istifadə edə bilərik. Həm
fiziki güc tətbiq edərək, həm də texnologiyalardan istifadə edə bilərik. Mövzunu da aktual
edən cəhət budur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Dünyada texnologiyaların müsbət keyfiyyətlərinin təsirini görüb,
mənfi təsirlərini görməsək də zamanla bu məsələnin mənfi tərəflərini görərək öz həyatımızda
düzgün şəkildə tətbiq etməyə çalışırıq. Bu məsələ ilə bağlı tədqiqatlar aparılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Бутаева

Противоположные воздействия ресурсов современной
технологии в письменной культуре школьников

Резюме

Есть такая реальность что технология с каждым днём все развивается. Каждый день
новые функции в лучшей форме развиваются и продвигаются. В развитие технологии
ест как и положительные так и отрицательные черты и со временем это себя
показывает. Нужна ценить положительные черты технологии а отрицательные черты
нужна сделать заметку и использовать правильна.
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G. Butayeva

Negative effects of modern technologies (resources) over the
younger pupils' culture of writing

Summary

It is a reality that technologies are getting developed in every passing day. So that they are
created in a form having better characteristic features and functions. Although there are
numerous advantages of modern technologies, on the other hand, they have lots of
disadvantages. We should utilize those technologies by evaluating their advantages and taking
into consideration their disadvantages as well.
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Şəms Yusifova
Bakı Qızlar Universiteti

E-mail: shems2293@mail.ru

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. A.N. Abbasov,
p.ü.f.d. İ.B. Əmirəliyeva

Açar sözlər: təlim, tərbiyə, inkişaf, qarşılıqlı, əlaqə
Ключевые слова: обучение, воспитание, развитие, взаимный, контакт
Key words: training, upbringing, development, mutual, connection

Kiçik məktəb yaşı 6-10 yaşı əhatə edir. Bu dövrün başlıca xüsusiyyətləri-uşağın məktəbli
olması, əsas fəaliyyətini təlim fəaliyyəti təşkil etməsindən ibarətdir. Bu dövrdə inkişafetdirici
oyunlar təlimdən sonra ikinci yeri tutur. Bu dövr bir növ keçid dövrü olub, məktəbəqədər
dövrün xüsusiyyətləri ilə məktəblinin xüsusiyyətlərini birləşdirir. Şəxsiyyətin bir çox psixi
xüsusiyyətlərinin əsası məhz bu dövrdə qoyulur. Məktəbə təzəcə daxil olduğu vaxt rastlaşdığı
çətinliklər kiçik məktəb yaşının sonunda aradan qalxmış olur, təlim fəaliyyəti oyundan
tamamilə fərqli xüsusiyyətlərini əldə edir.

Məktəbə təzəcə daxil olan uşaq bir sıra problemlərlə qarşılaşır. O, artıq şagirddir. Buna
görə də şagirdlər üçün nəzərdə tutulan qaydalara əməl etməli, həmişə eyni vaxtda zənglə sinfə
girib sinifdən çıxmalı, bütün dərs ərzində sakit oturmalı, sinifdən çıxmaq və ora daxil olmaq
üçün müəllimdən icazə almalı, onun bütün tələb və göstərişlərini yerinə yetirməli olur.
Bunlarla yanaşı olaraq uşağın ünsiyyət sahəsi genişlənir, tamamilə yeni adamlarla: müəllimlər
və həmyaşıdları ilə rastlaşır, onlarla birgə fəaliyyət zamanı ünsiyyətə girməli olur. Müəllim
onun yeni nüfuz sahəsinə çevrilir. Tədricən sinif kollektivində qarşılıqlı münasibətlər
formalaşır. Bütün bunlara uşaqlar asanlıqla alışa bilmirlər. Burada uşağın məktəbə psixoloji
hazırlığından çox şey asılı olur.

Məktəb təcrübəsi göstərir ki, məktəbə yeni daxil olmuş uşaq öz həyat tərzində, gün
rejimində, onu əhatə edənlərlə münasibətində dəyişiklik etmədən məktəb həyatına uyğunlaşa
bilmir. Ona görə də məktəb həyatı uşaq üçün cansıxıcı olur, bu vəziyyətdən çıxmaqda çətinlik
çəkir. Bu cür çətinliklərin aradan qaldırılması və uşağın öz həyat tərzi və münasibətlərində
dəyişiklik etməsi işində müəllimlərin üzərinə ciddi vəzifələr düşür. Müəllimin qayğıkeş
yanaşması bu prosesin asanlıqla keçməsinə səbəb olur.

Məktəbə təzəcə gələn uşaqların qarşılaşdıqları çətinliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, ilk
dəfə olaraq məktəbdə həyata keçirməli olduqları dərinləşmiş məhsuldar əqli iş onlardan
hövsələ, emosiyalarını saxlaya bilmək, təbii hərəki fəallığı tənzim etməyi, diqqətini tədris
məsələləri üzərində cəmləşdirməyi və saxlaya bilməyi tələb edir. Lakin kiçik məktəblilərin
heç də hamısı bunlara əməl edə bilmirlər. Onlardan çoxu asanlıqla və tez yorulurlar. Xüsusilə
birinci sinfə qəbul olunmuş uşaqlar öz davranışlarını tənzim etməkdə çətinlik çəkirlər. Birinci
sinif şagirdlərinin çoxunda uzun müddət özünü eyni vəziyyətdə saxlamaq, özünü idarə etmək
üçün iradi güc çatmır. Məktəbdə məşğələ zamanı müəllim uşaqlara suallar verir, onları
fikirləşməyə məcbur edir. Eyni iş ailədə də təkrar olunur. Valideyn uşaqdan ev tapşırıqlarını
yerinə yetirməyi tələb edir. Bu cür gərgin əqli iş uşaqları asanlıqla yorur. Psixoloqlar bunun
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səbəbini uşağın məhz əqli işdən yorulması ilə deyil, fiziki özünütənzimi həyata keçirə
bilməmələri ilə izah edirlər. Bütün bunlara əsasən kiçik yaşlı məktəblilərin təlimə
məsuliyyətli münasibətinin formalaşdırılması üçün müəllim və valideyn əməkdaşlığı sistemli
və mütəşəkkil olmalıdır.

Məsuliyyət insanın özünü dərk etməsi ilə bağlıdır. İnsan öz hüquq və vəzifələrini nə qədər
şüurlu surətdə dərk edərsə onlara bir o qədər də məsuliyyətlə yanaşır.

Məsuliyyət hissi planlı və mütəşəkkil şəkildə əsasən məktəb illərində inkişaf etdirilir. İstər
təlim, istərsə də tərbiyə işlərinin məzmunu və quruluşu məsuliyyət hissinin inkişafı üçün
imkanlar yaradır. Hələ məktəbə qədəm qoyduğu ilk günlərdən şagird məktəb rejiminə tabe
olmalı, müəyyən qaydalara riayət etməlidir.

Şagird şəxsiyyətinin formalaşması məsələsində isə məktəblə valideyn əlaqəsi, məktəblər
və onun ən aparıcı qüvvəsi olan müəllimlərdən böyük məsuliyyət tələb edir. Gənc nəslin
tərbiyəsi daima diqqət mərkəzində olmuşdur. Tarix boyunca hər bir xalq özünün müsbət və
ideal hesab etdiyi nə varsa, hamısını gənc nəslə ötürmək üçün əlindən gələni etmişdir.
Hazırda təhsil sahəsində gedən əsas islahatlardan biri də təkmilləşmə yeniləşmə prosesinə
daxil olan müəllim-valideyn münasibətləri istiqamətində məktəbin yenidən qurulmasıdır.

Məktəb təlim tərbiyə ocağıdır. Məktəbdə əsas məqsəd cəmiyyət üçün savadlı vətənsevər
yüksək mənliyə və ləyaqatə malik əxlaqi və mənəvi dəyərlərə sahib olan şəxsiyyət
yetişdirməkdir. Bu cür şəxsiyyətlər o zaman tam formalaşır ki müəllim-valideyn, məktəb-
valideyn münasibətlərinin vəhdəti ön planda olsun.

Məktəbin ailələrlə əlbir işinin müxtəlif forma və metodları var. Bunlar aşağıdakılardır: a)
fərdi əlaqə formaları. Valideynlərlə ən qədim və ən səmərəli əlaqə forması fərdi əlaqədir. Bu
əlaqə zamanı müəllim hər bir valideyni ayrılıqda məktəbə çağırır, uşağın təlim işlərinə kömək
və ailə tərbiyəsi barədə valideynlərə məsləhət verir. Valideyn də öz növbəsində ailə
tərbiyəsində çəkdiyi çətinliklərlə bağlı müəllimlə fikir mübadiləsində olur. Beləliklə, uşağın
tərbiyəsi üçün düzgün hərəkət xətti müəyyənləşir. Belə əlaqələrdə şagirdlər özləri də
müəllimlə ailə arasında əlaqələndirici, yəni müəllimin tapşırıqlarını valideynlərə çatdıran
rolunu oynayır. Pedaqoji təcrübədə nisbətən geniş yayılmış fərdi əlaqə formalarına
aşağıdakılar daxildir:

— Təhsildən yayınan, dərslərinə müntəzəm davam etməyən şagirdlərin problemini, onu
məktəbdən uzaqlaşdıran səbəbləri müəyyənləşdirmək və kömək görsətmək üçün müəllimin,
sinif rəhbərinin ailəyə getməsi; bu halda, bir tərəfdən şagirdin ailə şəraiti, ailədaxili
münasibətlər, ailədə tərbiyə işinin qoyuluşu haqqında məlumat toplanır, digər tərəfdən isə
uşağın təlim-tərbiyəsi ilə bağlı valideynlərlə söhbət və məsləhətləşmələr aparılır, birgə hərəkət
xətti müəyyən edilir, valideynlərə pedaqoji məsləhətlər verilir.

— Valideynlərin, ictimai təşkilat nümayəndələrinin məktəbə dəvət edilməsi: bu zaman
valideynləri danlamaq, uşaqdan şikayət etmək yox, hər hansı konkret pedaqoji hadisənin
(təlimə məsuliyyətsiz münasibətin, intizamsızlığın və s. halların) səbəblərini valideynlə
birlikdə təhlil etmək, konkret çıxış yolu tapmaqda kömək etmək lazımdır. Valideynləri
məktəbə yalnız xoşagəlməz hallar üçün deyil, şagirdin təlim və tərbiyəsindəki uğurlar, müsbət
dəyişikliklər, yaxud, müəyyən tədbirlərlə əlaqədar da dəvət etmək olar.

— Məktəbdə və ya sinifdə “Açıq qapı” günlərinin keçirilməsi: bu halda əvvəlcədən
müəyyən edilmiş vaxtda (ayda və ya rübdə bir gün) valideynlər məktəbə gələrək istənilən
müəllimlə görüşüb övladı barədə söhbət aparır, məsləhət alırlar. Məktəbli kitabçası, yaxud
məktub vasitəsi ilə əlaqə: müəllim şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə bağlı onun məktəbli
kitabçasında, yaxud ayrıca vərəqdə qeydlər edir, valideynlərə lazımi göstəriş və məsləhətlər
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verir.
— Telefon vasitəsi ilə əlaqə: şagird haqqında müəyyən informasiya mübadiləsi məqsədi

ilə müəllim (sinif rəhbəri) və valideynlər bir-biri ilə telefon əlaqəsi saxlayırlar. b) qrup halında
əlaqə formaları. Bu əlaqə valideynlərə pedaqoji – psixoloji bilikləri çatdırmaq məqsədi daşıyır.
Həmin məqsədlə məktəbdə valideyn universitetləri və lektoriyalar (mühazirələr) yaratmaq
mümkündür.

Həmin universitetlərin nəzdində şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq “Kiçik yaşlı
məktəblilər”, “Yeniyetmələr”, “Böyük məktəblilər” qruplarını yaratmaq və müvafiq olaraq
valideynləri həmin qruplara cəlb etmək faydalıdır. Lektoriya üçün aktual mövzular
seçilməlidir.

Qeyd edək ki, əvvəllər bütün valideyn yığıncaqlarının mövzusu ancaq əxlaq tərbiyəsi
olurdu. İndi zaman çoxçeşidli mövzular tələb edir. Məsələn, indi dərs ilinin əvvəlində
keçirilən lektoriyanın mövzusu “Təhsildə yeniliklər”, “Yeni təyin olunmuş müəllimlərlə
tanışlıq” ola bilər. Növbəti dəfələrdə günün tələbi ilə səsləşən “Uşağın ailədə bir günü”, “Siz
öz uşağınızı anlaya bilirsinizmi?”, “Ailədə müstəqilliyin xeyri və ziyanı”, “İnformasiya
kommunikasiya texnologiyaları və uşaq”, “Məktəbli internet saytlarında” və s. mövzularda
mühazirələr keçirmək valideynlərin müasir tələblər baxımından savadlanmasına və evdə
övladı ilə düzgün pedaqoji istiqamətdə məşğul olmasına kömək edir.

Bundan əlavə, şagirdlərin müxtəlif sinifdənxaric işlərdə iştirakı ilə bağlı bütün valideynləri
deyil, yalnız aidiyyəti olanları dəvət edib onlarla söhbət, müzakirə aparmaq, işləmək qrup
halında işlərə daxildir. c) kollektiv əlaqə. Bu əlaqənin əsas nümunəsi ümumvalideyn iclasıdır.
Hər rübün və tədirs ilinin yekununda bu iclaslar keçirilir. Hər bir müəllim və sinif rəhbəri bu
iclaslara ciddi hazırlaşmalı, rübün, yaxud tədris ilinin yekunlarını çatdırmaqla bərabər, həm də
valideynlərə pedoqoji biliklər verməlidir.

Bu iclaslarda ailə tərbiyəsinin müxtəlif məsələlərini nümunə gətirmək də faydalıdır.
Kollektiv əlaqənin digər forması valideyn yığıncaqlarıdır. İl ərzində valideynlərlə rübdən–
rübə kollektiv görüşmək fayda vermir; rübün ortalarında valideyn yığıncaqları keçirib ailə
tərbiyəsinin müxtəlif problemləri ilə bağlı müzakirə, yaxud müsahibə keçirməyə,
valideynlərin qarşılıqlı təcrübə mübadiləsini təşkil etməyə ehtiyac duyulur. Odur ki, müvafiq
vaxtlarda valideyn yığıncaqları keçirmək məqsədəmüvafiqdir. Belə yığıncaqlar şəraitdən asılı
olaraq bir, yaxud bir neçə müvafiq sinif valideynləri ilə təşkil oluna bilər. Bütün bu
deyilənlərlə yanaşı, məktəbdə valideyn komitəsi (Valideyn-Müəllim Assosiasiyaları)
yaratmaq vacibdir. Valideyn komitəsi həm ümumməktəb, həm də siniflər üzrə yaradılır, ilin
əvvəlində hər sinfin valideyn iclasında 3 -5 nəfərdən ibarət komitə seçilir. Seçilənlərdən biri
sədr, digəri müavin olmaqla il ərzində sinifdə təlim-tərbiyə işlərinin keyfiyyətli təşkilində
müəllimin, eləcə də valideynlərin yaxın köməkçisinə çevrilir. Məktəb valideyn komitəsi dərs
ilinin əvvəlində ümumməktəb valideyn iclasında yaradılır; yaxud əvvəlki ildən mövcud olan
komitənin heyətində, əgər vacibdirsə, dəyişiklik edilir. O, hər sinfin valideyn komitəsinin ən
fəal nümayəndələrindən yaradılır. Bu komitə məktəbin bütün işlərində pedaqoji kollektivlə
valideynlər arasında səmərəli fəaliyyət göstərir.

Valideynlərlə əlaqə əvvəllər həm də yaşayış yerlərində, evlər idarələrində, məktəb
mikrorayonunda aparılırdı. Beləliklə, məktəb uşaqların təlim və tərbiyəsi işinə ictimaiyyəti
də cəlb edirdi. İndi bu ənənə müəyyən qədər pozulmuşdur. Məktəb – ailə - ictimaiyyət həlqəsi
zədələnmişdir. İctimaiyyətdə nəinki özgənin, hətta öz yaxınlarının, qonşusunun övladına da
biganəlik yaranmışdır. Uşaqlar məktəbdən kənarda pis təsirlərdən, demək olar ki,
qorunmurlar. Burada efir və ekranlardan müntəzəm olaraq qeyri-mütəxəssiscəsinə yerli-yersiz
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səslənən azadlıq, müstəqillik, insan hüquqları şüarlarının rolu var.
Ona görə də məktəb ailələrlə əlaqəyə daha ciddi önəm verməklə ictimaiyyətlə əlaqəyə

yollar tapmalıdır. Bunun da yolu məktəbin nüfuzundan və təşəbbüskar valideynlərlə iş
birliyindən keçir; onlarla əl-ələ verib məktəb mikrorayonundakı mötəbər ziyalıları, pedaqoji
səriştəsi olan ağsaqqal və ağbirçəkləri, təqaüdçüləri məktəb tədbirlərinə, yığıncaqlara dəvət
etmək, həm şagird, həm də müəllim kontingenti ilə ünsiyyətlərini yaratmaq mümkündür.
Nümayəndələr elə ilk dəvətdən gərəkliklərini görüb, duyub həvəslənər, dədə-babadan qalma
vərdişləri ilə böyüyən nəslin düzgün istiqamətdə pərvərişinə kömək edərlər. Eləcə də möhkəm
özüllü tarixi mexanizm yenidən işə düşər, yaş əndazəsini adlayıb hamının qayğısına çevrilər.

Nəticədə şagirdlər məktəbdən kənarda da qayğı ilə əhatələnərlər. Bəs dəvətlər nə vaxt ola
bilər?

— Müzakirələr, görüşlər, bayramlar, müvafiq fənn axşamları və digər tədbirlər
keçirilərkən. Bu zaman onlar xatirələr danışar, çıxış edər, hansısa məsələyə münasibət bildirə
bilərlər. Beləliklə, pedaqoji prosesə daxil olarlar və məktəbdə ictimaiyyətlə əlaqə şurası
yaranar. Bu sahədə tədqiqatlar aparmış alimlərin fikirlərinə istinadən deyə bilərik ki, valideyn
komitələri və ictimaiyyət şuraları uşaq və yeniyetmələrlə iş prosesində məktəbin tövsiyəsi ilə
aşağıdakıları əsas götürməlidir:

1. Gənc nəslə həyatın qanun-qaydalarını dərk etdirmək, hüquqlarını bilməklə yanaşı,
vəzifələrini də dərk etmələrinə nail olmaq.

2. Yeniyetmələri qanuna, birgəyaşayış qaydalarına, davranış və hüquq normalarına hörmət
və məhəbbət ruhunda tərbiyə etmək, onlarda Vətəni müdafiəyə hazırlıq hissi formalaşdırmaq.

3. Uşaq və yeniyetmələrdə mənəvi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi qayğısına qalmaq.
4. Böyüyən nəslin həyati problemləri, mənəvi dünyası, özünüdərki ilə bağlı həyəcan

doğuran yeni bədii əsərləri izləmək, müəllimli-şagirdli oxumaq, valideynlər, ictimaiyyət
nümayəndələri, imkan varsa, müəlliflə birgə müzakirə etmək; beləliklə, həyati burulğanlara
qarşı şagirdlərin gözünü açmaq və s. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərdən danışarkən
qeyd etdik ki, məktəb şagirdlərin tərbiyəsi işinin mükəmməlləşməsi üçün uşaq kitabxanaları,
uşaq teatrları, uşaq və gənclər idman məktəbləri, gənc texniklər stansiyaları və digər
qurumlarla da əlaqə saxlamalıdır.

Çünki belə məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri məktəbin işinə kömək edir. Təhsil
tariximizdə “Məktəbə və ailəyə yardım şuraları” yaradılması təcrübəsi var. Həmin şuralar
istehsal müəssisələrində yaradılırdı. Hər müəssisə bir məktəbi hamiliyə götürürdü və ictimai
kömək olaraq böyüyən nəslin tərbiyəsini özünün vəzifəsi sayırdı. Belə faydalı ənənənin bu
gün də davam etməsi olduqca vacibdir.

Məqalənin aktuallığı. Məktəbdə təlim-tərbiyə prosesini düzgün şəkildə
istiqamətləndirmək üçün müəllim-şagird-valideyn prosesini düzgün qurmaq lazımdır. Buna
görə pedaqoji üçlük olan müəllim-şagird-valideyn münasibətləri düzgün elmi pedaqoji
əsaslarda qurulmalıdır. Məqalə də məhz bu kimi məsələlərin araşdırılması baxımından aktual
əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, şagirdlərdə təlimə məsuliyyətli
əməyin formalaşdırılması üçün müəllim və valideyn onların təlim və tərbiyəsində mənfi
halları müəyyənləşdirilməsi ilə yanaşı, həm də onların həlli yolları təklif olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Ш.Юсифова

Взаимное сотрудничество классного руководителя
с родителям в формирование ответственной отношений

к обучению школьников младших лет

Резюме

Для организации учебно-воспитательной работы, сотрудничество учителя с
родителя должен формироваться на правильном основе. Воспитательное влияние в
школе и в семье должно сопоставляться и дополняться друг друга. Во время учение и
других воспитательных влияний надо соблюдать единству студентов.

Sh. Yusifova

Little adult of the pupils form-master and united collaboration of the
parent to training in forming of responsible attitude

Summary

Collaboration of teacher and parent must be built for organizing process of training and
upbringing in the correct basic. Educational influences shown in the school and family must
correspond and he must complete one by one. Unity is expectable in demands in learning and
time of other educational influences.
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Uşaq hüquqlarının öyrədilməsi kiçik məktəbli şəxsiyyətin bir çox cəhətlərinə təsir edir.
Kiçik məktəbli yaş dövrü 6-10 yaşı əhatə edir. Bu dövrün başlıca xüsusiyyətləri uşagın

məktəbli olması, əsas fəaliyyətinin təlim fəaliyyəti təşkil etməkdən ibarətdir. Bu dövr bir növ
kecid dövr olub, məktəbəqədər dövrün xüsusiyyətləri ilə məktəblinin xüsusiyyətlərini
birləşdirir.

Bu yaşda əsas fəaliyyət növü təlimdir. Təlimdə uşaq biliklərə yiyələnir, tərbiyə olunur və
psixi cəhətdən inkişaf edir.

Müəllim şagirdlərə təlim əməyini düzgün təşkil etməyə, öyrənmənin səmərəli yollarını
öyrətməyə çalışmalıdır. K.D.Uşinski bunu ibtidai təlimdə bilik verməkdən də vacib vəzifə
hesab edirdi. Kiçik məktəblilərlə təlim-tərbiyə işində yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

a) Kiçik məktəblilər hər şeyi öyrənməyə can atırlar; bunu nəzərə alıb şagirdlərdə mütaliə
tələbatı formalaşdırmaq olar;

b) Uşaqlar şən, emosional təbiətə malikdirlər; müəllim və valideynlər bədii əsər və
filmlərdən, canlı sözdən istifadə edib onlarda yüksək mənəvi hisslər (vətənə məhəbbət,
xeyirxahlıq, qayğıkeşlik, diqqətlilik və s.) aşılamağa çalışmalıdırlar;

c) Kiçik məktəblilərdə ünsiyyət tələbatı güclüdür; bunu nəzərə alıb uşaqları kollektiv
tədbirlərə, birgə oyuna, əməyə cəlb etmək, onlarda kollektivçilik, yoldaşlıq, dostluq,
nəzakətlilik, qızlara qarşı diqqətlilik kimi keyfiyyətlər aşılamaq lazımdır;

ç) Uşaqlar təsir altına tez düşür, müəllimə inanır, onun dediklərini sözsüz yerinə yetirirlər.
Bundan şagirdlərin düzgün tərbiyəsi üçün istifadə edilməlidir;

d) İbtidai sinif şagirdləri müəllimin tapşırıqlarını böyük həvəs və səylə yerinə yetirirlər.
Müəllim və valideynlər müəyyən tapşırıqlar sistemi tətbiq etməklə, uşaqları həvəsləndirməklə
onlarda müsbət keyfiyyətlər tərbiyə etməyə nail ola bilərlər.

Gələcəkdə, şəxsiyyətin formalaşmasında ibtidai siniflərdə uşaq hüquqlarını öyrətməkdir.
Uşaq öz hüquqlarını bilən zaman bir sıra müsbət keyfiyyətlər yaranır. Tam əksinə, öz
hüququnu bilmədikdə isə özünü təsdiq edə bilmir, özünə qarşı inamsız olur, həyata biganə
baxır. Öz hüquqlarını bildikdə və dərk etdikdə isə özünə inam hissi artır, özünə güvənir,
özünü yüksək qiymətləndirir, məsuliyyət hissi artır, davranışını tənzimləyə bilir, özünə
qapanmır, fikirlərini sərbəst ifadə edir, vətəndaşlıq hissi formalaşır. Bu şəxsiyyətin
strukturunun möhkəmlənməsinə gətirirb çıxarır.

mailto:sebine_muradova@mail.ru
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Uşaq hüqüqlarının öyrədilməsi ibtidai sinif şagirdlərinin şəxsiyyətinə və ləyaqətinə hörmət
olunmasına, istək və arzularına diqqət göstərilməsinə, onlarda öz qüvvələrinə, təbii
imkanlarına, bilik və bacarıqlarına, gələcəkdə cəmiyyət üçün yararlı olmalarına inam
yaranmasına, müstəqillik, prinsipiallıq və qətiyyətlilik kimi xüsusiyyətlərini
formalaşdırılmasına etibarlı zəmin yaradır.

Uşaq hüquqlarının öyrədilməsi sahəsində məktəblərin, müəllimlərin üzərinə düşür.
Uşaqlar sosial vəziyyəti eyni olmayan müxtəlif ailələrdən gəlir və bir yerdə təhsil alırlar.
Burada onlar biliklərə yiyələnməklə yanaşı, həmçinin bir şəxsiyyət və vətəndaş kimi
formalaşırlar. Uşaq hüquqlarının öyrədilməsini məqsədi şagirdlərdə dünyagörüşü
formalaşdırmaqdır. Buna da yeni vərdişlərin və həyata düzgün baxışların yaranmasına səbəb
olur.

Uşaq hüquqlarının riayət olunmasını üçün hər kəs öz hüquq və vəzifələrini bilməli,
cəmiyyətin bütün təbəqələrində hüquqi mədəniyyəti formalaşdırmalıdır.

Bütün mədəni dəyərlərin yaranmasında təhsilin rolu əvəzsizdir. Uşaq Hüquqları
Konvensiyanın ən əsas hüquqlardan biri təhsil hüququdur. Təhsil prosesində şagirdlər
mövcud müsbət dəyərləri saxlamaqla yanaşı, yeni dəyərlər mənimsəyirlər. Uşaqların hüquqi
mədəniyyətə sahib olması onlarda yüksək təhsil göstəricilərinin olmasını tələb edir .

Müasir məktəbin əsas vəzifələrindən biri gənc nəsli inkişaf etməkdə olan demokratik
həyata hazırlamaq, gələcəyimiz üçün ləyaqətli vətəndaş yetişdirməkdir. İbtidai siniflərdə
keçirilən bir sıra fənlərin əsas məqsədi kiçik yaşlı məktəblinin öz hüquqlarını daha da
dərindən öyrədilməsi və mənimsənilməsidir. Bu fənlərin içərisində “Həyat bilgisi” fənni
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında göstərilir: ”Uşaqların qayğısına qalmaq və
onları tərbiyə etmək valideynlərin borcudur”.

Dövlət ailə və valideynlərin öz vəzifələri yerinə yetirməsinə nəzarət edir. Əgər valideynlər
öz vəzifələrini yerinə yetirməzlərsə, uşağın yaşaması və təhsil alması üçün normal şəraiti
dövlət özü təmin edir. Uşağın hüquqları valideynlər tərəfindən ciddi şəkildə pozularsa, dövlət
onları valideynlik hüququndan məhrum edə bilər.

Azərbaycan dövləti “Uşaq Hüquqları Konvensiyası”na nə üçün qoşulub, nə zaman
qoşulub, Azərbaycanda uşaq hüquqları nece qorunur və bir sıra sualların cavabı 4-cü sinif
“Həyat bilgisi” fənnində geniş şəkildə izahı verilmişdir (6, 30-31).

Uşaq hüquqlarının öyrədilməsi ilə bağlı kiçik məktəbli uşaqlarda bir sıra mənəvi dəyərlər,
keyfiyyətlər yaranmağa başlayır. Bunlara dinləmək bacarığı, əməkdaşlıq bacarığı, ünsiyyət
yaratmaq bacarıq və vərdişləri, hüquqlarını qorumaq bacarığı, münaqişələri həll etmək, uyğun
variantları axtarıb tapmaq bacarığı və bir sıra keyfiyyətlər formalaşır.

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dövləti olduqca ağrılı günlər kecirtmişdir. Torpaqlarımızın
20% faizdən çoxu işğal olunmuş, azərbaycanlılar öz isti yuvasından, elindən didərgin düşmüş,
çox böyük vətən itgisi yaşamışdır. Bu itgi böyükdən kiçiyə hər kəsi sarsıtmışdır. Dəhşətli
hadisə nəticəsində bir cox uşaqlar atasız, anasız yaşamağa məcbur qalmış, qayğısız
böyümüşdür. Bir sira ailələr başsız qalmış, bir çox yuvalar dağılmışdır.

Lakin təxminən iyirmi il ərzində müharibənin ağlasılmaz dəhşətləri şagirdlərin təlim
fəaliyyətinə son dərəcə mənfi təsir göstərmişdir. Uşaqların bir sıra hüquqlarını əlindən
almışdır. Həmin illərdə bu uşaqların təlim fəaliyyəti aşağı düşmüşdür.

Şagirdlərin aşağı qiymətlərlə oxumasının səbəblərindən biri də onların təlim fəaliyyəti ilə
bilavasitə uzlaşmayan, hətta ona mane olan kənar işlərə cəlb olunmasıdır. Bir çox hallarda
müşahidə edilən belə birtərəfli meyllər ailənin maddi vəziyyəti ilə bağlıdır. Ailəni maddi
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cəhətdən təmin edə bilməyən valideynlər çətin vəziyyətdən çıxış yolunu yalnız uşağın ailəyə
köməyində görürlər. Uşaqlar öz qazancları ilə valideynləri sevindirsə də onların dərsə
hazırlaşmaq üçün sadəcə olaraq vaxtı qalmır. Belə hallarda şagirdləri “təhqir etmək,
danlamaq” faydasızdır. Onlara “humanistcəsinə yanaşmaq, hər şeyin açarının bilikdə və
elmdə olduğunu” inandırmaq gərəkdir (5, 300-305)

Məqalənin aktuallığı. Uşaqların hüquqlarını dərk etməsində uşaqların hüquqlarını
bilməsi və dərk etməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kiçik məktəblilərə öz hüquq və azadlıqlarının
öyrədilməsi, onlarda vətənin gələcəyi üçün çalışan vətəndaş tərbiyəsində mühüm məna
daşıdığı araşdırılır ki, bu da məqalənin elmi yeniliyini şərtləndirir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr təhsil
sahəsində çalışanlar, bakalavr və magistrlər elmi-pedaqoji fəaliyyətdə yararlana bilərlər.
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С. Мурадова

Влияние изучении прав ребенка на
идентичность малых школ

Резюме

Обучение детей их правам и обязанностям в начальных классах имеет важное
педагогическое, психологическое значение. Каждый учитель должен знать, что правила
в классе должны быть направлены на защиту прав каждого человека, в том числе
ребенка и должно не ограничивать прав других в интересах личных интересов. Потому
что класс - одна из самых маленьких моделей общества.

S. Muradova

Influence of child rights education on the small school identity

Summary

Teaching children their rights and responsibilities in elementary grades has important
pedagogical, psychological significance. Every teacher should know that the rules in the class
should be directed to the protection of the rights of each individual, and should restrain the
restriction of others' rights in the interest of personal interests. Because class is one of the
smallest models of society.
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Müasir cəmiyyətin ən yeni tipli insanlara ehtiyacı vardır. Müxtəlif istiqamətli
texnologiyaların çox sürətlə inkişaf etdiyi indiki dövrdə insan düşüncə çevikliyi, yeni bilikləri
cəld mənimsəmə qabiliyyəti, kommunikasiya, planlaşdırma, qərar qəbuletmə bacarığı və s.
kimi keyfiyyətlərə yiyələnməyə sadəcə borcludur. Zamanın qarşıya qoyduğu tələblərə necə
nail olmaq olar? Böyüyən nəslin təhsili prosesinə yanaşmanı yenidən nəzərdən keçirmək
lazımdır. Məsələn, təhsil texnologiyaları pedaqoji prosesə mərhələli şəkildə tətbiq edilməlidir.
Bütün təhsil sisteminin uzun illər davam edən yenidən qurulması prosesi məktəbəqədər təlim
və tərbiyənin təşkilinə yüksək tələblər irəli sürür, bu proses üçün yeni, daha səmərəli psixoloji
və pedaqoji yanaşmaların axtarışını sürətləndirir.

Cəmiyyətin inkişafının müasir mərhələsindəki innovativ proseslər, ilk növbədə, uşağın
potensial qabiliyyətlərinin aşkara çıxarılmasının ilkin mərhələsi kimi məktəbəqədər təhsil
sistemini əhatə edir. Məktəbəqədər təhsilin inkişaf etdirilməsi, keyfiyyətcə yeni səviyyəyə
keçid innovativ texnologiyaları işləyib hazırlamadan həyata keçirilə bilməz.

İnkişafın müasir mərhələsində təhsil proseslərində dəyişikliklər baş verir: məktəbəqədər
təhsil sahəsində çalışan pedaqoqların diqqəti uşaqların yaradıcı və zehni qabiliyyətlərinin
inkişafına, hissi-iradi və hərəkət sferalarının korreksiya (düzəliş) edilməsinə yönəldilməklə
təhsilin məzmunu mürəkkəbləşir; ənənəvi metodlar uşağın idraki baxımdan inkişafının
aktivləşdirilməsinə yönəldilən aktiv təlim və tərbiyə metodları ilə əvəz olunur. Məktəbəqədər
təhsil müəssisələri pedaqoqlarının əsas vəzifəsi uşaqlarla işin təşkil edilməsinin forma və
metodlarını, innovativ pedaqoji texnologiyaları seçməkdən ibarətdir ki, bu da şəxsiyyətin
inkişafı üçün qarşıya qoyulmuş məqsədlərə optimal dərəcədə uyğun gəlir.

Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar məktəbəqədər təhsilin dövlət
standartlarının həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir.

Pedaqoji texnologiyaların ən mühüm cəhətlərindən biri tərbiyə-təlim prosesində uşağın
mövqeyi, böyüklərin uşağa münasibətidir. Böyüklər uşaqlarla ünsiyyət zamanı “Yanında
deyil, başının üstündə deyil, birlikdə!” vəziyyətində olurlar. Bunun məqsədi uşağın şəxsiyyət
kimi formalaşmasına yardım etməkdir.

Pedaqoji texnologiya təlim üsulları, metodları və formalarının, tərbiyə vasitələrinin xüsusi
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toplusu və tərtibi üsulunu müəyyən edən psixoloji-pedaqoji göstərişlərin məcmusudur; o,
pedaqoji prosesin təşkilati-metodiki instrumentarisidir (B.T.Lixaçov).

Hal-hazırda yüzdən artıq təhsil texnologiyası mövcuddur. Pedaqoji texnologiyaya verilən
əsas tələblər aşağıdakılardır:

— Konseptuallıq
— Sistemlilik
— İdarə edilə bilən olması
— Səmərəlilik
— Yenidən bərpa oluna bilən
Təhsil texnologiyasının quruluşu üç hissədən ibarətdir:
Konseptual hissə — texnologiyanın elmi bazasıdır, başqa sözlə, onun əsasında qoyulmuş

psixoloji-pedaqoji ideyalardır.
Məzmun hissəsi — tədris materialının ümumi, konkret məqsədləri və məzmunudur.
Prosessual hissə — uşaqların tədris fəaliyyətinin forma və metodlarının, pedaqoqun iş

metodları və formalarının, materialın mənimsənilməsi prosesinin idarə edilməsi üzrə
pedaqoqun fəaliyyətinin məcmusu, öyrətmə prosesinin diaqnostikasıdır.

Beləliklə, aydın olur ki: əgər hər hansı bir sistem texnologiya roluna iddialıdırsa, yuxarıda
göstərilmiş bütün tələblərə cavab verməlidir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin (MTM)
açıq təhsil məkanının bütün subyektlərinin (uşaqlar, əməkdaşlar, valdeynlər) qarşılıqlı
fəaliyyəti müasir təhsil texnologiyaları əsasında həyata keçirilir.

Bütün sistemin qlobal şəkildə dəyişidirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında
məktəbəqədər təhsilin proqramı (kurikulumu) üzrə texnologiyalar tətbiq edilmişdir. Sənəddə
göstərilmiş pedaqoji innovasiyaların mahiyyəti biliklərin mənimsənilməsi prosesindən çox
əldə olunmuş nəticənin qiymətləndirilməsindədir. Onlar müstəqil düşünmənin inkişaf
etdirilməsinə və təfəkkür fəaliyyətinin əyani nəticələrinin əldə edilməsinə yönəldilmişdir.
Həm məktəbəqədər, həm də məktəb təhsil müəssisələrində təhsil prosesinə bilavasitə tətbiq
edilən aşağıdakı pedaqoji texnologiyalar fərqləndirilir: problemli təlim;

Müasir təhsil texnologiyalarına aid etmək olar:

1.Layihə fəaliyyəti texnologiyası
Məqsəd: Uşaqları şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı fəaliyyət sferasına cəlb etmək vasitəsilə

sosial-şəxsiyyət təcrübəsinin inkişaf etdirilməsi və zənginləşdirilməsi.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsi və təlimində layihə texnologiyasını fəal şəkildə

tətbiq edən pedaqoqlar yekdilliklə qeyd edirlər ki, uşaq bağçasında bu texnologiya əsasında
təşkil olunmuş həyat fəaliyyəti tərbiyə olunanları daha yaxşı tanımağa, uşağın daxili aləminə
nüfuz etməyə imkan verir.

Tədris layihələrinin təsnifatı
—“oyun” – uşaq məşğuliyyətləri, qrup fəaliyyətində iştirak (oyunlar, xalq rəqsləri, dram

şəklinə salma, müxtəlif növ əyləncələr);
—“ekskursiya” – təbiət və ictimai həyatla bağlı problemlərin öyrənilməsinə yönəlmiş;
—“nəqli” – bu zaman uşaqlar öz təəssüratları və hisslərini şifahi, yazılı, vokal bədii

(təsviri), musiqili (royalda çalma) formalarda göstərməyi, bildirməyi öyrənirlər;
—“konstruktiv” – konkret faydalı məhsulun yaradılması məqsədini daşıyır: sığırçın yuvası

tikmək, çiçək ləki düzəltmək.

2. Tədqiqat fəaliyyəti texnologiyası
Uşaq bağçasında tədqiqat fəaliyyətinin məqsədi məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda başlıca
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kompetensiyaların, təfəkkürün tədqiqat növünə uyğun bacarıqlarının formalaşdırılmasıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, fəaliyyət texnologiyasının tətbiqi, ixtiraçılıq məsələlərinin həlli
texnologiyası olmadan mövcud ola bilməz. Buna görə də yaradıcı layihə üzərində işin təşkili
zamanı tərbiyə olunanlara problemli məsələ təklif olunur ki, onu da, nəyi isə tədqiq etməklə
və ya təcrübə aparmaqla həll etmək olar.

3. İxtiraçılıq məsələlərinin həlli nəzəriyyəsi “İMHN” texnologiyası
İxtiraçılıq məsələlərinin həlli nəzəriyyəsi ixtiraçı alim T.S.Altşuller tərəfindən

hazırlanmışdır. Tərbiyəçi, uşağı fikirləşən insan mövqeyinə salan qeyri-ənənəvi iş
formalarından istifadə edir. Məktəbəqədər yaş həddinə adaptasiya edilmiş “İMHN”
texnologiyası uşağı “Hər şeydə yaradıcılıq” şüarı altında tərbiyə etməyə və öyrətməyə imkan
verir. Məktəbəqədər yaş unikaldır, çünki uşaq necə formalaşdırılırsa, həyatı da elə olacaqdır,
məhz buna görə də hər bir uşağın yaradıcı potensialının aşkara çıxarılması üçün bu dövrü
boşa vermək olmaz. Uşaq bağçasında bu texnologiyanın istifadə edilməsinin məqsədi bir
tərəfdən təfəkkürün çeviklik, hərəkətlilik, sistemlilik, dialektiklik kimi keyfiyyətlərin, digər
tərəfdən isə araşdırma fəallığının, yeniliyə can atmanın, nitqin və yaradıcı təxəyyülün inkişaf
etdirilməsidir. “İMHN” texnologiyasından-məktəbəqədər yaş həddində texnologiyadan
istifadə etmənin əsas vəzifəsi yaradıcı ixtiraların sevincini uşağa aşılamaqdır.

4. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları
Müasir uşağın inkişaf etdiyi aləm onun valideynlərinin böyüyüb başa çatdığı aləmdən

köklü şəkildə fərqlidir. Bu, fasiləsiz təhsilin birinci mərhələsi kimi məktəbəqədər tərbiyə
qarşısında keyfiyyətcə yeni tələblər qoyur: müasir informasiya texnologiyaları (kompüter,
interaktiv lövhə, planşet və s.)

Cəmiyyət həyatında informatika vasitələrinin geniş tətbiqi məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinin pedaqoqları qarşısında bu vəzifələri qoyur:

— zamanla ayaqlaşmaq,
— uşaq üçün yeni texnologiyalar aləminin bələdçisi olmaq,
— kompüter proqramlarının seçilməsinin rəhbəri olmaq,
— onun şəxsiyyətinin informasiya mədəniyyətinin əsaslarını formalaşdırmaq,
— pedaqoqların peşəkarlıq səviyyəsini və valideynlərin səriştəliliyini yüksəltmək.
Bu məsələlərin həlli uşaq bağçasının işinin bütün istiqamətlərini informatika vasitələrinin

geniş tətbiqi kontekstində aktuallaşdırmadan və yenidən nəzərdən keçirmədən mümkün deyil.

5. Uşaq bağçasında problemli təlim texnologiyası
Təlimdə problemliliyin dörd səviyyəsi mövcuddur:
— tərbiyəçi problemi (məsələni) özü qoyur və onu uşaqların fəal şəkildə dinləməsi və

müzakirəsi ilə həll edir.
— tərbiyəçi problemi qoyur, uşaqlar müstəqil şəkildə, yaxud onun rəhbərliyi ilə həll

yolunu tapır. Tərbiyəçi uşağı həll yollarını müstəqil araşdırıb tapmağa istiqamətləndirir
(qismən araşdırma metodu).

— Uşaq problemi qoyur, tərbiyəçi onu həll etməyə kömək edir. Uşaqda problemi müstəqil
olaraq qısa və dürüst ifadə etmək qabiliyyəti tərbiyə edilir.

— Uşaq problemi özü qoyur, özü də həll edir. Tərbiyəçi hətta problemi göstərmir: uşaq
onu müstəqil olaraq görməlidir, gördükdə isə qısa və dürüst ifadə etməli, onun həlli üsullarını
və imkanlarını araşdırmalıdır (araşdırma metodu).

Nəticədə, problemli vəziyyəti müstəqil olaraq təhlil etmək, sərbəst olaraq düzgün cavab
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tapmaq qabiliyyəti tərbiyə edilir.
6. Məktəbəqədər yaşlı uşağın portfoliosu texnologiyası
Potrfolio-uşağın müxtəlif fəaliyyət növlərində şəxsi nailiyyətlərinin, onun uğurlarının,

müsbət emosiyalarının məcmusu, öz həyatının xoş məqamlarını bir daha yaşamaq imkanıdır,
bu, uşağın özünəməxsus inkişaf marşrutudur.

Potrfolionun bir sıra funksiyaları mövcuddur:
— Diaqnostik (müəyyən zaman müddəti ərzində dəyişiklikləri və artımı qeyd edir),
— Məzmunlu (yerinə yetirilən işlərin bütün spektrini açıqlayır),
— Reytinq (uşağın bacarıq və vərdişlərinin diapozonunu göstərir) və s.
Potrfolionun yaradılması prosesi özlüyündə pedaqoji texnologiyadır. Potrfolionun

variantları həddindən artıqdır. Bölmələrin məzmunu tədricən, məktəbəqədər yaşlı uşağın
imkanları və nailiyyətlərinə müvafiq olaraq doldurulur (İ. Rudenko).

7. Oyun texnologiyası
Tədris prosesinin müəyyən hissəsini əhatə edən və ümumi məzmun, süjet, personajla

vəhdətdə bütöv bir tam şəklində qurulur. Ona ardıcıl olaraq aşağıdakılar daxil edilir:
— predmetlərin əsas, xarakterik əlamətlərini ayırd etmək, onları müqayisə etmək və

tutuşdurmaq qabiliyyəti formalaşdıran oyun və çalışmalar;
— predmetləri müəyyən əlamətlərə görə ümumiləşdirməyi nəzərdə tutan oyun qrupları;
— məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda real hadisələri qeyri-real hadisələrdən fərqləndirmək

qabiliyyəti inkişaf etdirən oyun qrupları;
— özünü ələ almaq bacarığı, sözə cavabın cəldliyini, fonematik eşitmə qabiliyyəti, fərasət

və s. tərbiyə edən oyun qrupları.
Ayrı-ayrı oyunlardan və elementlərdən oyun texnologiyalarının tərtib olunması hər bir

tərbiyəçinin borcudur.

8. Müxtəlif səviyyəli təlim texnologiyası
Prosesin təşkilinin pedaqoji texnologiyasıdır. Burada tədris materialının

mənimsənilməsinin fərqli səviyyəsi nəzərdə tutulur, başqa sözlə bu və ya digər tədris
materialının dərinliyi və çətinliyi A, B, C səviyyəli qruplarda fərqlidir ki, bu da hər bir tərbiyə
alana onun qabiliyyətindən və şəxsiyyətinin fərdi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq tədris
materialını müxtəlif səviyyədə (A, B, C), lakin baza səviyyəsindən aşağı olmayaraq
mənimsəməyə imkan verir.

9. Sağlamlığı qoruyan texnologiyalar
Sağlamlığı qoruyan texnologiyaların məqsədi uşağa özünün sağlamlığını qoruma imkanın

təmin edilməsi, sağlam həyat tərzi ilə bağlı onda zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərin
formalaşdırılmasıdır. Sağlamlığı qoruyan pedaqoji texnologiyalar pedaqoqun uşağın
sağlamlığına müxtəlif informasiya, psixoloji, bioenerji səviyyələrində təsirinin bütün aspektlərini
ehtiva edir.

Ümumilikdə, texnologiyaların təlim texnologiyalarından inkişaf texnologiyalarına doğru
inkişafı tendensiyası müşahidə olunur.

Pedaqoji texnologiyalardan həm uşaqlarla, həm də pedaqoji kollektivlə və tərbiyə
alanların valideynləri ilə iş zamanı istifadə oluna bilər. Pedaqoji texnologiyaların ən mühüm
xüsusiyyəti yenidən təzələnə bilmə qabiliyyətidir. İstənilən pedaqoji texnologiya sağlamlığı
qoruya bilən olmalıdır! Məktəbəqədər pedaqogikada daha əhəmiyyətli texnologiya növlərinə
şəxsiyyətyönümlü texnologiya və məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlimi texnologiyaları aiddir.
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Belə texnologiyaların əsas prinsipi uşağın fərdi xüsusiyyətlərinin, onun inkişafının fərdi
məntiqinin nəzərə alınması, eyni zamanda tərbiyə və təlimin gedişində fəaliyyətin məzmunu
və növlərində uşaq maraqlarına və onun üstünlük verdiyi şeylərə diqqət verilməsidir.

Pedaqoji prosesin uşaq şəxsiyyətinə yönəldilməklə qurulması qanunauyğun şəkildə onun
sağlamlığına yardım edir. Texnoloji yanaşma, yəni yeni pedaqoji texnologiyalar
məktəbəqədər yaşlı uşaqların nailiyyətlərinə zəmanət verir və gələcəkdə onların məktəbdə
yaxşı oxumasını təmin edir.

Məqalənin aktuallığı. Təhsil sistemində baş verən islahatlar məktəbəqədər təlim və
tərbiyənin təşkilinə yüksək tələblər irəli sürür. Məktəbəqədər təhsilin inkişafı baxımından
innovativ texnologiyaların işlənib hazırlanması bu mövzunun aktuallığına diqqət çəkir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məşğələlərin keçirilməsini təmin edən innovativ
texnologiyalar, onların xüsusiyyətləri, bu texnologiyaların qarşıya qoyduğu vəzifələr,
ümumiyyətlə pedaqoji prosesin uşaq şəxsiyyətinə yönəldilməsinin əhəmiyyəti araşdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində çalışan
pedaqoqlar peşəkar səriştəliliyin inkişafında və təkmilləşdirilməsində, təcrübəçi tələbələr
peşəkar şanslarının yaxşılaşdırılmasında mühüm istiqamət olaraq istifadə edə bilər.
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children in order to enhance their intellectual and creative resource.
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Müasir təhsil prosesində iştirak edən və uşaqlarla işləyən istənilən insan başa düşür ki,
ilbəil məktəbdə şagirdləri idrak fəaliyyətinə cəlb etmək mürəkkəbləşir. Çünki əvvəllər məktəb
şagirdlər üçün dünya haqqında informasiya almağın əsas mənbəyi idi, amma indi isə məktəb
şagirdin əsas bilik, bacarıq və vərdiş qazandığı yerdir.

Müasir zamanda uşaq onu maraqlandıran istənilən informasiyanı evdən, İNTERNET
şəbəkəsindən müstəqil və ya valideynlərinin köməyi ilə ala bilər. Məktəb özünün birinci
növbədə duran təyinatını itirir, müəllim müasir dünyada köməkçi və rəhbər kimi çıxış edir.

Əvvəlki illərdə məktəbin birinci sinif şagirdlərinin məktəbdə öyrəndikləri bilik, bacarıq və
vərdişlərə müasir birinci sinif şagirdləri əsasən elementar da olsa malik olurlar. Belə olan
halda isə şagirdləri maraqlandıran məlumatların asanlığı onları biliklərin əldə edilməsi
prosesindən uzaqlaşdırır və uşaqların təlimə motivasiyasının səviyyəsinin aşağı düşməsinə
səbəb olur. Məhz buna görə də müəllim müxtəlif metodlardan stimullaşdırma və şagirdlərin
idrak marağını artırmaq üçün istifadə etməlidir.

Kiçikyaşlı məktəblilərin idrak marağının inkişaf etdirilməsi problemi müasir məktəbin
aktual problemlərindəndir. Pedaqogika elmi isbat etmişdir ki, bu problemin nəzəri işlənməsi
və onun praktikada tətbiq olunması zəruridir. Bu problemin aktuallığı onunla izah olunur ki,
təlimin metodikası daha çox öyrənənlərin şəxsiyyətinə müraciət edirlər.

Təlim prosesində idrak marağı məktəblinin təlimə, fəaliyyət prosesində bir və ya bir neçə
fənnin pedaqoji dərk etməsi ilə ifadə olunur.

Əgər problemi daha konkret təyin etsək, onu belə ifadə etmək olar: elə yol olmalıdır ki,
onun köməyi ilə şagirdlərin məktəb proqramını tam şəkildə mənimsəməsinə nail olmaqla,
şagirdlərdə idraki imkanlarının formalaşmasını təmin edilsin və bu zaman yorulmaya yol
verilməsin. Məhz bu məsələ məktəb qarşısında çox kəskin şəkildə qoyulub. Bunun optimal
həlli yollarını da məktəb tapmalıdır.

İbtidai siniflərdə şagirdlərin müvəffəqiyyətlə oxumaları üçün idrak maraqlarının böyük
əhəmiyyəti vardır. Şagirdlərdə müxtəlif maraqlar olur. Məktəb təlimi üçün ən əhəmiyyətlisi
idrak maraqlarıdır. Bu marağa malik şagirdlər üçün təlim prosesi cəlb edici, asan fərəhli olur,
həm də onlar dərsi dərin, hərtərəfli başa düşərək mənimsəyirlər. Bu da şagirdin geri
qalmamasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, maraqlar, adamı, elmi daha dərindən dərk etməyə
yönəldir. Buna görə də şagirdlərdə maraqları inkişaf etdirmək vacibdir.

Yaradıcılıq – insanın fəaliyyətidir, bunun nəticəsi yeni materialların yaradılmasıdır.



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

258

Yaradıcılıq insanda motivin, bacarıqların, bilik və vərdişlərin olmasını fərz edir.
Şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi – cəmiyyətin, həyatın, böyüməkdə

olan nəslin təlim və tərbiyəsinin praktikasıdır. Müasir pedaqogika və psixologiya müəllim
üçün elə bir tələb qoyur ki, o, şagirdlərdə maraq, fəallıq, yaradıcı yanaşma tərbiyə etmədən
onları öyrədə bilməz.

Şagirdlərin çox hissəsində fənlərə marağın yaranması, baş qaldırması tədris işinin necə
qurulmasından çox asılıdır. Dərsdə hər bir şagirdin həvəslə işləməsinə, fəal olmasına çalışaraq
şagirdlərdə idrak maraqlarının baş qaldırması və yaranmasında didaktik oyunlardan, əyləncəli
və məntiqi çalışmalardan istifadə edilməsi əhəmiyyətlidir. Şagirdlərin bu və ya digər fənlərə
qarşı meyl və maraqları kiçik yaşlardan formalaşmağa başlayır. Bu dövrdən başlayaraq
fənlərin cəlbedici tərəflərini şagirdlər qarşısında açmağa çalışmaq lazımdır.

Artıq ibtidai siniflərdən şagirdlərdə öyrənməyə daxili arzu, niyyət, məqsəd yaratmaq
lazımdır. İnamla demək olar ki, şagirdlərdə yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi
məsələsi ondan ibarətdir ki, onlarda ruhdan düşməyə imkan verməmək, əksinə, elə bir
yüksəlməyə nail olmaqdır ki, bu yüksəliş heç vaxt sönməsin.

Yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün ən yaxşı yol məcbur etdirmədən idrak
marağının inkişaf etdirilməsidir. İdrak marağının fəaliyyəti və onun şagirdin fəaliyyətinə və
şəxsiyyətinə təsiri çoxmənalıdır.

Hər bir sağlam uşağa əqli fəallıq məxsusdur. Kiçik yaşlı məktəblilərdə əqli fəallıq
bilavasitə maraqla bağlıdır, bu isə gələcək tədqiqatçılığın əsasını təşkil edir. Uşaqda hər şeyi
bilmək həvəsi yaradıcı bacarıqların inkişafının daimi stimuludur.

Uşaq məktəbə ailədə və bağçada aldığı həyat təcrübəsi və bilikləri ilə gəlir. Onların bir
çoxu oxuya və saya bilir, sadə məsələləri həll edir. Əsas ondan ibarətdir ki, parta arxasına
dünənki hər şeylə maraqlanan, həvəsinin sərhəddi sanki olmayan uşaqlar əyləşir. Uşağın hər
şeyi bilmək həvəsi onun çoxlu sayda suallar verməsi, bu isə onun idrak və yaradıcı inkişafının
güclü mənbəyidir. Müəyyən vaxt keçəndən sonra biz görürük ki, uşaqlar sual verməyi
dayandırırlar. Bu niyə belə olur? Niyə uşaqların yaradıcı fəallığı sönür?

Uşaqların sualları – onların idrak tələbatının və öyrənməyə həvəsinin parlaq göstəricisidir.
Onların verdiyi suallara görə müəllimlər uşaqların idrak fəallığını, dünya haqqında
təsəvvürlərini bilməyə imkan verir.

Dərsdəki tipik ünsiyyət xarakteri olan – “müəllimin sualı – şagirdin cavabı” kiçik yaşlı
məktəblini sualın cavabını tapmağa ciddi istiqamətləndirir.

Amma dərslər müəllimlərin suallarının təhlili göstərir ki, onlar əsasən yaddaşa hesablanmış
suallardır, yəni uşaqların proqram materialını necə mənimsədiklərini aşkar etmək üçündür.

Şagirdləri müəllimləri ilə mübahisə etməyə cəlb etmək çox çətin olur. Şagird əvvəlcədən
müəllimin dediyi ilə razılaşır. Bu ənənə çox uzun zaman davam edir, bu isə onları sərbəst
yaradıcı, müstəqil düşünmədən təcrid edir. Dərsdə əlverişli psixoloji ab-hava yaradılmasında
əsas rol müəllimindir. Əgər müəllim şagirdlərin yaradıcı fəallığının əksinə olarsa, bu uşaqlarda
yaradıcılığın sönməsinə səbəb olacaq.

Təlim prosesini təsəvvürün və təfəkkürün inkişafına yönəlmiş şəkildə qurulması prinsipial
şəkildə şagirdin mövqeyini dəyişir. Bu isə şagirddə yaradıcı fəaliyyət göstərməsini əhəmiyyətli
dərəcədə artırır. Buradan belə alınır ki, təlimi elə qurmaq lazımdır ki, şagird çətinlikləri aşaraq
müəyyən gərginliklə də olsa nəticə əldə etsin. Bu mövqe şagirdin gücünə hesablanır.

İdrakın inkişafı – həmişə böyük şəxsi intellektual əməkdir. Bu yadda saxlama üçün çəkilən
zəhmət deyil, bu yaradıcı işdir. Bu isə özünü intellektual çalışmaların qoyuluşunda və onun
həllinin yeni üsullarını axtarmaqda göstərir. Uşağın idrakı intellektual işin “məhsuludur”.
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İdrakın inkişafı yaradıcı prosesin keyfiyyəti kimi özünü göstərir. Uşağın öyrənmək həvəsini
dərs prosesində qoruyub saxlamaq mümkün olsa, o yaradıcı qabiliyyətin inkişafı üçün daimi
stimul olur. Düzgün təşkil olunmuş təlimdə şagirdlərin marağı nəinki ödənilir, hətta yüksəlir.

Öyrənməyə maraq şagirdlərin gərginliyini götürür, yorğunluğunu azaldır, məsuliyyətini çoxaldır.
Dərsdə əyləncəlik şagirdlərdə maraq yaradır, onların diqqətini cəlb edir, yaradıcı yüksəlişə

səbəb olur.
Təlim prosesi müəllimlə və şagirdin qarşılıqlı əlaqəsini göstərir. Əgər müəllim şagirdləri

təlim prosesinə qoşması üçün xüsusi iş aparmasa, onda qarşılıqlı əlaqədə yalnız müəllimin
fəaliyyəti qalacaq. Müəllim tədris tapşırığı fikirləşə bilər, çalışmalar sistemi hazırlaya bilər,
lakin bu çalışmaları şagirdlər yerinə yetirməlidirlər. Bunun üçün aşağıdakılar vacibdir:

1) birgə yaradıcı fəaliyyət, əməkdaşlıq üçün sinifdə mühit yaratmaq;
2) şagirdlərin inkişafı üçün uyğun səviyyə təmin olunmalıdır.
Şagirdlərin inkişafı və onlarda fənnə maraq yaratmağın vacib vasitələrindən biri onların

təlim prosesində yaradıcı fəaliyyət göstərmələri üçün şərait yaradılmasıdır. Dərsin imkanları
şagirdlərin yaradıcı çalışmaları həll etməsi üçün kifayət qədər məhduddur, amma belə
çalışmalardan istifadə etmək lazımdır. Bu məqsədi həyata keçirmək üçün dərsdənkənar
işlərdən istifadə etmək daha səmərəli olur. Yaradıcı çalışmaları ev tapşırıqları kimi vermək
epizodik xarakter deyil, müntəzəm xarakter daşımalıdır və həftədə 2-3 dəfə verilməlidir.

Məqalənin aktuallığı. Kiçikyaşlı məktəblilərin idrak marağının inkişaf etdirilməsi
problemi müasir məktəbin aktual problemlərindəndir. Pedaqogika elmi isbat etmişdir ki, bu
problemin nəzəri işlənməsi və onun praktikada tətbiq olunması zəruridir. Bu problemin
aktuallığı onunla izah olunur ki, təlimin metodikası daha çox öyrənənlərin şəxsiyyətinə
müraciət edirlər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Dərsdə hər bir şagirdin həvəslə işləməsinə, fəal olmasına
çalışaraq şagirdlərdə idrak maraqlarının baş qaldırması və yaranmasında didaktik oyunlardan,
əyləncəli və məntiqi çalışmalardan istifadə edilməsi əhəmiyyətlidir. Şagirdlərin bu və ya digər
fənlərə qarşı meyl və maraqları kiçik yaşlardan formalaşmağa başlayır. Bu dövrdən
başlayaraq fənlərin cəlbedici tərəflərini şagirdlər qarşısında açmağa çalışmaq lazımdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İbtidai siniflərdə şagirdlərin müvəffəqiyyətlə
oxumaları üçün idrak maraqlarının böyük əhəmiyyəti vardır. Məktəb təlimi üçün ən
əhəmiyyətlisi idrak maraqlarıdır. Bu marağa malik şagirdlər üçün təlim prosesi cəlb edici,
asan fərəhli olur, həm də onlar dərsi dərin, hərtərəfli başa düşərək mənimsəyirlər.
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Г. Исрафилова

Пути развития познавательных интересов
учащихся начальных классов

Резюме

Для успешного чтения учащихся младших классов когнитивные интересы имеют
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большое значение. У учащихся имеются разные интересы. Познавательные интересы
являются основным приоритетом начального обучения. Познавательные интересы для
учащихся начальных классов в учебном процессе является привлекательным, так, как
очень легко их стимулировать и мотивировать. В процессе начального обучения
учащиеся адаптируются, как применять знания, умения и навыки всесторонне.

G. Israfilova

Ways of development of the cognitive interests
of primary school students

Summary

Cognitive interests are of great importance for the successful reading of primary school
students. Students have different interests. Cognitive interests are the primary focus of
primary education. Cognitive interests for primary school students in the educational process
is attractive, as it is very easy to stimulate and motivate them. In the process of elementary
education, students adapt how to apply knowledge, skills and skills comprehensively.
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“Texnologiya” fənninin tədrisi uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşdırılmasına,
hərtəfli şərait yaradır. Təlim prosesində uşaqlar fəaliyyət imkanlarını müəyyənləşdirir,
problemlərin həlli üçün ideyalar irəli sürür, sadə işləri yerinə yetirir və nəticələri
qiymətləndirmək imkanı əldə edirlər.

Texnologiya inteqrativ təhsil sahəsi olub digər fənlərdən bilikləri sintez edən və onların
müxtəlif sahələrdə tətbiqini göstərən insan fəaliyyətidir. Eyni zamanda bu fənnin tədrisi
uşaqların xarakterinin formalaşdırılmasına, onların mənəvi, intellektual və estetik inkişafına
zəmin yaradır. Bunlarla yanaşı həmin fənn vasitasilə uşaqlar ayrı-ayrı xidmat sahaləri üzrə
məhsuldar əməyə hazırlanır, onların dünyagörüşü genişlənir. Texnologiya fiziki və əqli
əməyin vəhdətindən ibarətdir.Texnologiya fənni əməyə müsbət münasibəti tərbiyə etmək,
ümumi mədəniyyəti yaratmaq və məişətəm əyi üzrə bilik, bacarıq vərdişlər sistemiilə tanış
olmaq, uşaqlarda texniki təfəkkür yaradıcılığı inkşaf ctdirmək vəzifələrinə xidmət edir. Bu
fənni öyrənməklə uşaqlar texnologiyalara aid bilik va bacarıqlara yiyələnir, qarşıya çıxan
problemləri həll etmək qabiliyyətləri əldə edirlər. Texnologiya fənninin məqsədi yeni sosial-
iqtisadi şəraitdə uşaqların hayata, peşələrə hazırlan-malarını, ümuməmək bacarıq və
vərdişlərinə yiyələndirmələrini, yaradıcı düşüncə və aktiv fəaliyyət əsasında müxtəlif
şəraitlərə asanlıqla uyğunlaşmalarını təmin et-məkdən ibarətdir. Texnologiya fənni uşaqlarda
özünəxidmət və birgəfəaliyyət vərdişləri, sadə layihələndirmə, tərtibat, modelləşdirmə, dizayn,
canlı təbiətə xidmət bacarıqları, ölçü, mütənasiblik, simmetriya və digər həndəsi anlayışlar
formalaşdırılır, sadə konstruksiyalar və yaradıcı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə qabiliyyətlərin
aşılanmasını təmin edir. Texnologiya təliminin məzmununa görə uşaqlar materialları,
müqayisə edir və çeşidləyir, müvafiq texnologiyalardan (ölçmə, kəsmə, biçmə, tikmə, toxuma,
qatlama, yapma, birləşdirmə və s.) və texnoloji vasitələrdən is-tifadə edir, sadə məmulatlar
hazırlayır, sadə məişət xidmətlərini yerinə yetirir, birgə fəaliyyət bacarıqları nümayiş etdirir,
özünün və başqalarının hazırladığı məmulatlara münasibət bildirir, təhlükəsizlik texnikası və
sanitariya-giyiyena qaydalarını şərh edir və praktik fəaliyyətdə onlara riayət etdiyinin ümayiş
etdirir, yaradıcılıq tələb edən sadə model və layihələr qurur.

“Texnologiya” fənninin əsas məzmun xətlərindən biri uşaqların peşələrlə tanış edilməsini,
onların ilkin ümüməmək bacarıqları və elementar əmək vərdişlərin yiyələnmələrini təmin
etməkdir. Uşaqlar gündəlik həyatda, məişətdə, bu və digər hallarda materialların istifadəsi
prosesində iştirak etdiklərindən onlarda texnologi-yalara aid bacarıq və vərdişlərin aşılanması
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zəruri hesab olunur.
Müstəqil respublikamızda uşaqların təlim-tərbiyəsi, azad vətəndaş kimi yetisməsi, sabahın

qurucusu olması, öz vətəninə xalqına böyük məhəbbətlə xidmət edəcək bir mütəxəsis kimi
yetişməsi üçün onların ilk yaşlarında hələ məktəbəqədər yaşdan, düzgün tərbiyələndirmək
vacib və zəruridir. Xalqımızın gələcəyi olan övladlarımızın hərtərəfli insan kimi yetişməsində
onların yüksək savada, dünyagörüşə və bacarığa malik olması üçün respublikamızda təhsilin
düzgün qurulması bütün elmlərin düzgün və dərin tədris edilməsi bu gün üçün ən lazimi
şərtdir. Məktəbəqədər dövrdən uşaqları peşəyə həvəsləndirmək və onu düzgün vaxtında
seçmək üçün texnologiya təlimi əsas istiqamətləndiricidir. Uşaqlarda düzgün aparılan
texnologiya təlimi, peşəyönümü ictimai məhsuldar əməyə şüurlu münasibəti şəxsiyyətin
vətəndaş kimi yetişməsini mənəvi cəhətdən formalaşmasının fiziki inkişafının misilsiz
amillərindəndir. Bu mahiyyəti, əmək qabiliyyəti, alətlərlə işləmək kimi məsələləri uşaqlara
aşılamaqdır.

Texnologiya təliminin məzmununa: ağac, kağız, kardonla məftillərlə, təbii materiallarla və
s. işin əsaslarını və xidmət əməyini öyrənmək daxildir. Texnologiya həmişə müəyyən tapşırığı
yerinə yetirməklə əlaqədardır. Bu fənnin tədrisi zamanı uşaqlar zehni və əqli qabiliyyətini
inkişafet dirir və fiziki cəhətdən kamilləşirlər. Texnologiya təliminin vəzifəsi aşağıdakılardan
ibarətdir:

l. Uşaqları texniki biliklərlə silahlandırmaq;
2. Texniki təffəkürlə və qabiliyyətilə zənginləşdirmək;
3. Fiziki və zehni cəhətdən inkişaf etdirmək;
4. Peşələrə olan meyili və marağı artırmaq, peşəseçmək qabiliyyətini açılamaq;
5. Ən sadə alətlər davranmaq bacarıq və vərdişini vermək və s.
Texnologiya təhsil sahəsinin tədrisi prosesində aşağıdakı məsələlərin həll olunması ön

plana çəkilir:
— politexnik (çoxpeşəlilik) biliklərin və ekoloji mədəniyyətin formalaşması;
— ev təsərrüfatının və ailə büdcəsinin hesabının aparılması üzrə elementar bilik və

bacarıqların aşılanması;
— yaradıcı və kəşfedici məsələlərin həlli üçün uşaqlarda müstəqilliyin və qabiliyyətin

inkişaf etdirilməsi;
— əməksevərliyin, sahibkarlığın, kollektivçiliyin, insanpərvərliyin, humanizmin,

dəqiqliyin, düzgünlüyün, mədəniyyətin, münaqişəsiz ünsiyyətin tərbiyə edilməsi. Texnologiya
müəyyən üsuldur. İnteqrativ təlim texnologiyaları üçün aşağıdakı qeyd olunanalar
səciyyəvidir:

— uşaqların aktiv fəaliyyəti;
— tərbiyəçinin uşaqlarla və uşaqların bir-birilə əməkdaşlığı;
— didaktik və başqa oyunlardan istifadə;
— uşaqların qrupda qeyri-ənənəvi yerləşdirilməsi;
— müstəqil düşünmə və sərbəst rəy söyləmək bacarığı;
— başqalarının fikrinə hörmətlə yanaşmaq;
— tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirmək;
— nitq mədəniyyətini inkişaf etdirmək.
İnsan övladının dünyaya gəldiyi gündən öyrənmə ehtiyacı vardır və ömrünün sonuna

qədər davam edir. İnsanın nizamlı öyrənmə cəhdinin təməlləri isə ilk altı yaşdanbaşlayır. Bu
dövrə erkən uşaqlıq dövrü də deyilir. Erkən uşaqlıq dövrünün təlim-tərbiyəsi ailədə başlayır
və məktəbəqədər müəssisəyə daxil olmaqla davam edir.
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Azərbaycan son zamanlarda məktəbəqədər təhsil sahəsində qəbul edilmiş qanunlar və
qərarlar məktəbəqədər təhisilin önəmini artırmış və hər bir uşağın məktəbəqədər
müəssisələrdə təhsil almasını təmin etməyə yönəldilmişdir.

Oyun uşaq həyatının akademiyasıdır. Oyun uşaq həyatının bütün dövrləri üçün vacib
fəaliyyətdir. Oyun bir uşaq üçün heç zaman boş vaxtın doldurulması üçün olan fəaliyyət
deyildir. Uşaqlar oyunu sadəcə xoş vaxt keçirmək və ya məşğul olmaq üçün oynamamalıdır.
Oyun uşaq şəxsiyyətinin formlaşdırlmasına xidmət etməlidir. Bu səbəbdən də oyun uşaqlar
üçün təbii öyrənmə və əylənmə üsuludur. Uşaqların təbiəti, böyüklərin əmək fəaliyyətini,
cəmiyyətdə baş verən hadisələri dərk etmələrində oyunlar, yaradıcı düşünmə qabiliyyətlərinin
inkişafında önəmli bir yerə malikidir.

Oyun prosesində uşaqlar maraqlandıqları hadisələri reallaşdırmağa çalışır ki, bu da onların
təxəyyülünü inkişaf etdirir. Bu cür təxəyyül gücü uşaqların sonrakı, həyatına, insanlara,
hadisələrə və özlərinə olan baxışın formalaşmasına şərait yaradır. Uşaq oyunlarının son
dərəcə sosial olduğunu söyləyən Piaje, oyunu uşaqlar üçün sosial bir davranış şəkili olaraq
göstərməklə və sosial bacarıqların qazandırıldığı bir vasitə olaraq dəyərləndirmişdir.

Uşaq həyatının başlanğıcından etibarən necə hərəkət edəcəyini öyrənməyə başlayır. Bu
öyrənmənin əsasında isə təlim durur. Uşaqların ətraf aləmi öyrənmələrində, həyati bacarıqlara,
texnoloji biliklərə texnologiya məşğələlərinin rolu böyükdür. Uşaqların əşyaları, hadisələri
qavramaq üçün texnologiya məşğələlərinin xüsusi yeri var. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların
texnologiya fəaliyyətində ən sevdiyi iş olan kartondan şəkillərin kəsilməsi, plastirindən
fiqurların düzəldilməsi, kərpiclərdən, ev, qala düzəltmək və s. kimi işlər həm də onlara zövq
verir.

Tərbiyəçi uşaqlara kartondan gül, heyvan yaxud başqa əşyaların hazırlanmasını təklif edir.
Uşaq bu tapşırıqları edərkən həmin kəsdikləri şəkil haqqında məlumat toplayır. Öyrəndikləri
bilikləri bir-birilə paylaşırlar.

Uşaqların oyun fəaliyyətlərini rəngarəngləşdirmək üçün plastirindən də istifadə edilir.
Plastirindən heyvan fiqurları yaxud həndəsi fiqurlar düzəldirlər. Uşaqlar həndəsi fiqurları
düzəldərkən sadə riyazi biliklərədə yiyələnmiş olurlar. Tərbiyəçi plastirindən bayraq, gerb
düzəltməyi tapşırır ki, bu fəaliyyətlər uşaqları milli, vətənpərvər ruhda böyüməyə yönəldir.

Uşaqları daha müxtəlif fəaliyyətlərlə öyrətmək üçün rəngli kərpiclərdən də istifadə olunur.
Rəngli kərpiclərdən ev düzəldərkən uşaqlar yaradıcı düşüncələrini ortaya qoymaqla yanaşı
bir-birilə də rəqabət yaradaraq daha yaxşı “ev”i düzəltməyə çalışırlar.

Yuxarıda sadaladığımız oyunlar uşaqların zehni və psixoloji inkişafına müsbət təsir edir,
kollektivdə işləmək bacarığı inkişaf etdirilir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir təhsilin şəxsiyyətyönümlü və həyati bacarığa əsaslanması
məqalənin aktuallığını şərtləndirir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Hazırda uşaqların texnoloji biliklərə malik olması, həyat və
fəaliyyətlərində lazimi bacarıqlara yiyələnməsi müasir təhsilin tələb etdiyi amillərdir.
Məqalədə bu xasusiyyətlərin araşdırılması onun elmi yeniliyini şərtləndirir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin
əməkdaşları istifadə edə bilərlər.
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Mənəvi tərbiyənin insan mənəviyyatının, əxlaqının formalaşmasında vacib rolu vardır.
Məhz mənəvi tərbiyə sayəsində bir fərd kimi dünyaya gələn insan böyük bir şəxsiyyətə
çevrilir. Təbii ki, genetik keyfiyyətlər, sosial mühit, fitri qabiliyyətlər də burada özünü
göstərir.

Hamı tərəfindən ümumi tərbiyənin tərkib hissəsi hesab edilən mənəvi tərbiyə problemi
pedaqoji ədəbiyyatda müxtəlif cür mənalandırılır. Məsələn, rus pedaqoqlarından prof. T.A.
İlina mənəvi tərbiyənin mahiyyətinin “tərbiyəçilərin tərbiyə olunanlarda mənəvi təsəvvürlərin
formalaşdırılması, mənəvi hislərin inkişaf etdirilməsi, həyatda fəaliyyətə rəhbərlik etməyi
düzgün qiymətləndirmə və münasibətlərin yaradılması üzrə məqsədyönlü işi” kimi
səciyyələndirmişdir.

Azərbaycan pedaqoqlarından professor Ə.Ş.Həşimov və professor F.B.Sadıqova görə,
mənəvi tərbiyə dedikdə “adamın özünə, başqalarına (dosta, tanışa, böyüyə, qadına, kişiyə,
başqa xalqlara və s.), əməyə, vətənə, ictimai quruluşa, ictimai siyasi qrup və təşkilatlara,
dövlətə və s. olan münasibətinin şüurlu surətdə formalaşması nəzərdə tutulur”.

Mənəvi şüurun, dünyagörüşün formalaşmasında milli və bəşəri dəyərlərin də mühüm rolu
vardır. Əslində kamil mənəviyyat həmin sözü gedən mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə
sayəsində təşəkkül tapıb inkişaf edir. Deməli, yüksək mənəviyyat bəşəri və milli dəyərlərin
təcəssümüdür.

Bütün proseslər kimi milli-mənəvi dəyərlərin yaranması və formalaşmasının da
özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Onlar sivilizasiyanın yaranması və formalaşması ilə
yanaşı meydana gəlmiş və inkişaf etmişdir. Yer kürəsinin müxtəlif ərzilərində, o cümlədən
Azərbaycanda ibtidai insanların mənşəyinə və etiqadına aid aşkar edilən arxeoloji qazıntılar
da bunu təsdiq edir. Məsələn, Qarabağ ərazisindəki Azıx mağarasında tapılmış ayı
kəllələrindən bəzilərinin üzərində cızılmış işarələr ibtidai insanlarda axirət dünyasına,
totemlərə, heyvanlara, təbiət qüvvələrinə inam kimi dini təsəvvürlərin yaranmasından xəbər
verir. Zaman keçdikcə bunlar zənginləşib inkişaf etmiş, mənəvi dəyərlər kimi təşəkkül
tapmışdır.

Tarixi faktlardan məlum olduğu kimi orta əsrlərdə Azərbaycana çoxlu insan qrupları köç
etmişdilər. Qədim dövrdə şimaldan kimmerlər, skiflər, saklar, orta əsrlərdə şərqdən hunlar,
cənubdan farslar, ərəblər, Mərkəzi Asiyadan səlcuqlar, oğuz tayfaları, monqol-tatarlar gəlib
Azərbaycanda məskunlaşmışdılar. Onlar özləri ilə bərabər öz adət-ənənələrini, mənəvi
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dəyərlərini də gətirmişdilər. Aborigenlərin (yerlilərin) adət-ənənələri, mənəvi dəyərləri
arasında çulğalaşma baş vermişdi. Konsolidasiya və assimilyasiya prosesi getmişdi. Bu proses
türk, aborigen tayfalarının üstünlüyü şəraitində baş vermişdi. Bunun əsasında azəri
türklərinin-azərbaycanlıların tarixi adət-ənənələri, mənəvi dəyərləri zəminində daha da zəngin,
kamil adət-ənənələr, mənəvi dəyərlər formalaşmışdır. Onlar yüksək əxlaqlılıq, mərdlik, vətənə
bağlılıq, azərbaycançılıq, hörmət, sadəlik, təvazökarlıq, sözübütövlük, humanistlik,
xeyirxahlıq, insanpərvərlik, fədakarlıq və s. ibarətdir.

Azərbaycan xalqına məxsus mənəvi dəyərləri formalaşma xarakterinə, məzmun və
mahiyyətinə görə müxtəlif qruplara bölmək olar: gendən gələn mənəvi dəyərlər, alınıb
milliləşdirilmiş mənəvi dəyərlər və ümumbəşəri xarakterli milli-mənəvi dəyərlər.

Gendən gələn milli-mənəvi dəyərlər uşaq hələ ana bətnində olarkən formalaşmağa başlayır
və sonradan zaman-zaman kamilləşir. İkinci qrup mənəvi dəyərlər aborigenlərlə gəlmə
soyların mənəvi dəyərlərinin çulğalaşması zəminində formalaşan dəyərlərdir. Azərbaycan
xalqına məxsus elə mənəvi dəyərlər vardır ki, onlar həm də ümumbəşəri xarakter daşıyır. Bu
mənəvi dəyərlər (əxlaqilik, islamçılıq, vətənpərvərlik, humanistlik, igidlik və s.) həm
ümumbəşəri, həm də milli-mənəvi dəyərlərdir. Daha doğrusunu desək, milliləşdirilmiş
ümumbəşəri mənəvi dəyərlərdir. Onların ancaq bir millətə, o cümlədən təkcə Azərbaycan
xalqına məxsus olduğunu demək düzgün deyil.

Mənəvi dəyərlərimizdən olan qürur, vicdan, ləyaqət, şərəf, namus bir-birini tamamlayan
və bərabər addımlayan mənəvi anlayışlarımızdandır. Qürur insanı öz mənliyini, ailəsini, elini,
vətənini, torpağını və s. qorumağa, ləyaqət isə bütün əxlaqi kateqoriyalara ton verir. Vicdan
ləyaqətdə və həyatda mühüm amillərdən biridir. İnsanın daxili aləminə yönəlmiş hakimdir, bir
sözlə, vicdan insanın real hərəkətlərinin təşkilatçısı və nəzarətçisidir. İnsanı çəkinməyə,
ehtiyat etməyə, düşünməyə vadar edən onun həyasıdır.

Məktəb dərsliklərində milli-mənəvi dəyərlərimiz haqqında ibrətamiz hekayələr, nağıllar,
yazıçı və şairlərin əsərləri öz əksini tapmışdır. Belə əsərlər şagirdlərə gözəl insani
keyfiyyətləri aşılayır, şagirdləri pis əməllərdən çəkindirir. Təbii ki, bu prosesdə müəllimin də
rolu böyükdür. Müəllim dərsliklərdə verilən əsərləri həyatla əlaqələndirməlidir. Şagirdlərə öz
yaşıdlarından nümunələr gətirməlidir. O zaman onlar daha çox onlara bənzəməyə çalışacaq,
daim yaxşılıq etmək istəyəcəklər. Əslində müəllim də bir obrazdır. Fədakar, öz həyatını şam
kimi əridən neçə-neçə müəllimlər var ki, mükəmməl insanlar yetişdirmişlər. Artıq kiçik
yaşlarında elə müəllimlər uşaqların idealına çevrilirlər və onlar kimi vətənpərvər, fədakar,
yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik bir insan olurlar.

Milli-mənəvi dəyərlərin aşılanmasında 4-cü sinfin “Ana dili” və 5-ci sinfin ədəbiyyat
dərsliklərində verilmiş M.Cəlalın “Bir gəncin manifesti” romanından “İtə ataram yada
satmaram” hissəsini nümunə göstərmək olar.

Bir müəllimin bu əsəri uşaqlara nə formada keçdiyinə nəzər salaq. (Naxçıvan şəhəri, 1
saylı orta məktəbin müəllimi M.İsmayılova)

Müəllim: — Əziz uşaqlar bu gün öyrənəcəyiniz “İtə ataram yada satmaram” mövzusu çox
təsirlidir. Bu əsər gənclərimizin tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Əsər vətənpərvərlik,
dəyanət, qeyrət, şərəf, namus və s. mənəvi dəyərləri əks etdirir.

Əsərin baş qəhrəmanı Sona keçmişin bütün çətinliklərini görmüş insanların
ümumiləşdirilmiş surətidir. O, oğlunu həbsxanadan çıxartmaq üçün barmaqları ilə ilmə atdığı,
tarixinə nişan vurduğu xalçanı satmaq istəyir.

Müəllimə bir qədər məlumat verdikdən sonra ailənin ağır güzəranını şagirdlərə başa
salmaq üçün onların diqqətini əsərin bir qədər əvvəlinə yönəldir
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— Uşaqlar, mən sizə əsərin bir hissəsi haqqında lent yazısı ilə də məlumat verdim. Onu
demək istəyirəm ki, belə acınacaqlı həyata düçar olan ana — Sona övladlarını çətinlikdən
qurtarmaq, bir qarın çörək pulu əldə etmək üçün xalçasını satmağa məcbur olur. Amma
neçəyə və kimə satacağı haqqında düşünmür. Ananı düşündürən başqa şeydir — övlad
qayğısı.

Müəllim sözünə əlavə edərək dedi:
— Uşaqlar, elə bilməyin ki, belə xalçalar yalnız keçmişə aiddir. Azərbaycan qızları indi də

öz keçmişini əks etdirən belə qiymətli əsərlər yaradırlar. İndi də onun qiymətli xəzinələrinə
vurğunluq özünü çox güclü şəkildə göstərir. Bu əlavələrdən sonra müəllim yenə də əsərə
müraciət edir:

... Sona əli ilə xalçanın ucundan tutduğu halda dayananlara baxdı. O, ürəyindəki həsrət və
təəssüfün bir çoxlarına təsir etdiyini, onlar üçün də ağır olduğunu sezdi. Tacirə dedi:

— On qızıl!
Kimsə dizinə çırpdı. Bir cavan fəhlənin elə “bay” səsi çıxdı ki, deyərdin oğlanın ürəyinə

güllə dəydi. Oğlan ürəyi xarab olduğundanmı, ingilis ilə dalaşmaq istəmədiyindənmi,
“Yusif — Züleyxa”nı aparanlara sakit baxa bilməyəcəyindənmi, nədənsə başını aşağı salıb
uzaqlaşdı. Gedə-gedə hiddət və kinayə ilə bərkdən dedi:

— Verin, verin aparsın, fəxr eləsin! Qoy onu toxuyanlar quru yerdə qalsın.
... Sona sarı və buz kimi soyuq qızılların bir-bir əlinə toxunduğunu duyurdusa da, amma

gözləri camaatda idi.
... Nədən doğma oğlumun dağdan ovladığı ceyran bizə yaraşmadı? Kimdir bunlar? Bu

kəlləpaça kimi ütülmüşlər, qızılı törənmiş çapqınçılar kimdir? Haradan basa-basa
çapovulçuluğa gəliblər?

Bu suallar Sonanın ürəyində bir sədd kimi durdu, bir nərə kimi səsləndi. Sonanın başında
ildırımlar oynadı. Alovlu nərələrini hədəfindən ayırıb uzaqlara atdı.

Sona tutqun üfüqlərdə də gözlərin hiddətini, kainatın incimiş uşaq kimi boğuq simasını
gördü. Qayıdıb ovcuna pul sayan ingilisə baxdı. O, sinəsini irəli verib məğrur dayanmışdı.

Ovcuna toxunan pullar Sonanın bütün əsəblərini titrətdi. ”Sən nə edirsən, qul zamanından
min illər keçib. Bura Misir deyil, Azərbaycandır. Sən Yusif deyilsən, sən Mərdanlar böyüdən
Sonasan!”.

Sonanı hirs boğdu, üzünü ingilisə tutub dedi:
— Satmıram.
— Azdırsa al, on beş olsun.
— Satmıram
— Bu da iyirmi.
— Yorğan bilib üstümə çəkəcəyəm, ...paltarım yoxdur bürünəcəyəm.
— Bu da yüz qızıl...
— Nə qızıla satıram, nə də ingilisə.
...Sona xalçanı çəkib aradan yığdı və pəhləvan kimi qoltuğuna vurdu.
— Satmıram dedim - vəssalam!
...İti və həyəcanlı nəzərləri ilə həm taciri, həm misteri süzüb əli ilə qəti rədd işarəsi verdi.
— İtə ataram, yada satmaram.
Sona arxasını misterə və tacirə çevirib elə cəld gedirdi ki, deyəsən evdə yağı daşır...
Yüzlərlə vətəndaşın sevinci, alqışlı baxışları o namuslu qızı və qeyrətli ananı yola salırdı:
— Halal olsun!
— Halal olsun, belə qadına!
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O nə dayanır, nə dinir, nə də geri baxırdı. Qəlbində qaynayan vətən təəssübü və analıq
qüruru ilə başını uca tutub gedirdi.

Müəllim sözünə əlavə edərək dedi:
— Uşaqlar, vətənimizin minlərlə qeyrətli, namuslu, ləyaqətli sonaları vardır. Bizi narahat

edən “qonşularımız” bu azəri qızlarının namusunun, qeyrətinin, mətanətliliyinin şahidi
olmuşlar. Ermənilər Şuşa işğal olunduqdan sonra muzeyində olan qədim incilər, o cümlədən
onun xalçaları dünyanı gəzib. Ona erməni əsəri kimi baxılıb. Azərbaycanlıların qədim xalq
mahnısı olan “Sarı gəlin” ermənilərin mahnısı kimi dünyada qələmə verilib. Bizi incidən
bunlardır. Bu qeyrət, bu namus, şərəf anlayışlarıdır. Nə yaxşı ki, vətənin qeyrətli övladları öz
etiraz səslərini ucalda bildilər. Nə yaxşı ki, dərin və geniş dünyagörüşünə malik vətən
övladları öz milli-mənəvi dünyasını ölkələrə, xalqlara göstərə bildilər. Onlar bu el sənətini
xalqımızdan uzaq düşməyə qoymadılar.

Beləliklə, xalqımız milli mənəvi dəyərlərimizi, irsimizi bugünkü günə kimə qoruyub
saxlaya bilmişdir. Biz də bizdən sonra gələn nəsillərə aşılamalıyıq. Bunu aşılamaq üçün də
əlimizdə çox gözəl fürsət var. Məktəblərdə, tədris ocaqlarında şagirdlərdə milli-mənəvi
dəyərlərimizə, milli irsimizə hörmət hislərini oyatmalıyıq. Neçə-neçə məğrur sonalar, qeyrətli
oğullar yetişdirməliyik.

Bu əsərlə M.Cəlal bir daha sübut etdi ki, Azərbaycanın necə igid, qeyrətli, mərd qadınları
vardır. Biz də neçə-neçə elə sonalar yetişdirməliyik ki, xalqımız, Vətənimiz onlarla qürur
duysun.

Məqalənin aktuallığı. Milli-mənəvi dəyərlər hər dövrümüzdə olduğu kimi günümüzdə də
xüsusi önəm kəsb edən bir mövzudur. Çünki bir xalqı, milləti, cəmiyyəti inkişaf etdirən, onu
başqa toplumların qarşısında dimdik durmasına kömək edən və ən əsası da dövrü ilə ayaqlaşıb
yeni tərəqqi və inqilablara qapı aralayan, tarixin dərinliklərindən süzülüb gəlmiş milli-mənəvi
dəyərlərimizdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Bəhsi keçən mövzumuz hər dövr üçün bir çox yönləri ilə önəmli
və dəyişməz qalır. Müasir kommunikasiya vasitələri və informasiya texnologiyalarından
istifadə etməklə ibtidai siniflərdə bu məqalənin mövzusunu vizual olaraq geniş auditoriyalara
təbliğ etmək olar.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar faydalana bilərlər.
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В статье рассматривается использование национально-духовных ценностей в
азербайджанских языковых классах начальных классов. Акцент будет играть важную
роль в формировании человеческой морали, морали. Показаны способы внедрения
национально-нравственных ценностей в начальных классах общеобразовательных
школ. В связи с этим приведены примеры работ азербайджанских ученых.

G. Gudavasova

From the experience of using national-moral values
in primary school classes in Azerbaijani language

Summary

The article deals with the use of national and spiritual values in the Azerbaijani language
classes of elementary classes. Emphasis will play an important role in the formation of human
morality, morality. The ways of introducing national-moral values in elementary classes of
secondary general education schools are shown. In this regard, examples of works of
Azerbaijani scholars are brought.
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Bu gün məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin yenidən formalaşdırılmasına
iqtisadi, sosial-mədəni, normativ-hüquqi şərtlər kompleksi imkan yaradır. Bununla əlaqədar
olaraq təhsil müəssisələrinin idarəetmə sistemi çərçivəsində cəmiyyətdə baş verənləri özündə
əks etdirən yeni sistemin qurulması zəruridir. Mühit — zaman dəyişdikcə məktəbəqədər
təhsilin də məzmununda köklü dəyişiliklərin edilməsi dövrümüzün tələbidir.

Uşaq şəxsiyyətinin formalaşması üçün təhsildə demokratikləşdirmə və humanistləşdirmə
əsas şərtlərdən ibarətdir. Bunun əsas mahiyyətini isə təlim-tərbiyə işində qurucu, yaradıcı və
dəyişdirici pedaqoji və sosial-mədəni əhəmiyyət daşıyan prinsiplər, başqa sözlə desək, düzgün
səviyyəli aparılan pedaqoji proses təşkil edir.

Pеdаqоji prоsеsdə tərbiyəçinin pеdаqоji mərifəti dаhа çох tərbiyəçi-uşaq münаsibətlərində
özünü göstərir. Tərbiyəçinin pеdаqоji mərifəti оnun pеdаqоji ustаlığının əsаsını təşkil еdir.
Tərbiyəçinin pеdаqоji mərifətinin bəzi cəhətləri аşаğıdаkı kimi xarakterizə edilə bilər:
Müşаhidəçilik; diqqətlilik; hörmət və tələbkarlıq, qayğıkeşlik, inаm; ədаlətlilik; səbrlik;
təmkinlik; şərəf və ləyaqəti qorumaq, gülərüz, mehriban ünsiyyətlilik, xoş rəftar, və s.

Məktəbəqədər təhsilin proqramının (kurikulumunun) tələblərinə görə pedaqoji prosesin
mərkəzində dayanan tərbiyəçi və uşaqların funksiyaları dəyişir (1). Onların fəaliyyəti
əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələrə əsasən qurulur. “Tərbiyəçi-uşaq” cütlüyündə
ünsiyyətin istənilən növü tərbiyəvi xarakter daşıyır. Lakin bu ünsiyyət o zaman daha yüksək
nəticələrə səbəb olar ki, onun əsasında qarşılıqlı hörmət, humanist münasibət dayanmış olsun.
Pedaqoji ünsiyyət mədəniyyəti tərbiyəçinin ünsiyyət üsullarına, texnikasına dərindən
yiyələnməsi, pedaqoji ustalığının, pedaqoji yaradıcılığının nəticəsidir. Pedaqoji ustalıq
pedaqoji prosesin uğurla həyata keçməsinin həlledici şərtlərindəndir.

Tərbiyəçi-uşaq ünsiyyəti tərbiyəçinin uşaqlarla yalnız biliyi və elmi ilə deyil, eyni
zamanda baxışı, mimikası, səs tonu, emosiyaları, jestləri, zahiri görkəmi və şəxsi nümunəsi ilə
əlaqədardır. Hər bir uşaq bənzərsiz psixi və geneloji fərdiliyə malikdir, müxtəlif ailələrin
xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Tərbiyəçinin ünsiyyət prosesində bunları hökmən nəzərə
alması zəruridir. Pedaqoji ünsiyyətdə uşaqların şəxsiyyət kimi qəbul edilməsi, onların
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hərtərəfli inkişaf etdirilməsi üçün öyrədici və inkişafetdirici təlim mühitinin yaradılması,
tərbiyəçinin təlim fəaliyyətinin əsas tərkib hissələrini mənimsəməkdə uşağa kömək etməsi,
eyni zamanda özünün biliklərin əldə edilməsinə və tətbiqinə dair zəruri əqli üsul və vasitələrə
praktik cəhətdən yiyələnməsi böyük rol oynayır. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir
tarixinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Firidun bəy Köçərli yazır ki, “Müəllim
məktəbin canı və camaatın çırağıdır. O, öz peşəsini sevməli, şagirdlərini övladı kimi istəməli,
xeyir verən biliklər aşılamaqla əhalinin rəğbət və məhəbbətini qazanmalıdır” (5).

Pedaqoji prosesdə tərbiyəçi uşaqların fiziki, psixi, intellektual, sosial, emosional və
yaradıcı inkişafı üçün təlim mühiti yaradır. Bu baxımdan təhlükəsiz və həvəsləndirici mühiti
formalaşdırmaqla müstəqil və qrup tədqiqatları, oyun, müxtəlif vasitələr, uşaqların yaşıdları
və böyüklərlə qarşılıqlı əlaqəsində inkişafını dəstəkləyir. Uşaqyönlülük-inkişafetdirici
mühitdə tərbiyəçi uşaqların irəli sürdükləri fikirlərə, təşəbbüslərə hörmət və diqqətlə yanaşır,
uşaqlara nəyi, necə və kiminlə öyrənmək və oynamaq istədiklərinə imkan yaradır. Yəni hər
bir tərbiyəçi uşaqların marağını təlim prosesinə cəlb etməyə, məşğələ zamanı onların daha
fəal olmalarına və bilikləri asanlıqla mənimsəmələrinə çalışmalı, uşaqları maraqlandıran hər
bir sualı səbirlə, aydın və düzgün şəkildə cavablandırmalı, problemli situasiya yarandıqda
onun həlli yollarının uşaqlar tərəfindən müstəqil şəkildə axtarıb-tapılmasına nail olmalıdır.
Məşhur alman pedaqoqu A.Disterveq deyirdi ki, yaxşı dərs deyən müəllim, yaxşı da tərbiyə
edir. O, müəllimi bütün maşını hərəkətə gətirən qüvvənin mənbəyi hesab edir və deyirdi ki,
müəllim bu maşına can və hərəkət verməyi bacarmalıdır.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin təşkili zamanı təlim-tərbiyə işi elə
qurulur ki, təlim daha çox uşaqların fəallığına əsaslandırılır. Tərbiyəçilər isə həmin fəallığı
istiqamətləndirir. Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi uşaqlara daha çox müstəqillik verir, öz
fikirlərini sərbəst, çəkinmədən söyləməyə, arzu və istəklərinə müvafiq məşğuliyyət seçməyə
imkan yaradır. Həmçinin pedaqoji prosesdə uşaqların təlim yükünün düzgün
müəyyənləşdirilməsi mühüm məsələdir.

Təhsilin yeniləşməsi məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tərbiyəçilərindən bu sistemdə
başverəninnovasiondəyişikliklərin tendensiyalarını (cərəyanlarını) bilməsini tələb edir. Müasir
pedaqoji təhsilin məqsədi informasiya, innovasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun yeni
formatlı müəllim kadrları hazırlamaqdır. Məlumdur ki, məktəbəqədər təhsil sahəsində
islahatların həyata keçirildiyi hazırki şəraitdə pedaqoji kadrlara, xüsusən tərbiyəçilərə olan
tələbatlar da dəyişir.

Didaktik prosesin təkmilləşdirilməsinə istiqamətlənmiş innovasion fəaliyyət məktəbəqədər
təhsil müəssisələrində tam innovasion sistemin komponentidir. Burada onun inkişafetdirici
potensialını həyata keçirmək üçün təlim-tərbiyə işinin yüksəldilməsinə təsir göstərən
məqsədlərin, məzmunun, formaların və metodların dəyişdirilməsi tələb olunur.

Tərbiyəçinin innovasion fəaliyyətinin spesifikliyi uşaqların idrak fəaliyyətini, fikri
qabiliyyətlərini, həmçinin oyun fəaliyyətini innovasion fəaliyyətin məqsədinə, formalarına və
metodlarına yönəltməsi ilə müəyyən olunur.

Məktəbəqədər təhsilin məzmununun yeniləşməsi, onun hər şeydən əvvəl keyfiyyətinin
yüksəlməsinə xidmət edir. Təhsil o zaman keyfiyyətli olur ki, tədris prosesinə istiqamət verən
və onu inkişaf etdirən tərbiyəçilərin bilikləri kifayət qədər təkmilləşdirilmiş və yeniləşdirilmiş
olsun, müasir tələblərə cavab versin. Əgər əvvəllər tərbiyəçi əsas informasiya mənbəyi idisə,
indi vəziyyət dəyişmişdir. İndi tərbiyəçi informasiya mənbələri ilə uşaq arasında vasitəçi
funksiyasını yerinə yetirir. O, uşağa müxtəlif təyinatlı informasiya mənbələri ilə səmərəli iş
metodlarını, informasiya proseslərini öyrətməlidir.
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Müasir tərbiyəçinin əsas funksiyası uşağa öyrənməyi öyrətməkdir. Bunun üçün tərbiyəçi
özü daim inkişafda olmalıdır. Tərbiyəçi pedaqoji prosesdə həlledici qüvvə kimi çıxış edir.
Şəxsiyyətin ahəngdar inkişafı vəzifəsi, ilk növbədə, tərbiyəçinin üzərinə düşür. Tərbiyəçi,
təlim verən insan bu inkişaf prosesində insanın tamlığını, bütövlüyünü yüksək əqli, əxlaqi,
mənəvi keyfiyyətlər daşıyıcısı olmasını həyata keçirir. İnsanın kamillik keyfiyyəti gözəl
düşüncəyə, gözəl sözə, əmələ malik olması ilə dəyərləndirilir. Düşüncə ideyalar ifadə edir,
əməl isə praktik işlər həyata keçirir. Deməli, müasirlərimiz olan gənc nəsildə məntiqi yaradıcı
təfəkkürü, ünsiyyət mədəniyyətini formalaşdırmaq, onları praktik fəaliyyətdə real olaraq
hazırlamaq üçün istifadə etdiyimiz yeni metod və texnologiyaların məqsədini klassik pedaqoji
irsimizə söykənərək cilalamalı, bununla kamil insan, fəal vətəndaş yetişməsinə şərait
yaratmalıyıq.

Uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmaq və onları şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq
tərbiyəçinin ən ümdə vəzifələrindəndir. Bunun üçün tərbiyəçi uşağın daxili dünyasını, arzu və
istəyini, maraq və meyllərini, ehtiyacını, problemlərini, sevinc və kədərinə səbəb olan şeyləri
öyrənməlidir. Yəni tərbiyəçi uşağı müəyyən istiqamətdə dəyişdirməli, inkişaf etdirməlidir.

Təlimin yeni şəraiti tərbiyəçidən hər bir məsələ üzrə fikir söyləmək istəyənləri dinləmək
bacarığı, cavabların heç birini rədd etməməyi, uşaqların hər birinin mövqeyini dəstəkləməyi,
mühakimələrin məntiqini başa düşməyi, tez-tez dəyişən situasiyalarda çıxış yolu tapmağı,
cavabları, təklifləri təhlil etməyi və uşaqlara hiss etdirmədən onları problemin həllinə
yönəltməyi bacarmalıdır.

V.A.Suxomlinski yazırdı: «Məktəbdə, kollektivdə özünü heç bir şeylə göstərə bilməyən,
başqa sözlə, göstərmək istəməyən şagird ən çətin şagirdlərdən hesab olunmalıdır. Çünki
müəllim belə şagirdin nə ilə maraqlandığını, nəyə meyl etdiyini öyrənməkdə çətinlik çəkir.
Şagirdin qəlbi bağlı, qaranlıq qalır. Belə şagirdlər, adətən, kollektivdən kənarda qalır, heç
vaxt öz «MƏN»ini irəli sürmür» (7, s. 44). Tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı, hər şeydən əvvəl
təlim-tərbiyə prosesini təşkil etmək bacarığındadır. Tərbiyəçinin ustalığı öyrənmək bacarığını
uşaqlara öyrətməkdə özünü göstərir. Ustalığın mühüm göstəricilərindən biri uşaqları
fəallaşdırmaq, onların qabiliyyətini, müstəqilliyini inkişaf etdirmək bacarığıdır. Usta müəllim
təlim prosesini fəallaşdırmaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə etməklə məşğələdə uşaqları
düşünməyə məcbur etməyi bacarmalıdır.

Tərbiyəçinin pedaqoji fəaliyyətdə uğur qazanması üçün aşağıdakı başlıca amillərini
bilməsi məqsədəmüvafiqdir:

— uşaqlarla qarşılıqlı ünsiyyət qura bilmək;
— uşaqlara hörmətlə yanaşmaq;
— təfəkkürün çevikliyinə malik olmaq;
— uşaq şəxsiyyətinə hörmət etmək;
— təlim-tərbiyə işini düzgün qurmaq;
— məşğələdənkənar tədbirləri təşkil edərkən uşaq şəxsiyyətinin inkişafına çalışmaq və s.
Kiçikyaşlı uşaqların kollektivə, təlim fəaliyyətinə, yaşıdlarına, tərbiyəçiyə, bir sözlə,

məktəbəqədər müəssisə həyatına uyğunlaşması mürəkkəb, bir-birinə sıx bağlı olan amillərdən
asılıdır. Məhz uşaqların kollektivdə özünütəsdiqindən asılı olaraq onların şəxsi keyfiyyətləri
formalaşır.

Təlim-tərbiyə işinin səmərəliliyi xeyli dərəcədə tərbiyəçi-uşaq ünsiyyətindən: pedaqoji
əməkdaşlığın səviyyəsindən asılıdır. Ənənəvi pedaqogikada tərbiyəçi-uşaq ünsiyyəti subyekt-
obyekt münasibətləri çərçivəsində qurulurdu. Yəni tərbiyəçi yalnız göstərişlərini verir, uşaq
isə onun göstərişlərini sözsüz yerinə yetirirdi. Təhsilin humanistləşdirilməsi, təlim-tərbiyənin



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

273

demokratik əsaslar üzərində qurulması tərbiyəçi-uşaq münasibətlərinin də yeni zəmində - yəni
subyekt-subyekt münasibətləri zəminində qurulmasını tələb edir. Yəni bu gün tərbiyəçi və
uşaq pedaqoji prosesin mərkəzində dayanan bərabər hüquqlu qüvvələrdir, tərəf müqabilləridir.

Deyilənlərdən belə qənaət hasil olur ki, tərbiyəçinin pеdаqоji mərifəti оnun pеdаqоji
ustаlığının əsаsını təşкil еdir кi, tərbiyəçi-uşaq münаsibətlərinin uğuru bir çох cəhətdən
bundаn аsılıdır. Pedaqoji ustalıqdan, pedaqoji mərifətdən danışarkən, hər şeydən əvvəl
uşaqlara yanaşmaq, onlarla ünsiyyət qurmaq bacarığına malik olmaq lazımdır.
Şəxsiyyətin formalaşmasına fəal təsir göstərən amillərdən biri də ünsiyyətdir. Yetişməkdə
olan uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasında bir çox digər psixoloji törəmələr kimi ünsiyyət
tələbatı da aparıcı rola malikdir. Yaxşı ünsiyyət mühiti və tərəfdaş insanın fəallığını artırır,
əhvalında gümrahlıq yaradır, hisslərini və zövqünü cilalayır.

Məqalənin aktuallığı. Pedaqoji ustalıq pedaqoji prosesin uğurla həyata keçməsinin
həlledici şərtlərindəndir. Pedaqoji ustalıqdan, pedaqoji mərifətdən danışarkən, hər şeydən
əvvəl uşaqlara yanaşmaq, onlarla ünsiyyət qurmaq bacarığına malik olmaq lazımdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsilin yeniləşməsi məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin
tərbiyəçilərindən bu sistemdə baş verən innovasion dəyişikliklərin tendensiyalarını
(cərəyanlarını) bilməsini tələb edir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində çalışan mütəxəssislər faydalana bilərlər.
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П. Иманова

Педагогические навыки учителя имеют решающее
значение для успеха педагогического процесса

Резюме

Репетитор выступает в качестве решающей силы в педагогическом процессе. Задача
гармоничного развития личности, прежде всего, ложится на педагога. Педагог-стажер
осознает целостность и целостность человека в этом процессе развития как носителя
высоких интеллектуальных, моральных и духовных качеств.
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P. Imanova

Teacher's pedagogical skills are critical to the
success of the pedagogical process

Summary

The tutor acts as a decisive force in the pedagogical process. The duty of harmonious
development of personality, first of all, lies with the tutor. The educator, the trainee, realizes
the integrity and integrity of man in this process of development as a carrier of high
intellectual, moral and spiritual qualities.

Redaksiyaya daxil olub: 19.04.2019
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İbtidai siniflərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas xüsusiyyətləri

Zəminə Hacıyeva
Bakı Qızlar Universiteti
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Açar sözlər: vətənpərvərlik, məhəbbət, vətən, dövlət, atribut, əxlaq, tərbiyə
Ключевые словa: патриотизм, любовь, родина, государство, атрибут, мораль,

воспитание
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Vətənpərvərlik hissi qədim tarixə malikdir. Ən qədim dövrdə belə insanlar mağara
mühitində yaşasa belə onlar öz mağarasının təəssübünü çəkmiş, onu yad təsirlərdən
qorumuşlar. Məncə, vətənə məhəbbət bu dövrdən başlamışdır. Lakin dövlətin yaranması ilə
bu hisslər möhkəmlənmiş və əqidəyə çevrilir.

Dövlətlərin yaranması və ictimai-siyasi formasiyalar dəyişdikcə onda öz quruluşuna
xidmətlə əlaqədar mahiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir, lakin vəzifə dəyişməmiş, insanlar öz
yaşadığı komasını, evini, kəndini, şəhərini və ümumilikdə, ölkəsini sevərək qoruması bir borc,
vəzifə kimi qarşıya çıxmışdır. Bu da vətənpərvərlik tərbiyəsinin vəzifəsi kimi izah olunur.
Pedaqoji prinsiplər baxımından vətənpərvərlik əxlaq tərbiyəsinin tərkib hissəsidir. Əxlaq
tərbiyəsi “adamın özünə, başqalarına, əməyə, vətənə, ictimai quruluşa, dövlətə və s. olan
münasibətlərin şüurlu surətdə formalaşması”nı nəzərdə tutur. Vətənpərvərlik tərbiyəsi də bu
məsələ əsasında inkişaf edir. Bunun üçün şagirdlərin hərtərəfli və ahəngdar inkişafına diqqət
artırılmalı, vətənpərvərlik hissini aşılamaq üçün zəmin hazırlanmalıdır. Birinci növbədə
uşaqlarda vətəndaşlıq borcunun tərbiyə edilməsi vacibdir.

Professor Əjdər Ağayev “Məktəblilərdə vətəndaşlıq borcunun tərbiyə edilməsi” adlı
əsərində bu fikirlərə diqqəti yönəldir: “...vətəndaşlıq borcu və məsuliyyət - yüksək insani
keyfiyyətdir”.

Vətəndaşlıq, vətən borcu şagirdlərdə kiçik yaşlarından, ailədən başlayır. Uşaq öz ata-
anasına, evə, yaxın adamlarına, qohumlarına məhəbbəti öyrənir, onun qorunmasında,
müdafiəsində iştirak edir. Bu keyfiyyətlər uşağın məktəb yaşlarında vətən borcu, vətəni
sevmək və qorumaq, milli iftixar və s. hissləri aşılamaq elmi-nəzəri cəhətdən müəllimlərin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilir.

Digər əxlaqi hisslər kimi borc hissi insanın cəmiyyət, kollektiv qarşısında öz vəzifəsini
dərk etməsidir. Borc hissi insanda formalaşdıqca, o, öz vətəndaşlıq vəzifəsini, Vətən,
kollektiv qarşısında borcunu dərk etməklə kifayətlənmir, eyni zamanda bunlara qəlbən
yaşanır və öz işinə, hərəkətinə tələbkarlıqla yanaşır. İnsan öz borcunu yerinə yetirməklə
daxilən rahatlıq hiss edir, işindən, davranışından razı qalır.

Görkəmli Azərbaycan alimi Ziyəddin Göyüşov “Əxlaqi sərvətlər” əsərində borcunu yerinə
yetirməsindən danışarkən göstərmişdir ki, insan ailə, kollektiv, sinif, millət qarşısında,
cəmiyyət qarşısında müxtəlif vəzifələr daşıyır. Əgər bu vəzifələri layiqincə yerinə yetirirsə
təqdirəlayiqdir, fəzilətli sayılır, yerinə yetirmirsə, əksinə pislənir, əxlaqca qüsurlu hesab edilir.
Vətənpərvərlik tərbiyəsində “əsil iş borcun tələbləri ilə insanın özünün daxili aləminin
tələblərini eyniləşdirməkdən ibarətdir”.
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Məktəbyanı təcrübə sahəsində, ictimai işlərdə görüləcək işlər üçün uşaqlara verilən
tapşırıqları bəziləri dərhal, bəziləri müəyyən andan sonra qəbul edir.

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində tərbiyə işi bir qayda olaraq ayrı-ayrı fənlərin
tədrisi zamanı mövzunun tərbiyə imkanlarından istifadə edilərək həyata keçirilir və şagirdlərə
vətənpərvərlik hissi aşılanır.

Tərbiyə işi eyni zamanda məktəbin tarix-diyarşünaslıq muzey və guşələrinin yaradılması,
muzeylərə ekskursiya, vətən şəhidlərinə abidələrin ucaldılması, hərbi-idman oyunlarının
keçirilməsi vətənin qəhrəman, ziyalı, əmək adamları ilə görüşləri və s. tədbirlərin icrası
zamanı həyata keçirilir.

Bundan başqa şagirdə özünün yaradıcılığı, valideyn nümunəsi və ictimaiyyətin təsir
vasitələri və s. yollarla da vətənpərvərlik hissi aşılanır.

Vətənpərvərlik tərbiyəsinin nəzəri və pedaqoji əsaslarını göstərərkən prof. Ə.Ağayevin
fikrinə istinadən deyə bilərik ki, respublikamızın bütün ümumtəhsil məktəblərinə bu dövlət
əhəmiyyətli tərbiyə hissinin aşılanması məqsədi ilə uşaqları nəzəri cəhətdən hazırlamaq və bir
çox pedaqoji üsullardan istifadə etmək lazımdır.

Uşaq və yeniyetməyə vətəndaş olduğunu dərk etdirmək, vətəndaşlıq vüqarı təlqin etmək,
vətəndaş kimi üzərinə düşən vəzifəni başa salmaq lazımdır. Bu böyük məsələ birinci növbədə
təhsil mərkəzi sayılan məktəbdən çox asılıdır.

Məktəbin I sinifdən başlayaraq uşaqlara vətən, vətəndaşlıq haqqında məlumat verilməlidir.
Nəticə etibarı ilə uşaqda vətənpərvərlik hissləri yaranmağa başlayır. Lakin təbiidir ki, bütün
siniflərdə qavrama eyni cür ola bilməz. Çünki bu, uşağın bilik, qavrama səviyyəsindən,
dünyagörüşündən, yaşından çox asılıdır. Ona görə də I-IV siniflərdə aparılan vətənpərvərlik
tərbiyəsi digər siniflərinkindən fərqlənir.

Məlumdur ki, I sinfə gələnə qədər uşaq uşaq bağçasına gedir, radio, televizor verilişi görür,
eşidir. Artıq 20 ildən çoxdur ki, vətən təhlükədədir. Qarabağ problemi vətəndaşlıq,
vətənpərvərlik tərbiyəsini diqqət mərkəzinə çəkmişdir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar müəyyən
qədər biliyə, dünyagörüşə az da olsa malikdirlər. Məktəbə gəldikdən sonra uşaq vətən, tarixi
günlər və bayramlar, mərasimlər, insanın fəaliyyəti, təbiət hadisələri haqqında və s. məlumat
alırlar.

Azərbaycan, Vətən, müstəqillik, qəhrəmanlar, şəhidlər, düşmənlər, köçkünlük, evsizlik,
düşmənin döyüş maşınlarının atəşi və s. haqqında emosional şəkildə dərs deyən
müəllimlərdən təhsillənir, vətən anlayışını qəbul edir.

Sinifdən-sinfə keçdikcə dərslikdə tərbiyəvi cəhətdən qiymətli olan nümunəvi materialları
öyrəndikcə - qəhrəmanların vətənpərvərliyini, vətənin gözəlliyini, onun müstəqilliyi uğrunda
mübarizələrin həyatını öyrəndikcə, ataların keçdiyi yolu öyrənə-öyrənə vətəndaşlıq dərsi
alaraq, Vətən, vətəndaşlıq borcunu dərindən başa düşərək insanın həyatda yeri və rolunu
müəyyənləşdirirlər.

Tarix və diyarşünaslıq materiallarının öyrədilməsində vətənpərvərlik tərbiyəsi böyük rol
oynayır. Şagirdlərə Azərbaycanın təbii-coğrafi mühiti, onun gözəlliyi, sərvətləri barədə
verilən məlumatlarla şifahi və ekskursiya vasitəsilə təsir, Azərbaycan xalqının inkişaf
prosesinin izahı, insanlar arasında ictimai-siyasi fəallıq, Azərbaycanın müstəqil dövlət
yaratmasında diplomatik səylər, şəxsiyyətin buna təsiri, müstəqil dövlətin özünün dünya
əhəmiyyətli atributları, qədim tarixə, dini adət-ənənəsinə malik, tarix və mədəniyyət
abidələrinin yaradılması, milli bayramların yad edilməsi, vətənin müdafiəsinə qalxmış xalq
qəhrəmanları, milli ordunun təşkili, vətən uğrunda canını qurban verən şəhidlərin həyat və
fəaliyyəti, onların qəhrəmanlıq nümunələri, Azərbaycan xalqını qəhrəmanlığa səsləyən musiqi
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və etnoqrafiyası və ən nəhayət Azərbaycan təhsil sisteminin böyük bəşəri nailiyyətlərinin
öyrədilməsi sözün əsil mənasında vətənpərvərlik tərbiyəsi üçün dəyərli vasitələrdir, pedaqoji
əsasdır.

Azərbaycan qədim tarixə malik bir ölkədir. Hər bir ölkə kimi onun da özünü tanıtmağa
nişanları-müasir sözlə desək, dövlət rəmzləri vardır. Dövlət rəmzləri vətənpərvərlik
tərbiyəsinin mənbəyidir. Bu rəmzləri tanıtmaq, onların tarixi haqqında məlumat vermək
vətənpərvərlik tərbiyəsi zamanı əsas vasitələrdən biridir.

Əsası hələ 1904-1905-ci illərdə görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadə
tərəfindən “Türkləşmək, islamlaşmaq və avropalaşmaq” şəklində irəli sürülən bu şüar XX
əsrin əvvəllərində türk aləminin hər tərəfindən geniş yayılmışdır. M.Ə.Rəsulzadə də bu fikri
dəstəkləyərək yazırdı: “Sağlam, mətn və oynaq məfkurəli bir millət vücuduna çalışmaq
istəsək mütləq üç əsasa sarılmalıyıq - türkləşmək islamlaşmaq və müasirləşmək”.

1918-ci ilin may ayının 28-də öz müstəqilliyini elan edən Azərbaycan Cümhuriyyəti öz
bayrağını məhz bu əsasda qurdu. Bayraqda göy rəng türkçülüyü, qırmızı müasirliyi, yaşıl isə
islam ideologiyasını ifadə edir. Bayraqdakı 8 guşəli ulduzun təsviri isə ana vətənimiz odlar
yurdunu bütün bəşəriyyətdə cənnətin məskəni olduğunun bir rəmzi kimi öz simvolunu
tapmışdır. XX əsrin sonlarında Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən əldə etdikdən sonra üç
rəngli bayrağımızı yenidən dalğalandırdı.

Digər dövlət rəmzlərimiz — dövlət himni və dövlət gerbi AXC dövründə layihə şəklində
yarımçıq qalmışdır. Müstəqillik əldə etdikdən sonra müasir gerbimiz təsdiq olundu.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi palıd budaqlarından və sünbüllərdən ibarət qövsün
üzərində yerləşən şərq qalxanının təsvirindən ibarətdir. Qalxanın üzərində Azərbaycan
Respublikasını Dövlət Bayrağının rəngləri fonunda səkkiz guşəli ulduz, ulduzun mərkəzində
alov təsviri vardır. Ulduz ağ, alov qırmızı, palıd budaqları yaşıl sünbüllər isə sarı rəngdədir.
Qalxan azərbaycanlıların Şərq xalqlarından biri, Azərbaycanın isə Şərq dövləti kimi özünü
müdafiə qüvvələrinə malik olduğunu, qalxanın üzərindəki dairəvi üç rəng bayrağımızdakı
simvolları, səkkiz guşəli ulduz ədəbiyyat rəmzi olan günəşi, alov “Odlar Yurdu”nu, palıd
budaqları milli hərbi qüdrətimizi, sünbül vətənimizin bolluğunu çörəyə olan müqəddəs
münasibəti günəşin ağ rəngdə verilməsi isə Azərbaycan dövlətinin sülhsevərliyini, əmin-
amanlıq tərəfdarı olduğunu bildirməyə xidmət edir. Qalxandakı səkkiz düymə isə günəşin
səkkiz süasına müvafiq olaraq verilmişdir və xüsusi funksiya daşımır.

Məqalənin aktuallığı. Ölkəmizin dünyaya inteqrasiya etdiyi indiki dövrdə vətənpərvərlik
tərbiyəsinin inkişaf xüsusiyyətlərinin araşdırılması xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kiçik məktəblilərdə mənəvi tərbiyənin tərkib hissəsi
kimi vətənpərvərlik tərbiyəsinin inkişaf istiqamətləri öz əksini tapmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ibtidai siniflər üzrə çalışan
müəllimlər, tələbələr və magistrantlar faydalana bilərlər.
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З. Гаджиева

Основные особенности патриотической воспитании
в начальных классах

Резюме

Патриотическое чувство имеет большую историю. В древнейшем мире люди
живущим в первобытном обществе были очень пристрастным к своим близким,
охраняя своих пещеры от чужих влиянии. По-моему любовь к родине началось с того
времени. В современном мире патриотическое воспитание иметь большую
актуальности. Патриотическое воспитание как и моральное воспитание иметь важное
значение в формировании личности школьников.

Z. Hajiyeva

The main features of motherland nurture in primary school

Summary

Patriotism is an old feeling. In an ancient period when the people lived in caves, they tried
to protect their place, their home and relatives from others attack. Patriotism attitude started in
those ages. In the modern time Nurture of motherland has essential effects on societies. It is
part of moral, good attitude and it’s necessary for education and nurture of primary school
student.
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Bədii qiraət estetik zövqlərin formalaşmasında, inkişafında, təkmilləşməsində mühüm
vasitələrdən birinə çevrilmişdir. Aydındır ki, estetik zövq təbiətin kamil əsəri olan insana
məxsusdur, dil də insana məxsusdur. Hələ 1300 il bundan əvvəl Azərbaycan sərkərdəsi
Cavanşirin ölümü münasibətilə Dəvdəyin yazdığı qəsidəyə “Danışarkən dodağından
mirvarilər tökülürdü” misrası heç də təsadüfi daxil olmamışdır.

Müasir dövrdə yeni nəslin vətəninə, torpağına, soy-kökünə bağlılığını onun əsl vətəndaş
kimi yetişməsini təmin etmək üçün təhsilin ilk pilləsindən başlayaraq bütün imkanlardan
istifadə edilməsi mühüm vəzifələrdən biridir. Bədii qiraət özünün məzmunu ilə uşaqlarda
xalqına, vətəninə coşqun məhəbbət hissinin tərbiyə edilməsinə, onların vətənpərvər ruhda
yetişməsinə xidmət edir. Bədii söz qüdrətli tərbiyə vasitəsidir. Onun vasitəsilə şagirdlər milli-
mənəvi sərvətlərimizi öyrənir,yüksək insani keyfiyyətlərə, əxlaqi dəyərlərə yiyələnirlər.

Kiçikyaşlı məktəbli mütaliə etməklə öz zehnini yeni təvəssür və surətlərlə, məfhum, fikir
və ideyalarla zənginləşdirir və onun mübariz, vətənpərvər, iradəli, milli mənlik şüuruna
yiyələnən şəxsiyyət kimi formalaşmasının əsası qoyulur. Bədii qiraət hansı bir məlumatı
mənimsəmək üçün başlıca alətlərdən biridir. Uşaq hər şeyi öyrənməkdə və tərbiyə almaqda
başlıca olaraq, sözdən istifadə etdiyi üçün oxu bütün təlim və tərbiyə işlərinin mühüm vasitəsi
kimi özünü göstərir. Kiçik məktəb yaşlı uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşməsində bədii
əsərin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Belə ki, o, xalq nağıllarına, maraqlı hekayələrə qulaq asmağı
çox sevir. Bədii əsərlər şagirdlərə hər şeydən əvvəl şadlıq gətirir, öz zəngin məzmunu ilə
onları özünə cəlb edərək bədii obrazları, ifadəli dili və ahəngdarlığı ilə onların marağını
oyadır. Kiçik məktəbyaşlı uşaqlar bədii söz vasitəsilə ədəbi dilə sahib olur və bədii danışma
qabiliyyətini mənimsəyirlər. Buna görə də bədii sözün ana dilinin inkişafındakı rolu çox
böyükdür. Bədii söz vasitəsilə uşaq ana dilini, onun qrammatik quruluşunu öyrənir və öz
lüğətini zənginləşdirir.

Söz kiçik məktəbyaşlı uşaqların nitq fəaliyyətinə eşidildiyi və tələffüz edildiyi şəkildə təsir
edir, uşaq onu əhatə edən ictimai mühitdə eşitdiyi sözləri təhlil etmədən olduğu kimi qavrayır
və ifadə edir. Təkrar nəticəsində həmin sözlər beyin qabığı üzərində iz buraxır və
möhkəmlənir. Ona görə də uşağın düzgün nitqə yiyələnməsi işində onu əhatə edən yaşlıların
düzgün və ədəbi dildə danışmaları böyük əhəmiyyətə malikdir. Odur ki, uşağın böyüklər
tərəfindən eşitdikləri sözlər, cümlələr qrammatik cəhətdən düzgün ifadəli, aydın və anlaşıqlı
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olmalıdır. Bu tələblər kiçik məktəbyaşlı uşaqların nitqini inkişaf etdirmək işində xüsusilə
əhəmiyyətlidir, çünki bu dövrdə uşaq dilin qrammatik quruluşuna yenicə alışmağa başlayır.
Bunun üçün həm valideyn, həm də müəllimlər öz nitqlərinin bədii, obrazlı və mənalı olması
üzərində xüsusilə çalışmalıdır. Hər bir bədii nümunə xalqın öz sərvətinə dərin məhəbbət
tərbiyə edir. Uşaqlar hadisələri bədii obrazlarla daha səmərəli qavrayırlar.

Müəllimlər xalqımızın mənəvi sərvətlərinə yaxından bələd olmalı, kiçik məktəbyaşlı
uşaqların həyata hazırlığının düzgün istiqamətləndirilməsində bədii ədəbiyyatdan, oradakı
müsbət obrazlardan istifadə etməyi bacarmalıdır. Bunlar uşaqların tərbiyəsinə təsir edən
qüvvətli amillərdəndir və onların mənəviyyatını zənginləşdirir, vətənin ləyaqətli övladları
kimi böyümələrinə müsbət təsir göstərir.

Bədii ədəbiyyatın böyük tərbiyəvi qiyməti kiçik məktəbyaşlı uşağın ətraf mühitdəki
həqiqəti dərk etməsinə, qəlbində milli şüurun ilk əlamətlərinin yaranmasına təkan verir. Bədii
oxuya yaxşı yiyələnmək uşaqların müvəffəqiyyətlə təhsil almalarına, düzgün tələffüz, ifadəli
oxu, rabitəli nitq vərdişlərinin inkişafına, orfoqrafiya və nitq bacarıqlarının möhkəmlənməsinə,
təfəkkür fəaliyyətinin formalaşmasına, onları tam savadlı, ədəbi dilə mükəmməl yiyələnmiş
şəxsiyyət kimi yetişməsinə, müstəqilliyinin və yaradıcı təsəbbüsünün inkişafına, şagirdləri
həyata məişətə əməli cəhətdən hazırlamağa kömək edir. Məktəblilərin şüuruna hisslərinə
davranışına bədii qiraət məqsədyönlü, sistematik təsir göstərir, əxlaqi keyfiyyətləri
formalaşdırır. Hər bir insanın yaşamaq kimi ən ali və müqəddəs hüququ var. Uşaqların canına
ana südü ilə hopdurulmalıdır ki, başqa adamların həyatına və sağlamlığılna qəsd etmək olmaz.
Çox təəssüf ki, son vaxtlar şagirdlər arasında özünəqəsd halları böyük təşviş doğurur. Burada
mənəvi, sosial, psixoloji səbəblər vardır.

Demokratikləşmə şəraitində kiçikyaşlı məktəblilərin hüquqları və azadlıqları artmışdır.
Lakin onların mədəni səviyyəsinin aşağı olması özünü biruzə verir. Mədəni səviyyəsi aşağı
olan adam demokratik ünsiyyət üslubunu sonsuz azadlıq kimi başa düşür. Ona elə gəlir ki,onu
əhatə edən adamların hisslərini heysiyyətin inkar etmək hüququna malikdir. Əslində isə
azadlıq və məsuliyyət, azadlıq və intizam bir-birindın ayrılmaz anlayışlardır. Məktəbdə
sözəbaxan olmaq vacibdir. Bu məktəblilərlə iş zamanı tərbiyə işini səmərəli qurmağın
şərtlərindən biridir. Məktəbli sözəbaxan olmaqdan məsuliyyətli olmağa, şüurlu intizama tez
keçməlidir.

Doğruçuluq, xeyirxahlıq, təmənnasızlıq, borc, şərəf, vicdan, beynəlmiləlçilik,
vətənpərvərlik kimi keyfiyyətlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təəssüf ki, cəmiyyətdə
alkoqolizm narkomaniya müftəxorluq əxlaqsızlıq qəddarlıq təcavüzkarlıq kimi neqativ
hallara rast gəlirik və onlar məktəb və ailə tərbiyəsinə ciddi zərər vurur. Bu cür hallar həm
əxlaqi mühiti, həm də insanın özünü korlayır.İnsan həm mənəvi, həm də fiziki cəhətdın
korlanır. Ümumiyyətlə, əxlaqi meyarlar digər meyarlardan üstün tutulmalıdır.

Kollektivçilik, vətəndaşlıq, şüurlu intizam kimi bir çox əxlaqi keyfiyyətləri tərbiyə etmək
üçün başqalarının qayğısına qalmaq, insanların dərdinə şərik olmaq, özünün eqoist
ehtiraslarını dayandırmaq, insanlar qarşısında öhdəlikləri yerinə yetirmək mənimsənilir.

Məktəbdə müəllimlər tərbiyəvi işlərin strukturuna insan əxlaqı haqqda məlumat daxil
etməlidirlər. Əxlaqın norma və prinsiplərini, mahiyyətini başa düşmək şagirdlərə əxlaqi
mühakimələr yürütməyə, həm özlərinin, həm də başqalarının hərəkətlərini qiymətləndirməyə
imkan verir.

Məqalənin aktuallığı. Kiçik yaşlı məktəblilərin ümumi tərbiyəsi ilə bağlı məsələlər
həmişə ailə, məktəb, ümumilikdə cəmiyyətin qarşısında duran əsas problemlərdəndir. Çünki
bu, ilk növbədə ölkənin gələcəyi üçün layiqli davamçıların yetişdirilməsində vacib
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şərtlərdəndir. Məqalə də bu sahədə onların ümumi tərbiyəsində mühüm rol oynayan xüsisi bir
məsələyə-bədii qiraət üzrə aparılan işlərə həsr olunduğundan onu aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kiçik məktəblilərdə
bədii qiraət üzrə aparılan işlərin şagirdlərin ümumi tərbiyəsinə təsirinin başlıca xüsusiyyətləri
nəzərdə keçirilir, məktəblilərdə doğruçuluq, xeyirxahlıq, təmənnasızlıq, borc, şərəf, vicdan,
beynəlmiləlçilik, vətənpərvərlik kimi milli keyfiyyətlərin formalaşmasında əhəmiyyəti qeyd
olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Н. Адилова

Влияние работы по литературное чтение на общие
воспитании учеников младших класс

Резюме

«Литературное чтение» был введен в учебные планы начальной школы в конце
прошлого века. Это стало существенным продвижением в начальном образовании:
теперь у традиционных уроков чтения появились новые цели литературного
образовании. Начальный курс литературного чтения рассматривается как предмет,
обеспечивающий решение не только функциональных задач обучения, но и как более
широкое литературное образование младших школьников: воспитание интереса к
чтению и художественной литературе; развитие культуры восприятия художественного
текста, формирование умения ориентироваться в литературоведческих понятиях,
расширение читательского кругозора.

Одной из причин потери интереса современного школьника к чтению, недооценки
роли литературы в развитии человека, отсутствия читательского кругозора и культуры
читательской деятельности является педагогически нецелесообразный процесс
обучения в начальной школе. «Жесткая привязанность» к дидактическим способам
изучения художественных произведений, почти полное отсутствие их полноценного
восприятия.



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

282

N. Adilova

Influence of the work of artistic writing on the general
education of pupils in small pupils

Summary

Many studies show that toddlers and pre-schoolers who are read to every day have a larger
vocabulary than those who aren’t read to at all. It turns out that reading there are many
advantages and benefits of reading. Not only does reading enhance a child’s vocabulary, and
to help them understand how to read and write, but reading aloud to children also helps them
to understand different topics about the world and every day life.

One of the great benefits of reading with children is watching their growing imagination.
When we really engage in a book we imagine what the characters are doing. We imagine the
setting as reality. While you may speak with your children every day, the vocabulary you use
is often limited and repetitive. Reading books ensures that your child is exposed to vocabulary
on different topics, which means they hear words or phrases which they may not hear
otherwise in their day to day lives.

Redaksiyaya daxil olub:18.05.2019
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların milli bayramlar
vasitəsilə xalq mədəniyyəti ilə tanışlığı

Sədaqət Əliyeva
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: aliyevasedaqet.29@mail.ru

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. S.Ə. Cəmilzadə,
p.ü.f.d. İ.B. Əmirəliyeva

Açar sözlər: milli mədəniyyət, bayram, ailə, adət-ənənə, məşğələ
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Key words: folk culture, holiday, family, tradition, occupation

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqda ən yaxşı xarakter cizgilərinin formalaşması xalq
yaradıcılığı dünyası ilə tanışlıq prosesində başlayır. Xalq mədəniyyəti sosial-pedaqoji
funksiyalardan başqa həm də uşağı xalq mədəniyyəti dünyasına cəlb etmək məqsədi daşıyır.
Milli mədəniyyəti yaşatmaq üçün gələcək nəsillərə tam formada, təhrif olunmamış şəkildə
təhvil verməliyik. Ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi: “Hər bir azərbaycanlı öz milli
mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz Azərbaycançılığı – Azərbaycan dilini,
mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini yaşatmalıyıq”.

Məktəbəqədər yaşda xalq bayramlarına hazırlıq və onların keçirilməsi əlverişli mühit
yaradır ki, bu da şəxsiyyətin yeni keyfiyyətlərinin inkişafına və möhkəmlənməsinə imkan
verir. Bayram məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün fəaliyyətin sevimli növlərindən biridir.
Bayram - universal forma olub uşağa özünü cəmiyyətin bir parçası olduğuna, bayrama
hazırlığın ümumi işində iştirak etməyə imkan verir, eyni zamanda öz fərdiliyini göstərməyə,
ümumi işə faydasını təmin edir. Bayram uşaq qəlbinin sevincidir, onsuz uşaqlar üçün onları
əhatə edən ətraf aləm maraqsız olardı. Ona görə bayramları qədim xalq həmişə qorumuşdur.
Uşaqlar milli bayramlar zamanı xalq bayramlarının, ənənələrinin məzmunu ilə, bayramlarla
bağlı inanc və əlamətlərlə tanış olur, xalq nitqinə xarakter olan yeni sözlər öyrənir və yadda
saxlayırlar.

Uşaqlar bayramlar vasitəsilə xalqın adət-ənənələrinə fəaliyyətin əyləncə formasında
yiyələnirlər. Xalq bayramları aydın və dərin məzmunlu oyunlarla zəngindir. Xalq bayram
ənənələrində təqdim olunan oyunlar oyunla reallığın universal sintezini birləşdirir, uşağa bu
yaş mərhələsində oyunda öz imkanlarını reallaşdırmağa, yaşlıların ciddi işində iştirak etməyə
və bunu oyunlarda əks etdirməyə, böyük kimi yaşamağa və işləməyə imkan verir.

Uşaqların milli bayramlarda, adət-ənənələrdə iştirakı onları böyüklərə yaxınlaşdırır,
qarşılıqlı münasibətlərini möhkəmləndirir. Böyüklərlə birgə bayramı keçirmək uşaqlarda
ənənəvi xalq mədəniyyəti dəyərlərinə dərin maraq yaradır, daxili mənəvi aləmlərini inkişaf
etdirir. Uşaqlarla xalq bayramlarında iştirak etməklə onların emosional sferasına təsir etmək
və yaddaşlarında dərin izlər qoymaq mümkündür. Uşaqların xalq bayramlarında iştirakında
məqsəd xalq adət-ənənələrinin uşaqların yaddaşında qorunması, möhkəmlənməsi və
inkişafından ibarətdir. Ən başlıcası uşaqlarda milli özünü dərketmə, xalqın davamçısı olmaq
fikiri formalaşır. Bununla da əsrlik ənənələrə və qədim nəslin irsinə hörmət tərbiyə olunur.
Bayramlar böyük emosional və tərbiyəvi gücə malikdir, bu da ənənələrin nəsildən nəsilə
ötürülməsini təmin edir. Xalq bayramları və mərasimləri ənənəvi bədii mədəniyyətin aydın və
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məişətlə bağlı hissəsidir. Eyni zamanda bayramlar xalq mədəniyyətinin çox erkən yaranmış
növü olan folklora mürəkkəb və çoxtərəfli təsir göstərmişdir.

Bayram mərasimlərinin valideynləri və digər ailə üzvləri ilə birgə keçirməsi uşağın milli
və ailə ənənələri ilə tanış edilməsinə mühüm təsir göstərir. Eyni zamanda pedaqoji prosesin
təşkilində bayramlara xüsusi yer verilməlidir. Məsələn, pedaqoji prosesin təşkilində müasir
texnologiyalardan istifadə etməklə uşağın fəaliyyətinin müxtəlif formalarında bayrama
hazırlıq üzrə inteqrativ məşğələlər, xalq mədəniyyət ənənələrinin müxtəlif formaları-tətbiqi-
bədii yaradıcılıq, sözlü, musiqili oyun folkloru, xalq məişətinin və əməyinin elementləri, xalq
ənənəvi geyimləri, xalq bayram ənənələrinin mahiyyəti və məzmunu ilə tanışlıq, ənənəvi xalq
bayramlarının mahiyyətini anlamaq üçün istifadə yollarının müasir şərtlərini aktuallaşdırmaq,
xalq mədəni ənənələrinin orijinal formalarından istifadə etməklə etnoqrafik musiqi-oyun
folkloru, xalq təsviri incəsənəti və s;

Bunların hər biri təhsil prosesində fəaliyyətin müxtəlif növlərində, stabil olaraq
informasiya-maarifləndirici məşğələ formasında – nitq inkişafı, təsviri fəaliyyət (rəsm,
aplikasiya), musiqi, fiziki tərbiyə məşğələsində qurulmalıdır və idraki qabiliyyətlərin
inkişafına təkan verməlidir.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində xalq bayramlarının keçirilməsi və ona hazırlıq
prosesində aşağıdakı pedaqoji tapşırıqları həll etmək olar: yaradıcı imkanların
stimullaşdırılması, xarakterin müsbət keyfiyyətlərinin və kommunikativ sferanın açılması,
uşaqların doğma mədəniyyəti ilə tanışlığı, uşaqların mənəvi-əxlaqi inkişafi, uşaqların
şəxsiyyətin hərtərəfli, ahəngdar inkişafına imkan verən müxtəlif fəaliyyət növlərinə cəlb
olunması, milli bayramların təşkil və qeyd olunmasında uşaq və böyük kollektivlərinin birliyi,
uşaqlarda gələcək günə inam və psixoloji stabillik hissinə imkan verən həyat ritmi yaratmaq
və s.

Bayramlar uşaqların əxlaq tərbiyəsinin inkişafına kömək göstərməklə yanaşı onların
sosiumla qarşılıqlı əlaqəsini yaradır. Sosial bilik və baçarıqlarının səviyyəsini artırmaq üçün
uşaqların xalq mədəniyyətinin bir parçası olan bayramlarla bağlı biliklərini zənginləşdirmək,
onları bayram ənənələrinin müxtəlifliyi ilə tanış etmək, xalqımıza xas olan əxlaqi
münasibətlər haqqında fikir yaratmaq lazımdır.

Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların xalq mədəniyyəti ilə tanışlığı
prosesində başqa vasitələrlə yanaşı milli bayramlardan da istifadə etmək vacibdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, məktəbəqədər yaşlı
uşaqların milli bayramlar vasitəsilə xalq mədəniyyəti ilə tanışlığının əhəmiyyəti göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların xalq
mədəniyyəti ilə tanışlığı prosesinə milli bayramlar mühüm təsir göstərəcəkdir.
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C. Алиева

Ознакомление детей дошкольного возраста с национальной
культурой через национальные праздники

Резюме

В статье рассматривается важность знакомства детей дошкольного возраста с
народной культурой через национальные праздники. Подготовка и проведение
народных праздников в дошкольном возрасте создают благоприятную среду, которая
позволяет развивать и укреплять новые личностные качества. Дети осваивают
народные традиции и обычаи с помощью праздников в форме развлечений. Проведение
праздника вместе с старшими людьми вызывает у детей глубокий интерес к традициям
традиционной народной культуры и развивает внутренний духовный мир. Праздники
способствуют развитию нравственного воспитания детей, а также их взаимодействию с
социумом.

S. Aliyeva

Acquaintance of preschool children with national
culture through national holidays

Summary

The article discusses the importance of preschool age acquaintance with folk culture
through national holidays. Preparation and holding of national holidays in preschool age
create a favorable environment that allows you to develop and strengthen new personal
qualities. Children learn folk traditions and customs through holidays in the form of
entertainment. Carrying out the holiday together with the older people arouses children's deep
interest in the traditions of traditional folk culture and develops the inner spiritual world.
Holidays contribute to the development of moral education of children, as well as their
interaction with society.
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Şagird şəxsiyyətinin formalaşması, onun bilik və bacarıqlarının yaranaraq inkişaf
etdirilməsi işində mükəmməl tədris materiallarının əhəmiyyəti böyükdür. Düzgün seçilərək
doğru istiqamətdə tədris resursu kimi istifadə edilən nümunələr şəxsiyyətin təfəkkürünün və
bacarıqlarının tələb olunan səviyyəyə çatdırılmasının əsas amillərindəndir.

Bu mənada ibtidai siniflərdə şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin tədrisinin rolu böyükdür.
Nəzərə almaq lazımdır ki, folklorşünasılıq xalq ədəbiyyatı nümunələrinin yazıya alınması,
toplanması ilə başlayır. Həmin əsərlərin mənşəyi, yaranması, ideya və bədii xüsusiyyətləri
barədə mübahisə, mülahizə və müşahidələr aparılır, nəticədə materiallar sistem halına
salınaraq folklorşünaslıq elmini yaradır. Əlavə olaraq qeyd edək ki, “Azərbaycanda şifahi
xalq ədəbiyyatının janrlar üzrə sistemli şəkildə öyrənilməsinə, əsasən, 30-cu illərdən – ali
məktəblərimizdə müəyyən proqram tələbləri səviyyəsində ilk mühazirələrin yarandığı vaxtdan
başlanmışdır” (1,3). Bu elmi-praktiki proses folklorun əhəmiyyətinin ziyalılarımız tərəfindən
aydın dərk olunmasının göstəricisi idi.

Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri xalq düşüncə və təfəkkürünün, təcrübəsinin mükəmməl
şəkildə əks olunduğu məcmudur. Burada vətənpərvərlik, əməksevərlik, humanizm, dostluq,
qardaşlıq, düşmənlərə qarşı birləşmək, ədalətsizliyə, ictimai zülmə qarşı mübarizə və s. kimi
milli və bəşəri ideyalar ifadə edilir, əksini tapır.

Şagird bacarıqlarının formalaşmasında, onun təfəkkürünün inkişafında, onların
vətənpərvər, milli və bəşəri ruhda böyüməsində, xeyri şərdən, yaxşını pisdən ayıra bilməsində,
milli adət-ənənənin yaşadılmasında, başqa xalqlara hörmət, düşmənlərə nifrət və s. kimi gözəl
keyfiyyətlərin formalaşmasında şifahi xalq ədəbiyyatının rolu danılmazdır. Elə bu səbəbdən
də şifahi xalq ədəbiyyatının çox böyük pedaqoji əhəmiyyətə malik olması daima pedaqoji
araşdırmalarda diqqət mərkəzində olmuşdur. Hələ XIX-XX əsr Azərbaycan maarifçiləri ilk
milli şagird-uşaq dərsliklərini yaradarkən xalq ədəbiyyatına müraciət etmişlər. “XX əsrin
ortalarında Azərbaycanın kənd və şəhərlərində orta əsr ətaləti hökm sürən mollaxanaların
əksinə olaraq yeni tipli ibtidai təhsil ocaqları açılmışdı. Bu məktəblərdə şagirdlərə dünyəvi
elmlər haqqında biliklər verməklə yanaşı, yazılı və şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri də
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öyrədilirdi. Uşaqların savadlanmasında, mənəvi cəhətdən sağlam yetişməsində XIX əsrin
sonu və XX əsrin əvvəllərində çapdan çıxan müntəxəbat, əlifba və qiraət kitablarının böyük
rolu olmuşdur” (7,77). Əlbəttə, gətirdiyimiz sitatda razı olmadığımız məsələlər də vardır.
Məsələn, orta əsrlər dövründə Azərbaycanın, eləcə də yaxın Şərqin əksər dünya şöhrətli
ziyalıları mollaxana və mədrəsə təhsili almışlar. Həmin məktəbləri bütünlüklə geri qalmış
mərkəzlər kimi adlandırmaq düzgün yanaşma deyil. Düşünürük ki, yuxarıdakı sitatda verilmiş
həmin məqam sovet ideologiyasının təsirinin nəticəsi idi. Amma folklorun tədris
proqramlarına daxil edilməsinin əhəmiyyətini əks etdirə bilir. Müəllif sonra qeyd edir ki,
“dərsliklərə uşaqların yaş səviyyəsinə, biliyinə uyğun folklor nümunələrinin salınması
təsadüfi deyildi. Hər şeydən əvvəl, xatırlamaq lazımdır ki, tərtibçilərin əksəriyyəti zəhmətkeş
xalqın içərisindən çıxmışdı. Onlar özləri uşaqlıqda el ağsaqqallarından eşitdikləri nağıl, layla,
atalar sözü, tapmaca, yanıltmac və nəğmələrlə tərbiyələnmişdilər. Bu dövrdə işıq üzü görən
dərsliklər çoxdur. Burada yalnız səhifələrində uşaq folkloru nümunələrini əks etdirənlərdən
söhbət açacağıq. Belələrinə misal olaraq: 1. A.Çernyayevski və S. Vəlibəyovun «Vətən dili»
(II hissə, I nəşr, Tiflis, 1888); 2. R.Əfəndiyevin «Uşaq bağçası» (I nəşr, İstanbul, 1898 və IV
nəşr, Bakı, 1912), «Bəsürətül-ətfal» (Bakı, 1901); 3. M.Mahmudbəyov və başqalarının «İkinci
il» (Bakı, 1908 və 1912-ci il nəşrləri); 4. A.Şaiqin «Uşaq gözlüyü» (Bakı, 1910 və 1919-cu il
nəşrləri), «Gülzar» (Bakı 1912); 5. Mirzə Abbas Abbaszadənin «Birinci il tatar əlifbası» (IV
nəşr, Bakı, 1913) və 6. A.Əfəndiyevin «Son türk əlifbası»nı (Bakı, 1919) göstərə bilərik”
(7,77).

Xalq ədəbiyyatının müxtəlif janrları barədə görkəmli ədəbiyyatşünas alim, ictimai xadim,
pedaqoq F.Köçərlinin çox maraqlı və dəyərli nəzəri fikirləri vardı. O, folklorun təlim-tərbiyə
üçün əhəmiyyətini ilk plana çəkərək deyirdi ki, “o millət ki, öz tarixini, dolanacağını, vətənini
və dillini sevir – bu qisim əsərləri kamal – şövq və diqqətlə cəm edib sərmayə kimi saxlayır
və balalarının ilk təlim və tərbiyəsini onları oxutmaq ilə başlayır”(1,44).

Uzun müddət yeni tipli məktəblərdə tədris materialı-dərslik kimi istifadə edilən folklor
nümunələrinin daxil edildiyi “Balalara hədiyyə” dərsliyi F.Köçərliyə folklorşünasılıq və
dərslik yaratma işi tariximizdə çox böyük mövqe qazandırmışdır. O, “Balalara hədiyyə olaraq
millətimiz yaratdığı nağıl və hekayələrdən, məsəl və tapmacalardan və bir çox dürlü
mənzumələrdən bu məcmuəni tərtib qıldım ki, onlar unudulub xatirələrdən çıxmasın” (1, 44-
45) fikirləri ilə məqsədini aşkar şəkildə bildirirdi.

Maarifçilərin folklor nümunələrindən istifadə etməsinə səbəb xalq ədəbiyyatının özünün
bütün inkişaf mərhələlərində xalqın estetik tərbiyəsinə xidmət etməsi və əsl tərbiyə məktəbi
olmasıdır. Buna misal olaraq xalq məsəllərini, atalar sözlərini, tapmacaları, mövsüm və
mərasim nəğmələrini, bayatıları, nağılları, dastanları, sanamaları və digər ədəbi növ və
janrlarda yaranmış nümunələri göstərə bilərik. “Folklor həm də uşaqların hərtərəfli inkişafına
və yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşmasına böyük təsir göstərir. Böyüklərin oxuduqları
mahnılarla ovuna-ovuna, nağıllarla sehr, möcüzə aləminə qovuşa-qovuşa, tapmacalarla
düşünə-düşünə onlar yaratmaq, söz demək həvəsinə düşürlər” (7, 8).

Müasir təhsilin və proqramlarının qarşısında əsas həyati bacarıqlara malik olan şagird-
vətəndaş yetişdirmək, onda milli və bəşəri dəyərlər formalaşdırmaq, təfəkkürünün cəmiyyət
həyatına, ömürboyu təhsilə imkan verəcək səviyyədə inkişaf etdirməkdir.

Bildiyimiz kimi 2008-ci ildən etibarən ölkəmizin bütün orta ümumtəhsil məktəblərində
dərslər yeni qaydada, kurikulum proqramına uyğun olaraq aparılır. Dərslərin yeni qaydada
keçirilməsi folklorun ibtidai siniflərdə tədrisini daha da genişləndirmək üçün əlverişli
imkanlar yaratmışdır. Hazırda orta ümumtəhsil məktəblərin ibtidai siniflərinin “Azərbaycan
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dili” dərsliklərində çoxlu sayda folklor nümunələri, şifahi xalq ədəbiyyatına aid məlumatlar
verilmişdir. Misal olaraq ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinif “Azərbaycan dili” dərsliyində
təqdim edilmiş “Novruz bayramı” mətnini göstərə bilərik. Həmin mətn Novruz bayramı
haqqında şagirdə informasiya verir. Bildiyimiz kimi Novruz bayramı çox böyük mənəvi gücə
malik olub xalqımızın qədim adət-ənənələrini, şagirdlər üçün vacib olan bir çox məqamları
özündə birləşdirir. İbtidai sinif müəllimi bu mətndən istifadə etməklə, yeni dərs proqramına
uyğun olaraq balaca fidanlarımıza fəsillər və onların bir-birini izləməsi, fərqli və oxşar
cəhətlərini müəyyən etməyi, torpağın necə canlanması, çılpaqlanmış ağacların
tumurcuqlayaraq çiçəklənməsi, quşların köç etməsi haqqında məlumat verərək onların ətraf
aləm haqqında bilgilərini daha da genişləndirə, vətənə, ölkəyə, dünyaya məhəbbət, ənənələrə
hörmət, sevgi hissini tərbiyə edə bilər. Mətndə “çərşənbə axşamı” ifadəsi də öz əksini tapıb.
Bununla da şagirdlər müəllimin köməyi ilə həftənin günləri ilə daha da yaxından tanış olur və
onları mənimsəyərək öyrənir. Kosa və keçəlin məzəli zarafatları, novruz tonqalının qalanması,
yumurta döyüşdürülməsi uşaqların marağına səbəb olaraq onları əyləndirməklə yanaşı, həm
də qədim, milli adət-ənənələrimizlə yaxından tanış edir. Bundan başqa, müəllim uşaqlara
papaq atma adətindən danışaraq onlarda maddi mülkiyyətlərini lazım olan kəmiyyətdə
paylaşmaq dəyəri kimi gözəl əxlaqi keyfiyyətləri formalaşdıra bilər.

Yeni dərs proqramına uyğun olaraq müəllim şagirdləri bu mövzunu kəşf edərək, sevərək,
tədqiqatlar apararaq mənimsəmələri üçün tədqiqat aparma-evdə böyüklərlə söhbətlər edərək
mövzunu mənimsəmə tapşırığını verə, uşaqlara bayramın atributları sayılan Kosa, Keçəl,
Bahar qızı, səməni, şəkərbura, paxlava, qoğal və s. kimi rəmzləri, onların xarakterini açmaq
üçün rollar da verə bilər. Uşaqlar bu obrazları canlandırmaqla onlarla daha yaxından tanış olar
və onları yaddaşlarına həkk edərlər.

Göründüyü kimi, özündə bir çox folklor nümunəsinin motivlərini daşıyan bu kiçik
mətndən istifadə etməklə şagirdlərə nə qədər vacib bilgilər, məlumatlar vermiş oluruq.
“Vətənə, torpağa məhəbbət hissinin formalaşmasında folklor nümunələrinin imkanları
genişdir. Xalqın ən şirin arzu və istəklərini bildirən, onun daim yaddaşında yaşayan
nümunələr dildən-dilə, nəsildən-nəslə keçir. Folklor nümunələri içərisində, xüsusilə
oxşamalar, bayatılar, laylalar, nağıllar, dastanlar, atalar sözləri insanları haqqa, ədalətə
səsləmiş, üstündə yaşadığı müqəddəs torpağa sədaqətli olmağa çağırmışdır” (4,73).

Şagirdlərin kiçik yaşlarından şəxsiyyət kimi formalaşması üçün ibtidai siniflərdə şifahi
xalq ədəbiyyatı nümunələrinin tədrisi çox zəruridir. Bunların içində ən maraqlı janrlardan biri
nağıllardır. Bütün nağılları uşaqlar maraqla dinləyir, yadda saxlayır və dönə-dönə, həvəslə
nəql edirlər. Bu janr içərisində isə uşaqlar üçün daha maraqlı olan alleqorik nağıllardır.
“Alleqorik nağıllar böyük ustalıqla yaradılan nümunələrdir. Bunlarda uşaqların yaş
xüsusiyyətləri, psixologiyası, maraq dairəsi çox məharətlə nəzərə alınmışdır. Alleqorik
nağılların əsas iştirakçıları olan əşyalar və xüsusilə heyvanlar insan kimi danışdırılır, insanlara
xas olan xasiyyətlər onların üzərinə köçürülür. Bu tip nağıllar konkret və lakonik olur,
hadisələr aydın və yığcam təsvir olunur, uzun uzadı epizodlara, sehrli macəralara yer
verilmir”(1, 220). Bu qəbilədən olan, 1-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyində verilmiş “Ayı və
Kəndli” nağılına nəzər salaq.

“AYI VƏ KƏNDLİ
(Rus xalq nağılı)

Kəndli həyətini belləyirdi. Torpağı əkinə hazırlayırdı. Ayı ona yaxınlaşdı:
— Gəl şərik olaq.
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— Olaq, — deyə kəndli razılaşdı. — Bəs əkdiyim məhsulu necə böləcəyik?
— Çox sadə. Üstü mənim olar, kökü sənin.
Kəndli razılaşdı və sahəsinə kartof əkdi.
Məhsul yetişəndə ayıya dedi:
— Kartof çox yaxşı yetişib. Yarpaqları böyük və yamyaşıldır. Sən onları yığ, mən də

torpağın altındakı kartofları.
Ayı kəndlinin sahəsindən əliboş getdiyinə görə çox əsəbiləşdi.
Növbəti il ayı ağıllı tərpəndi.
— Bu dəfə əkəcəyimiz bitkinin kökü mənim, üstü sənin olsun, — dedi.
Kəndli sahəsinə buğda əkdi. Məhsul yetişəndə yenə ayını çağırdı. Ayı tarlaya gələndə çox

təəccübləndi. Çünki kəndli sünbülləri özünə götürüb köklərini ayıya saxlamışdı.
Bununla da kəndli və ayının dostluğu pozuldu” (5, 120).
Kurikulum qaydalarına əsasən bu nağıl şagirdlərdə məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürün

formalaşmasına, ətraf aləm haqqında təsəvvürlərin genişlənməsinə, əməyə məhəbbət hissinin
tərbiyəsinə yardımçı olur. Mətndə insan ağıllı, əməksevər, ayı isə heç bir iş görmədən hazıra
nazir olan bir tənbəl kimi göstərilir. Beləliklə, şagirdlərimiz mətni oxuyarkən dərk edirlər ki,
insan ağlı və zəhməti ilə bütün çətinliklərin öhdəsindən gələrək istədiklərinə nail ola bilər.
Tənbəl, bütün gününü yatmaqla keçirən, heç bir iş görməyən birisi isə, təbii ki, uğur əldə edə
bilməyəcək. Bunlarla yanaşı, şagirdlərimiz tərəvəzlər, dənli bitkilər, növbəli əkin prosesləri və
s. vacib həyati məsələləri haqqında məlumatlar əldə edərək onların oxşar və fərqli cəhətlərini
müəyyən edərək müqayisə etmək, fərqləndirmək kimi bacarıqlara yiyələnirlər.

Nağıl nümunəsi şagirdin tənqidi və məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsinə də
yardımçı olur. Belə ki, şagirdə insan və ayının əməllərindəki doğru və yanlış cəhətləri tapmaq,
müqayisələr aparmaq üzrə tapşırıqlar verilməklə onlarda tənqidi təfəkkürün inkişafına nail
olmaq olar. Eyni zamanda kəndli burada mənqiti cəhətdən düşüncəli, uzaqgörən, işini
planlaşdıran, öz məntiqi ilə ayını məğlub edən qəhrəmana çevrilə bilər. Bu da şagird üçün
nümunədir. Həmin nüumunə şagirddə ağıllılığa, dərrakəliliyə hörmət hissini formalaşdıra
bilər.

4-cü sinif “Azərbaycan dili” dərsliyində “Şah Abbas və vəzirləri” rəvayəti verilmişdir (6,
135). Burada Şah Abbasın gəzinti zamanı vəzirlərini yoxlamaq məqsədi ilə onlarla ayrı-
ayrılıqda apardığı dialoqdan, vəzirlərin bir-birinə olan sevgi və hörmət hissindən, onların
elmləri qədər də ürəklərinin böyük olmağından bəhs edilir.

Bu mətn dostluğu, qardaşlığı, mehribanlığı, sədaqəti, xeyirxahlığı tərənnüm edir.
Sadaladığımız bu gözəl keyfiyyətlər şagirdlərdə əxlaqi zövqün formalaşmasına kömək edir.

Çəkdiyimiz nümunələrdən də aydın olur ki, ibtidai siniflərdə folklor materiallarının tədrisi
əsasən aşağıdakı keyfiyyət və bacarıqların yaranmasına və möhkəmlənməsinə xidmət edir:

1. Milli dəyərlərə hörmət
2. Vətənpərvərlik hissi
3. Ümumbəşəri dəyərlər
4. Dostluq hissi
5. Sədaqət
6. Məntiqi təfəkkürün inkişafı – tapmaca
7. Tənqidi təfəkkürün inkişafı – nağıl, rəvayət
8. Yaradıcı təfəkkürün inkişafı - əfsanə, nağıl
9. Düzgün danışıq (nitqin inkişafı) – yanıltmac və s.
Beləliklə, folklor materialları kompleks şəkildə pedaqoji prosesin tərkib hissəsi olub,
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şəxsiyyətin formalaşmasında əvəzolunmaz rola malikdir. Burada müəllimlərin də üzərinə
böyük iş düşür. Hər bir peşəkar müəllim yeni təlim nəzəriyyələrindən, qabaqcıl pedaqoji
təcrübələrdən, həvəsləndirici metodlardan istifadə edərək şagirdlərdə lazımı bilik, bacarıq və
vərdişləri formalaşdırmağı qarşısına məqsəd qoymalı və buna maksimum dərəcədə nail
olmalıdır. Örnək olaraq Şamaxı şəhər 2 №-li tam orta məktəbin müəllimi Tünzalə
Bağırovanın “Torpağın nağılı” mövzusunda apardığı dərsin gedişinə nəzər sala bilərik.
Müəllim dərsə suallar əsasında başlayır: “Hər bir sualın cavabında şagirdlərimə
“minnətdaram”, “təşəkkür edirəm”, “çox sağ ol” kimi sözlər deməklə həvəsləndirirəm. Daha
dolğun, dəqiq cavab verənləri isə alqışlayırıq.

M: Uşaqlar, sizin üçün ən əziz olan kimdir?
Ş: Ana.
M: Daha sonra?
Ş: Vətən.
M: Vətən dedikdə nə başa düşürsünüz?
Ş: Vətən dedikdə ana torpaq başa düşürük.
M: Bəs nə üçün məhz torpaq?
Ş: Çünki vətən və torpaq anlayışı bir-biri ilə yaxın məna kəsb edir.
Digər şagird isə belə cavab verir:
Ş: Canlıların yaşaması üçün ən vacib amillərdən biri də torpaqdır” (4,86). Daha sonra

müəllim mövzunun adını səsləndirir, mətn oxunur, təhlil olunur, şagirdlərə mətndən suallar
verilir. Müəllim tərəfindən bu formada aparılan dərsdə həm bütün şagirdlər iştirak edir,
suallara cavab axtarmaqla təfəkkürləri inkişaf etdirilir, vətənə, torpağa, anaya sevgi hissi
aşılanır, həm də torpağın əhəmiyyətindən, nağılda deyildiyi kimi, alaq otlardan təmizlənmiş
olarsa, torpaqdan bol məhsul götürülməsi haqqında bilgilər verilir.

Beləliklə, müəllimlər dərsliklərə salınmış və əlavə folklor nümunələrindən istifadə
etməklə şagirdləri düzgün istiqamətləndirməyi bacarmalı, məqsədyönlü və düzgün
tapşırıqlarla dövlət standartlarını reallaşdırmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərin şəxsiyyəti kimi formalaşmasında tədris materiallarının
əhəmiyyəti böyükdür. Bu mənada ibtidai siniflərdə şifahi xalq ədəbiyyatı, o cümlədən folklor
nümunələrinin tədrisi mühüm rol oynayır. Məqalə də bu mövzuya həsr olunduğundan onu
aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, XIX-XX əsr Azərbaycan
maarifçilərinin ilk milli şagird-uşaq dərsliklərini yaradarkən xalq ədəbiyyatına müraciət
etdikləri nümunələr də verilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar faydalana bilərlər.
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Şəhidlərin qanı, anaların gözyaşları, ziyalıların mürəkkəbi ilə müstəqillik qazanmış
Azərbaycan — ana yurdumunzun qarşısında duran vacib ünsürlərdən biri də Vətənə, millətə
layiqli, sağlam gələcəyi olan, sağlam ruhlu, sağlam düşüncəli, milli mənəvi dəyərlərə hörmət
edən, vətənpərvər, bir sözlə, əsl şəxsiyyətlər yetişdirmək siyasətidir. Məhz bunun nəticəsi
olaraq, bu gün respublikamızda uğurlu gənclər siyasəti həyata keçirilir. Gələcəyimizin
sağlamlığı məhz məktəb daxilində, ailə daxilində müəllim və valideynlərin səyi nəticəsində
formalaşır. Uğurlu gələcəyimiz öz başlanğıcını ailədən götürərək, məktəb daxilində pedaqoji
proses zamanı öz pik nöqtəsinə qədəm qoyur.

Vaxt – keçib getdikdən sonra geriyə dönüşü mümkünsüz olan bir ünsürdür. Vaxtın
dəyərini anlamayanlar asudə vaxtlarını boş, mənasız işlərə sərf edirlər. Valideyn və
müəllimlər məhz şagirdlərin öz asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün onlara dəstək
olmalı, yol göstərməlidirlər. Lakin bunun üçün ilkin olaraq müəllim və valideynlər asudə
vaxtın təşkilinə aid pedaqoji təhsilə yiyələnməlidir. Onların pedaqoji təhsilə yiyələnmələri
asudə vaxtın səmərəli istifadəsi üçün əhəmiyyət kəsb edir. Problem burasındadır ki, bəzi
müəllim və valideynlər asudə vaxt anlayışını kifayət qədər düzgün mənasında anlamayırlar.
Və bu məktəblilərin asudə vaxtını necə keçirməsinə nəzarətə öz mənfi təsirini əks etdirir.

Məktəblilərin asudə vaxtı dedikdə, təkcə istirahət və bayram günləri nəzərdə tutulmur.
Asudə vaxt məktəbdən sonra ev tapşırıqlarını, gündəlik tələbatlarını ödədikdən sonra qalan
zaman diliminə deyilir.

Belə asudə vaxt zamanı məktəbli özü seçim edərsə, bu çox nadir halda səmərə verər.
Adətən problemli ailələrdə, ailənin uşağın vaxtını səmərəli istifadə edilməsinə yönəlmiş
dəstəyi göstərməyə zamanı olmur və nəticədə şagird asudə vaxtı öz seçimi ilə dəyərləndirərək
pis vərdişlərə yiyələnə bilir. Bu baxımdan şagirdlərin asudə vaxt zaman dilimində edəcəkləri
fəaliyyətlərin istiqamətləndirilməsində valideyn və pedaqoqların əməyi danılmazdır.

Asudə vaxtın səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi gənclərin gələcəyi üçün çox vacibdir.
Belə vərdiş hələ onlar uşaq ikən aşılanarsa, daha səmərəli, məhsuldar olar.

Asudə vaxtın düzgün istifadə edilməsi şagirdlərdə ünsiyyət bacarığının formalaşmasında
da təsirini göstərir. Belə ki, gənclərin asudə vaxtı üçün nəzərdə tutulan klublarda, onlar özləri
ilə eyni maraq dairəsinə xas olan şagirdlərlə birgə fəaliyyət göstərir, maraqları üzərinə dialoq
qurub söhbət edirlər. Bu isə öz növbəsində qrup üzvlərinin bir birlərinin fikirlərinə hörmətlə
yanaşmasına, ortaq razılığa gəlməsinə şərait yaradır. Bütün bunlar, asudə vaxtdan düzgün
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istifadə edilərsə, şagirdlərin müsbət keyfiyyətlərlə silahlandırılmasına sübutlardır.
Məktəblilərin asudə vaxtının təşkilində müəllimlərin. Valideynlərin pedaqoji təhsilinin

olması, asudə vaxtın sağlam təşkil edilməsi gənclərin fiziki, psixoloji və şəxsi keyfiyyətlərinin
formalaşmasına və inkişafına müsbət təsir edir. Belə ki, günümüzün hər sahəsində tətbiq
edilən, yeni texnologiya məhsulu olan, gənclərin daha çox marağına səbəb olan internet,
yanlış və məlumatsız şəkildə istifadə edilərsə, bərabərində neqativ hallarda gətirə bilər ki,
valideyn və müəllimlər bu cür halların baş verməməsi üçün şagirdlərə asudə vaxtlardan
səmərəli istifadənin müsbət nəticələrini aşılamalıdırlar.

Şagirdi asudə vaxt dilimində özü ilə baş-başa qoymaq əvəzinə onlara yaxınlaşmaq, iç
dünyalarında baş verənləri anlaya biləcək şəkildə psixoloji söhbətlər aparılmalıdır. Məktəb
daxilində və ya ailə daxilində həmyaşıdları ilə birlikdə görüşlər təşkil edib, hər görüşə
əvvəlcədən planlaşdırılmış mövzular üzrə kitablar, hekayələr oxuyub, müzakirələr aparmaqla,
onları yormadan həm təhsil vermək, həm də eyni zamanda tərbiyə etmək mümkün haldır.

Uşaqlar çiçəklənən Azərbaycanımızın gələcəyidir. Gələcəyimizə bu gün necə baxırıqsa,
elə də bizim qarşımıza çıxacaq. Bu vacib məsələdə məktəb rəhbərliyi, psixoloqlar, müəllimlər
və valideynlər məsuliyyətli olmalıdırlar.

Bütün sadaladığımız asudə vaxtdan istifadəyə şagirdləri bədii əsərlər oxumağa
həvəsləndirməyi də tərəddüd etmədən əlavə edə bilərik. Asudə vaxtını bədii əsərlər oxuyaraq
keçirən şagird söz ehtiyatı ilə silahlanacaq, dərslikdən əlavə kitablara maraq göstərəcək və
mütaliə bacarığı formalaşacaq. Ən vacibi isə müasir dövrün qlobal probleminə çevrilmiş,
onların marağını daha çox cəlb edən mobil telefon, kompyuter, planşet və s. kimi
avadanlıqlara maraqları azalacaq. Lakin onların asudə vaxt dilimində oxumağa başlayacağı
bədii əsərlərə valideyn və müəllimlərin nəzarəti mütləqdir. Onların oxuduğu bədii əsərlər
proqram əsasında qazandıqları biliyi dərinləşdirməyə xidmət etməli, öyrədici, tərbiyəedici və
inkişafetdirici texnologiyaya malik olmalıdır.

Şagirdlərin mütaliəsi üçün elə əsərlər seçilməlidir ki, bu əsərlər şagirdlərdə psixoloji
problem yaratmasın, əksinə şagirdlərdə əməyə, zəhmətə bağlılıq, Vətənə, torpağa məhəbbət,
böyüklərə hörmət, özünə və ətrafındakılara hörmət hissi formalaşdırsın. Onları düşünməyə
sövq edib, insani keyfiyyətləri aşılasın.

Bədii əsərlərin mütaliəsi şagirdlərin insani duyğularını zənginləşdirir, mənəviyyatına
müsbət təsir edir. Onlarda xeyirxahlıq hissi formalaşdırır və söz ehtiyatını zənginləşdirir.
Bədii ədəbiyyat mütaliəsi tənqidi təfəkkürün, yaradıcı təfəkkürün, eyni zamanda nitq
mədəniyyətinin formalaşmasına, sərbəst düşünüb, nəticə çıxarmalarına səbəb olur.

Şagirdlərin asudə vaxtı elə təşkil edilməlidir ki, bu onların dərs ili ərzində öyrəndiklərini
inkişaf etdirsin və öyrəndiklərini təcrübədə istifadə etdirsin. Asudə vaxt elə təşkil edilməlidir
ki, məktəblilərin əldə etdikləri biliklər təcrübədə tətbiq edilsin. Belə nəticəyə gəlmək olar ki,
asudə vaxt öyrənilənlərin təcrübədə tətbiqidir.

Müəllimlər məktəbliləri asudə vaxt zamanında dərsdə adlarını eşitdikləri məkanlara
səyahətə apara bilərlər. Asudə vaxt eyni zamanda məktəblilərin marağına uyğun təşkil
edilməlidir. Məktəb ili başa çatdıqdan sonra məktəbli artıq öz bacarığının, öz asudə vaxtının
ağasına çevrilir. Müəllim və valideyn bu vaxtdan istifadəni öz maraqları üzərində təşkil edib,
məktəblinin marağını nəzərə almazsa, bu artıq vaxt itkisinə səbəb olacaqdır. Asudə vaxtın
təşkilində hər şeydən əvvəl məktəblinin marağı nəzərə alınmalıdır, çünki bu onların özlərini
kəşf etmələrinə, yeni məsuliyyətlər öhdələnib, ona nəzarətə yiyələnməklərinə səbəb olacaqdır.
Şagirdlərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinin vacibliyi qədər, onların özlərinə asudə
vaxtdan düzgün istifadəni aşılamaq da vacib amillərdəndir.
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Asudə vaxtın təşkili ilə bağlı başqa maraq yaradıcı yollar da vardır ki, bunlara foto-
səkillərin çəkilməsi və s. kimi yaradıcı işlərlə məşğul olmaq da səmərəlidir. Belə
məşğələlərdə məktəblilərin əməyə münasibəti yüksəlir, zəhmətkeş və intizamlı insan kimi
formalaşır.

Asudə vaxtın səmərəli təşkilində müəllimin pedaqoji təhsilinin əhəmiyyəti nəzərə
çarpacaq şəkildə vacib məsələdir. Müəllimin pedaqoji təhsili onun silahıdır. Müəllim eyni
zamanda valideyn görüşləri təşkil edərək, ailələrə baş çəkərək bu məsələ ilə əlaqəli
valideynlərin maarifləndirilməsi istiqamətində də səy göstərib, nəticələr əldə etməlidir ki,
asudə vaxtın təşkili öz səmərəsinin məhsulunu dərə bilsin. Bağban nə qədər çiçəklər barəsində
məlumatlı olarsa, bir o qədər çox məhsul əldə edər.

Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, şagirdlər asudə vaxtlarında
nəzarətsiz qalarsa, mənfi maraqlara meyl edərlər ki, bu gələcəyimiz olan məktəblilərin
tərbiyəsində boşluqların yaranmasına səbəb olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, bu mövzu üzrə bütün
materiallarda asudə vaxtın düzgün təşkil edilməsi yolları müəllim və valideynlərin pedaqoji
təhsili yönündə istiqamətləndirilir, lakin vacib olan amillərdən biri isə asudə vaxtın düzgün
təşkil edilməsinin şagirdin özünə aşılanmasıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Asudə vaxtın düzgün təşkili məktəblilərdə
fiziki, psixoloji və şəxsi keyfiyyətləri formalaşdırır və onun inkişafına təsir edir. Sonda
məktəblinin biliyə, təhsilə marağı artır. Ona görə də bu məqalədən orta ixtisas və orta
ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Р. Хагвердиева

Значение педагогического образования учителей
и родителей в организации досуга школьников

Резюме

Организация досуга школьников всегда была одним из актуальных вопросов.
Допустим, что педагогическое образование учителей и родителей также имеет большое
значение в решении этой проблемы. В статье рассматриваются пути совместного
решения этого важного вопроса.
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R. Haqverdieva

The importance of pedagogical education of teachers
and parents in organizing leisure time of pupils

Summary

Organization of leisure time for pupils has always been one of the topical issues. Let's
admit that the pedagogical education of teachers and parents is also of great importance in
regulating this problem. The article explores the ways of joint resolution of this important
issue.

Redaksiyaya daxil olub: 19.04.2019
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Əməyin təşkilində bağçanın valideynlərlə əlbir işi və
uşaq bağçası müdirinin əmək tərbiyəsinə nəzarəti

Tamilla Rzayeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
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BMT-nin “Təhsil əsri” elan etdiyi XXI əsrdə cəmiyyətin bütün sahələrində ciddi
dəyişikliklər baş verməkdədir. Hazırda cəmiyyətin inkişaf tempi sürətlənir, siyasi, sosial-
iqtisadi seçim imkanları genişlənir, iqtisadiyyatın inkişafı ilə bərabər rəqabət də güclənir. Bu
da iqtisadiyyatda sadə əmək məşğulluğu sahələrini tədricən azaldır, peşə ixtisasının artırılması
və yenidənhazırlanmasını tələb edən struktur və məzmun dəyişiklikləri baş verir, biliklərə
əsaslanan iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun kadr hazırlığı mühüm məna kəsb edir.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində əmək tərbiyəsi uşaqları əmək fəaliyyətinə müsbət
münasibət formalaşdıran, onlarda işləməyə arzu və istək yaradan çox vacib bir prosesdir.
Daha dəqiq desək, “... məktəbəqədər təhsilin məqsədi uşağın fiziki, psixi, emosional, sosial və
intellektual potensialının inkişafı üçün şərait yaratmaq, uşaqların sadə əmək vərdişlərinə
yiyələnməsini təmin etmək, uşaqlarda məntiqi və yaradıcı təfəkkürün ilkin elementlərini
formalaşdırmaq və istedadlı uşaqların erkən yaşdan üzə çıxarılmasını təmin etməkdən
ibarətdir”.

İnsan fəaliyyəti sistemində əmək xüsusi yer tutur. Əmək fəaliyyəti son nəticədə özünün
məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Məhz buna görə də əməyi müəyyən ictimai-faydalı, maddi və ya
ideal məhsullar istehsalına yönəldilmiş fəaliyyət kimi qəbul edirlər. Əmək fəaliyyəti təkcə
insanın maddi və mənəvi tələbatlarını ödəməyə xidmət etmir, o, eyni zamanda insanın bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasında aparıcı rol oynayır.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi yalnız uşaq bağçasında deyil, ev şəraitində
də davam etməlidir. Uşaqların məsuliyyətli və işgüzar olması üçün pedaqoq hər bir yaş
qrupunda əmək tərbiyəsinin təşkilinin əsas metodlarını bilməlidir. Uşaqların uğurlu və
hərtərəfli inkişafı üçün valideynlərə də məsləhətlər vermək pedaqoqun vəzifələrinə aiddir.
Əmək tərbiyəsinin düzgün təşkili üçün pedaqoq valideyn iclasları təşkil etməli və valideynləri
uşaqların yaş xüsusiyyətləri ilə tanış edərək onlarla hansı işlərin aparılmasını tövsiyə
etməlidirlər. O, həmçinin uşaqların ailə şəraiti ilə tanış olmalı, valideynləri pedaqoji şuraya
dəvət etməli, valideynlərin iştirakı ilə əmək tərbiyəsinə aid tədbirlər keçirməli, dairəvi masa
təşkil etməli, müxtəlif mövzularda təqdimatlar etməli, onların bir-biri ilə əlaqə saxlamasına və
qarlı inamına nail olmalıdır. Ən vacib şərt səyləri birləşdirərək tam şəxsiyyət yetişdirməkdir.

Məktəbəqədər təhsilin ümumi məqsədi müasir cəmiyyətdə yaşamaq üçün zəruri olan fiziki,
sosial, davranış, intellektual və əmək vərdişlərinin inkişafıdır. Üstünlük biliklərin
qazanılmasına deyil, uşaqların təşəbbüskarlığının inkişafına, sosial kompetensiyaların
inkişafına verilir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin işi uşaqları həyatda uğur qazanmağa,
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müxtəlif fəaliyyət növlərinin vərdişlərini inkişaf etdirməyə, bilik qazanmağa səy göstərməyi
formalaşdırmaq və müstəqil düşüncə tərzinə yiyələnməyə istiqamətlənir. Uşaqlar çevik
vərdişlər əldə etməli, intellektual və nitq inkişafının müəyyən səviyyəsinə çatmalı, şəkil
çəkmək və təsviri fəaliyyətin başqa növlərini mənimsəməlidirlər. Tərbiyəçinin vəzifəsi
inkişafetdirici mühit yaratmaq, bu mühitdə hər bir uşağın inkişafına dəstək vermək, uşaqların
davranış və psixologiyasını öyrənmək və asudə vaxtlarda müstəqil olaraq əmək fəaliyyətini
təşkil etməkdən ibarətdir.

Uşaq bağçasının müdiri uşaqlarla aparılan bütün fəaliyyət növlərinə nəzarət etməlidir. O,
əmək tərbiyəsi üzrə aparılan işlərdə pedaqoqlara dəstək olmalı, onlar üçün şərait yaratmalı və
istiqamət verməlidir. Kadrların əmək tərbiyəsi üzrə peşəkarlığının yüksəldilməsi üçün
vaxtaşırı onların təcrübəsini müzakirə etməli, seminarlar keçirməli, təcrübəni yaymaq
məqsədilə başqa uşaq bağçalarının nümayəndələrini dəvət etməli, dairəvi masa ətrafında
müzakirələr aparmalıdır. Uşaq bağçasının müdiri bu tədbirləri keçirməklə onları daha həvəslə
işləməyə sövq edir və stimullaşdırır. Beləliklə, tərbiyəçi-pedaqoqların xüsusi kurslara
göndərilməsinə ehtiyac qalmır.

İşçilərin rəğbətləndirilməsi sisteminə aşağıdakıları aid etmək olar: ilin yekununa görə
rəğbətləndirmə, uşaqların məktəbə hazırlanmasında olan uğurlarına görə rəğbətləndirmə,
uşaqların tərbiyəsində və təlimində yaxşı nəticələr göstərməsinə görə rəğbətləndirmə,
təntənəli günlərlə bağlı rəğbətləndirmə və s. Mütəmadi rəğbətləndirmələr müdirdən xüsusi
hazırlıq və müəyyən prinsiplərə riayət etməyi tələb edir. Rəğbətləndirmə ədalətli və əmək
uğurlarına uyğun olmalıdır.

Müxtəlif yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi üzrə bacarıq və vərdişlərinin təhlilini, ailələrdə
əmək tərbiyəsinin vəziyyəti və valideynlərlə söhbətlər apararaq müdir çatışmayan və zəruri
olan məsələləri illik planında əks etdirməlidir.

Uşaq bağçasının müdiri və metodist həyətyanı sahədə və qrup otağında əmək tərbiyəsi
üzrə şərait yaradarkən valideynlərin də arzu və təşəbbüslərini dəyərlən-dirərək onları bu işə
cəlb etməlidir: güllərin və tərəvəzlərin əkilməsi, qum üzərindəki oyunlar üçün qum sahəsinin
yaradılması, əmək təlimi üçün lazım olan inventarın təmir edilməsi, heyvan saxlamaq üçün
evcik, quşlar üçün dənlik hazırlanması, qrupların pəncərəsində güllərin və bəzi tərəvəzlərin
əkilməsi üçün dipcəklərin qoyulması və s. Bütün bunlar uşaqların əli çatan yerdə qoyulmalı
və sanitar-gigiyenik tələblərə cavab verməlidir.

Əmək prosesində uşaqlar praktik olaraq ətrafda gördüklərinin əlamətlərini dərk edir,
bitkilərin böyüməsi və dəyişməsini müşahidə edir, heyvanların yaşam tərzi ilə maraqlanır.

Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində əmək tərbiyəsi uşaqları əmək
fəaliyyətinə münasibətini formalaşdıran, onları işləməyə ruhlandıran çox vacib bir prosesdir.
Məqalədə də belə mühüm bir məsələyə həsr olunduğundan onu aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müxtəlif yaşlı
uşaqların əmək tərbiyəsi üzrə bacarıq və vərdişlərinin təhlili verilir, ailələrdə əmək
tərbiyəsinin vəziyyəti və valideynlərlə söhbətlər aparılması üzrə məktəbəqədər tərbiyə
müəssisəsi rəhbərləri ilə metodistlərin görəcəyi işlər araşdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər tərbiyə
müəssisələrinin rəhbərləri, metodistlər istifadə edə bilərlər.
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Т. Рзаева

Совместная работа родителей и детского сада
в организации труда и контроль директора детского

сада над трудовым воспитанием

Резюме

В наше время занятие родителей своей карьерой, отсутствие одного или обоих
родителей, миграционные вопросы в связи с работой, сожительство детей разных
браков в одной семье, уменьшение общения с ровесниками и старшими и другие
требуют чувствительного отношения к воспитанию в детском садике.

T. Rzayeva

Control of gardening with parent and child labor
in the organization of labor

Summary

Goal is that parents are involved in careers, lack of one or both parents, migration related
issues, living in a single family of children of different marriages, decline in communication
with older people and others. requires a more sensitive approach to child-care issues in the
kindergarten.
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Xeyriyyəçilik insanın intellektual mədəniyyətini yüksəldir. Mənəvi dünyanın incisi sayılan
xeyriyyəçilik ulularımızdan gəlib bizə çatmışdır. Bu fikri Dədə Qorqudda “Dirsə xan oğlu
Buğacın boyunu bəyan edir” boyunda yazılan “Ac görsən doyurağıl, yalıncıq görsən donatğıl”,
“Borcluyu borcundan qurtarargül” kimi nəsihətamiz sözlər bir daha təsdiqləyir.

Böyük çex pedaqoqu Yan Amos Komenski yazırdı: “Xeyirxahlıqdan üz döndərən adama
verilən təhsil donuz burnuna taxılmış üzüyə bənzəyir. Qiymətli daşlar qurğuşuna deyil, qızılla
çərçivəyə alındığı kimi bilik də pozğunluqla deyil, xeyirxahlıqla birləşməlidir. Bu zaman həm
öz parıltısını, həm də xeyirxahlığın parıltısını artırar”.

Xeyriyyəçilik (philanthropy) – ya ayrı-ayrı şəxslər, ya da xeyriyyə təşkilatları tərəfindən
təmənnasız olaraq, bir qayda üzrə müntəzəm surətdə ehtiyacı olanlara yardım etməkdir. Yaxın
şəxslərə mərhəmət etmək ənənəsinin yarandığı andan etibarən mərhəmət bu günədək hər bir
müasir hüquqi bazası olan dövlətin və müxtəlif təşkilatların formalarının ən ümdə tərkib
hissələrindən biridir. Yəni, xeyriyyə təşkilatları xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən
qeyri-kommersiya təşkilatlardır və onların əsas məqsədi imkansız ailələrin sosial müdafiəsini
təmin etmək, onlara hərtərəfli maddi, tibbi, sosial kömək göstərmək üçündür. Bununla yanaşı
hər bir ölkədə xeyriyyəçiliyin inkişafının özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.

Belə hallarda yardım göstərilməsi xeyriyyəçilik fəaliyyəti sayılmır:
1. Yardımı alan şəxs yardımı göstərən şəxsin qarşısında mülkiyyət və ya qeyri-mülkiyyət

xarakterli öhdəlik (alınan vəsaitdən və ya əmlakdan məqsədli təyinatla istifadə olunmasına
dair öhdəlikdən başqa) qəbul edirsə;

2. Yardımı alan və yardımı göstərən şəxslər qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılırlarsa;
3. Yardım hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxsə seçki kampaniyasında iştirak etmək üçün

göstərilirsə.
Tədqiqatçılar Azərbaycanda xeyriyyəçiliyin inkişafını bir neçə mərhələyə ayırırlar:
I mərhələ — İslama qədərki dövr. Mərhəmət və xeyriyyəçilik qohum və tayfa vaxtından

meydana gəlmişdir. Birinci mərhələ cəmiyyətə qədərki mərhələ adlanır. Bu mərhələ islam
dininə qədər fəaliyyət göstərdiyi dövrü əhatə etmişdir.

II mərhələ — VII-XII əsrlər. İkinci mərhələ islamın adı ilə bağlıdır. İkinci mərhələ VII
əsrdən başlayaraq bu günə qədər davam edir. Bu dövrdə xeyriyyəçilik ayrı-ayrı şəxslərin və
müqəddəs şəxslərin fəaliyyəti ilə bağlı idi və dövlət qanunlarına daxil edilməmişdir.

Xalqımızın uzun əsrlər boyu islamiyyətlə bağlılığı onun mənəviyyatında xeyirxahlıq
hisslərinin dərin kök salmasına təsir etmişdir. Həzrəti Məhəmməd əleyhissalamın kəlamları
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müsəlmanları mərhəmətə, yaxşılığa sövq edirdi və indi də etməkdədir. Həzrəti Peyğəmbər
buyurdu: “Yetimin başına sığal çək, fəqiri yedizdir”, “Müsəlman qardaşının ehtiyacını
ödəmək məqsədilə yol gedən bir kimsənin hər addımına ondan ayrıldığı yerə dönüncəyə qədər
Allah-taala yetmiş savab yazar və yetmiş günahından keçər”, “Yerdəkilərə mərhəmət ediniz
ki, göydəkilər də sizə rəhm etsin”, “Dul qadına və fəqirə yardım göstərən adam Allah yolunda
cihad edən, gündüzləri oruc tutub gecələri isə ibadətdə keçirən kimsə ilə bir tuturlar”,
“İnsanların ən yaxşısı camaatın xeyrinə çalışandır” və s. Hz.Məhəmməd əleyhissalam
mərhəmət və yaxşılıq haqqında söz açarkən məzlumlara əl tutmağın vacibliyi göstərilir.

III mərhələ — XIX əsri əhatə edir. Bu mərhələdə İslam xeyirxahlıq ənənələri davam edir
və yeni forma almağa başlamışdır. Xeyirxahlıq haqqında böyük maarifpərvər Həsən bəy
Zərdabi də qiymətli fikirlər söyləmişdir. Məhz o, miskin şagirdlərdən əlavə, əlillər, karlar,
korlar və şikəstlər üçün “cəmiyyəti-xeyriyyə” binası tikməyə çalışdı.

Bakı şəhərində həm müsəlmanların mənafeyini müdafiə edən maarifçi xeyriyyə
cəmiyyətləri, həm də digər xalqların xeyriyyə cəmiyyətləri, mədəni mərkəzləri fəaliyyət
göstərirdi.

“Bakı rus xeyriyyə cəmiyyəti”, “Serafim komitəsi”, “Bakı ermənilərinin ittifaqı”, “Bakı
gürcü milli şurası” belə cəmiyyətlərdən idi. Bundan başqa Bakıda yəhudi, polyak, alman
mədəni cəmiyyətləri də fəaliyyət göstərirdi. Bu cəmiyyətlərin fəaliyyətlərinin əsas
istiqamətlərindən biri maarifçilik idi. Onlar daha çox mədəni-maarif işləri ilə məşğul
olurdular.

IV mərhələ — XIX əsrin sonu-XX əsrin əvəllərində XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində
Bakı neftinin sənaye miqyasında mənimsənilməsi Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyasi
həyatında dərin təbəddulata səbəb oldu.

Nəhayət, bu dövrdə Bakıda müxtəlif təşkilatların, millətlərin nümayəndələrinin xeyriyyə
təmayüllü cəmiyyət, təşkilat və s. yaratmaları, kütləvi-mədəni tədbirləri Azərbaycan milli
burjuaziyasının və ziyalılarına təsirsiz qalmırdı. Neft bumu dövründə formalaşmış milli
burjuaziya təbəqəsi öz qazancının bir hissəsini könüllü olaraq sosial xərclərə sərf edirdi.

1905-1907-ci illər inqilabı Azərbaycan xalqının milli şüurunun oyanmasına və onların
nümayəndələrinin əməli fəaliyyətinə müsbət təsir etdi. Bunun nəticəsində Azərbaycan
ziyalılarının xalqın maariflənməsi uğrunda apardıqları mübarizə daha da genişləndirildi,
ibtidai və orta məktəblərin sayı artdı. Maarif məktəb məsələsi bütün partiyaların, təşkilatların,
cəmiyyətlərin, ittifaqların, qurultayların müzakirə obyektinə çevrildi. Bu səbəbsiz deyildi.
Çünki millətin tərəqqisi, inkişafı, dünya miqyasına çıxması ancaq onun məktəbi ilə bağlıdır.

XX əsrin əvvəllərində nəşr olunan bütün mətbuat orqanlarında o cümlədən, “Əkinçi”,
“Ziya”, “Ziyayi Qafqaziyyə”, “Kəşkül”, “Tuti”, “Məzəli”, “Kəlniyyət”, “Şərqi-Rus”, “Qoç-
Dəvət”, “Həyat”, “Fiyuzat”, “Təzə-həyat”, “Yeni Fyüzat”, “Arı”, “Babayi-Əmir”, “Şəlalə”,
“Bəhlul”, “Tərəqqi”, “Zənbur”, “Rəhbər”, “Dəbistan”, “İttifaq!”, “Sədayi-haqq”, “Taza
həyat”, “Hümmət”, “Bakinski raboçi”, “Dəvət-Qoç”, “Yoldaş”, “İrşad”, «Kaspi», “Təkamül”,
“Səda”, “Məktəb”, “Açıq-söz”, “Molla Nəsrəddin” və b. qəzet və jurnallarda məktəb və milli
maarif məsələsi ciddiliyi ilə qoyulur, həlli yolları üçün təkliflər verilir, hökumətin bu sahədəki
siyasəti tənqid olunur, xeyriyyə cəmiyyətlərinin nailiyyətləri təqdir olunur. O zamana qədər
ədəbiyyatımızda olmayan ədəbi janrlar: “hekayə”, “poema”, “oçerk”, “povest”, “roman”
meydana gəldi; əsrlər uzunu ədəbi mühitdə hökm sürən “mərsiyə”, “qəsidə”, “həcv”,
“mədh”in mövqeyi get-gedə sarsılmağa başladı. Rusiyadan və Avropadan gələn demokratik
ədəbi, siyasi cərəyanlar xalqın mənəviyyatına nüfuz edir, yeni məfkurələr aşılayırdı, camaatın
gözünü açır, şərq ətalətindən, qəflət yuxusundan oyadırdı. Yeni üslubda yazan şairlər, ədiblər,
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jurnalist və tənqidçilər əsrlə səsləşməyə, ayaqlaşmağa çağırırdılar.
Bakı Quberniyasında müsəlmanlar arasında savadı yaymaq üçün birinci dəfə olaraq 1906-

cı ildə Bakı şəhər Dumasına müraciət edərək, son zamanlar müsəlman ictimaiyyəti arasında
maarifə xüsusi həvəs olduğunu yazır.

Bakı quberniyasında müsəlmanlar arasında savadı yaymaq üçün yaradılan ikinci cəmiyyət
“Nəşri-maarif” cəmiyyəti idi. Cəmiyyət 1906-cı ildə təsis edilmişdi.

Cəmiyyətin nizamnaməsində deyilir ki, cəmiyyətin ümdə məqsədi Bakı şəhərində və
kəndlərində maarifi yaymaqdır. Cəmiyyət həm də məktəblərə yardım göstərmək, yeni məktəb,
kitabxana, qiraətxanalar açmaq və müəllim kadrları hazırlamağı qarşısına məqsəd qoymuşdur.

XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda xalq maarifin vahid sistemi yox idi. Qızlar evlərdə
ayrı-ayrı şəxslərdən təhsil alırdılar. Bakıda Məşədi Səkinə və Xırda xanım, Şamaxıda
Gülbəyim xanım və digər qadınlar qızlara təmənnasız təhsil verirdilər.

XIX əsrin 70-ci illərində qız məktəbi açmaq sahəsində ilk təşəbbüs Hələb bəy Zərdabinin
arvadı Hənifə xanıma məxsusdur.

Azərbaycanda hələ XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq uşaq hüquqlarının qorunması ilə
bağlı xeyriyyəçilər mühüm addımlar atmışlar.

Y.Y.Gindesin rəhbərliyi altında 1905-ci ildən “Bakı uşaq ölümü ilə mübarizə” cəmiyyəti
fəaliyyətə başladı. Daha sonralar qadınların iştirakı ilə 1911-1918-ci illərdə “Uşaq və
yeniyetmələrin dostları” cəmiyyəti fəaliyyətə başladı.

“Uşaq evi”, “Uşaq dünyası” kimi bəzi cəmiyyətlər kimsəsiz uşaqlara kömək etməyə
çalışdılar. Bakı xeyriyyə cəmiyyətlərin nəzdində “Uşaqlara hamilik” cəmiyyəti fəaliyyət
göstərirdi.

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətlərinin yaranma prosesinin
öyrənilməsi baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Azərbaycanda
xeyriyyəçiliyin inkişafının mərhələləri tədqiq olunur, XIX əsrin sonu — XX əsrin
əvvəllərində xalq maarifi sahəsində müxtəlif cəmiyyətlərin fəaliyyəti araşdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, şagirdlər, tələbə və magistrantlar, eləcə də tarixçilər istifadə edə bilərlər.
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С. Джафарова

Создание благотворительных обществ в Азербайджане

Резюме

Пропаганда доброты, щедрости, обмена общением с людьми, поощрения добра,
отказа от благодарности, помощи другим и отказа от ремесел сегодня также способна
дисциплинировать.

Со временем стали развиваться милосердие и другие формы сострадания, и оно
стало более важным, чем благотворительность.

S. Gafarova

Creation of charitable societies in Azerbaijan

Summary

The propaganda of kindness, generosity, generosity and generosity, sharing fellowship
with people, promoting goodness, not giving thanks, helping others, and giving up handicrafts
today also has the power to discipline.

Over the course of time, mercy and other forms of compassion began to develop, and
more important than charity.
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ

Sosializasiya prosesində gənclərin sosiallaşma
səviyyəsinin nəzəri əsasları

Mehriban İsmayılova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasının

dosenti
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Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. Z. Əliyeva,
psixol.ü.f.d., dos. N. Rzayeva

Açar sözlər: sosiallaşma, normativlik, özünüaktuallaşdırma, özünüdərk, adaptasiya,
həssaslıq
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самопознание, адаптация, чувствительность
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Gənclik yaş dövründə insanın inkişafı həmişə pedaqoq və psixoloqların diqqətini cəlb
etmişdir. Müasir dövrdə sosiallaşma şəraitində gənclərin sosiallaşması onun bir şəxsiyyət,
fərdiyyət və subyekt kimi funksionallaşmasına zəmin yaradır. Sosiallaşma prosesində
gənclərin sosiallaşmasının özünəməx-susluğu ondadır ki, gənclər müəyyən sosial qruplarda
yaşlılarla və həmyaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətdə və ünsiyyətdə müəyyən yeni funksiyaları
yerinə yetirirlər. Gənclər fəaliyyətin müxtəlif ictimai əhəmiyyətli növlərinə daxil olmaqla
ünsiyyət dairələrini genişləndirir, sosial dəyərləri mənimsəyir və şəxsi əxlaqi keyfiyyətlərini
formalaşdıraraq sosiallaşırlar.

Bu yaş dövründə gənc həmyaşıdları ilə ünsiyyətdən məmnunluq hissi duyur və özünü
təsdiq edir. Tələbatını ödəməklə sosiallaşan gənc təbiət və cəmiyyətdə baş verən hadisələrə
müxtəlif baxışlar əldə edir, dəyər, əxlaq və davranış qaydalarına yiyələnir. Sosiallaşmanı
şəxsiyyətin tam inteqral prosesi kimi təsəvvür edən Amerika sosioloqlarından: T.Parsons və
R.Mertonun fikrincə, sosiallaşmanın gedişində, struktur-funksional istiqamətdə sosiallaşma və
uyğunlaşma baş verir. Belə ənənəvi məktəbdə sosiallaşma adaptasiya anlayışı vasitəsi ilə
aydınlaşdırılır. Adaptasiya anlayışının köməyi ilə sosiallaşma gəncin sosial mühitə daxil olub
mədəni, psixoloji və sosial amillərə uyğunlaşması kimi nəzərdən keçirilir. Sosiallaşma
prosesində gənc özünü nümunə göstərir, müxtəlif sosial rolları yerinə yetirir, bununla da
özünü təzahür etdirə bilir. Sosial rolların yerinə yetirilməsi dinamikasında gənc sosial aləmə
daxil olmaqla ətrafındakı insanlarla qarşılıqlı münasibətlərinə dair şəxsi təsəvvürlərini əldə
edə bilir.

A.V.Mudrik sosiallaşmanın hər bir mərhələsində gənclərin sosiallaşmasına xidmət edən
həll edəcəkləri üç qrup vəzifələri müəyyən etmişdir: təbii-mədəni, sosial-mədəni və sosial-
psixoloji (1). Təbii-mədəni vəzifələr gənclik yaş dövründə gənclərin fiziki və seksual
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inkişafının müəyyən səviyyəsindəki uğurları ilə bağlıdır ki, onlar bu və ya digər ərazi-mədəni
şəraitdə normativlərdəki fərqliliklərlə xarakterizə olunur. Gənc bu vəzifələri yerinə yetirməklə
özünü cəmiyyətdə statusunu müəyyən edir və sosiallaşır.

Sosial-mədəni vəzifələr idraki, əxlaqi-mənəvi, dəyər kimi vəzifələr olub tarixi sosiumda
gənclik yaş mərhələsi üçün spesifikdir. Bu vəzifələri yerinə yetirməklə gənc əxlaqi-mənəvi
keyfiyyətləri özündə əxz edir, sosial norma və dəyərləri mənimsəyir, fəallıq göstərərək
sosiallaşır.

Sosial-psixoloji vəzifələr gənclərin özünüdərki, özünüreallaşdırması, özünütəyini,
özünüaktuallaşdırması ilə bağlıdır ki, o, psixoloji məzmuna və onlara nail olmaq üsullarına
malikdir. Belə ki, gənc mənsub olduğu sosial qruplarda onu əhatə edən insanlarla qarşılıqlı
təmasa daxil olur, özünü yaşlılar və həmyaşıdları arasında təsdiq edir, sosiallaşaraq öz "Mən
konsepsiyası"nı təzahür etdirir. Tərbiyə prosesində adları çəkilən vəzifələrin həlli gənclərin
şəxsiyyətinin inkişafını və onların sosiallaşmasının zəruriliyini təmin edir. Əgər hər hansı
qrupdan olan vəzifələr sosiallaşmanın bu və ya digər mərhələsində həll edilməmiş qalarsa, o
gəncin sosiallaşmasının ləngiməsinə səbəb olar. Psixoloji tədqiqatların təhlili sosiallaşma
prosesində gənclərin sosiallaşaraq üç komponenti müəyyən etməyə imkan vermişdir: idraki,
dəyər-istiqamətlənmə və fəaliyyətli.

İdraki komponent — sosial münasibətlərdə gəncin biliklərin və sosiumda onun həyatı
üçün zəruri olan bacarıqların əldə etməsini nəzərdə tutan, habelə dünyanın mənzərəsinin
obrazını fikir və təsəvvürlərində yaradılmasına yönəldilən komponentdir. Gənc sosial
qruplarda və cəmiyyətdə sosiallaşaraq həmin idraki komponentləri mənimsəyir, təlim-tərbiyə
prosesində onlardan zəruri hallarda istifadə edir.

Dəyər-istiqamətlənmə komponenti — gənclərin şəxsi sosial təcrübəyə dair informasiyaları
alması və ona şəxsi münasibətinin formalaşması ilə nəticələnir. Bu komponentə ictimai
davranış qaydalarına, başqa adamların sosial normalarına və davranış formalarına yiyələnmək,
onlara riayət etmək qabiliyyəti aid edilir. Bu komponentlərin birgə fəaliyyətində gənc
sosiallaşır və müsbət əxlaqi sosial keyfiyyətlərə yiyələnir və onları dəyərləndirir. Deməli,
sosiallaşma prosesində bu komponentin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gənc sosial normaları və
rolları mənimsəyir, habelə fəaliyyətin məzmununu başa düşüb onun sosial əhəmiyyətliliyini
dəyərləndirir və ona doğru istiqamətlənir.

Fəaliyyətli komponentin əsasında dəyər sisteminə əsaslanan sosial fəaliyyət sistemində
gəncin fəallığı özünü göstərir. Bu komponent gənci fəaliyyətə təhrik etməklə şəxsi sosial
təcrübə əldə etməyi nəzərdə tutur, həmçinin öz şəxsiyyətini subyekt qismində təzahür
etdirməyə və gəncin özünü təkrarolunmaz fərdiyyəti kimi formalaşdırmağa, təlim-tərbiyə
prosesində adaptasiya olmağa və sosiallaşmağa imkan verir.

Yuxarıda göstərilən funksional komponentlər sistemi sosiallaşma prosesində gəncin
sosiallaşması ilə sıx bağlıdır. Gəncin sosiallaşmasının tam və obyektiv sistemi onun
komponentlərinin birliyinə gətirib çıxarır. Bir sözlə, sosiallaşmanın nəticəsi olan sosiallaşma
dedikdə, cəmiyyətin tələblərinə və statusuna cavab verən keyfiyyətlərin necə formalaşdığı
başa düşülür. Sosiallaşmaya gənclərin şəxsi və sosial keyfiyyətlərin mənimsənilməsi də
daxildir. Sosiallaşmış gənc sosial cəhətdən yetkindir. Sosiallaşma “sosial yetkinlik” termini
adı altında konkret sosiomədəni konteksdə insanda sosial keyfiyyətlərin inkişaf dərəcəsi kimi
başa düşülür. A.İ.Kravçenko şəxsiyyətin sosiallaşmasını (sosial yetkinliyi) sosial-əxlaqi
keyfiyyətlərin: əməksevərliyin, borc hissinin, ictimai şüurluluq və aktivliyin, qanuna riayət
etmənin yüksək dərəcədə inkişafı ilə müəyyən etmişdir. Digər alimlər isə şəxsiyyətin
sosiallaşmasının (sosial yetkinliyin) əsas meyarlarını özünəhörmətlə, başqa adamlara, təbiətə
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qayğı və hörmətlə proqnozlaşdırmağı bacarmaqda, həyata yaradıcı yanaşmada, kreativlikdə
ifadə edirlər. Bir sözlə, sosiallaşmış gənc odur ki, o, yaşadığı cəmiyyətin əxlaqi norma və
qaydalarını qəbul edib mənimsəsin, mənəviyyatca formalaşsın. Uğurlu sosiallaşma bir
tərəfdən cəmiyyətə konformluq bacarığını, digər tərəfdən isə əxlaqi dəyərlərdən uzaqlaşma
meylinə qarşı möhkəm durmağı nəzərdə tutur.

A.V.Mudrik sosializasiya prosesində uğurlu sosiallaşmanı təmin edən şəxsiyyəti belə
xarakterizə etmişdir: universal mənəvi dəyərlərin başa düşülməsinə yönəldilmiş, sosial rola
seçici münasibət zamanı özünün dəyərləri və tələbləri arasında balans yaratmaq bacarığı (1).

Sosiallaşma prosesində gənclərin sosiallaşması səviyyələrinin aşağıdakı xarakteristikasını
müəyyən etdik:

Birinci səviyyə aşağı səviyyədir. Bu səviyyəyə idraki fəaliyyətin aşağı motivasiyası,
potensial imkanlarının reallaşmasında passivlik, qeyri-təşəbbüskarlıq, sərvət dəyərlərində
nizamsızlıq, davranışda qeyri-adekvat vasitələrin üstünlüyü, şəxsi hisslərini ifadə edə
bilməmək, emosional gərginlik, davranışın böyüklər və başqaları tərəfindən tənzimlənməsi,
həyati fəaliyyətin reproduktiv xarakteri aiddir. Bütün bunlarla yanaşı olaraq birgə fəaliyyətdə
şəxsiyyətlərarası biliklərə zəif yiyələnmə, yaşlılarla və həmyaşıdları ilə münasibət yaratmağa
qeyri-şüurlu yanaşma, habelə sinifdaxili əlaqələrdə çətinliklər: sosial hadisələrə münasibətdə
tədqidilik, münasibət qura bilməmək, həmyaşıdları arasında öz mövqeyində möhkəm
durmağa cəhd etmək, sosial normalar çərçivəsindən çıxış edərək birgə fəaliyyətdə və qarşılıqlı
münasibətlərdə qiymətləndirmənin olmaması və s. aiddir. Məsələn, Çingiz (16 yaş) çox
çətinliklə dəyişən mühitə adaptasiya olunur, tez-tez sinif yoldaşları ilə mübahisə edir, sinfin
ictimai işlərində qeyri fəaldır. Başladığı işi sona çatdıra bilmir, müstəqil qərarların qəbulunda,
hisslərini ifadə etməkdə çətinlik çəkir. Çingizdə passivlik və tənbəllik dominantlıq təşkil edir.
Onun sinifdəki fəaliyyəti yoldaşları tərəfindən tənzimlənir. Deməli, Çingizdə sosiallaşma
aşağı səviyyədədir.

İkinci səviyyə orta səviyyədir. Bu səviyyəyə situativ motivasiya və idraki fəaliyyətin
əhəmiyyətliliyi, idraki maraq və qabiliyyətləri reallaşdırma axtarışı, sərvət dəyərlərinin kifayət
qədər sabit olmaması, mənəvi ideal axtarışına cəhd göstərmə, davranışın daxilən
tənzimlənməsində situativliyin təzahürü, şəxsi hisslərin ifadəsində situativ idarəçilik,
həssaslıq, həyati fəaliyyətin produktiv xarakteri aiddir. Bütün sadalananlarla yanaşı sosial
norma və qaydaların mənimsənilməsi əsasında münasibətlərin tənzimlənməsinə seçici
münasibət, müvafiq situasiyalara bələdləşmə bacarığı, habelə sosial mövqeyini, baxışlarını
bildirmək, şəxsi və birgə fəaliyyəti qiymətləndirmək xarakterikdir. Bu səviyyədə gənc sosial
münasibətlərdə biliklərə idraki fəallığını təzahür etdirir. Məsələn, Şəfəq (17 yaş) öz sinif
yoldaşları və müəllimləri ilə ünsiyyətcildir, mübahisələrdə, diskussiyalarda şəxsi fikirlərində
inadlıdır. Təlim fəaliyyətində kifayət qədər müvəffəqiyyətlidir, başladığı işi başa çatdırmağa
cəhd edir. Çətin situasiyalarda (ünsiyyətdə, riyazi tapşırıqların həllində), müstəqil qərarların
qəbulunda çətinlik çəkir, yoldaşlarından və müəllimlərdən kömək üçün onlara tez-tez onlara
müraciət edir, çox həssasdır. bu qızın davranışının daxilən tənzimlənməsində situativlik özünü
göstərir. Deməli, Şəfəqdə sosiallaşma orta səviyyədədir.

Üçüncü səviyyə yüksək səviyyədir. Bu səviyyə üçün idraki fəaliyyətin sabit və yüksək
motivasiyası, təşəbbüskarlıq, işə yaradıcı yanaşmaq arzusu, kreaitivlik, emosional sabitlik,
empatiya, fərdi qanunauyğunluqlarla ifadə olunmuş sərvət dəyərlərinin iyerarxik strukturu,
uğura istiqamətlənmə, hərəkət və davranışların nəticəsini qabaqcadan görə bilmək
xarakterikdir. Gənclərin bu səviyyədə sosial normalarla və münasibətlərlə bağlı biliklərə cəhdi
ifadə olunur, gənclər böyüklərlə və həmyaşıdları ilə ünsiyyət normalarını mənimsəyir,
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münasibətləri tənzimləmək bacarıqlarını təzahür etdirir, habelə həmyaşıdları arasında özlərini
təsdiq edir, konkret kommunikativ situasiyalarda müvafiq insanlarla birfə fəaliyyətdə olur,
hərəkətlərini qiymətləndirir, davranışını korrektə edir. Bir sözlə, birgə fəaliyyətdə və
ünsiyyətdə özünütənzimetmənin yüksək səviyyəsinə yiyələnir. Məsələn, Tofiqədə (17 yaş)
sosiallaşma çox yüksəkdir: o həmyaşıdları və böyüklərlə ünsiyyətdə çox fəaldır, yeni
tanışlıqlara cəhd göstərir, konfliktlərdən uzaq qaçır, müxtəlif dərnəklərə gedir. Tofiqədə
sosiallaşma səviyyəsi çox yüksəkdir.

Yuxarıda göstərilən sosiomədəni sosiallaşma fərdin öz idraki maraqlarını dərk etməsi,
ümuminsani dəyərlərə şəxsi baxışlar və onları dəyişmək qabiliyyəti, habelə emosional-mənəvi
bağlılıqda seçiciliyin reallaşması, həmçinin yaş və fərdi psixoloji xarakteristikada onun
sabitliyinin və ya dəyişkənliyinin qeydə alınması öz əksini tapmışdır. Tamamlanmamış
xarakter ondan irəli gəlir ki, birincisi, sosiallaşma həmişə "mobildir". Formalaşmış
sosiallaşma da vardır ki, o da müxtəlif vəziyyətlərlə bağlı olub qeyri-obyektiv ola bilər.
İkincisi, sosiallaşma prosesinin tamamlanmamış prinsipinə görə, hər bir fərddə ətraf aləmlə
bioloji münasibətlərdə dəyişməyə və ya özünüdəyişdirməyə və yüksək səviyyədə cəmiyyətdə
sosiallaşmağa meyllilik vardır.

Apardığımız psixoloji tədqiqatın nəticələri göstərir ki, kolleclərdə təhsil alan gənclərdə
orta və yüksək səviyyədə sosiallaşma üstünlük təşkil etmişdir. Bir sözlə, gənclərin sosial
varlıq kimi cəmiyyətdə sosiallaşmasına özünüdərk, “şəxsi Mən”, başqa adamlarla qarşılıqlı
münasibət, habelə ictimai birliklərdə biliklərin üstünlüyü, ayrı-ayrı sosial institutlarda onların
funksiyaları, ictimai əhəmiyyətli dəyər və normaların mənimsənilməsi, sosial yönəlişlik və
sərvət dəyərlərinin formalaşması, praktiki vərdişlərin qazanılması və konkret fəaliyyətdə
onların reallaşması aid edilir. Sosiallaşma prosesində gənclər sosiallaşaraq adaptasiya,
inteqrasiya, özünüinkişafa və özünüreallaşmaya nail olurlar. Onların birliyi ətraf mühitdə,
birgə fəaliyyətdə gəncin uğurlu sosiallaşmasını təmin edir.

Bir sözlə, ideal baxımdan sosiallaşmış gənc sosial tələblərə uyğun cəmiyyətdə hərəkət
etməli, həyati situasiyaların inkişafında gedən neqativ hallara və onun fəaliyyətinin inkişafını
ləngidən meyllərə qarşı durmağı bacarmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Sosiallaşma prosesində sosiallaşmış gənz yaşadığı cəmiyyətin
əxlaqi norma və qaydalarını mənimsədikcə daha yüksək səviyyədə sosiallaşır və
mənəviyyatca formalaşır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Sosiallaşma prosesində gənclərin sosiallaşma səviyyəsinin
nəzəri əsasları işlənilmişdir. Sosiallaşmanın hər bir mərhələsində gənclərin sosiallaşmasına
xidmət edən vəzifələr araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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М. Исмаилова

Теоретические основы уровень
социализарованности молодежи

Резюме

В научной статье разработаны теоретические основы уровень социализированности
молодежи в процессе социализации. Исследованы задачи, служащие социальности
молодежи на каждом этапе социализации. Автор справедливо отмечает, что полная и
объективная система социализи-рованности молодежи приводит к единству ее
компонентов.

M. Ismayilova

Theoretical foundations of the level of socialization of youth
in the process of socialization

Summary

In the scientific article has been processed theoretical foundations of level of socialization
of youth in the process of socialization. At every stage of socialization has been explored
positions which serving socialization of youth. The author notes honestly that a complete and
objective system of youth socialization leads to unity of its components.
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В моделях мира, и в том числе в мифических моделях мира, категории «время»,
«пространство» и «хаос (не временное и не пространственное)» имеют существенное
значение по отношению взаимодействию человека и социальной среды, т.е. по
отношению роли и месту человека в процессе исторического развития.
Мифологическое время, которое тесно связано с пространством, прежде всего правремя,
время «первотворения», т.е. появления на земле и на небе всего, что на них было с
незапамятных времен (ландшафта, животных, растений, зверей – всей природы и
культуры); само оно неизмеримо, но служит точкой отчета, с которой начинается то,
что возникло потом; будучи неизмеримым линейно, оно, тем не менее, замкнуто в
циклы, в которых постоянно воспроизводит в календарных обрядах акт первотворения
мироздания; благодаря реально повторяющимся календарным циклам время
мифологическое и время эмпирическое как бы сосуществуют одновременно, не мешая
и не противореча друг другу, поскольку они в разных измерениях… Время
мифологическое (сакральное) и время эмпирическое (историческое и повседневное)
стали двумя разными временными категориями: первое застыло навсегда, второе
необратимо нарастало, двигалось вперед, нуждалось в измерении и соизмерении с ним
всех хозяйственных и житейских потребностей [2, c.199-133]. Итак, в мифических
текстах описывается время первопредметов, перводействий и первотворения. Время
мифическое может конкретизироваться как «золотой век» или, наоборот, эпоха хаоса,
подлежащая упорядочению силами космоса. Мифическая модель времени как
дихотомия «начальное время/эмпирическое время» имеет линейный характер, но эта
модель постепенно дополнятся другой, перерастает в другую – циклическую модель
времени. Циклическая модель времени порождает и специальные мифы о циклической
смене целой цепи мировых эпох [5, с.581]. Мифическое пространство выступает как
неотъемлемая часть мифического времени и характеризуется одухотворенностью,
конкретностью и неразрывной слитностью со временем, организованностью, т.е.
членение на составляющие, основанные на бинарной классификации (север – юг,
правое – левое, верх – вниз и др.). …Пространство идеентично освоенной вселенной
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(космосу) и противостоит не пространству (хаосу), т.е. всему, что не освоено, не
осмыслено и соответственно не является территорией «первотворения», на которой
совершают свои поступки, деяния, акты творения первые боги, первые люди,
культурные герои [2, c.199-133]. В архаической модели мира пространство
оживотворено, одухотворено и качественно разнородно. Оно не является идеальным,
абстрактным, пустым, не предшествует вещам, его заполняющим, а наоборот,
конституируется ими. Мифопоэтическая Вселенная… организована, расчленена,
состоит из частей и, предполагает две противоположные операции,… распадение
пространственно-временного континуума – расчленение и образование нового мира –
соединение. Центр всего сакрального пространства отмечается алтарем, храмом,
крестом, древом мировым, мировой осью, пупом земли, камнем мировой горы, высшей
персонифицированной сакральной ценности. …Оно всегда заполнено и всегда
вещественно; вне вещей оно не существует. Воплощением отсутствия пространства
является хаос до начала творения; в условиях уже наличествующего творения.
Архаическое понимание хаоса связано с бездной, в которой разрушается все
оформленное и превращается в некоторого рода сплошное и неразличимое становление,
в ту «ужасную бездну», где коренятся только первоначальные истоки жизни, но не сама
жизнь. …Хаос – бесконечность во времени и в пространстве, изъятость вплоть до
пустоты или, наоборот, смешанность всех элементов, неупорядоченность и максимум
энтропических тенденций, т.е. абсолютная изъятость хаоса из сферы
предсказуемого, …предельная удаленность от сферы «культурного», человеческого, от
логоса, разума, слова и как следствие – ужас и мрак. Важнейшая черта хаоса – это его
роль лона, в котором зарождается мир, содержание в нем энергии, приводящей к
порождению. …Хаос представляется как величественный, трагический образ
космического первоединства, где расправлено все бытие, из которого оно появляется и
в котором оно погибает; поэтому хаос есть универсальный принцип сплошного и
непрерывного, бесконечного и беспредельного становления [5, с. 340-342].

Шумерская космогония вызывает большой интерес, как первичные мифологические
воззрения, которых можно считать основой всех религиозных текстов. Шумеры думали,
что «изначально существовал вечный, первичный океан», который основа всего живого
мира. Создавшиеся все природные и социальные изменения, шумеры связывали с
именем разных богов. Эти боги создали небо, землю, ветры, зверей, птиц и, наконец, из
глины лепили людей и учили их разным ремеслам. В шумерских мифах наблюдается
попытка изложения исторического процесса. Они делили историю на период мира и
благоденствия – первобытное общество, и период упадка и деградации – текущее
развитие. У шумеров мифическое воззрение о пространстве начинаются с мифа о рае.
Шумеры характеризовали два уровня пространства – рай и мир, которые тесно связаны
с двумя уровнями времени – вечность и преходящая жизнь. Шумеры создали миф о
райе, из которого человек был изгнан, и о Вавилонской башни, которого разрушил бог,
а причиной всех не удач стало деградация моральных устоев человечества. Шумеры
верили, что «сохраняется возможность» попасть в рай для благочестивого человека. В
мифологических воззрениях шумеров человеческие отношения рассматриваются
основой всех социальных изменений, упадок и развитий общественной жизни.
Шумеры тоже описывали хаос, как основа всего живого мира, как «изначально
существовавший, вечный, первичный океан» и различали две стадии хаоса: первая –
заполненность всего пространства мировым океаном, в недрах которого находился
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параметр всего сущего Намму; вторая – неразрывная слитность божественной
супружеской пары Анны и Ки, нарушенная их сыном Энлилем, оторвавшим родителей
друг от друга. С рождением Энлиля возникла угроза хаоса. Его воздушная субстанция
и была первым заполнением уже космического пространства и первым носителем
движения [5, с. 340-342].

В Индии мифические взгляды о сотворении мира и происходящие здесь изменения
описываются более обширно. Индейцы думали что, «вначале не было ничего… из тьмы
первозданного хаоса покоившегося без движения, …прежде иных творений возникли
воды. Воды породили огонь. Великой силой тепла в них рождено было Золотое Яйцо».
Золотое Яйцо, можно сравнить с солнечной системой, или космосом, которое, по
мнению индейцев, год плавал в водах. «Через год из Золотого Зародыша возник
Прародитель Брахма», который разбил Яйцо, и создал небо и землю, а между ними
воздушное пространство. До этого не было времени, после создания пространства
началось и время. Соответственно мифическим воззрениям, и в индийских мифах
множество явлений происходящих на земле, связываются с именем разных богов. Бог
Пуруша – считается прародителем, которому принадлежит эта вселенная. «Вся
вселенная – солнце, луна и звезды, земля и море, страны света и годы мое проявление,
в них я создаю, сохраняю и уничтожаю самого себя. Я – Тримурти, единое божество в
трех образах. Как Брахма – я создаю мир, как Вишну – храню его, как Шива – его
разрушаю». Как видно, все происходящие изменения на Земле, действие богов.
Главный бог у индо-арийцев – Индра, которая, отделил земли от неба, установил
космический порядок. Индра все время воюет с драконом Вритра, который
олицетворяет силу хаоса, препятствует творению. Индра всегда побеждает в этой битве
и обеспечивает существование Вселенной. Индейцы анализировали социальные
изменения в обществе, отличали время порядка и хаоса в социальной жизни и как
видно, все перемены были связаны с действием всемогущих богов, которые влияли на
все части людской жизни. В индийских мифах наблюдается циклические перемены
исторического процесса. В индийских мифах одна ночь и один день (т.е. сутки), у богов
соответствен одному земному году. «Один год жизни смертных – это всего лишь день и
ночь для богов. Двенадцать тысяч божественных лет, слагающихся из таких дней и
ночей, - это один день жизни Брахмы, и в течение этого дня существует Вселенная.
Когда творец засыпает и наступает ночь Брахмы, вселенная гибнет». На основе этой
идеи можем сказать, что до создания земли, небо, солнца, луны и звезд Золотое Яйцо,
т.е. вселенная, плавало в хаосе, по нашим меркам, тысячи лет. «День Брахмы –
составляет Махаюгу, Махаюгу же – Великая юга – состоит из четырех юг – веков
человечества». В индийских мифах создание вселенной проходило четыре этапов. «В
начале творения наступает Критаюга – Золотой век, который длится четыре тысячи
божественных лет… В эту югу люди рождаются добродетельными. Потом наступает
Третаюга – Серебренный век, который длится три тысячи божественных лет… В этот
век добродетель на земле убавляется на одну треть, люди начинают забывать о долге, и
для поддержания дхармы вводится разделение людей на Варны – сословия.
Двапараюга – Медный век, продолжается две тысячи божественных лет. Еще меньше
становится добродетели в мире, колеблющемся между тьмой и светом, между злом и
справедливостью. Наконец, наступает Калиюга – железный век, когда умножается
безмерно порок на земле… После него придет гибель погрязшего в грехе мира… когда
минет ночь Брахмы, все начнется сначала». Каждый век делится на периоды развития и
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разрушения, которые определяются как утренние и вечерние сумерки. Махаюга -
составляет, согласно подсчетам, 4320000 «человеческих» лет. День и ночь Брахмы,
чаще отождествляются с так называемыми «кальпами», состоявшими из 1000 махаюг
каждая. День Брахмы тогда составляет 4320 млн. лет – время существования этого мира;
или та же продолжительность приписывается суткам Брахмы. Последовательность
«веков» в истории человечества в индийской мифологии совпадает с представлениями
древних греков, но названия «веков» у индийцев имеют иное происхождение и не
связаны с символикой металлов; они заимствованы из терминологии азартной игры в
кости: «крита» — целый, совершенный, название выигрывающего броска, «кали» —
«злосчастный» — проигрывающего, остальные – промежуточных. Согласно индийской
традиционной хронологии Калиюга, в которой мы живем, наступила (в пересчете на
современное летосчисление) 18 февраля 3102 г. до н.э. В индийских мифах делается
попытка изложить и интерпретировать закономерное существование вселенной,
причины социальных движений и социальных изменений; предлагается, можно сказать,
первичная классификация процесса исторического развития, и на основе этой
дифференциации ставится социальные отношения, нравственность, моральные
ценности, которых регулируют боги. [4, с.198, 199].

Древне китайские мифы отличаются многообразностью и влияли на мифические
воззрения многих народов, в том числе и тюрков. Китайцы видели многочисленные
противоположности в мире, но воспринимали изменяющие явления, как часть
бесконечного движения и как сущность гармонии. «Книга о дао и дэ» (Дао де цзин)
возникшая III в. до н.э., гласила, что «бытие и не бытие порождают друг друга, трудное
и легкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно соотносятся, высокое и
низкое устремлены друг к другу, звуки инь и шэн согласуются друг с другом».
Китайцы думали, что началом неба и земли является безымянное и вечное – Дао,
которого именовали матерью всех вещей. «Дао – рождает вещи, дэ – совершенствует
их» [3, c. 123-127]. В книге «Философы из Хуайнани», говорилось, что Дао – «связует
пространство и время… творит многообразные изменения», де – «приводит в согласие
небо и землю, в гармонию инь и ян, сочленяет четыре времени года, согласует пять
первоэлементов». В китайских мифологиях описывается цикличное развитие
исторического процесса, прослеживается волнообразное движение социальных явлений
и бесконечный процесс рождения и упадка вещей и все в великом единстве [7, с.159-
167]. В произведении «Книга перемен» [7, с.159-167] излагается гармоничное сочетание
познания и действия. Единство противоречий создает гармонию, развитие и хаос
последовательно повторяются. Ни развитие, ни хаос, как временное ситуация, не может
длиться вечно, и их сопротивление друг другу становится движущей силой прогресса.
Бытие существует по линии – рождение – развитие – расцвет – упадок – кризис –
разрушение. Как видно, прослеживается цикличное развитие исторического процесса.
Китайцы думали, что и причины, и результаты изменений связаны с развитием
познания, и каждый процесс изменения можно охарактеризовать как процесс
обновления привычек, традиций, идей или как процесс творчества. В новорожденном
существе преобладают силы развития, которые способствуют процветанию бытия. В
пике процветания начинается упадок движущих сил системы, потому что истощаются
силы развития. Именно сила инерции (т.е. первоначальное сущность), может вывести
системы из этого состоянии, или по мере противостояния может длить процесс упадка,
не дав приближению разрушения. Кризис – крайне затруднительное положение и
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следующий этап упадка. В моменте кризиса таится стремление удержать процесс
разрушения. Этап разрушения можно описать как процесс обновления, если расцвет
считается началом упадка, то разрушение принимается как началом рождения или
развития системы. Развитие может пройти путь, который может привести и к прогрессу,
и к разрушению. Как и в мифах других народов, здесь тоже преодоление разрушения
связывается с созидающими моральными силами людей. После разрушения начинается
новый этап развития, который имеет прежние основы, но новые силы и новые подходы,
создается «гармония между новым актом познания и накопленным прежде опытом
знания. Здесь самое существенное синтез». Синтез излагается, как процесс
воссоединения, т.е. в этом случае результат деятельности, гармоничен. Если результат
деятельности не приводит к воссоединению, т.е. не гармоничен, начинается хаос. «Хаос,
представляя собою нечто аморфное, послужит тем мАтериалом, в пределах которого
может развернуться новый цикл, начинающийся с творчества… хаос … среда, в
которой может быть создано нечто совершенно новое». В ситуации хаоса, именно сила
инерции определяет приделы и продолжительность истощения системы, и сохранение
первоначальной сущности (инерции) присущий к этой системе и отличающий его от
других. Система, ни определяющий приделы истощения и\или развития, в конце
погибнет, т.е. система не имеющий тенденции изменения не может существовать.

Актуальность статьи. Актуальность статьи связано с тем, что социальные
изменения, которые были и являются основой социального развития, изучаются в
историческом ретроспективе.

Научная новизна статьи. Новизна статьи связано с тем, что впервые в мифах
некоторых восточных стран были исследованы корни социальных изменений.

Практическое значение и применение статьи. Итогами статьи могут
пользоваться интересующие проблемами социальных изменений, так же преподаватели
социологии в проведении курса, студенты и магистранты.
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Qədim dövrlərdən etibarən insanlar dünya modelinə dair fikirlərini təsvir etmişlər və
əlbəttə ki, bu fikirlərdə cəmiyyətlərin müxtəlif dünyəvi baxışlarını, onların aid olduğu tarixi
həqiqəti göstərə bilərik. Dünyanın yaradılan modelləri müəyyən bir tarixi dövrdə insan və
ətraf mühitin məkan — temporal əlaqələri ilə bağlı sistemli qərarlardır. Əslində biz dünyadakı
mifik, orta əsr modellərini, dünyanın sənaye, post-sənaye modellərini və s. fərqləndirə bilərik.
Sosial dəyişikliklərin tarixi əsaslarının öyrənilməsi problemin həmişə mövcudluğunu və
müvafiq olduğunu göstərdi. Müəyyən bir cəmiyyətdə və xüsusi tarixi sərhədlərdə baş verən
sosial dəyişikliklər bu cəmiyyətin, bəzən isə bütün insanlığın inkişafının mahiyyətini
müəyyənləşdirmişdir.

S. Mammadova

Archaic looks about social changes

Summary

For a long time people described the ideas of world model, and it is natural, in these
representations the different level of outlooks of societies and that historical reality which
they treat is felt. The created models of the world are system judgments of the spatio-temporal
relations of the person and Wednesday in a specific historical period. On an entity we can
distinguish mythical, medieval model of the world, industrial, post-industrial models of the
world, etc. Studying of historical bases of social changes showed that this problem always
was and there is relevant. The social changes happening in specific society and in specific
historical limits defined an essence of further development of this society, and sometimes and
all mankind.

Redaksiyaya daxil olub: 27.03.2019
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Hər bir insanın öz əməyinə və iş yoldaşlarına fərdi daxili münasibəti vardır. Bu fərdi
münasibətlərin əsasında tərbiyə, həyat təcrübəsi və sosial ətrafın təsiri dayanır. Kollektiv
üzvlərinin münasibətlər məcmusu ümum psixoloji vəziyyət ilə aşkarlanır. İnsan üçün məqbul
psixoloji mühit, iş prosesi və onun nəticələrindən, digər insanlarla münasibətdən razıqalma
səviyyəsi ilə müqayisə olunur. Məhz qərar qəbul edilən zaman rəhbərlərin şəxsi keyfiyyətləri,
xarakterik xüsusiyyətləri, şəxsiyyət tipi və s. bu kimi amilləri araşdırmaq mühüm nəticələr
əldə etməyə imkan yaradır. Ən başlıca xüsusiyyətlərdən biri idarəetmə prosesi zamanı
rəhbərin öz şüuruna, ətraf aləmə münasibəti, qərarların qəbulu zamanı nəyə əsaslanması,
verdiyi qərarların rasional və irrasionallığı kimi keyfiyyətləri müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.

Bu sahədə bir çox tədqiqatçılar geniş araşdırmalar və tədqiqatlar aparmışlar. Son zamanlar
şəxsiyyətin tipologiyası ilə bağlı İsveçrə psixoloqu K.Yunqun təsnifatı daha məşhurdur.
K.Yunq tərəfindən irəli sürülmüş ekstravert və introvert tipli xarakterlərin təsnifatı geniş
yayılmışdır. Ekstravertlərə coşqunluq, təşəbbüskarlıq, uyuşqanlıq, ünsiyyətlilik xasdır.
İntrovertlər üçün öz daxili aləmində baş verənlərdə şəxsi maraqlarını güdməsi, ünsiyyətsiz,
qapalı, özünütəhlilə meyl, uyğunlaşmada çətinlik çəkmək xarakterikdir [3, s. 244].

Daha sonra şəxsiyyət tipologiyasını geniş şəkildə şərh edən psixoloqlar sırasına Mayers –
Briqsi də əlavə edə bilərik. Onun fəaliyyətinin əsas qayəsində K.Yunqun 1921-ci ildə
“Psixoloji tip” kitabında yer alan 4 əsas psixoloji funksiya dayanır; təfəkkür, hiss, intuisiya və
duyğu. Mayers – Briqsin tipologiyası (MBTİ) insanın şəxsi amillərinin kombinasiyasını, hər
hansı bir fəaliyyətə meylinin olub-olmadığını, qərarın xarakterik xüsusiyyətləri və digər
keyfiyyətlərini ölçməyə imkan verir. Bunları öyrənmə məqsədi ilə şəxsiyyəti tədqiq edən 4
şkala (deskriptor) formalaşmışdır:

— Şüurun oriyentasiyası ([E] Extraversion - ekstraversiya – [ İ ] İntroversion –
intorversiya);

— Şəraitə oriyentasiya ([S ] Sensing - sağlam düşüncə - [ İ ] İntuition - intuisiya);
— Qərar qəbulunun əsası ([ T ] Thinking-təfəkkür – [ F ] Faling- emosiya);
— Qərarın hazırlanma bacarığı ([ J ] Judging - rasionallıq – [P ] Perception - irrasionallıq)

[5, s. 224].
Milli ədəbiyyatımızda psixoloq S.Məcidovanın işləyib hazırladığı tipologiya (“69”

adlanan xarakterin tipologiyası) maraq doğurur. Bu tipologiyanın əsasında şəxsiyyətin özünü
dərk etməsinin səviyyələri durur. Müəllif insanın inkişafının təkamül mərhələlərini ifadə edən
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özünüdərkin 3 səviyyəsini fərqləndirir. Özünüdərkin birinci səviyyəsinə aid olan insanlar
aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunurlar: eqosentrizmlə, meyarlarından birinin –
“mənim – mənimki – olmayan” bölgüsündə ətraf aləmin fərqli qəbul edilməsilə; hər şeyə
qarşı istehlakçı, əşyavi münasibətlə; mənəviyyat üzərində maddiliyin olanın hakimliyi ilə.

Özünüdərkin ikinci səviyyəsində soyuqluğun, eqosentrizm yerinə, birliyin və cəmiyyətin
müəyyən hissəsi ilə tamlığın dərk edilməsi gəlir. Köhnə, qalıq kimi saxlanan, ətraf mühitin
“mənim” – “mənim olmayan”a bölgüsünə yeni çalarlı fərqləndirmə genişlənir. Şəxsiyyətin
zamanı “mən”in mövcudluğunun real zamanından kənara çıxaraq “biz”im mövcud olduğu
zamana daxil olur.

Özünüdərkin üçüncü səviyyəsinin əsas xarakteristikası – fərqləndirmənin olmaması,
məkan-zaman sonsuzluğu, ətraf aləmlə qarşılıqlı münasibətlərin dərk edilməsi, onun birliyinin
qəbul edilməsi, güclü şəxsiyyətin digərləri ilə konkret münasibətlərinin olmaması,
ümumbəşəri mənəvi prinsiplərə əməl etməkdir [3, s. 213].

Şəxsiyyət tipindən asılı olaraq rəhbərlərin zamandan istifadə müddəti
Şəxsiyyət tipindən asılı olaraq insanların zaman resurslarından istifadəsi müxtəlifliyi ilə

seçilir. İntrovert şəxsiyyət tipinə malik rəhbərlər zamandan effektiv surətdə istifadə etmə
bacarığına malikdirlər. Çünki onlar hər hansı bir məsələni müzakirəyə çıxarmazdan öncə
məlumatı hərtərəfli nəzərdən keçirirlər. Ekstravertlər isə əksinə, hər hansı bir informasiyanın
qəbulu zamanı onu dərhal müzakirəyə çıxardır, dialoqlar təşkil edir və sonradan müəyyən bir
nəticəyə gələrək fikir formalaşdırırlar.

Bu zamandan israfçı istifadə deməkdir. Ekstravert rəhbərlər nəinki öz vaxtlarını, eyni
zamanda, müzakirədə iştirak etməyə cəlb etdikləri introvertlərin və digər ekstrovertlərin də
vaxtlarını alırlar. Ekstravertlər bilməlidirlər ki, tez və ya gec ünsiyyəti dayandırıb qəbul
olunmuş informasiyadan nəticə çıxardıb, qərar qəbul etmək lazımdır. Ekstravert rəhbərlər
introvert işçilərlə işlədikləri zaman diskussiyanın ortasında 5 dəqiqəlik fasilə verməklə
introvertlərə düşünmələri üçün zaman ayırmalı, sonra isə öz fikirlərini yürütməlidirlər.
İntrovertlər isə öz növbəsində anlamlıdırlar ki, probleminin həllini düşünmə müddəti uzun
sürməməli, ünsiyyətə qoşulmalı, həmçinin ekstrovertlərə öz fikirlərini ifadə etməyə imkan
yaratmalıdırlar.

Əksər problemlərin əsas səbəbi insanların zaman anlayışını fərqli şəkildə qəbul etmələridir.
Sensor tipli insanlar üçün 60 saniyə 1 dəqiqə olduğu halda, zamana təxmini mövqedən
yanaşan intuitiv insanlar üçün 1 dəqiqə həddən artıq azdır. Onlara hər hansı tapşırıq verildiyi
zaman ayrılmış vaxta əlavə saat yükləmək lazım gəlir. İntuitivistlər də öz növbəsində
bilməlidirlər ki, əgər sensor tipli rəhbərlər onlara bir işi müəyyən zaman çərçivəsində həllini
tələb edirlərsə, verilən zamana dəqiq əməl etməlidirlər.

Emosional hissiyatlı insanlar gün ərzində tapşırıqları yerinə yetirdikləri zaman onların iş
görmə tezliyi digər şəxsə olan münasibətlərindən asılıdır. Əgər bu tip insanlar özlərinə xoş
olmayan insanlarla ünsiyyətə girməli olacaqlarsa, həmin tapşırığı günün axırına, ən son
zamana saxlayır. Lakin təfəkkürü məntiqi insanlar isə əksinə, xoşagəlməz insanlarla olan
işlərini günlük planların əvvəlinə gətirərək, tezliklə ondan “yaxa qurtarmağa” çalışırlar.

Qərar verən rasional tip insanlar özünün və digər insanların vaxtlarını idarəetməyi sevirlər.
Hərçənd ki, bu tip insanlar təbiətən dəqiqdirlər, hətta onlara hər hansı bir işin həllini müəyyən
zaman çərçivəsinə salmasalar belə onlar özləri planlarına zaman məhdudiyyəti qoyurlar.

İrrasional tip insan üçün planlaşdırılmış işlər istisna olmaqla bütün zaman azandırlar.
Onlar qərar qəbul etmə prosesində zamanı uzadırlar, ətrafdan işlərini ləng yerinə yetirdiklərini
qavrayırlar. Bir çox hallarda irrasional şəxslər bir neçə işi eyni zamanda həll etmək istəyir,
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işin birini bitirmədən digərinin həllinə keçməyə başlayırlar. Nəticədə bütün işləri yarımçıq
qalır. İrrasional tipli insanların zamana olan qeyri-dəqiqliklərini aradan qaldırmağın ən başlıca
üsulu öz planlarına, görəcək işlərinə müəyyən zaman məhdudiyyəti qoymalarıdır. Həmçinin
rasional tiplərdə öz iş fəaliyyətindəki həddən artıq dəqiq və konkretli olmaları, onları gündəlik
həyatlarında çətinliklərlə qarşılaşdırır, belə ki, planlaşdırılmayan bütün işlər, gözlənilməz
situasiyaları onlar əsəb ilə qarşılayırlar.

Şəxsiyyət tipinin rəhbərin idarəetmə qərarlarına təsiri
Ekstravert rəhbərlər bir çox hallarda düşündüklərini beyin süzgəcindən keçirmədən bir

başa dilə gətirirlər. Adətən onların məqsədlərini ümum qəbul olunmuş, hər kəsin işinə
yarayan, məqsədinə uyğun fəaliyyət prosesləri təşkil edir.

Rasional ekstravertlər ilk öncə məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirir, sonra digər işçiləri
məsələ ilə bağlı agah edirlər və hər kəsin dərhal fəaliyyətə başlamalarını tələb edirlər.

İrrasional ekstravertlər məqsədin ağırlıq və yüngüllük səviyyələrindən asılı olmayaraq, ilk
əvvəl işçilərlə müzakirəyə başlayırlar.

İntrovert rəhbərlər isə, əvvəla qarşıya qoyulmuş problemə uyğun ehtimalı məqsədlərə dair
materiallar toplamağa, sonra isə təklikdə problemin həlli yollarını axtarmağa çalışırlar.
İntrovert tipli insanlar əmin olmadığı informasiyanı yoldaşları ilə bölüşmürlər. Kollektiv qərar
qəbulu introvert şəxslər üçün mühüm deyildir, çünki, qərar qəbulu prosesi onun üçün daxili
əhəmiyyət daşıyır.

Beləliklə, məqsədin qoyuluşunun effektiv olması üçün ekstravertlərə öz ideyalarını
söyləməyə şərait yaradılmalı, introvertlərə isə problemin müzakirəsi üçün düşünməyə zaman
ayrılmalıdır.

Ekstravert rəhbərlərdən fərqli olaraq introvert rəhbərlər çoxlu sayda ideyalar irəli
sürməkdənsə, dərhal fəaliyyətə başlamağı üstün tuturlar. Ekstravertlərlə introvertlərin birgə
fəaliyyəti zamanı hər iki tərəf müəyyən qanunauyğunluqlara tabe olmalıdır. Bəzi hallarda
verilən suallara introvertlərin susmağını ekstrovertlər razılıq əlaməti kimi qəbul edirlər. Əmək
fəaliyyəti zamanı ekstrovert rəhbərlər introvert işçilərə dəqiq suallarla müraciət etməlidirlər.
Məsələn, ekstravertlərə “məsələyə dair nə düşünürsüz?” yerinə “birinci punkt haqqında
fikriniz nədir?” tipli suallar verilməlidir.

Karl Qustav Yunqun iddiasına əsasən, “ekstraversiya – introversiya insanların
münasibətləri arasında ən dərin uçurumu təsvir edir”. Həqiqətən də, ekstravert və
introvertlərin davranışları arasındakı fərq dərin və ziddiyyətlidir, lakin, onlar rəhbərlik
üslubunu əhəmiyyətli dərəcədə müəyyənləşdirir. Lider ekstravertlər verbal ünsiyyətə
əhəmiyyət verərək, kollektivdə hətta şəxsi məsələlərini belə açıq danışmaqdan çəkinməzlər.
Ekstravert rəhbərin potensial zəifliyi ondan ibarətdir ki, bu cür rəhbərlər öz planlarını ehtiyac
olub - olmamasından asılı olmayaraq ifadə edirlər. Ekstravert rəhbərlər dinləməkdən daha çox
danışmağa üstünlük verirlər.

İllər əvvəl aparılan tədqiqatlar, nəzəriyyələr ekstravertlər üzərində qurulurdu. İrəli sürülən
nəzəriyyələrə əsasən bildirilirdi ki, rəhbər tabeçiliyində olan kəslərin hər biri ilə şəxsi
ünsiyyətdə olmalı, onların iş və həyat problemləri ilə yaxından tanış olmalıdır. Lakin bu
zaman introvert tipli rəhbərlər unudulmuşdur, nəticədə də, nəzəriyyələrin effektiv olmasını
düşünən intorvertlər deyilənləri həyata keçirmələri üçün dəridən qabıqdan çıxmalı olurlar. Və
ya bir zamanlar irəli sürülmüş “açıq qapı siyasəti”. Bu üsula əsasən, işçilər istədikləri zaman
rəhbərin otağına daxil ola bilərdilər. Yenə də bu cür iş şəraiti yalnız ekstrovert rəhbərlərin
işinə yarayır.

İntrovert rəhbərlər isə kollektivə daxili aləmi haqqında çox qısa izahı verərək, sonda
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yekunlaşdırdığı ideyanı işçilərinə çatdırır. İntrovert rəhbərlər üçün mənfi xüsusiyyət onların
gec qərar qəbul etmələrindəndir.

İdarəetmənin səmərəliliyinə təsir göstərən rəhbərlərin şəxsiyyət tipləri və rəhbərlik
üslublarının eksperimental tədqiqi

Hər bir rəhbər idarəetmə sistemində özünün mənafelərini nəzərə almaqla yanaşı,
işçilərinin də istəklərinə uyğun şəkildə qərar qəbul etməlidir. Məhz qarşılıqlı münasibətlər
zəminində sağlam iqlimin yaranması əsasında fəaliyyət istənilən nəticəni verə bilər. Lakin,
rəhbərlərin şəxsi psixoloji xüsusiyyətləri onların iş fəaliyyətində qərar qəbuluna əsaslı təsiri
göstərir. K.Levinin tədqiq etdiyi rəhbərlik üslubları rəhbərin idarəetmə sisteminin əsas
qayəsini təşkil edir (avtoritar, demokratik, liberal).

Qeyd etmək lazımdır ki, bu üslubların “təmiz” formasında olan rəhbərliyə az – az rast
gəlinir. Bir qayda olaraq, rəhbərlik üslubundan ən azı ikisinin qarışığı özünü göstərir. Lakin,
bu halda da onlardan biri dominant olur [3, s. 320].

Rəhbərlik üslubları ilə yanaşı, rəhbərin şəxsiyyət tipini də müəyyənləşdirmək iş
fəaliyyətində hansının daha effektiv olduğunu öyrənməyə şərait yaradır. Mayers – Briqsin
tipologiyasına əsasən, rəhbərin şüura və ətraf mühitə oriyentasiyası, nəyə əsaslanaraq qərar
qəbul etdiyi, qərar verərkən rasional yoxsa irrasional mövqedən yanaşdığını müəyyən etmək
mümkündür.

Kurt Levinin və Mayers – Briqsin tədqiqatlarına əsaslanaraq rəhbərin üslubu və şəxsiyyət
tiplərini müəyyənləşdirmək üçün eksperiment aparmışıq.

Tədqiqatın obyekti: AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun 23 şöbə müdirinin (8 –qadın, 15
kişi) və Tibbi İcbari Sığorta agentliyinin 12 şöbə müdirinin ( 6 – qadın, 6 kişi) fəaliyyəti;

Tədqiqatın predmeti: Rəhbərlik üslublarının idarəetmənin səmərəliliyinə təsirinin psixoloji
xüsusiyyətlərini öyrənmək

Tədqiqatın əsas fərziyyəsi: İdarəetmənin səmərəliliyi rəhbərin idarəetmə üslubu ilə
şəxsiyyət tipi arasındakı qarşılıqlı təsiri və qarşılıqlı bağlılıqdan funksional asılılıqdadır.

Tədqiqatın məqsədi: Rəhbərin şəxsiyyət tipi ilə rəhbərlik üslubları arasındakı əlaqəni
müəyyənləşdirmək.

Tədqiqatın metodu: Mayers-Briqs “Şəxsiyyət tipi” və “Rəhbərlik üslubunun
özünüqiymətləndirməsi” sorğularından istifadə edilmişdir

Nəticələrin işlənməsi
Cədvəl 1. İllik hesabata əsasən yüksək səviyyədə idarə olunan şöbələrin rəhbərlərinin

rəhbərlik üslubu ilə şəxsiyyət tiplərinin qarşılıqlı əlaqəsi

Rəhbərlik
üslubları

Şəxsiyyət tipləri
ESTJ ESFJ ENTJ İSTJ İNTJ İNFP

Avtoritar (3
nəfər – 8,5%)

1 nəfər-
2,8%

0 2 nəfər -
5,7%

0 0 0

Demokrat
(14 nəfər –
40%)

5 nəfər-
14,2%

1 nəfər-
2,8%

1 nəfər-
2,8%

4 nəfər-
11,4%

2 nəfər-
5,7%

1 nəfər-
2,8%

Liberal - 0 0 0 0 0 0 0
Ümumi say 17,1% 2,8% 8,5% 11,4% 5,7% 2,8%

Cədvəl 1 – də keçirilmiş sorğunun nəticəsi olaraq şöbələrini yüksək səviyyədə idarə edən
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rəhbərlərin idarəetmə üslubları ilə şəxsiyyət tipləri müəyyənləşdirilmişdir. Ən yüksək
idarəetmə üslubu, göründüyü kimi, demokrat rəhbərlərdə (40%) müşahidə edilir. Avtoritar
rəhbərlər yüksək idarəetmə qabiliyyətinə görə 8,5% olduğu halda, liberal üsluba malik
rəhbərlər 0 % təşkil edir. Demokratik üslubda idarəedən rəhbərlərin şəxsiyyət tipologiyasına
nəzərən, deyə bilərik ki, ESTJ – 14,2%, ESFJ-2,8%, ENTJ- 5,7%, İSTJ – 11,4%, İNTJ – 5,7%,
İNFP – 2,8%. Avtoritar üsluba malik rəhbərlərdən 2,8%-i ESTJ, 5,7%-i ENTJ şəxsiyyət
tipinə malikdirlər.

Cədvəl 2. İllik hesabata əsasən orta səviyyədə idarə olunan şöbələrin rəhbərlərinin
rəhbərlik üslubu ilə şəxsiyyət tiplərinin qarşılıqlı əlaqəsi

Rəhbərlik
üslubları

Şəxsiyyət tipləri
ESTJ ESFJ ENTJ ENFP İSTJ ENFJ İNTJ İNFP

Avtoritar
4 -nəfər
(11,4%)

2
nəfər–
5,7%

0 0 1 nəfər
-2,8%

0 0 1
nəfər-
2,8%

0

Demokrat
(5 nəfər -
14,2%)

2
nəfər-
5,7%

2
nəfər-
5,7%

0 0 1
nəfər-
2,8%

0 0 0

Liberal (4
nəfər- 11,4%)

0 1
nəfər-
2,8%

1
nəfər-
2,8%

0 0 1
nəfər-
2,8%

0 1
nəfər-
2,8%

Ümumi say 11,4% 8,5% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%

Cədvəl 2 – də şöbəni orta səviyyədə idarəedən rəhbərlərdən 11,4 %-i avtoritar, 14,2–i
demokrat, 11,4%-i isə liberal rəhbərlik üslubuna malikdirlər. Avtoritar üsluba sahib
rəhbərlərin 5,7% - i ESTJ, 2,8% -i ENFP, 2,8% İNTJ; demokrat rəhbərlərdən 5,7% -i ESTJ,
5,7% -i ESFJ, 2,8% -i İSTJ; Liberal rəhbərlərdən 2,8% -i ESFJ, 2,8% ENTJ, 2,8%-i ENFJ,
2,8% - i İNFP şəxsiyyət tipinə sahibdirlər.

Cədvəl 3. İllik hesabata əsasən aşağı səviyyədə idarə olunan şöbələrin rəhbərlərinin
rəhbərlik üslubu ilə şəxsiyyət tiplərinin qarşılıqlı əlaqəsi

Rəhbərlik
üslubları

Şəxsiyyət tipləri
ESTJ ESFJ ENTJ ENFP İSTJ İSTP İSFP İNTJ İNFP

Avtoritar
(1 nəfər –
2,8%)

0 0 0 1
nəfər –
2,8%

0 0 0 0 0

Demokrat
(2 nəfər –
5,7%)

1
nəfər
–
2,8%

0 0 0 0 0 0 0 1
nəfər
–
2,8%

Liberal
(2 nəfər -
5,7%)

0 0 0 0 0 1 nəfər-
2,8%

1
nəfər-
2,8%

0 0

Ümumi
say

2,8% 0 0 2,8% 0 2,8% 2,8% 0 0
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Cədvəl 3–də şöbə fəaliyyətinin aşağı səviyyədə qiymətləndirilən rəhbərlərin 2,8%-
avtoritar, 5,7%-i demokrat, 5,7%-i isə liberal üsluba malikdirlər. Avtoritar rəhbərlərin 2,8%-i
ENFP; Demokratik rəhbərlərin 2,8 %-i ESTJ, 2,8%-i İNFP; Liberal rəhbərlərin 2,8%-i İSTP,
2,8% -i İSFP şəxsiyyət tipinə malikdirlər.

Alınmış nəticələrə əsasən fəaliyyəti, şöbəsi yüksək qiymətləndirilən rəhbərlərin 40%-i
demokrat və ESTJ (ekstravert, sensor düşünən, məntiqi təfəkkür, rasional) - 14,2% və İSTJ
(introvert, sensor düşünən, məntiqi təfəkkür, rasional) - 11,4% şəxsiyyət tipinə malik
rəhbərlər olmuşdur.

Praktik və nəzəri istiqamətdə aparılmış tədqiqatdan belə qənaətə gəlmişik ki, idarəetmənin
səmərəli, effektiv olması birbaşa şəxsiyyətin tipindən və rəhbərlik üslubundan asılıdır.
Rəhbərin şəxsiyyət tipi öz iş fəaliyyətinə təsir etdiyi kimi, işçilərin əməyinə də təsir göstərir.
Apardığımız praktik tədqiqatdan aydın olur ki, ən effektiv idarəetmə bacarığına malik
rəhbərlik üslubu demokratik üslubdur. Eyni zamanda o da məlum oldu ki, liberal rəhbərlik
üslubuna malik rəhbərlərin heç birinin şöbələrinin fəaliyyəti yüksək nəticə ilə
qiymətləndirilməmişdir. Liberal və avtoritar rəhbərlik üslubları özlərini daha çox orta
səviyyədə fəaliyyət göstərən şöbələrdə öz əksini tapmışdır. Mayers – Briqsin şəxsiyyət
tipologiyasına əsaslanan tədqiqatda yüksək nəticə vermiş şöbələrin rəhbərlərində daha çox
ESTJ (Ekstravert, sensor düşünən, məntiqi təfəkkür, rasional) və İSTJ (İntrovert, sensor
düşünən, məntiqi təfəkkür, rasional) şəxsiyyət tipləri dominant mövqe tutmuşdur.

Nəticədə illik hesabata əsasən, fəaliyyəti yüksək olan şöbə müdirləri ekstravert, introvert,
sensorik, məntiqi təfəkkür və rasional keyfiyyətləri özündə ehtiva edən şəxsiyyət tiplərindən
ibarətdir. Həm demokrat , həm də ESTJ və İSTJ şəxsiyyət tipinə malik rəhbərlər idarəetmə
fəaliyyətlərində daha müvəffəqiyyətli olurlar.

Məqalənin aktuallığı. Cəmiyyətdəki innovasion dəyişikliklər həm ətraf mühitdə, həm
cəmiyyətdə, həm də insan davranışında, fəaliyyətində, peşəkar dəyərlərin, ehtiyacların,
motivlərin, münasibətlərin və s. sistemi şəkildə əks etdirən ənənəvi həyat tərzi ilə ziddiyyət
təşkil edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Bazar iqtisadiyyatının inkişaf templəri, hər bir müasir
mütəxəssisi daha çox təşəbbüs göstərmək, öz hərəkətlərinə məsuliyyət daşımaq, əvvəlki
korporativ mədəniyyətdə ciddi müqavimətlə qarşılanmasına tab gətirməyi tələb edir. Bu, hər
bir insanın sosial dəyişiklikləri qəbul etməyə və onun innovasiyalarda iştirakı ehtimalı
sərhədlərini genişləndirməyə tələb edir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Yaradıcı liderlik tələb olunan bir dövrdə bir
çox təşkilatlarda yeni rəhbərlik üslubuna xüsusi ehtiyac duyur. Sosial proseslər son dərəcə
sürətli olur və peşəkar liderləri burada real şəkildə iştirak etmələri ilə xarakterizə olunur.
Sosial psixologiya, şəxsiyyət psixologiyası üçün xüsusilə vacibdir ki, formalaşan innovasiya
prosesləri yalnız liderləri deyil, praktiki olaraq hər bir mütəxəssisin real bacarığına çevrilməsi
tələb olunur. Beləliklə, rəhbər-liderin psixoloji diaqnostikası və inkişafı məsələsi müasir
praktik psixologiyası üçün olduqca vacibdir.
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Ф. Байрамова

Психологические особенности воздействия типа личности
руководителя на принятие решений

Резюме

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты типологии
личности лидера, влияние стилей управления на управленческие решения. В результате
взаимодействия между типологией идентичности и стилем управления были
исследованы качественные характеристики влияния бизнеса на бизнес и его принятия
решений. Проведен анализ сравнительного эмпирического исследования проявления
инноваций личности среди лидеров в современную эпоху. Исходя из более широкой
исследовательской стратегии и обоснования результатов, автор представляет
психологические характеристики лидера и предлагает практические основы их
развития в организации корпоративного обучения.

F. Bayramova

Psychological peculiarities of the impact of the type of
the personality of the head on decision-making

Summary

The article discusses the theoretical and practical aspects of the personality typology of the
leader, the impact of management styles on management decisions. As a result of the
interaction between the typology of identity and management style, the qualitative
characteristics of the business impact on the business and its decision-making were
investigated. The analysis of a comparative empirical study of the manifestation of
personality innovation among the leaders in the modern era. Based on a broader research
strategy and justification of the results, the author presents the psychological characteristics of
the leader and suggests the practical basis for their development in the organization of
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Emosional intellektin inkişafında bioloji və sosial şərtlərin rolu
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Emosional intellekt insanın özünün şəxsi emosiyalarını və başqalarının emosiyalarını
müşahidə edib bir-birindən fərqləndirmək, eləcə də əldə olunan informasiyalardan təfəkkürü
və hərəkətləri idarə etmək üçün də istifadə olunur.

Şəkil 1-də emosional intellektin məzmunu açıqlanır:

Emosional intellekt problemi ilə bağlı aparılan psixoloji tədqiqatların təhlili onların
inkişafında bioloji və sosial şərtləri araşdırmışlar:

* Bioloji (emosional qabiliyyətlərin irsi əlamətləri, təfəkkürün sağ yarımkürələr tipi və
ekstraversiya);

* Sosial (uşaq yaşlarında sintoniklik, yetkinlik yaşlarında rasionalizmin qoyuluşu, uşağın
özünüdərkinin inkişaf səviyyəsi, valideynlər arasında qarşılıqlı münasibətlərdə emosionallıq,
valideynlərin təhsil səviyyəsi və ailənin büdcəsi, tərbiyənin gender xüsusiyyətləri, xarici
nəzarət lokusu, möminlik [4].

Şəkil 1-də emosional intellektin inkişafında bioloji şərtlər əksini tapmışdır:

mailto:Zabite66@box.az
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Emosional intellektin inkişafında bioloji şərtləri nəzərdən keçirək.
* Emosional qabiliyyətlərin irsi əlamətləri. Emosional qabiliyyət adaptasiyanın uğurluluq

dərəcəsi ilə xarakterizə olunur. Yüksək inkişaf etmiş emosional qabiliyyətlərə insanın şəxsi
tələbatlarının və cəmiyyətin maraqlarının bir-birinə uyğunluğunun təmin olunması xarakterik
haldır. Zəif inkişaf etmiş emosional qabiliyyətlər əsasən irsi olmaqla o qədər də inkişaf
etməmiş və emal olunmamış hissləri nəzərdə tutur.

* Təfəkkürün sağ yarımkürələr tipi. Müəyyən edilmişdir ki, riyaziyyatçılar ilə müqayisədə
musiqiçilərdə emosional vəziyyət daha yaxşı identifikasiya olunmuşdur. “Bədii” tip
insanlarda tələffüzdə nitqin düzgün ifadə edilməsi qabiliyyəti emosional kontekstində daha
yüksəkdir. Onlar “təfəkkür” tipli insanlardan fərqli olaraq daha empatikdirlər.

* Ekstraversiya. Emosionallıq temperamentin əsas parametrlərindən olub onun təzahürü
ekstravert tipli insanlarda üstünlük təşkil edir. Ekstravertlər bütünlükdə introvertlərə nisbətən
daha dərin düşünürlər. Belə fərz etmək olar ki, bu da çox emosional informasiyaların təhlilinə
aiddir.

Şəkil 2-də emosional intellektin inkişafında sosial şərtlər öz əksini tapmışdır:
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Emosional intellektin inkişafında sosial şərtləri nəzərdən keçirək.
* Sintoniya emosional intellektin inkişafında mühüm şərt və onun komponentidir.

Sintoniya ətrafdakı insanların emosiyalarını dərk etməklə bağlı olan instinktiv həmahənglikdir.
Sintoniya anadangəlmə instinkt kimi nəzərdən keçirilir. O həm də anadangəlmə emosional
mexanizm olub refleksin şərtsiz reaksiya tipidir [25].

Sintoniyanın inkişafı ilk növbədə, ətrafdakıların uşağın hərəkətlərinə emosional
reaksiyaları ilə bağlıdır, bu uşağın özünəmünasibətini və özünə - qiymətləndirməsini
istiqamətləndirir. Özünü realistik şəkildə qavramanın və özünütəyinetmənin əsası hələ erkən
ontogenetik mərhələdə qoyulur, o, valideynlər tərəfindən uşağın qəbulu ilə müəyyən edilir.

Sintonik uşaq bir sıra maneələrlə rastlaşır. Birinci maneə valideynlərin övladlarına
hiperonikası və onları həddindən artıq qiymətləndirməsidir. Habelə valideynlərin indiki
şəraitdə uşaqlarına qayğısı, onlara həddindən artıq məhəbbəti, uşaqda böyüklərlə emosional
əlaqə qurmağa cəhdin formalaşmamasıdır. İkinci maneə sintonik inkişafın təcrididir. Bu
zaman uşaq ətrafdakılarla emosional əlaqə yaratmağa qadirdir, lakin onun ətrafdakılarla
ziddiyyətlərinin yaranması buna maneə yaradır.

Sintoniklik uşağın psixi inkişafının zəruri mərhələsidir. Sintoniklik böyüklərdə saxlanılır,
inkişafın pozulması bunu bir daha təsdiq edir. Məntiqin və təfəkkürün səbəb-nəticə əlaqəsində
sintoniya empatiya ilə əvəz olunur. O, təkcə başqa insanların emosional vəziyyəti ilə deyil,
həm də həmin emosional vəziyyətin dərk edilməsi ilə müəyyən edilir.

* Yetkinlik yaşlarında rasionalizmin qoyuluşu. Rasional təfəkkürün mexanizmi vasitəsiz
hissləri azaldır. Bununla bağlı o, normal inkişafın gedişində reflekslərə meyllilik inkişaf edir.
Sintoniklikdə yaranan zəifləmə xarici aləmdən asılı olmayaraq ətrafdakıların affektiv təsirinə
müqavimət cəhdi ilə bağlıdır. Mənfi affektiv təsirlərə müqavimət ətrafdakı adamlara ardıcıl
rasional münasibəti və baş verəcək hadisələri həyata keçirir.

Müəyyən edilmişdir ki, “uyğunsuz” emosiyalar (həyəcan, depressiya, qəzəb), “uyğun"
(nigarançılıq əsəbiləşdirmə) emosiyalar, rasional təsdiqetmə emosional distressi azaldır və
intensivliyi aşağı salır. Eyni zamanda bu dəyişikliklər irrasional inandırma təsiri altında
fərqləndirilməmişdir.

* Uşağın özünüdərketmənin inkişaf səviyyəsi.Özünütənzimetmə mexanizmləri kimi
sintoniklik şəxsiyyətin inkişafının erkən mərhələlərində təzahür edir. Şəxsi
özünütənzimetmənin bütün sistemi özünüdərketmənin inkişafının səviyyələrində təməli
qoyulur. Özünüdərketmənin inkişaf səviyyəsi şəxsi emosiyaların idarə edilməsi şərtləri
qismində çıxış edir.

* Valideynlər arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdə emosionallıq. Uşağın emosional rifahı
üçün optimal şəraitin yaradılması ər-arvad arasındakı qarşılıqlı emosional münasibətlərin
xarakterindən çox asılıdır.

* Valideynlərin təhsil səviyyəsi və ailənin büdcəsi. Bu göstəricilər nə qədər yüksək olarsa,
yeniyetmələrin emosional intellekt səviyyəsi bir o qədər yüksəlir.

* Tərbiyənin gender xüsusiyyətləri. Emosional intellekt sferasında gender fərqləri
qadınlarda şəxslərarası, kişilərdə isə şəxsiyyətdaxili göstəricilərdə təzahür edir. Böyüklər,
xüsusən də kişi və qadınlar arasında emosional fərqlər uşaqların tərbiyəsinə yanaşmada özünü
aydın təzahür etdirir.

* Xarici nəzarət lokusu. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, xarici nəzarət lokusuna malik
sınalınanlar başqalarını, eləcə də özlərini bağışlamağa meyllidirlər. Daxili nəzarət lokusa
malik olanlar isə tez-tez özlərini mühakimə edir, həmçinin başqalarını mühakimə edərkən
situasiyaya qarşı senzitiv olurlar. Bu nəzarət bağışlamağa qabilliklə, şəxsi emosiyaların dərki
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və idarə olunması, həmçinin inciyən adama münasibətdə empatiya ilə bağlıdır.
* Möminlik. Dindarlıq və emosional intellekt şkalasında yüksək qiymətləndirmə

arasındakı qarşılıqlı əlaqə növbəti cəhətlərlə şərtləndirilir:
Birincisi, dindar fərdlərdə xarici nəzarət lokusu üstünlük təşkil edir.
İkincisi, dini tərbiyə şərtsiz məhəbbət hisslərinin inkişafını nəzərdə tutur.
Üçüncüsü, fəaliyyətin özünütəhlili və emosiyaların müşayiəti olmadan dini ayinlərə

hazırlıq mümkün deyildir.
Məqalənin aktuallığı. Emosional intellekt sosial intellekt kimi insanın bioloji və sosial

amillərlə səciyyələnir. Həmin amillər insanın yaradıcı potensialının inkişafında, təfəkkürünün
formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bioloji və sosial şərtlər biri digərini
şərtləndirir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Emosional intellektin inkişafında bioloji və sosial şərtlərin rolu
tədqiq edilmişdir. Elmi məqalədə emosional intellektin bioloji və sosial şərtləri ardıcıllıqla
xarakterizə olunmuşdur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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З. Исаева

Роль биологических и социальных условий
в развитии эмоционального интеллекта

Резюме

Эмоциональный интеллект, как и социальный интеллект, характеризуется
биологическими и социальными факторами человека. В научной статье исследована
роль биологических и социальных условий в развитии эмоционального интеллекта.
Автор по праву подчеркивает, что биологические и социальные условия обуславливают
друг друга. В научной статье последовательно охарактеризованы биологические и
социальные условия эмоционального интеллекта.
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Z. Isayeva

The role of biological and social conditions in the
development of emotional intelligence

Summary

Emotional intelligence is characterized by biological and social factors such as social
intelligence. In the scientific article, the role of biological and social conditions in the
development of emotional intelligence has been explored. The author rightly notes that,
biological and social conditions make one the other. In the scientific article the biological and
social conditions of the emotional intelligence have been characterized sequentially.
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Ali pedaqoji məktəblərdə təlimə adaptasiyadakı çətinliklər probleminin həlli
psixofiziologiyada onun mahiyyətini başa düşməyi tələb edir. Adaptasiya anlayışı XIX əsrdə
yaranmışdır. Bu termin hələ qədim yunan sözü olan “adaptio”-yəni “alışma, uyğunlaşma,
düzəltmə” mənalarını verən sözlərdən yaranmışdır.

D.A.Andreyeva belə hesab edir ki, adaptasiya uyğunlaşmadan sonra çətinliklərin aradan
qaldırılmasıdır. Uyğunlaşmanın səviyyəsi daim dəyişir. Xarici mühit sisteminin digər
elementləri dezadaptasiyanın yaranmasına xidmət edir. Sistemdə qeyri-sabitlik yarandıqda
adaptasiya prosesi pozulur və dezadaptasiya meydana gəlir.

Psixoloji-pedaqoji tədqiqatlarda adaptasiya proses kimi nəzərdən keçirilir. Bu prosesdə
subyektin yeni mühitə uyğunlaşması baş verir. Psixoloji adaptasiya insanın mühit ilə səmimi
qarşılıqlı münasibətini prosesidir.

Adaptasiyadan danışarkən biz təkcə funksionallaşmış xarici şəraitdə şəxsiyyətin qarşılıqlı
əlaqələrini deyil, həm də tələbənin inkişafını, onun özünüinkişafını nəzərdə tuturuq.
Zənnimizcə, bütün bunlar ali məktəbdə təlimə adaptasiya mərhələsində yaranan çətinliklərin
aradan qaldırılmasında az rol oynamır. Ali məktəb adaptasiyası tələbənin təlim-tərbiyə
prosesində aktiv ünsiyyətə girməsi prosesi, ünsiyyət fəaliyyətinin yeni növlərinin
mənimsənilməsində idraki fəaliyyətinin rasional təşkilində bacarıq və vərdişlərin
formalaşmasıdır. Burada tələbələr fəallığın şüurlu subyekti kimi yeni təlim şəraitində öz
funksiyalarını, habelə konkret situasiyada mənimsənilmiş norma və dəyərlərin iradi
reallaşdırılması imkanlarını əldə edirlər.

Tədqiqatımızın üçün ilk növbədə pedaqoq və psixoloqların fikrincə, tələbələrin təliminin
birinci mərhələsində tez-tez qarşılaşdırlası çətinliklərin müxtəlif zonalarını
müəyyənləşdirməliyik. Ali məktəbdə təlimə adaptasiyadakı tipik çətinliklər haqqında tam
təsəvvürlər əldə etmək üçün “çətinlik” anlayışının məzmununu nəzərdən keçirməliyik.

Tədqiqat işinin əsas məzmununun açılması üçün ilk növbədə “çətinlik” anlayışının
mahiyyətini müəyyən etmək zəruridir. Çünki bu anlayışın mahiyyətini bilmədən onun təlim
prosesində hansı formada təzahür etdiyini müəyyən etmək çətindir. Azərbaycan dilinin izahlı
lüğətində “çətin” və “çətinlik” sözləri haqqında belə izahat verilmişdir:

— “çətin” (sifət)- icrası, həyata keçirilməsi, aradan qaldırılması, həlli, başa düşülməsi və s.
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çox böyük zəhmət, səy, gərginlik tələb edən (asana zidd olan) anlayışdır;
— “çətinlik” (isim) – 1) çətinlik şeyin halı, çətin olma (asanlığa zidd); 2) maneə, əngəl; 3/

məhrumiyyət, əziyyət, məşəqqət; 4/ çətinliklə;
— “çətinləşdirmək” (feil) – 1) daha da çətin etmək, ağırlaşdırmaq; 2) daha da

ağırlaşdırmaq, çətin etmək, işi gərginləşdirmək” [1, s. 433).
Pedaqoji lüğətdə “çətinlik” — şəxsiyyətin imkanları və fəaliyyətinin tələbləri arasında

bəzən qeyri-müvafiqlik və təəssüratlar başa düşülür. Ola bilər ki, qısamüddətli psixi proses və
ya vəziyyət, şəxsiyyətin xassələrində dəyişdirilmiş, öz imkanlarına inanmamaq,
özünüqiymətləndirmənin aşağı olması və s. çətinliklər kimi təzahür edir.

T.S.Polyanova çətinlik anlayışının mahiyyətini belə izah edir: ”Çətinlik-müəyyən
fəaliyyətin yerinə yetirilməsi ilə bu yerinə yetirməni təmin edən bilik və bacarığın kafi
dərəcədə olmaması arasındakı ziddiyyətin ifadəsidir” [4, s. 26].

Tədqiqatçı alim C.Alıyev qeyd edir ki, “Çətinlik - subyektin obyektlə qarşılıqlı təsiri,
ünsiyyət zamanı birincinin ikinciyə hansı yolla və necə təsir göstərməyi müəyyənləşdirə
bilmədiyi zaman gərginlik halıdır. Çətinlik mücərrəd məfhum kimi yalnız hərəkətlə bağlıdır.
Bu anlayış fəaliyyət anlayışı ilə əlaqədar olaraq onunla birgə işlənir. Demək, çətinlik yalnız
hər hansı fəaliyyət və hərəkətə münasibətdə yaranır” [2, s. 47].

Çətinlik çoxsahəli, çoxcəhətli olmaqla psixoloji mahiyyət kəsb edir. Çətinlik fəaliyyətin
atributu olub psixoloji vəziyyətdir. Bu baxımdan çətinlik subyektin psixi və fiziki fəallığında
təzahür edir. O, subyektiv məzmuna malik olan psixi halətdir. Tədqiqatçı alim C.Alıyev qeyd
edir ki, çətinlik ambivalent xarakter daşımaqla ikili mənaya malikdir. Çətinlik istər praktik,
istərsə də psixoloji məzmuna malik olub-olmamasından asılı olmayaraq nəticə etibari ilə
subyektin psixikasında əks olunur. Bu anlayışların təhlili göstərir ki, psixoloji çətinliklər
aşağıdakı şəkildə nəzərdən keçirilir:

— praktiki tərəfdən onun obyektiv məzmununu əks etdirən maneə kimi;
— psixoloji tərəfdən onun subyektiv məzmununu əks etdirən gərginlik, cəhd kimi;
— pedaqoji tərəfdən şəxsiyyətin imkanları ilə fəaliyyətin tələbləri arasında uyğunsuzluğun

anlaşılması kimi.
Tədqiqatımızda tələbələrin təlimə adaptasiyasının yüksək, kifayət qədər, orta və çox çətin

səviyyələri fərqləndirilmişdir. Həmin səviyyələrə diqqət yetirək:
— Birinci səviyyə tələbələrin təlimə adaptasiyasının yüksək səviyyəsidir. Ali pedaqoji

məktəblərdə tələbələrin təlimə adaptasiyasının yüksək səviyyəsi motivasiyanın müsbət tipi ilə
xarakterizə olunur. Bu səviyyə biliklərdə yüksək sistematiklik, özünənəzarət, təlim prosesində
yaranan çətinliklərin aradan qaldırılmasına hazırlıqla, habelə təlim fəaliyyətində iradi səyin
yüksək təzahürü, yaradıcı tapşırıqların icrasına cəhd, idraki maraqların həyata keçirilməsi,
fənlərin öyrənilməsində yüksək səviyyə ilə xarakterizə olunur. Burada idraki, şəxsi-
inkişafetdirici və peşə dominant motivlərdir.

— İkinci səviyyə tələbələrin təlimə adaptasiyasının kifayət qədər səviyyəsidir. Kifayət
qədər səviyyə demotivasiyanın müsbət tipini, təlimdə kifayət qədər fəallığı, təşəbbüskarlığı
nəzərdə tutur. Bu səviyyə tələbələrin təlim-idraki fəallığa şəxsi maraqlarında, özünənəzarətin
kifayət qədər səviyyəsində təzahür edir. İdraki, şəxsi-inkişafetdirici və peşə bu səviyyədə də
dominant motivlərdir.

— Üçüncü səviyyə tələbələrin təlimə adaptasiyasının orta səviyyəsidir. Bu səviyyə iş
üslubunun passivliyi, təlimdə motivasiyanın indifferent tipi, yalnız müəllimin dəstəyi ilə
təlim-idraki fəallığın təzahürü, təlimdə yaranan çətinliklərin aradan qaldırılmasında iradi
səyin təzahürü, təlim-idraki fəaliyyətdə şüurluluğun və arqumentlərin kifayət qədər olmaması,
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informasiyaların rasional şəkildə işlənilməsinə kifayət qədər yiyələnməmək və s. ilə
xarakterizə olunur.

— Dördüncü səviyyə tələbələrin təlimə adaptasiyasının çox çətin səviyyəsidir. Bu
səviyyəyə aiddir: təlimə mənfi münasibət, fənnə sistematik marağın və məsuliyyətli
münasibətin olmaması, təlim-idraki fəaliyyət prosesində qeyri-şüuri şəkildə psixoloji
çətinliklərin təzahürü, idraki fəaliyyətdə əsaslandırma qabiliyyətinin aşağı olması.
İnformasiyaların rasional şəkildə işlənilməsinə kifayət qədər yiyələnməmək, təlim fəaliyyətində
fəallığın zəif təzahürü və s.

Tədqiqata ali pedaqoji məktəblərin istənilən ixtisaslarında təhsil alan tələbələrin
qarşılaşdıqları psixoloji çətinliklər məzmunundan və yaranma səbəblərindən asılı olaraq
didaktiki, sosial-psixoloji və peşə çətinlikləri qrupunda ümumiləşdirilmişdir:

I — Didaktiki çətinliklər:
— materialın həcminin və məzmununun kəskin dəyişilməsi. Bir mühazirə mətnində beş

məktəb dərsi həcmində elmi materialların əhatə olunması;
— tədrisin forma və metodlarının rəngarəngliyi (buraya mühazirələr, seminarlar,

kollokviumlar aid edilir) və s.
II — Sosial-psixoloji çətinliklər:
— vərdiş və bacarıqlarda yenidənqurma: köhnə həyat tərzinin yeni həyat tərzi ilə əvəz

edilməsi, yaşayış mühiti, ictimai əhatə. Köhnə vərdişlərin, təsəvvür və əlaqələrin pozulması,
yenilərin isə kifayət qədər möhkəm olmaması;

— müstəqil yetkin həyata kəskin keçidin başlanması. Yeni materiallarda psixoloji
çətinliklərin təzahürü, özünəxidmətin artması;

III — Peşə çətinlikləri:
— ali məktəbin, ixtisasın düzgün seçilməməsində tərəddüdlük;
— tələbələr üçün uğurlu kiçik mikroiqlimin yaradılması və s.
Tələbələrin təlimə adaptasiyasının səviyyələri və psixoloji çətinlikləri ilə bağlı

hazırladığımız xarakteristika bir daha təsdiq edir ki, ali pedaqoji məktəblərdə təlimə
adaptasiyada yaranan çətinliklərin uğurlu həlli birgə təlim-idraki fəaliyyətdə müəllimin
diferensial səyi, psixoloji-pedaqoji məsləhəti, təlimdə tələbələrin davranışı ilə bağlı
korreksiya işi, tələbələrin fəallığının stimullaşdırılması və onların ali məktəblərdə təlimə
adaptasiyası məsələsi ilə şərtlənir.

Məqalənin aktuallığı. Tələbələrin təlimə adaptasiyasındakı çətinliklərin vaxtında aradan
qaldırılması mühüm problemdir. Odur ki, təlimə adaptasiyada yaranan çətinliklərin uğurlu
həllinə böyük ehtiyac vardır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə tələbələrin təlimə adaptasiyasının çətinliklərinin
səviyyəsi araşdırılmışdır. Təlim prosesində yaranan çətinliklərin psixoloji xüsusiyyətlərini
ardıcıllıqla tədqiq edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Проблема адаптации студентов к обучению и психологические
особенности появляющихся трудностей

Резюме

В научной статье раскрывается психологическая сущность проблемы адаптации к
обучению. Дается научное изложение психологических особенностей трудностей,
появляющихся в процессе обучения. В научной статье автором последовательно
излагаются критерии, используемые при устранении психологических трудностей,
образующихся при адаптации студентов к обучению. Автором исследован уровень
трудностей адаптации студентов к обучению.

N. Mammadova

Adaptation problem of students to training and psychological
characteristics of difficulties

Summary

Psychological essentiality of adaptation problem to training is explained in the scientific
article. Scientific explanation of psychological characteristics of difficulties appearing in
training process are given. Criteria used for prevention of psychological difficulties appearing
in training adaptation of students are systematically interpreted by the author in the scientific
article. Difficulty level of training adaptation of students has been researched by the author.
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Yeniləşmə şəraitində müəllim-şagird
münasibətlərinin araşdırılması yolları

Çimnaz Verdiyeva
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının baş müəllimi

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova

Acar sözlər: məktəb, müəllim, şagird, tədris fəaliyyəti, mühit, şərait, müvəffəqiyyət,
uğursuzluq, psixologiya, münasibətlər, əməkdaşlıq, formalaşma, motivlər, səviyyə, məqsəd,
öyrənmək, təhlil
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study, analysis

Yeniləşmə şəraitində respublikamızın orta məktəblərində apardığımız psixoloji
müşahidələrin təhlili göstərir ki, şagirdlərin əqli inkişafında müəllim-şagird əməkdaşlığı
mühüm rol oynayır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızın məktəblərində müəllim-
şagird münasibətlərinin xarakteri kifayət qədər qaneedici deyildir. Bunlar şagirdlərin əqli
inkişafının formalaşmasına öz mənfi təsirini göstərir.

İndiki zamanda, müəllim-şagird münasibətlərinin xarakterində dəyişiklik yaratmaqla
şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsinin yüksəlməsinə nail olmaq olarmı? Bu məqsədlə Sahil
rayonunda olan 160 saylı Klassik Gimnaziyada, Elitar Gimnaziyada və Xətai rayonunda 261,
95 saylı məktəblərdə eksperiment aparmağı qərara aldıq.

Tədqiqat işində biz iki cəhətə diqqət yetirdik: 1. Təlim prosesində şagirdlərin əqli inkişaf
səviyyəsi nə dərəcədədir; 2. Şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsinin artırılması baxımından
müəllim-şagird əməkdaşlığı siniflərdə hansı səviyyədə qurulub.

Psixoloji ədəbiyyatın təhlili nəticəsində biz tədqiqat prosesində şagirdlərin əqli inkişaf
səviyyəsini aşağıdakı meyarlar əsasında təhlil etmək qərarına gəldik – şagirdin təlimə
münasibəti necədir, özünü dərsdə necə aparır və s.

Müəllimlər çox vaxt şagirdlərlə ünsiyyətə girərkən psixoloJi və pedaqoji «kanonlara»
deyil, daha çox özlərinin birtərəfli güzəran tərbiyəsinə əsaslanırlar. Adi müəllimlərin gözündə
ən geniş yayılmış təsnifatı çox sadədir: prof. Ə.Əlizadə bu təsnifatı belə səciyyələndirir:
yaxşı-pis oxuyan şagirdlər, intizamlı-intizamsız şagirdlər. Həmin təsnifatda şagirdlər əslində 4
tipə ayrılır:

1. Yaxşı oxuyan — intizamlı;
2. Yaxşı oxuyan — intizamsız;
3. Pis oxuyan — intizamlı;
4. Pis oxuyan — intizamsız.
Müəllimlər çox vaxt bəzi şagirdlərlə kifayət qədər işləmirlər, onların fərdi

xüsusiyyətlərinə, maraqlarına düzgün istiqamət vermirlər. Müəllimlər şagirdləri bir şəxsiyyət
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kimi təkcə bu iki ölçü axarında qiymətləndirəndə onlara birtərəfli münasibət bəsləyirlər.
Müasir şəraitdə müəllim-şagird sistemi məktəb məkanında tədrijən genişlənir və köklü

surətdə yenidən qurulmağa başlayır. Bu münasibət sistemində müəllimə münasibət ön plana
keçir. N.F.Talızinanın fikrincə, «müəllimlə münasibətlər sahəsi» uşaq həyatının mərkəzinə
çevrilir və onların psixoloji əmin-amanlıq dərəcəsi bilavasitə bü kökdə müəyyən olunmağa
başlayır.

Şifahi test üsulu ilə aparılan söhbətlərin nəticələri göstərir ki, ibtidai sinif şagirdlərinin
təlim prosesində maraqlarının az olması, əqli inkişaf səviyyəsinin şagirdlərdə qeyri-
bərabərliyi, yaradıcı fəaliyyətin zəif olması və s. amilləri sadalayırlar.

Müəllimlərdən aldığımız cavabların nəticələrinin müqayisəsi ibtidai sinif şagirdlərini 2
qrupa ayırmaq imkanını vermişdir:

I qrupa «yüksək əqli inkişaf səviyyəsinə malik olan şagirdlər» daxildir. Bu qrupa daxil
olan şagirdlərin göstəricisi 58%-dir. Bu şagirdlər dərslərdə müəllimlərin hörmət və
məhəbbətini qazanır, dərsə diqqətlə qulaq asırlar. Onlara olan müsbət münasibətləri adekvat
qiymətləndirirlər. Dərslərdə onlara verilən suallara sərbəst və müstəqil şəkildə cavablar
verirlər. Onlar özlərini sərbəst aparır, suallarla müəllimlərə müraciət edirlər. Rəsm, əmək
fəaliyyəti məşğələlərində yaradıcı fəallıqlarını nümayiş etdirməyə cəhd göstərirlər. Bu
şagirdlər müşahidəçilik qabiliyyəti və davranışlarının fəallığı ilə seçilirlər. Onlar nümunəvi
davranışları və təlimə olan maraqları ilə diqqət mərkəzində olmağa səy göstərirlər.

II qrupa «əqli inkişaf səviyyəsi aşağı olan şagirdlər» daxildir. Bu qrupa daxil olan
şagirdlərin göstərijisi 42%-dir. Bu şagirdlər dərslərdə passiv iştirakçıdırlar. Onların təlimə
maraqları çox zəifdir. Suallara cavab verməkdə çətinlik çəkir, ya da cavab verməkdən imtina
edirlər. Müşahidəçilik qabiliyyətləri çox aşağı səviyyədədir. Maraqları və meyilləri
dəyişkəndir. Dərslər onlar üçün yorucu və cansıxıcıdır.

Tədqiqatda iştirak edən şagirdləri daha iki qrupa bölünmüşdülər:
1. Müəllim-şagird arasında əməkdaşlıq edən şagirdlər;
2. Müəllim-şagird arasında əməkdaşlıq etməyənlər.
I qrupa «müəllim-şagird arasında əməkdaşlıq edən uşaqlar» daxildir. Bu şagirdlərin

göstəricisi 64%-dir. Bu şagirdlər müəllimlərin rəğbətini qazanmağa cəhd göstərirlər. Onlar
həssas olduqlarından müəllimlərin birgə baxışı bu qurupun uşaqları üçün davranış işarəsidir.
Bu şagirdlər özlərinin nümunəvi davranışları ilə müəllimlərin həmişə diqqət mərkəzində
olmağa ciddi səy göstərirlər. Müəllimlər dərslərdə bu cür şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsinin
tənzim və idarə edilməsinin intellektual, aktivlik (fəallıq) daha da dərinləşir. Əməkdaşlıq
şəraitində müəllimlər öz qruplarının şagirdlərində idrak tələbatı yarada bilirlər. Müəllimlərin
danışıq tərzi, jesti belə şagirdlər üçün emosional hisslərin yaranması mənbəyidir. Əməkdaşlıq
nəticəsində müəllimlər şagirdlərə sərbəstlik verir, təşəbbüskarlığı və müstəqilliyi
qiymətləndirirlər. Müəllimlərin tələbləri məsləhət, xahiş və təhrik formalarında ifadə olunur.
Bu müəllimlərin şagirdlərlə ünsiyyətində müsbət qiymətlər üstünlük təşkil edir.

II qrupa «müəllim-şagird arasında əməkdaşlıq olmayanlar» daxildir ki, bu qrupun
göstəricisi 36%-dir. Əməkdaşlıq olmayan şəraitdə müəllimlərlə ünsiyyətdən şagirdlər heç bir
məmnunluq hissi keçirmirlər. Müəllimlərlə əməkdaşlığın zəifliyi şagirdlərin sərbəstliyini
əlindən alır, hətta onların acizliyinə səbəb olur. Nəticədə şagird müəllimlərlə ünsiyyətdə
olmaqdan uzaqlaşır. Təlim prosesində belə şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsi aşağı düşür.
Əməkdaşlıq olmayan şəraitdə müəllimlər şagirdlərin təşəbbüskarlığını, habelə müstəqilliyini
məhdudlaşdırır, itaəti rəğbətləndirirlər. Bu müəllimlərin şagirdlərə verdikləri qiymətlər
stereotip formadadır. Bu hal onunla izah edilir ki, bu müəllimlər şagirdlərin fərdi
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xüsusiyyətlərini, əqli inkişaf səviyyəsini dərsdə nəzərə almır, eləcə də onların davranış və
hərəkətlərinə qiymət vermirlər.

Deməli, təlim prosesində şagirdlərin intellektual fəallıq səviyyəsinə müəllim-şagird
münasibəti ciddi təsir göstərir. Çünki təlim prosesinin özü mahiyyət etibarilə dialoq şəklində
cərəyan edir. Şagirdlərin şüurlu fəallıq səviyyəsi dialoqun xarakterindən asılıdır.

Beləliklə, hər 2 qrupa daxil olan şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirdik. Bu
nəticələr aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur:

Cədvəl 1. Müəllim-şagird əməkdaşlığının səviyyəsindən asılı olaraq şagirdlərin əqli
inkişaf səviyyəsi (%-lə )

İştirak edən-
lərin sayı

Müəllim
-şagird
əməkdaş-
lığının
səviyyəsi

Şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsi
(%-lə )

yaxşı oxuyan yaxşı oxuyan pis oxuyan pis oxuyan
intizamlı intizamsız intizamlı intizamsız

100 şagird
yüksək 28 37 27 8
aşağı 5 28 42 25

Məlum olur ki, müəllim-şagird əməkdaşlığının xarakterindən asılı olaraq şagirdlərin əqli
inkişaf səviyyəsi nəzərə çarpajaq dərəcədə fərqlənir.

Eksperimentin nəticələri tədqiqat işində irəli sürülən fərziyyənin doğruluğunu tamamilə
sübuta yetirmişdir. Müəllim-şagird əməkdaşlığının həyata keçirilməsi təlim prosesində
şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsinin inkişaf etdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Eksperimentin gedişində məlum oldu ki, müəllim-şagird əməkdaşlığı şagirdlərin yaradıcılıq
imkanlarını genişləndirir.

Beləliklə, eksperimental materialların təhlili göstərir ki, müəllim-şagird əməkdaşlığının
yüksək səviyyəsində göstərici yaxşı oxuyan-intizamlı şagirdlərdə 28%, yaxşı oxuyan-
intizamsız şagirdlərdə 37%, pis oxuyan-intizamlı şagirdlərdə 27%, pis oxuyan-intizamsız
şagirdlərdə isə 8% olmuşdur.

Müəllim-şagird əməkdaşlığının aşağı səviyyəsində göstərici yaxşı oxuyan-intizamlı
şagirdlərdə 5%, yaxşı oxuyan-intizamsız şagirdlərdə 28%, pis oxuyan-intizamlı şagirdlərdə
42%, pis oxuyan-intizamsız şagirdlərdə isə 25% olmuşdur.

Fərziyyəmizə görə, yeniləşmə şəraitində məktəbdə keçirilən təlim prosesində müəllim-
şagird əməkdaşlığında demokratik iş üslubuna üstünlük verilərsə, şagirdlərin əqli inkişaf
səviyyəsini artırmaq və təlim prosesində yüksək nəticələr əldə etmək mümkündür.

Tədqiqatda avtoritar iş üslubunun üstünlük təşkil etdiyi müəllimlər avtoritar, demokratik iş
üslubunun üstünlük təşkil etdiyi müəllimlər isə demokrat müəllimlər adlandırılmışlar.

Avtoritar müəllimlərdən fərqli olaraq, demokrat müəllimlərin sinfində şagirdlərin əqli
inkişaf səviyyəsi demokrat müəllimlərin bacarıq və qabiliyyətlərindən, onların pedaqoji
ustalığından, şagirdlərdə idrak tələbatı yarada bilməsindən asılıdır. Xeyirxah və humanist
münasibətin üstünlük təşkil etdiyi qruplarda şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsinin formalaşması
üçün əlverişli şərait yaranır.

Təlim prosesində müəllimlərin tərbiyə üslubları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki,
ibtidai siniflərdə işləyən müəllimlərin 42%-i avtoritar, 58%-i demokrat müəllimlər kimi
səciyyələndirilmişlər.
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Alınan nəticələrə əsasən avtoritar və demokrat müəllimlərin psixoloji xarakteristikası
öyrənilmişdir:

Avtoritar müəllimlərin sinfində şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsi çox aşağıdır. Şagirdlərə
qarşı həddindən artıq tələbkarlıq, qadağaların çoxluğu, şagirdlərin idraki maraq və tələbatları
azalmışdır. Bu cür müəllimlər şagirdlərin müstəqilliyini və təşəbbüskarlığını
məhdudlaşdırırlar, itaəti rəğbətləndirirlər. Bu sinifdə şagirdlər müntəzəm olaraq cəzalanma və
xəbərdarlıq edilirlər. Sinifdə şagirdlərin əqli inkişafındakı fərdi fərqlər nəzərə alınmır,
davranışları qiymətləndirilmir. Situativ qiymətlər şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsinin zəifliyi
ilə müşayiət olunur.

Demokrat müəllimlərin sinfində şagirdlərin əqli inkişafının səviyyəsi yüksəkdir. Bu
sinifdə müəllimlər şagirdlərin müstəqilliyini və təşəbbüskarlığını qiymətləndirirlər.
Müəllimlərin qiymətləri xeyirxahlıqla müşayiət olunduğundan şagirdlərin idraki maraq və
tələbatları da yüksək olur. Sinifdə şagirdlər müəllimlərə tez-tez suallarla müraciət edib, çox
şey öyrənməkdən həzz alırlar. Müəllimlər də şagirdlərin əqli inkişafındakı fərdi fərqləri
nəzərə alırlar, onların rəftar və davranışlarını obyektiv qiymətləndirirlər.

Tədqiqat nəticəsində avtoritar və demokrat müəllimlərin sinfində şagirdlərin əqli inkişaf
səviyyəsi müəyyənləşdirilmişdir. Bu nəticələr aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur.

Cədvəl 2. Avtoritar və demokrat müəllimlərin sinfində şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsi
%-lə

tədqiqatda
İştirak edənlər

tədqiqatda
İştirak edən-
lərin sayı

Şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsi
%-lə

yaxşı oxuyan yaxşı oxuyan pis oxuyan pis oxuyan
intizamlı intizamsız intizamlı intizamsız

İbtidai sinif
Şagirdləri

100 şagird 35 22 25 18

Demokrat
müəllimlər 22 12 16 6
Avtoritar
müəllimlər 13 10 9 12

Beləliklə, eksperimental materialların təhlili göstərir ki, üzərində tədqiqat aparılan yaxşı-
oxuyan intizamlı şagirdlərdə əqli inkişaf səviyyəsinin göstəricisi 35%, yaxşı oxuyan-
intizamsız şagirdlərdə 22%, pis oxuyan-intizamlı şagirdlərdə 25%, pis oxuyan-intizamsız
şagirdlərdə isə bu göstərici 18% olmuşdur.

Demokrat müəllimlərin sinfində bu göstərici yaxşı oxuyan-intizamlı şagirdlərdə 22%,
yaxşı oxuyan-intizamsız şagirdlərdə 12%, pis oxuyan-intizamlı şagirdlərdə 16%, pis oxuyan-
intizamsız şagirdlərdə isə 6% olmuşdur.

Avtoritar müəllimlərin sinfində bu göstərici yaxşı oxuyan-intizamlı şagirdlərdə 13%, yaxşı
oxuyan-intizamsız şagirdlərdə 10%, pis oxuyan-intizamlı şagirdlərdə 9%, pis oxuyan-
intizamsız şagirdlərdə isə 12% olmuşdur.

Beləliklə, demokrat müəllimlərin sinfində şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsi avtoritar
müəllimlərə nisbətdə yüksəkdir. Bu da onunla bağlıdır ki, demokrat müəllimlər şagirdlərin
daxili aləminə xüsusi diqqət yetirir, rəyini öyrənir, ideyalarından bəhrələnir, hörmət hissini
tələbkarlıqla üzvi surətdə uzlaşdırır. Özünün dözümlülüyü ilə seçilir. Bu önəmli keyfiyyət
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demokratiya şəraitində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Dözümlülük və ya tolerantlıq,
ümumiyyətlə, müasir təfəkkürün özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri hesab olunur.

Bu gün «Uşaq hüquqları Konvensiyası»nın qəbul edilməsi şagirdlərin təlim prosesinin
obyekti deyil, məhz subyekti kimi qiymətləndirilməsi şəraitində isə demokratik tərbiyə (və ya
rəhbərlik) üslubu xüsusi status kəsb edib.

Yeniləşmə şəraitində müasir məktəbin inkişafı müəllim-şagird münasibətləri çərçivəsində
həm də demokratik tərbiyə üslubunun daha da demokratikləşdirilməsilə əlaqədar olacaqdır.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə respublikamızın orta məktəblərində şagirdlərin əqli
inkişafında müəllim-şagird əməkdaşlığının mühüm rol oynadığını nəzərə alsaq məqaləni
aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müəllim-şagird
münasibətlərinin xarakterində dəyişiklik yaratmaqla şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsinin
yüksəlməsinə nail olmağın mümkün yolları ilə bağlı Bakı şəhərinin bəzi məktəblərində
aparılan eksperimentlərin nəticələrinə istinad edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Ч. Вердиева

Пути обучения взаимоотношений между педагогом и
школьником в современных условиях

Резюме

Проведенные психологические наблюдения в высших учебных заведениях в нашей
республике показывают, что взаимоотношения между школьником и педагогом играют
важную роль в умственном развитии ребенка. С большим сожалением должны
отметить, что в современных школах такое взаимоотношение мало наблюдаемо. И
естественно, это отрицательно влияет на умственное развитие школьника. С
интенсивным развитием образования в республике ведутся работы, помогающие
урегулированию этой проблемы. В современных условиях в развивающихся школах
мы наблюдаем демократизацию воспитания.
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Ch. Verdieva

Ways of training of mutual relation between the teacher and
by the schoolboy in modern conditions

Summary

The carried out psychological supervision in higher educational institutions in our republic
show, that the mutual relation between the schoolboy and teacher plays the important role in
intellectual development of the child. With the large regret should note, that at modern
schools such mutual relation is poorly observable. And it is natural, it negatively influences
intellectual development of the schoolboy. With intensive development of education in
republic the jobs assisting to settlement of this problem are conducted. In modern conditions
at developing schools we notice democracy of education.
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Ünsiyyət iki və daha artıq adamın münasibətlərini aydınlaşdırmaq və ümumi nəticə əldə
etmək məqsədilə səylərini əlaqələndirməyə və birləşdirməyə yönəldilmiş qarşılıqlı təsir
prosesidir [6, s. 442]. Ünsiyyət fərdin deyil, birgə fəaliyyətin nəticəsidir. Ünsiyyət dialektik
prosesdir. O, həm də insanlar arasında qarşılıqlı təsir vasitəsi olub onlara xidmət edir.
Ünsiyyət prosesində insanlar bir-birini aydın başa düşür, anlayır və psixoloji təsir göstərirlər.

Deməli, ünsiyyət fəaliyyət prosesinin ayrılmaz hissəsidir. İnsanlarda ünsiyyət qabiliyyəti
anadangəlmədir. Lakin o, uyğun tərbiyə prosesində ictimai mühitdə formalaşır, təkmilləşir.
Tədqiqatçı alim S.B.Vəliyeva uşağın yaşıdları ilə ünsiyyəti probleminə xüsusi əhəmiyyət
verərək yazırdı: "Uşağın inkişafının müəyyən mərhələsində onun özünüqiymətləndirməsi
yoldaşlarının qiymətlərindən asılıdır" [ 2, s. 29].

Prof. R.İ.Əliyev uşağın yaşıdları ilə ünsiyyətinə böyük əhəmiyyət verir. O göstərir ki,
“yaşıdları ilə ünsiyyət və fəaliyyət uşağa dərin sosial-psixoloji təcrübə toplamaq imkanı verir,
nəinki yaşlılarla ünsiyyət. Uşağın uşaqla qarşılıqlı münasibətlərini necə qurmasını özü
qurmasını özü təcrübədə qazanmasa, heç bir yaşlı - nə müəllim, nə də valideyn onu uşağa
öyrədə bilməz” [3, s. 128].

Elmi tədqiqatlarda insanların həyati üçün mühüm əhəmiyyətli olan emosional və
kommunikativ sfera bir-biri ilə sıx bağlı olan, biri digərini şərtləndirən, eləcə də bir-birinə
təsir edən fəaliyyət sahələri kimi xarakterizə olunur. Ünsiyyətə tələbat əsas sosial
tələbatlardan biridir. Yaşa dolduqca ünsiyyətə tələbat həm forma, həm də məzmunca daha da
genişlənir və dərinləşir.

Kiçik məktəb yaşlı uşaqlarda ünsiyyətə tələbat təzahür edir. Uşaqlarla qarşılıqlı
münasibətlər, onların xarakteri uşaqların emosional sferasını inkişaf etdirir. Emosiyaların
xüsusiyyətləri uşaqların qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterinə təsir edir, onların ünsiyyətini
tənzimləyir. Motivasiya sahəsi kimi məhz emosiyalar məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların
uğurlu ünsiyyət amillərinə çevrilir.

Kiçik məktəblilərdə emosiyaların ifadəsi qeyri-ardıcıl xarakter daşıyır və onlar mimika,
hərəkət və sözlərdə ifadə olunurlar. Uşaqlıq dövründə emosional vəziyyətlərin xüsusiyyətləri
də dəyişir. Belə ki, məmnunluq və qeyri-məmnunluqla bağlı olan razılıq və narazılıq
hisslərinin uşaqlar tərəfindən keçirilməsi onlarda daha mürəkkəb hisslər yaradır ki, onlar da
çox vaxt affektiv reaksiyalara səbəb olur.

Kiçik məktəblilərin yaşıdları ilə ünsiyyətə tələbatlarının ödənilməməsi həyəcanlılığın
yüksəlməsinə, aqressivliyə, özünə inamsızlığa gətirib çıxarır, bir sözlə, mənfi emosiyaların
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möhkəmlənməsinə səbəb olur. Öz növbəsində emosional təcrübə ünsiyyətin xarakterini
müəyyən edir. Əgər kiçik məktəbli ünsiyyətdə emosiyaları yaşayırsa, o zaman o, öz
həmyaşıdları ilə münasibət qura bilmir, onların əhatəsində uğursuz uşaq sayılır, bu da son
nəticədə mənfi emosiyalara gətirib çıxarır, başqa sözlə desək uşaq bağlı bir dairəyə düşür.

Kiçik məktəblilərin öz həmyaşıdları ilə emosional vəziyyətində bir çox xüsusiyyətlər
özünü qabarıq şəkildə göstərir. Bu yaşda uşaqlar öz həmyaşıdlarının verəcəkləri müsbət
qiymətlərə tələbat hiss edirlər. Bu zaman motivasiya sistemi kimi emosiyalar kiçik
məktəblilərin öz həmyaşıdları ilə uğurlu ünsiyyətinin əsasını təşkil edir. Emosional rifah isə
çox halda onların həmyaşıdları ilə münasibətlərini və onların verdikləri qiymətləri müəyyən
edir. Neqativ təcrübə qabaqcadan düşünülmüş emosional ünsiyyətdə mənfi emosiyaların
yaranmasını şərtləndirir. Ünsiyyətdə uğursuzluq mənfi emosional vəziyyətin yaranmasına
səbəb olur.

Emosional sferanın inkişafında və təşəkkülündə kiçik yaşlı məktəblilərin emosional
sferasında yaşıdları ilə ünsiyyətdə aqressivlik, həyəcanlılıq, mənfi emosiyaları müəyyən
etmək olar. Kiçik məktəb yaşı dövründə uşaqlarda emosional vəziyyət ünsiyyətin
səmərəliliyinə də öz təsirini göstərir. Aqressivliyin, gərginliyin və həyəcanlılığın yüksək
səviyyəsi bu yaşda uşaqlarda kommunikativ bacarıqların və sosiometrik statusun aşağı
səviyyəsində formalaşmasına gətirib çıxarır.

Kommunikativ bacarıqların səviyyəsindən asılı olmayaraq onlar sosiometrik statusda
ünsiyyət zamanı həyəcan hissi keçirirlər. Uşaqların öz həmyaşıdları ilə münasibətlərində
qeyri-məmnunluq hissi mənfi emosiyaların əsas mənbələrindən biridir. Ünsiyyətdə kiçik yaşlı
məktəblilərin həyəcanlılığına və kommunikativ bacarıqlarına müvafiq olaraq onların qarşılıqlı
təsir tipologiyasını hazırladıq. Müvəffəqiyyətli situasiya qismində biz kiçik yaşlı
məktəblilərin orta həyəcanlılıq səviyyəsini, yüksək və ya kifayət qədər olmayan
kommunikativ bacarıqlarını nəzərdən keçirək:

1. Kommunikativ-inamlı tip. Bu tipdə həyəcanlılığın və həmyaşıdlarla ünsiyyətin orta
səviyyəsində uşaqlar özlərini kifayət qədər inamlı hiss edir, yüksək formalaşmış
kommunikativ bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Onlar ünsiyyətcildirlər, təşəbbüskardırlar, öz
yoldaşları ilə qarşılıqlı əlaqələrini tənzimləməyə cəhd göstərirlər. Lakin bu tipdə olan kiçik
yaşlı məktəblilər bir qədər eqoist olurlar ki, bu da bir çox situasiyalarda onların fəallığına və
davranışına xarici nəzarətin zəruriliyinə gətirib çıxarır. Konfliktli situasiyaların həllində bu tip
uşaqlar öz şəxsi təşəbbüsləri ilə müsbət emosiyalarını təzahür etdirirlər.

2. Kommunikativ-həyəcanlı tip. Bu tipin kommunikativ bacarıqların inkişaf səviyyəsinə
görə birinci tipə oxşarlıqları çoxdur. Bu tipdə olan uşaqlarda öz yoldaşları ilə əlaqələrə daxil
olmaq daxil olmaq, o cümlədən sosial normaları və qaydaları mənimsəmək və təşkil etmək
bacarığı kifayət qədərdir. Baxmayaraq ki, kiçik yaşlı məktəblilər öz həmyaşıdları əhatəsində
yüksək mövqe tuturlar, onlarda həyəcanlılıq yüksək səviyyədə olur, bu da sinifdə uşaqların
özlərinə inamsızlıqları və yaşıdları tərəfindən qəbul edilməmək qorxusu ilə müşayiət olunur.

3. İnamlı-qeyri-kommunikativ tip. Bu tipdə olan kiçik yaşlı məktəblilərə öz həmyaşıdları
ilə ünsiyyətdə həyəcanlılığın orta səviyyəsi xasdır. Bu tip uşaqlar öz yaşıdları əhatəsində
özlərini inamlı hiss edir və onlarla münasibətdən məmnun olurlar. Lakin onlarda
kommunikativ bacarıqlar aşağı və ya orta səviyyədə qeydə alınır. Yaşıdları ilə ünsiyyətdə
köməyə gəlməyə o qədər də təşəbbüs və cəhd göstərmir, ünsiyyətdə yaranan gərginlikləri
aradan qaldırmağa cəhd etmirlər. Ünsiyyətdə aktivliyə baxmayaraq bu tipdə olan uşaqlar
arasında münaqişələr tez-tez müşahidə olunur.

4. Həyəcanlı-kommunikativ tip. Bu tip uşaqlar üçün kommunikativ bacarıqların kifayət
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qədər formalaşmaması xarakterik haldır. Baxmayaraq ki, uşaqlar öz yoldaşlarına diqqətlə
qulaq asır, ünsiyyətin konkret situasiyalarında diqqətlərini mərkəzləşdirə bilirlər. Bununla
belə onlar tez-tez bir-biri ilə konfliktlərə daxil olur və ya yoldaşları ilə ünsiyyətdən
uzaqlaşırlar. Bu tipdə olan uşaqlar əlaqələrin yaradılmasında passivlik nümayiş etdirir, çox
vaxt ünsiyyətdə söhbətlərin istiqamətini qeyri-adekvat olaraq qavrayırlar.

Bu tip uşaqların münasibətlərində qeyri-məmnunluq hissi, ünsiyyətdə yüksək və ya aşağı
həyəcanlılıq səviyyəsi müşahidə olunmuşdur. Göründüyü kimi bu tip uşaqlarda emosional
rifah müdafiə xarakteri daşıyır.

Beləliklə, apardığımız tədqiqatın nəticələri göstərir ki, kiçik yaşlı məktəblilərin
ünsiyyətinin nikbinliyi emosional vəziyyətdə də nikbinliyə səbəb olur, onların gərginliyinin,
həyəcanlılığının, aqressivliyinin aradan qaldırılmasına, o cümlədən həmyaşıdları ilə
münasibətlərdə təşəbbüskarlıqlarının yaxşılaşmasına kömək edir.

Məqalənin aktuallığı. Kiçik məktəb yaşı dövründə uşaqlarda emosional vəziyyət
ünsiyyətin səmərəliliyinə öz təsirini göstərir. Aqressivliyin, gərginliyin və həyəcanlılığın
yüksək səviyyəsi bu yaşda uşaqlarda kommunikativ bacarıqların və sosiometrik statusun aşağı
səviyyəsində formalaşmasına gətirib çıxarır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə ünsiyyətdə kiçik yaşlı məktəblilərin
həyəcanlılığına və kommunikativ bacarıqlarına müvafiq onların qarşılıqlı təsir tipologiyası
işlənilmişdir. Bununla yanaşı kiçik yaşlı məktəblilərin orta həyəcanlılıq səviyyəsi,
kommunikativ bacarıqları təhlil edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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С. Мамедова

Психологические особенности эмоциональное состояние
в общение школьников младших лет классах

Резюме

В статье разработано типология взаимодействия в соответствие волнений и
коммуникативных умений школьников младших лет во время общение. Кроме того,
анализировано средний уровень волнений и коммуникативных умений школьников
младших лет. Автор очень справедливо отмечает что, эмоциональное состояние детей
воздействует к эффективности общении во время начальных классах.
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S. Mammadova

Little adult psychological features of the emotional
situations in the intercourse of the pupils

Summary

Little adult corresponding have been developed typology of mutual influence their to
anxiety of the pupils and communication ability in the scientific article in the intercourse.
Little adult have been analyzed at the same time abilities of middle anxiety level of the pupils,
communication. Author notes justly that emotional situation influence to efficiency of the
intercourse in the time of age of little/less school in children.
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İstedadlı uşaqlarla təlimin forma və metodlarının
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Müasir dövrdə istedad problemi dünyada tez dəyişən yeni şəraitlə və tələblərlə birbaşa
bağlıdır. Tədqiqatçı alim A.İ.Savenkovun fikrincə, “Yenidənqurma sistemində təhsilin
məzmunu sözdə deyil, məhz işdə problemlərin həll edilməsi, təlimin fərdiləşdirilməsi üçün
zəruridir”.

İstedadlı uşaqlar üçün hazırlanmış təlim proqramının məzmununda işlənilmiş
strategiyaları nəzərdən keçirək:

— Sürətləndirilmiş təlim – istedadlı uşaqların tələbat və imkanlarının nəzərə almağa
zəmin yaradır. Bu təlim istedadlı uşaqların inkişafının və təliminin yüksək səviyyəsinə
müvafiq əsas təlim proqramlarının vasitəli şəkildə təşkilinə imkan yaradır, habelə təlim
vərdişlərinin formalaşdırılmasını daha da sürətləndirir.

— Zənginləşdirilmiş təlim-təhsilin keyfiyyətli məzmununa əsaslanır. Burada istedadlı
şagirdlərin aktiv təlim fəaliyyətinə daxil olması təmin edilir, onların tədqiqatçılığa meylləri
istiqamətləndirilir və onun bağlı məsələlər “müəllim-istedadlı şagird” aspektində geniş
şəkildə təhlil edilir.

— Fənlərarası təlim. Bu təlim istedadlı şagirdlərin idraki və şəxsiyyətyönlü tələbatlarının
nəzərə alınmasına imkan verir. İstedadlı uşaqların hərtərəfli inkişafı humanitar, texniki və
təbiət elmlərinin kompleks şəkildə öyrənmələrinə və onların inteqrasiya olunmasına şərait
yaradır. Biliklər sistemində istedadlı şagirdlərə təklif olunan sualların, ideyaların və
mövzuların vasitəli şəkildə mərkəzləşdirilməsinə təminat verilir.

Xarici ölkələrdə olduğu kimi, respublikamızın təhsil sistemində də istedadlı uşaqların
təliminin təşkili formalarının təsnifatının hazırlanmasına böyük ehtiyac vardır. Bu təsnifata
uyğun istedadlı şagirdlərin xüsusi fərdi proqram əsasında adi sinif şəraitində müvafiq
strukturlu təlim prosesinin təşkilini, istedadlı və bacarıqlı uşaqların yaradıcı qabiliyyətlərini
inkişaf etdirən xüsusi məktəblərin yaradılmasını və onun şəbəkəsinin daha da
genişləndirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.

Təlim metodları, təlim fəaliyyətinin təşkili üsulları biliklərin uğurla mənimsənilməsini,
idraki qabiliyyətlərin və şəxsiyyət keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsini şərtləndirən mühüm
amillərdir. İstedadlı uşaqların təlimində əsas və aparıcı rolu yaradıcı xarakterli metodlar –
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axtarış, evristik, tədqiqatçılıq, layihə metodları oynayır. Bu metodlar müstəqil, fərdi və
qruplarda iş metodları ilə vəhdətdə götürüldükdə xüsusi effekt verir.

Evristik metod istedadlı uşaqların idrak qabiliyyətini mərhələlərlə inkişaf etdirir. Həmin
mərhələlər müəllimlə şagirdlər arasında gedən silsiləli sual-cavabdan ibarət olur. Bəzən
evristik metodu müsahibə, sual-cavab metodu da adlandırırlar. Evristik metodda suallar
şagirdlərin keçmiş biliklərə istinadən yeni biliklərə yiyələnməsi prosesini təşkil edir.

Müsahibə prosesində şagirdlər qarşıya qoyulmuş təlim vəzifəsini yerinə yetirmək üçün
ümumiləşdirmələr aparmalı, təhlil etməli, qarşılaşdırmalı, tutuşdurmalı, cavabın düzgün
tapılması üçün əsaslandırılmış elmi nəticəyə gəlməlidirlər. Müəllimin əsas vəzifəsi istedadlı
şagirdlərə həmin problemləri tapmaqda, təhlil etməkdə və düşüncələrini formalaşdırmaqda
onlara kömək etməkdən ibarətdir ki, evristik metod həmin məsələlərin həllinə şərait yaradır.

Axtarıcılıq metodu xarakterinə görə evristik metod hesab olunur. Bu metoddan istifadə
ediləndə də müəllim problemli şərh metodunda olduğu kimi, problem situasiya yaradır.
Müəllim dərsin hər hansı mərhələsində şagirdləri axtarıcılıq fəaliyyətinə qoşur. Onlar
fərziyyənin formalaşması, fikrini sübuta yetirilmə, əqli nəticəyə gəlmə üzərində çalışırlar.
Problemli şərhdən fərqli olaraq bu metod tətbiq edildikdə şagirdlər hərəkətə gəlir, cavab
verməyə çalışırlar. Axtarıcılıq metodundan yeri gəldikcə düşünülmüş şəkildə istifadə
olunması şagirdləri daha müstəqil, sərbəst axtarışlara sövq edir, onları tədqiqatçılığa hazırlayır.

Tədqiqatçılıq metodu təlimin başlıca yaradıcı metodudur. bu halda məktəblinin idrak
fəaliyyəti yeni elmi həqiqəti kəşf edən alimin tədqiqatçılıq fəaliyyətinə yaxınlaşır. Problemli
şərh və qismən axtarıcılıq metodlarından fərqli olaraq tədqiqatçılıq metodunda elə bir şərait
yaranır ki, şagirdlərin hamısı problemin mahiyyətini başa düşür və tədqiqata qoşulur.

Bu zaman problem şagirdlər tərəfindən həll olunur. Müəllim isə onların müstəqil
axtarıcılıq fəaliyyətinin təşkilatçısı kimi rolunu oynayır.

Problemli şərh metodu istedadlı şagirdləri elmi axtarıcılığa sövq edir, təlim fənninə maraq
əmələ gətirir, bilik əldə etmək üçün motiv yaradır və onlara dialektik iti tərzdə düşünməyi
öyrədir. Problemli şərh metodunda müəllim özü problemi yaradır, özü də onu həll edir. Lakin
bu zaman o, idrak prosesinin ziddiyyətli yollarını göstərir, dərketmə mədəniyyətini daha da
üllüstrasiyalaşdırır. İstedadlı şagirdlər sübutların inandırıcılığını, ardıcıllığını izləyir, habelə
fikri və əyani şəkildə müəllimin növbəti mühakimə addımını proqnozlaşdırırlar.

Təlimin fərdiləşdirilməsi və diferensiasiyası ayırd edilən göstəricilər zəminində müxtəlif
formalarda həyata keçirilir:

I-Təlimin diferensiasiyası. Şagirdlər özlərinin müəyyən xüsusiyyətlərinə görə
qruplaşdırılır, müxtəlif tədris planları və proqramları ilə təhsil alırlar. Bu yolla nisbətən
qomogen qruplar (siniflər, məktəblər) yaradılır. Dünya miqyasında diferensiasiyanın əsasən
iki formasından (üsulundan) istifadə olunur: 1) müəyyən bir mərhələdə məktəb ayrı-ayrı bilik
sahələri, məsələn, humanitar, fizika, riyaziyyat, kimya-biologiya və s. üzrə şaxələnir; 2)
icbari fənlərə seçmə yolu ilə öyrənilən fənlər əlavə olunur. Bu forma və üsulların qovşağında
şagirdlərin xüsusi qabiliyyətləri, maraqları və peşə niyyətlərinə görə müxtəlif tipli məktəb və
siniflər yaradılır. Təlim bir qayda olaraq müxtəlif tədris planları və proqramları əsasında
həyata keçirilir.

II- Tədris işinin sinifdaxili (qrupdaxili) fərdiləşdirilməsi. Sinifdə frontal iş fərdi işlə
əlaqələndirilir, təlim prosesində hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətləri zəruri surətdə nəzərə
alınır, yəni şagirdlərə eyni tapşırıqlar deyil, onların fərdi xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq
müxtəlif variantl; tapşırıqlar vermək və ya əlavə ədəbiyyat göstərmək yolu ilə təlim prosesi
fərdiləşdirilir.
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Tədris işinin sinifdaxili fərdiləşdirilməsinin maraqlı bir forması da vardır. Bu formaya
qrupla iş üsulu deyilir: eyni bir tapşırığı icra etmək üçün sinif bir qayda olaraq 3-8 nəfərlik,
əksər hallarda 4 nəfərlik qruplara bölünür. Tapşırıq ayrı-ayrı şagirdlərə deyil, qrupa
(mikroqrupa) verilir və onlar qrupun üzvləri tapşırığı birlikdə yerinə yetirirlər. Bu zaman onla
əməkdaşlıq etməyə başlayırlar, öyrənilən materialı birlikdə müzakirə edirlər və bir-birlərinə
yaxından kömək göstərirlər.

Qrupla iş şagirdlərin fəallaşdırılmasının səmərəli vasitəsi sayılır, problemli təlim
baxımında onun böyük imkanlara malik olduğu müəyyən edilmişdir. X.Liymetsin fikrincə,
qrupla iş nəinki dərsin təhsilin məqsədlərini, həm də tərbiyə məqsədlərini həyata keçirmək
üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, qrupla ünsiyyət şəraitində
özünənəzarət prosesləri xüsusilə aktivləşir, şagird özünün idrak fəaliyyətini şüurlu surətdə
tənzim etməyə başlayır, psixi proseslərin məhsuldarlığı artır və s.

Orta ümumtəhsil məktəblərində istedadlı uşaqlarla işin təşkili məsələsində təhsil
prosesinin müxtəlif mərhələlərində şagirdlərə yanaşmalarla qruplaşdırılmasının geniş
imkanları var. Bu yanaşmalar məktəblərin böyüklüyündən, geniş mənada imkanlarından,
istedadlı uşaqların sayından və s. asılı olaraq aşağıdakı formalardan istifadə edilə bilər:

1. Paralellərin diferensiasiyası. Məktəbdə müxtəlif istedadlı uşaqlar üçün paralellər
daxilində bir neçə sinif nəzərdə tutulur. Məsələn, istedadlar üçün fizika-riyaziyyat, kimya-
biologiya, humanitar siniflər, adi uşaqlar üçün isə adi siniflər. Bu təlim forması müəyyən
fəaliyyət sahəsinə dayanıqlı marağın artıq formalaşmış olduğu yaş həddində tətbiqi daha
səmərəlidir (adətən 9-cu sinifdən yuxarı). Burada da fərqli məzmun və metodlar konkret
hallara uyğun tətbiq edilməlidir.

2. Paralellərin qruplaşdırılması. Burada eyni yaşda olan məktəblilər hər bir fənn üzrə
imkanları baxımından müxtəlif şəkildə qruplaşırlar. Bir şagird müəyyən bir fənn üzrə qabaqcıl
qrupda, digər bir fənn üzrə isə adi sinifdə məşğul ola bilər. Bu zaman bütün paralellər üzrə
eyni bir fənnin dərsləri eyni zamanda keçirilməlidir və hər bir fənn üçün şagirdlər yenidən
qruplaşdırmalıdırlar. Bu təlim formasının bütün səviyyədən olan uşaqlar üçün səmərəli olması
onun əsas üstünlüyüdür. Uşaqların çoxsaylı müxtəlif qruplara qoşulmaları onların sosiallaşma
prosesinə müsbət təsir göstərir. Bu təlim formasının çətinlikləri əsasən təşkilati məsələlərlə
bağlıdır. Müəllim və otaq çatışmazlığı da ciddi problemlərdən ola bilər. Məsələn, bütün
paralellərdə fizika dərsidirsə, müvafiq sayda kabinet və müəllimin olması zəruridir.

3. Paralellərdən istedadlı uşaqlar qrupunun seçilməsi. Bu halda hər paraleldən daha
qabiliyyətli 4-8 uşaq seçilərək əlavə 15-20 şagird olan bir sinfə yerləşdirilir və istedadlı
uşaqlarla digər uşaqların təlimi belə siniflərdə paralel aparılır. Burada xüsusi hazırlığa malik
olan müəllim tərəfindən istedadlı uşaqlara çətinləşdirilmiş və zənginləşdirilmiş proqram təklif
edilir. Belə təlim forması hər iki şagird qrupunun, xüsusilə də istedadlı uşaqların akademik
uğurlarının yüksəlməsinə təsir göstərir.

4. Növbəli təlim. Bu təlim forması müxtəlif yaş qrupuna aid olan istedadlı uşaqların təlim
prosesində dövrü olaraq müəyyən müddətə qruplaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu istedadlı
uşaqların öz yaşıdları və yaşca onlardan fərqlənən digər istedadlarla ünsiyyətdə olmalarına,
eyni sahədə istedadlı olan uşaqlarla özlərini müqayisə etməyə, öz vəziyyətlərini
qiymətləndirməyə və s. imkan verir. Ümumtəhsilin son mərhələlərində istedadlı uşaqların
seçdikləri peşəyə uyğun universitet səviyyəsində məşğul olmaq imkanı yaradılmalıdır.

5. Ayrı-ayrı şagirdlər qrupu üçün icbari proqramın ixtisarı hesabına zənginləşdirilmiş
təlim. Bu təlim formasında istedadlı uşaqlara adi dərslərin bir qismini onların maraq və
tələbatlarına uyğun dərslərlə əvəz edirlər. Hesab edilir ki, istedadlı şagirdlərə orta məktəb
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kursunun bütün fənləri tədris edilməlidir. Odur ki, bu təlim forması tətbiq edilməmişdən
əvvəl sınaqlar keçirilir və əgər şagird hər hansı bir digər fəndən yüksək nəticələr nümayiş
etdirirsə, həmin fənnə ümumi proqramda nəzərdə tutulan saatlar onun marağına müvafiq
dərslərə verilir. Belə yoxlamalar mütəmadi aparılmalıdır və sonrakı fəaliyyət yalnız onların
nəticələri əsasında planlaşdırılır. Nəticələr aşağı düşərsə fənn üçün nəzərdə tutulan saatlar
bərpa edilə bilər.

6. Sinif daxilində şagirdlərin müəyyən amillərə əsasən kiçik homogen qruplara ayrılması.
Belə amillər - intellektual səviyyə, akademik uğurlar və s. ola bilər. bu təlim formasının bir
çox üstünlükləri var. Bütün qruplar üçün əlverişli şərait yaratmaq imkanı verir. Təlim
prosesinin qurulması üçün mürəkkəb idarəçilik və təşkilatçılıq dəyişiklikləri tələb
etmədiyindən, onun icrası ciddi çətinliklərlə müşayiət edilmir. bu forma əlavə müəllimlər və
sinif otaqları da tələb etmir. İstedadlı uşaqlar kiçik kəndlərdə, qəsəbələrdə, iri şəhərlərdə ola
bildiyindən bu forma daha universaldır və kütləvi şəkildə tətbiq edilə bilər.

Beləliklə, təlim prosesinin müxtəlif formalarının tətbiqini əlaqələndirərkən əsas məqsəd
istedadlı uşaqların maksimum inkişafının təmin edilməsi olmalıdır. İstedadlı uşaqların təlim
prosesinin müxtəlif mərhələlərində qruplaşdırılmaları ilə bağlı təlim formaları yalnız təlimin
məzmun və metodlarında müvafiq dəyişikliklər edildikdə səmərəli ola bilər.

Məqalənin aktuallığı. Təhsil sistemində istedadlı uşaqların təliminin təşkili formalarının
təsnifatının hazırlanmasına böyük ehtiyac vardır. Bu təsnifata uyğun istedadlı şagirdlərin
xüsusi fərdi proqram əsasında, adi sinif şəraitində müvafiq strukturlu təlim prosesinin təşkili,
istedadlı uşaqların yaradıcı qabiliyyətlərini inkişaf etdirən xüsusi məktəblərin yaradılması və
onun şəbəkələrinin daha da genişləndirilməsi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. İstedadlı uşaqların təlimində əsas və aparıcı rolu yaradıcı
xarakterli metodlar – axtarış, evristik, tədqiqatçılıq, layihə metodları oynayır. Bu metodlar
müstəqil, fərdi və qruplarda iş metodları ilə vəhdətdə götürüldükdə xüsusi effekt verir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər
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Стратегии эффективного применения форм
и методов обучения талантливых детей

Резюме
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В научной работе рассмотрены стратегии, разработанные по содержанию
программмы обучения, разработанного для талантливых детей, последовательно
изложены методы обучения. В статье исследованы различные формы обучения,
используемые при организации работы с талантливыми детьми, и представлены их
научные изложения. По мнению автора, основную ведущую роль при обучении
талантливых детей, играют методы творческого характера – поисковые, эвристические,
исследовательские, проектные методы. Если взять указанные методы в единстве с
самостоятельными, индивидуальными и групповыми методами работы, то они дают
особый эффект.

Z. Huseynova

Effective application strategies of training form
and methods with talented children

Summary

Strategies prepared in the context of training program for talented children have been
looked through in the scientific article, training methods have been interpreted systematically.
Various training forms used in the organization of the work with talented children have been
researched in the article and their scientific explanation has been given. In the author’s
opinion creative methods – search, heuristic, research, project methods play main and leading
role in the training of talented children. These methods have special effect independently,
together with work methods of individual and in groups.

Redaksiyaya daxil olub: 19.04.2019



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

346

Психология рекламы как научный
феномен XXI века

Айдан Азимзаде
докторант по программе доктора философии
Бакинского Государственного Университета

Е-mail: aydan.azimzade@inbox.ru

Рецензенты: д.ф.п.психол., доц. У.М. Газвини,
д.ф.п.психол. Р.Н. Мирзоев

Ключевые слова: реклама, внушение, социальная реклама, потребительское
поведение, потребитель, восприятие

Açar sözlər: reklam, təlqin, sosial reklam, qavrayış, istehlakçı, istehlakçı davranışı
Key words: advertisement, social advertisment, suggestion, perception, custom behaviour,

customer

Впервые идея важности учета психологических факторов в повышении
эффективности экономической деятельности было высказано основателем
классической теории экономики Адамом Смитом. В своей монографии «Богатство
народов» 1776-го года автор перечисляет ряд вопросов, изучение которых критически
важно для понимания потребительского поведения. Согласно А. Смиту важнейшим
среди них является изучение процесса принятия решения и выявление влияния
различных факторов окружающей среды на потребительское поведение. По сути,
каждый из этих вопросов относится к области психологии. (1)

Однако если приглядится к истории развития самой рекламной деятельности, то
можно заметить, что корни его существования идут далеко за пределы восемнадцатого
столетия. Как утверждают Макдональд и Скотт, первой разновидностью рекламы
является то, что мы сейчас называем «наружной рекламой». В результате
археологических раскопок были найдены дюжины различных видов наружных реклам
древних цивилизаций. Каждая из них содержала в себе некую информацию о товарах и
их ценах, которые торговцы стремились передать своей покупательской аудитории.
Хотелось бы отметить, что одним из актуальных содержаний рекламных сообщений
того периода как ни странно была реклама рабов и товаров для дома, при чем реклама
«товаров-рабов» носила в основном живой характер. (2)

Промышленная революция 1730-1830-ых годов особенно стимулировала рекламную
практику. Разработка и внедрение различных новейших технологий способствовало
усилению масштабов производства, возросло количество альтернативных товаров и
услуг, усилилась конкуренция среди производителей и торговцев. Данное явление
заставило производителей уделять больше внимания и средств на рекламирование
своей продукции.

В настоящее же время реклама является необходимым элементом экономического
движения. Можно даже смело утверждать, что реклама является его катализатором.
Очевидно, что без рекламы люди бы не знали, что существуют те или иные продукты
или услуги. Согласно Котлеру, реклама не только информирует потребителя о том или
ином продукте, услугах, способных удовлетворить их потребности, она также создает
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так называемые искусственные желания, что в свою очередь вызывает потребительское
поведение (3).

Следовательно, усиление практического значения рекламы в жизни общества
поставила перед психологией ряд немаловажных вопросы: Как правильно передать
рекламное сообщение, чтоб вызвать у людей желание купить именно данный продукт
среди множества альтернатив? Как в целом проходит процесс принятия решения при
условии множественного выбора? Как организовывать визуальное пространство
рекламного сообщения и с какой частотой его передавать, чтоб повысить степень его
внушаемости? Какая тут наблюдается гендерная, культурная, возрастная специфика?
Эффективно ли использовать рекламу для решения более сложных социальных
проблем? и т.д. Психологии следовало найти достоверный, и соответственно, научно
обоснованный ответ на эти вопросы. В поисках ответа возникло новое направление в
прикладной психологии – психология рекламы, главной задачей которой является
экспериментальное изучение закономерностей потребительского поведения человека,
особенностей его функционирования в условия множественной информации.

Прежде чем перейти к анализу исследований в области рекламы, было бы
целесообразно провести разграничение понимания рекламы как для экономики и
психологии. Так, если с точки зрения экономики реклама — это вид бизнеса, и
соответственно, средство повышения прибыльности той или иной экономической
деятельности, то с точки зрения психологии реклама — это процесс общения и
взаимодействия, целью которого является формирование позитивной установки по
отношению к тому или иному товару. В настоящее время реклама как разновидность
медиакультуры одновременно является и сильнейшим психологическим регулятором
социальных отношений. Иначе говоря, реклама не только влияет на потребительское
поведение индивида, она, так же являясь частью культуры, отражает и задает образцы
поведения членам этого общества. (4)

Таким образом, учитывая актуальность проблемы уже в начале 20-го века начались
проводиться первые систематические научные исследования в области психологии
рекламы. 1908 же году вышел на свет первый научный труд американского психолога
Д.У. Скота под названием «Психология рекламы». Зачастую именно с именем Д.У.
Скота связывают возникновение психологии рекламы как отдельной области
психологического знания.

Однако, согласно Т. Кенинг, до выхода на свет данной монографии
преимущественно в Германии уже были проведены ряд теоретических работ,
описывающие влияние рекламных сообщений на потребительское поведение. Так,
например, среди них можно выделить гипотезу Б. Витиесао том, почему люди зная
корыстность целей производителей рекламы все же поддаются их влиянию и более
того доверяют им. Автор утверждал, что человеку присуще стремление принимать
готовые суждения и давать этим суждениям возможность оказывать на него свое
влияние.

Данный феномен Витиес назвал интеллектуальной рецепцией. Другими словами, в
сознании человека существует некая параллель между интеллектуальной
деятельностью и деятельностью органов чувств, и подобно тому, как человек
безоговорочно доверяет данным органов чувств, он также порой доверяет некоторым
продуктам интеллектуальной деятельности, позволяя им собою управлять. Автор
утверждает, что интеллектуальная рецепция может играть определяющее значение и
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доминировать даже над «самостоятельным» мышлением.
По словам Витиеса, «слышанное слово» может оказать бессознательное влияние на

поведение человека. Однако автор считает, что победит ли чужое или собственное
мнение зависит от живости переданного слова, ибо воля следует наиболее сильному
импульсу.

При этом интеллектуальная рецепция все больше усилятся и сенсорной рецепцией,
которая создает у нас представление о достоинствах и качественности той или иной
продукции. Данные представления ассоциируясь с положительными или негативными
ощущениями создает у человека эмоциональное отношение к данному продукту и
соответственно сохраняется в его памяти. Таким образом, доминирующее в то время
предположение о том, что поведение человека определяется исключительно
правильным и разумным суждением было опровергнуто.

Согласно Б.Витиесу, реклама, апеллируя именно к интеллектуальной рецепции и
чувственности, стремится подавить разумность. Однако, справедливости ради, следует
отметить, что утверждения автора носили неэкспериметральный характер и требовали
дальнейшей экспериментальной проверки. (5)

Согласно требованиям, предъявленные психологии к началу 21-го века, чтобы
удержать статус самостоятельной науки теоретические идеи психологии рекламы
должны были найти свою научную верификацию, и соответственно свое
экспериментальное подтверждение. В связи с этим 20-ый век в истории психологии
рекламы знаменуется веком бурных экспериментальных исследований. Однако до
середины 20-го столетия исследования в области психологии рекламы носили
исключительно прикладной характер.

Уже со второй половины 20-го столетия широкое место начали занимать и
фундаментальные исследования, направленные на изучение влияния рекламных
сообщений на поведение человека. В большей части данные исследования опирались
на суггестивную модель психологического воздействия. Согласно, К. Фридлендеру
конечной целью любой рекламы является воздействовать на сознание человека в такой
степени, чтобы побудить его к покупке данного товара.

Достижение данной цели возможно только при повышении внушаемости
рекламного сообщения (6). Как известно, главной характеристикой внушения как
метода психологического воздействия является некритическое отношение индивида к
предлагаемой ему информации и как следствие его безоговорочное принятие.
Сторонники данной модели предполагают, что увеличение суггестивного влияния
рекламного сообщения и в дальнейшем управление потребительским поведением
возможно лишь через выявление закономерностей протекания психических процессов.

Основываясь на данном предположении, исследования в области психологии
рекламы были направлены преимущественно на изучение особенностей восприятия
рекламных сообщений. Сюда можно отнести изучение влияния цветов (К.В.Шульте,
А.Рейсвиц, Р. Багчи и А. Чима), шрифтов рекламных текстов (К.М.Йеркс), размеров
рекламных объявлений (У.Дж.Скотт), рифмированность рекламного слогана, (Д.Э.
Майер, Р. В. Шваневельдт, М. Г Радди), двусмыслненность рекламных сообщений
(Э.Мартин), частоты их повторения, величины интервалов между двумя рекламами
(Г.Мюнстерберг, И.К.Стронг), эмоциональности рекламы (О.Кюльпе), эффектов
контраста (В. Блюменфельд), запоминаемости рекламы и ассоциации, возникающие у
покупателей при виде продукта (К.Марбе), упаковки товаров (В.С.Геллер), место
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расположения текста в рекламном сообщении (В.Меде, А.Адам) и прочих факторов на
потребительское поведение. (7).

Несмотря на наличие множества исследований в данной области, все еще еcть ряд
вопросов, которые остаются открытыми. Это неудивительно, так как объектом
изучения рекламы является человек, взаимодействующий в меняющихся социальных
условиях. Более того, согласно современным требованиям психологической науки для
повышения прогностической силы выводов психологической исследований
необходимо учитывать и культурную специфику целевой аудитории.

Как известно, человек рождается и растет в определенной социокультурной среде,
которая оставляет неоспоримый след в формировании его индивидуально-личностных
особенностей, ценностных приоритетов, массового сознания и, следовательно, в
способах познания окружающего мира. Соответственно, результаты тех или иных
исследований в области психологии рекламы обязательно должны быть проверены на
азербайджанской выборке и определены особенности обработки информации
представителями азербайджанской культуры.

Актуальность статьи. В настоящее время наблюдается расширение практики
рекламной деятельности. Ее направленность на массовое и индивидуальное сознание
несомненно требует учета психологических фактов в их разработке. Таким образом, без
всякого сомнения, исследования влияния рекламной деятельности на отдельного
человека, общество и культуру в целом, по-видимому, будут интенсивно развиваться и
сохранять свою актуальность и в ближайшие годы.

Научная новизна статьи. В статье был проведен анализ истории развития
психологии рекламы, обоснована значимость изучения психологических факторов, в
частности, способоввосприятия рекламных сообщений, путей правильного
конструирования визуального пространства, учет культурных особенности целевой
аудитории необходимых для повышения суггестивной силы рекламных сообщений.
Проведенный анализ определяет перспективу исследований в области психологии
рекламы в Азербайджане и в психологии в целом.

Практическое значение и применение статьи. Актуальность исследований
внушаемости рекламных сообщений имеет практическую значимость как для
достижения экономических целей, так и как было указано выше для достижения
социальных целей. Для этого наиболее часто используют так называемые социальные
рекламы. Согласно А. В. Ковалевой, социальная реклама является одним из
эффективных средств масссовой профилактики и решения социальных проблем,
гармонизации социальных сил индивидов, социальных отношений и социального
пространства в целом. (8)
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A. Əzimzadə

Reklamın psixologiyası – XXI əsrin elmi fenomeni

Xülasə

Məqalədə reklam psixologiyasının tarixi və tədqiqat istiqamətlərindən bəhs edilir. Bu
tədqiqatların iqtisadi, sosial problemlərin həllində əhəmiyyəti və aktuallığı əsaslandırılır.
Müəllifin qeyd etdiyi tədqiqat istiqamətləri əsasən psixoloji təsirin növlərindən biri olan təlqin
modelinə əsaslanır. Eyni zamanda reklam tədqiqatlarında etnopsixoloji xüsusiyyətlərin nəzərə
alınmasının vacibliyi də xüsusi vurğulanır.

A. Azimzade

Psychology of advertising as scientific
phenomena of XXI centuary

Summary

The history of psychology of advertisment and investigation direction arediscusseed in
this article. The article approves the importance and relevance of these studies in solution of
some economic and social problems. The meta-analysis of researches in this field were based
on the concept of psychology of suggestion and includes analysis of mental processes
involved in advertising. Author also emphasizes the importance of taking into account ethno
psychological factors in advertising researches.
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Müasir tədqiqatlar sübut edir ki, tibbi təcrübənin müvəffəqiyyəti bir çox amillərdən, eləcə
də psixoloji amillərdən, yəni həkimin öz xəstəsini düzgün qavramasından və anlamasından
asılıdır [4, 154]. Müalicənin effektivliyi diaqnozun düzgünlüyündən daha çox xəstənin
terapiyanın planına düzgün riayət etməsindən asılıdır. Rus alimi E.A.Klimovun təklif etdiyi
peşə təsnifatına görə tibb işçiləri sosionomik peşə növünə (insan-insan münasibəti)
mənsubdurlar [7, 64]. Çünki burada ünsiyyətin məqsədi ilk növbədə insanlarla qarşılıqlı
münasibətlərdən asılıdır və tibb fəaliyyəti özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilir. Burada əsas
diqqət mərkəzində fiziki və psixi xəstəliklərdən əzab çəkən insanlar durur. Xəstələr ilə
işləyərkən ilk növbədə onların xüsusi həssaslığını, incikliyini və zəifləmiş psixi dayanıqlığını
nəzərə almaq lazımdır. Beləliklə tibbi fəaliyyət insanın anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərini
bilməklə bərabər ona olunan psixoloji təsiri də nəzərə almaq lazımdır. İnsan psixologiyasını
öyrənməklə onunla düzgün ünsiyyət qurmağın yollarını axtarıb tapmaq mümkündür və bu,
önəmli cəhətlərdən biridir.

Qloballaşan dünyada ünsiyyətin yeri, rolu və əhəmiyyəti artır. Müasir dövrümüzdə tibbdə
də ünsiyyətin psixoloji problemlərinə daha çox nəzər yetirilir [4]. Eyni zamanda ünsiyyət
probleminin araşdırılması bir çox metodoloji çətinliklərlə üzləşir. Bunun əsas səbəbləri
ünsiyyət zamanı anlayışların fərqlı şərh edilməsi, həmçinin bu prosesin mahiyyətinin və
təbiətinin fərqli izah edilməsidir. Ünsiyyəti bəzi alimlər fəaliyyətin növü kimi götürürlər
(B.Q.Ananyev, A.N.Leontyev), digərləri isə fəaliyyətdən asılı olmayan, psixologiyanın
müstəqil bir sahəsi kimi baxırlar (B.F.Lomov, A.A.Rean). Psixologia kitabında isə qeyd
olunur ki, ünsiyyət və fəaliyyət bir-biri ilə üzvi şəkildə vəhdət təşkil edir [2,114].

Ünsiyyət prosesi insanların birgə fəaliyyətində formalaşır və “subyekt-obyekt” sxemi ilə
təsvir edilir [1,14]. Tibb sahəsinin bir neçə qolları vardır ki, burada fəaliyyət peşəkarlıq tələb
edir, məsələn, təcili yardım, cərrahiyə və d. Belə hadisələr zamanı həkimlərin yerinə yetirdiyi
fəaliyyəti təsvir etmək, qiymətləndirmək və ölçmək mümkündür. Xüsusi nəzarət xidmətləri
tibb işçilərinin fəaliyyətinin peşəkar etikanın normalarına və standartlarına cavab verib-
vermədiyini yoxlaya bilərlər.

Beləliklə, tibb fəaliyyətinin bir neçə formalarında xəstə əslində ünsiyyət obyekti kimi çıxış
edir. Əslində tibb sahəsinin bir çox situasiyalarında xəstə ünsiyyətin subyekti olmalıdır. Lakin
bu psixoloji tələb təəssüf ki, bir çox hallarda təmin edilmir. Məsələn, xəstəxanada həkimlər
xəstələrə baş çəkirlər. Xarici ölkə tədqiqatçıları həkimin xəstələrinə baş çəkməsindən sonra
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sorğu keçiriblər və xəstələr qeyd ediblər ki, onlara az məlumat verilir və söhbətin məzmununu
anlamaqda çətinlik çəkirlər [13]. Bu isə “subyekt-obyekt” ünsiyyət modelinə bənzəyir.
A.A.Reana, Y.L.Kolominskiyə görə “manipulyativ” ünsiyyət fəaliyyət sxemində qurulur və
buna görə ünsiyyət sayılmır [9]. Çünki burada ikinci tərəfi idarə etmək üçün ünsiyyətə girdiyi
obyekt kimi nəzərdə tutur.

Tibbi fəaliyyət daha çox “subyekt-subyekt” ünsiyyət sxeminə uyğun gəlir. Ünsiyyətə
insanın əsas tələbatlarından biri kimi baxılır. Məsələn, xəstə öz kədərini və ya sevincini təcili
bölüşmək istəyir, həkim isə qısa zamanda özünün vizual və palpasiya məlumatlarını xəstə ilə
ünsiyyətində təsdiqləmək istəyir. Həkim tərəfindən xəstənin ünsiyyət tələbatının
ödənilməsinin qarşısı alınması və onu məhdudlaşdırması ağır stressli situasiyanın
formalaşmasına səbəb ola bilər. “Münasibətlərin subyektiv tip formasında tibb nümayəndələri
ilə xəstələr arasında qarşılıqlı təsirində onların şəxsi reallıqlar, yəni sosial, somatik və psixi
statusu, tələbatları və maraqları, arzuları və motivləri, əhval-ruhiyyələri, sağlamlıqlarına olan
ehtirasları, eləcə də lazımi yardım, dəstək və məlumatı almaq hüquqları əks olunur və
hörmətlə nəzərə alınır [5, 9].

Beləliklə, yuxarıda sadalananlar tibb sahəsində ünsiyyət məsələsinin və probleminin
öyrənilməsinin zəruriliyini bir daha təsdiq edir. Tibb işçisinin kommunikativ fəaliyyətinin
əsasən iki forması həyata keçirilir: fəaliyyətinin təşkili imkanları və canlı kontakt zamanı
tələbatların təmin olunması [9]. Tibb praktikasında ünsiyyət kateqoriyası fəaliyyətin bir
formasına və insanın başqaları ilə əlaqəsində özünəməxsus tələbatlarının əks olunmasına
bənzəyir. Eyni zamanda qeyd etmək olar ki, subyekt-obyekt münasibətlərində psixoloji təsir
reproduktivliyə gətirib çıxardır. Məshuldar yaradıcılıq isə tam əksinə ünsiyyətin subyekt-
subyekt formasından asılıdır. Ünsiyyət tələbatını nəzərə alsaq dialoqa meyilli olmağı insanın
təbii halı kimi baxmaq olar. Lakin sosial-psixoloji təsirlərin müxtəlif formalarını yuxarıda
sadalananlarla məhdudlaşdırmaq olmaz. Əslində tibb fəaliyyətində ünsiyyət çoxplanlıdır.
Bunların içərisində aparıcı mövqedə isə subyekt-subyekt münasibətləri durur.

Bununla belə, tibbdə ünsiyyət anlama prosesi kimi də baş verir. M.Balintin fikrinə görə
xəstələrin skurpulyoz tədqiqi zamanı psixoloji xüsusiyyətləri bu və ya digər simptomların
formalaşmasına təsir göstərə bilər [6]. Həkim xəstə ilə qarşılıqlı münasibətlərində ünsiyyətin
müxtəlif formalarını həyata keçirdir, işgüzar, tərbiyəvi təsir, diaqnostik söhbət, şəxsi-intim
ünsiyyət.

1.1.“Həkim-xəstə” münasibətlərində kommunikasiyanın xüsusiyyətləri
“İnsan-insan” peşəsində intervyu praktik fəaliyyətin metodlarından biri sayılır [3].

“Xəstəxana təcrübəsində xəstədən intervyu alınması peşəkar həkim sorğusu kimi başa düşülür
və müəyyən sonluqda tibbi məqsədlər daşıyan xüsusi yüksək effektli metodika ilə aparılır [3,
5].

Q.S. Abramovaya görə həkimin praktik fəaliyyətində intervyunun predmeti daxildəki
sağlamlıq və xəstəlik durumlarının dəyişilmiş şəkillərini ortaya çıxartmaq, intervyunun
məqsədi isə xəstəliyin daxili şəklinin dinamikasını müəyyən etməkdir [3].

“Həkim-xəstə” sistemində kommunikasiyanın əsas məsələləri müxtəlif cür təsnif
edilmişdir. V.V.Solojenkin həkim-xəstə münasibətlərində kommunikasiyanın aşağıdakı
məsələlərini qeyd edir: informasiya funksiyası, tənhalığın öhdəsindən gəlinməsi, yardım
çağırılması помощи [10].

Həkim xəstəni intervyu edərkən, Q.S.Abramova görə 3 əsas məqsədə yönəlir: xəstə ilə
əlaqənin qurulması, xəstəliyin diaqnostikası, müalicənin effektivliyinin qiymətləndirilməsi [3].
Bütün bunları həkimin xəstə ilə intervyu zamanı istiqamətini müəyyənləşdirməkdən əlavə



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

353

həkim-xəstə sistemində kommunikasiyanın məsələləri kimi də baxmaq olar.
Xarici ədəbiyyatda kommunikasiyanın məsələləri fərqli göstərilir. Burada əsasən yaxşı

şəxsiyyətlərarası münasibətlərin qurulması, məlumat mübadiləsi, müalicə yönümlü qərarın
qəbul edilməsi [14].

Həkim-xəstə sistemində ünsiyyətin xüsusiyyətləri fərqli sosial rolları və subyektlərin
funksional mövqeləri ilə şərtlənir. Həkim ünsiyyət zamanı birbaşa və ya dolayısı ilə özünün
sosial rolunu, rəhbərlik etdiyi diaqnostika və müalicə prosesində funksional öhdəliyini yerinə
yetirir.

Ünsiyyət subyektlərinin praktik tibb fəaliyyətində sosial rol və funksiyaları fərqli ola bilər.
Həkim və xəstə öz sosial rollarını yerinə yetirərkən xüsusi öhdəliklərə və hüquqlara
malikdirlər [15]. Bununla belə həkim-xəstə ünsiyyətində bərabərliyin tamamilə olmaması
xəstənin bioloji obyekt səviyyəsinə düşdüyünü göstəricisi deyil.

Xəstə həkimə müraciət edərkən aşağıdakı öhdəlikləri üzərinə götürür: tezliklə sağalmağını
arzulamalıdır; peşəkar tibbi yardım axtarmalıdır və həkimlə əməkdaşlıq etməlidir [15].
Xəstənin hüquqları onu bildirir ki, o adətən yerinə yetirdiyi fəaliyyətinin bir hissəsini həkimin
öhdəsinə buraxmalıdır və yalnız sağalmaq istədiyi üçün sağalacağı düşüncəsində olmamalıdır.

Həkimin peşəkar rolu aşağıdakı öhdəlikləri özündə ehtiva edir: xəstəliyin və ya onunla
bağlı problemin həllində yüksək peşəkarlıq və bilik nümayiş etdirməlidir; xəstənin və
cəmiyyətin mənafeyi naminə çıxış etməlidir, yəni pul qazanmaq və ya gəlir əldə etmək və ya
xidməti işində irəliləmək üçün etməməlidir; oyektiv olmalı və emosionallıqdan kənar
olmalıdır; peşə etikasının qaydalarına riayət etməlidir [15].

Həkim sosial rolunu yerinə yetirdiyi zaman aşağıdakı hüquqlarla təmin olunmalıdır:
xəstələri izləmək və onların intim və şəxsi həyatlarına nüfuz etmək; təcrübi fəaliyyətində
müəyyən həddə avtonomluğun verilməsi; xəstə ilə münasibətində hakim mövqeni tutmaq [15].

Həkim xəstə münasibətlərinin əsas cəhətlərini həkim yönümündən və praktik üslubdan
nəzərdən keçirdikdə həkimin xəstə ilə qarşılıqlı münasibətlərində 2 üslubu qeyd etmək olar:
həkim mərkəzləşdirilmiş və xəstə mərkəzləşdirilmişdir [15]. Buna əsasən qeyd etmək olar ki,
birinci üslubda həkimin xəstəlik patoqenezisinin bioloji cəhətlərə yönəlməsi, ikinci üslubda
isə xəstəliyin səbəbinə baxış genişlənmişdir və xəstəliyin psixosomatik cəhətlərini də bura
daxil etmişdir. Digər mənbələrdə isə həkim-xəstə ikilisində qarşılıqlı təsir üslubunda hakimlik
və əməkdaşlıq götürülür [8].

Xarici ədəbiyyatda həkim və xəstə münasibətlərində qarşılıqlı təsirin 4 tipi göstərilir:
paternalist qarşılıqlı təsir, əməkdaşlıq, istehlakçı əlaqə, öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi (a
relationship of default) [15]. Həkim-xəstə münasibətlərinin hamısı həkim nəzarətinin ifadə
olunmasından asılıdır. Paternalist və inamlı münasibətlər kommunikasiyanın yüksək həkim
nəzarəti ilə müşaiyət olunur. Öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və istehlakçı səviyyədə olan
münasibətlər isə zəif, aşağı səviyyəli həkim nəzarəti ilə qane olur.

Qərb ədəbiyyatında həkim və xəstə münasibətlərinin fərqli modelləri də təsvir edilmişdir.
Məsələn, qarşılıqlı razılıq əsasında həkim-xəstə münasibətlərinin təbiətini nəzərdən keçirən
qarşılıqlı razılıq modelinin aşağıdakı strukturu vardır: avtonomluq, eqalitarizm, paternalizm,
avtokratiya [12]. Həmin mənbədə həkim və xəstə münasibətlərində kommunikasiya
məsələlərinin müsbət həlli yolları göstərilmişdir, məsələn, qarşılıqlı münasibətlərin
ustanovkası, problemin quruluşu, qiymətləndirilməsi (problemin aydınlaşdırılması), sonluq
(müalicə). Dialoq çərçivəsində həkimə “dörd E” (four E) modelini həyata keçirməsi təklif
edilir: dialoqa cəlb etmək (engage), anlamaq (empatiya), təlimatlandırmaq (educate), özünün
müalicəsinə cəlb etmək (enlist) [16]. R.J.Botelho qeyd edir ki, həkim-xəstə münasibətlərinin



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

354

müxtəlif modellərini bilmək tibbi işçilərinin xəstənin şəxsi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla
taktika diapazonunu genişləndirir [16].

Xarici ədəbiyyatda ilkin tibbi yardımın kommunikasiya modelləri təsvir edilmişdir. 5
model müəyyən olunmuşdur [11]:

1) dar biotibbi (tibb suallarını əhatə edir), 32% həkim-xəstə münasibətləri sxemə görə
aparılır,

2) genişləndirilmiş biotibbi model (biotibbi olaraq müzakirə edilir, lakin psixosomatik
suallar da bura daxildir) 33%,

3) biopsixososial (həm tibbi, həm də psixosomatik arasında balanslaşdırılır) 20%,
4) psixososial (psixososial suallar müzakirə edilir) 8%
5) istehlakçı (xəstə suallar verir, həkim də onlara cavab verir) 8%
Həmin mənbədə qeyd edilir ki, həkim dar biotibbi modeldən çıxış edərkən ən aşağı

səviyyədə qane olur, istehlakçı modeldə ən yüksək səviyyədə qane olur, xəstə isə psixososial
modeldə ən yüksək səviyyədə qane olur.

Beləliklə, həkim və xəstənin kommunikasiyasında modellərin müxtəliflikləri xarici
ədəbiyyatda xəstəyə informasiyanın daha effektli və dəqiq çatdırılması vasitələri və yolları
araşdırılır, çünki burada qarşılıqlı münasibətlərdə hüquqi və normativ cəhətlər üstünlük təşkil
edir.

Belə hesab edilir ki, kommunikativ potensial anlayışı tibb işçisinin şəxsiyyətini
xarakterizə etməyə kömək edir. Başqa sözlə tibbi işçisinin kommunikativ potensialı
intraindividual planda (roldan kənar fəaliyyət); interindividual planda davranışları, sosial
aktları; metaindividual planda başqa insanlara həqiqi töhvə kimi araşdırılır. Eyni zamanda
kommunikativ potensial şəxsiyyətlərarası münasibətlərin formalaşması prosesində şəxsiyyətin,
hər iki fərdin daxili məkanını tədqiq etməyə imkan verir.

Məqalənin aktuallığı. Qloballaşan dünyada insan cəmiyyəti baş verən problemləri dinc
vasitə kimi ünsiyyətdən istifadə etməklə həll etməyə çalışırlar. Bu isə ünsiyyətin zəruriliyini,
hər bir sahədə ondan istifadənin nə qədər önəmli olduğunu bir daha sübut edir. Həkim-xəstə
münasibətlərində də ünsiyyət öz xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Çünki həkimin xəstəni
inandırması, onu müalicə işinə cəlb etməsi, empatiya qurması, pozitiv enerji ilə yükləməsi
xəstəliyin qısa zamanda sağalmasına da yardım göstərir. Məqalədə problemin mahiyyətini
araşdırmaqla yanaşı, ünsiyət zamanı yaranan gərginliklərin aradan qaldırılma yollarını da üzə
çıxarmağa çalışırlar. Lakin həkim-xəstə ünsiyyətinin düzgün qurula bilməməsi xəstələrin
narazılığı, şikayətlərinin artması, tez-tez həkimləri dəyişmələri, xarici ölkə mütəxəssislərinə
üz tutması ilə nəticələnir. Mövzunun aktuallığını qoruyan məhz bu həkim-xəstə
münasibətlərinə fərqli prizmadan baxışların mövcudluğudur, çünki müxtəlif yanaşmalar
müxtəlif həll yollarının tapılmasına vəsilə olur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində həkim-xəstə münasibətlərində ünsiyyətin
xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr praktik
psixologiya sahəsində təcrübi əhəmiyyət kəsb edir, tibb müəssisələrinin təcrübəsində tətbiq
oluna bilər.
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X. Мурадова

Социально-психологические аспекты общения
в профессии врача

Резюме

В глобализирующемся мире человеческое общество стремится решить проблемы,
используя общение как мирный инструмент. Это еще раз доказывает необходимость
общения и важность использования его в каждой области. Общение врача с пациентом
также привлекает внимание к их характеристикам. Поскольку убежденность пациента,
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его участие в лечении, эмпатия врача и накопление положительной энергии также
помогают излечить болезнь за короткое время. В статье также изучают суть проблемы
и пытаются выявить способы устранения напряженности. Тем не менее, невозможность
общения между пациентом и врачом может привести к неудовлетворенности пациентов,
увеличению числа жалоб, частым изменениям врачей и привлечению иностранных
специалистов.

X. Muradova

Social-psychological aspects of communication
in the profession of a physician

Summary

In a globalizing world, human society seeks to solve problems, using communication as a
peaceful tool. This once again proves the need for communication and the importance of
using it in each area. The doctor's communication with the patient also draws attention to their
characteristics. Since the patient’s conviction, his participation in treatment, the doctor’s
empathy and the accumulation of positive energy also help to cure the disease in a short time.
The article also examines the essence of the problem and tries to identify ways to eliminate
tension. However, the impossibility of communication between the patient and the doctor can
lead to patient dissatisfaction, an increase in the number of complaints, frequent changes in
doctors and the involvement of foreign specialists.

Redasiyaya daxil olub: 10.05.2019
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Təqdim olunan məqalələrə tələblər

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.
2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı,

elmi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir.
3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində

məqaləyə aid açar sözlər verilir.
4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində kril

əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman — 14 şrift ilə 1,5
intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır.

5. Məqalələr üç dildən — Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur.
Yazıldığı dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin
soyadı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan
alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır.

6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri,
vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail.

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı;
ikinci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri,
vəzifəsi, daha sonra elektron poçtu (E-mail).

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.
9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir.
10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi

Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar
əlavə olunur.

11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən
elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi
göstərilməlidir.

12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir.
Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan
ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s.119)
kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda
istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.

13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.
14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq

aktuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın
şəkildə verilməlidir.

15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.
16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.
17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.
18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin

məzmununa uyğun gəlməlidir.
19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt

ünvanı göstərilməlidir.



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

358

MЦ N D Я R И C A T

ФИЛОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ

Pərvin Qəribova.Müasir Azərbaycan və türk dilində məsdər şəkilçisi funksional
şəkilçi kimi .............................................................................................3

Aysel Səfərova. Diskurs koherent mətn kimi ..................................................................................8

Elnarə Putayeva. Amerikan ingiliscəsinin zənginləşməsində ispan mənşəli alınma
sözlərin rolu ..........................................................................................15

Samira Mammadova. Teaching modal verbs based on communicative activities at
English language lessons ………………………………………..20

Fatma Yusifli. Leksik terminoloji təkrarların mətnyaratma imkanları .............................26

Fəridə Səfərəliyeva. İbtidai siniflərdə orfoqrafiya ilə bağlı məsələlərin tədrisi ...............30

Nərminə Abdullayeva.Mübahisə — nitq mədəniyyətinin əsas komponenti kimi ...........34

Rəqsanə Vəliyeva. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Beovulf” dastanlarında Təpəgöz və
Qrendel obrazlarının şərin təmsilçiləri kimi tipoloji xüsusiyyətləri ..38

Ülkər Dadaşova. Türk xalqlarının folklorunda andlar (yeminlər) (İraq-türkman örnəkləri
əsasında) ...............................................................................................43

Dünyaxanım Xalıqzadə. Səməd Vurgun yaradıcılığında Cənub mövzusu ......................48

Ulduz Qəhrəmanova. S.M. Qənizadənin tədqiqatlarında M.Ə. Sabir və klassik
irs məsələsi ...................................................................................53

Könül Məmmədova. Sari Aşıq irsinin öyrənilməsi tarixindən .........................................57

Aynur Qulusoy. İbtidai siniflərin Azərbaycan dili dərslərində mənimsədilən
folklorla bağlı mətnlər ............................................................................64

Mələk Məmmədova. Azərbaycan nağıl dilinin morfoloji xüsusiyyətləri .........................70

Firəngiz Rüstəmova. Tarixin tapmacaları: Həftənin yeddinci günü, səkkiz və digər
müəmmalar ....................................................................................74

Ləman Qurbanova.Müasir Amerika ədəbiyyatında intihar epidemiyası ........................80



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

359

ПЕДАГОЖИ ЕЛМЛЯР

Akif Abbasov. Ailə tərbiyəsinin priyomları və vasitələri .................................................86

Natəvan Nəsibli. Şəxsiyyətin inkişafının əsas amilləri .....................................................90

Fəridə Səmədzadə. Ailə ənənələrinin təbliğinin zəruriliyi ...............................................94

Aydan İsmayılova. İslam dininin şəxsiyyətin formalaşmasına təsiri ...............................97

Günel Rzayeva. Peşəyönümü işində ailə və məktəbin qarşılıqlı əlaqəsi ........................101

Yunis Allahverdiyev. A.A.Bakıxanov gənc nəslin həyata hazırlanması yolları
haqqında .......................................................................................105

Aynur Qasımova.Müasir və inkişafetdirici təlimin kiçik məktəbli şəxsiyyətinə təsiri .110

Nigar Əliyeva. İnnovasiyalar təhsilin keyfiyyətinin mühüm meyarı kimi ......................114

Aytən Nağızadə. Azərbaycanda inklüziv təhsilin yaranması .........................................118

Kənan Həsənov. Elm və təhsil sahəsində innovasiyanın inkişafı ...................................121

Aynurə Mirzəyeva. Tələbələrin müstəqil işləri özünütəhsilin vasitəsi kimi ..................126

Gülşən Eminova. İnklüziv təhsil bütün uşaqlar üçün təhsildir .......................................131

Nuranə İsmailova. Nitq inkişafının linqvistik əsasları ...................................................137

Günay Bədəlzadə. Daun sindromlu şəxslərin peşə hazırlığına verilən psixoloji-pedaqoji
tələblər ...............................................................................................141

Novruz Musayev. Canlı orqanizmin energetikası — bioenergetika .............................145

Gülşən Hacıyeva. Ali pedaqoji məktəblərdə tələbələrin biologiyanın tədrisi metodikası
fənnində müasir təlim metodlarından istifadəsinin zəruriliyi .............150

Солмаз Гасанова, Хагигат Мамедова.Методы построений моделей
экономических процессов .......................154

Fəridə Abbasova. XIX əsrin əvvəllərində İrəvan xanlığının siyasi vəziyyətinə dair .....158

Gunay Şirəliyeva. Dil fakültələrinin aşağı kurslarında qrammatikanın kommunikativ
metodla tədrisinin bəzi xüsusiyyətləri ..............................................162



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

360

Rəbiyə Qəniyeva. Ümumtəhsil məktəblərinin X-XI siniflərində ingilis dilindən təlim
xarakterli sinifdənxaric tədbirlər zamanı şagirdlərin idrak fəallığının
formalaşdırılması ..............................................................................168

Elmira Əfəndiyeva.Musiqi-nəzəri fənlərin tədrisində inteqrasiya ................................173

Чингиз Исаев. Основные особенности изучения и преподавания истории
национальных костюмов ...................................................................177

Dilqəm Quliyev, Sadıq Sadıqov, Etibar Quliyev. Gənclərin ölkəmizin Silahli
Qüvvələrində xidmətə hazırlanmasında fiziki tərbiyənin rolu .............182

Ceyran Orucova. Gələcək mütəxəssislərin hazırlanmasında mobil texnologiyalardan
istifadə ...............................................................................................189

Səid Həmidov. Kompyuter virusları və antivirus proqramları ........................................194

Arzu Quliyev. Təhsil müəssisələrinin İKT avadanlığı ilə təminatı .................................198

Çingiz Həmzəyev. Kompyuter qrafikasında istifadə olunan rəng modelləri ..................202

Fəxrəddin Əliyev, Natəvan Allahverdiyeva. VIII sinif informatika dərsində riyaziyyat
fənninə inteqrasiya imkanları ................205

Gülzar Kərimova. Riyazi induksiya metodunun öyrənilməsində şagirdlərin
fəallaşdırılması .................................................................................210

Natiq Hacızadə, Oqtay Nəbiyev. Düzbucaqlı üçbucağın həlli ilə bağlı mülahizələr ....213

Rasim Şükürov.Mənfi olmayan tam ədəd anlayışının genişləndirilməsində fəndaxili
rekursiv əlaqələrin reallaşdırılması .....................................................216

Günel Novruzlu. Riyaziyyat təlimi prosesində kiçikyaşlı məktəblilərin məntiqi
təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində əyləncəli oyun və çalışmalardan
istifadə ................................................................................................221

Emilya Hüseynova.Məktəbdənkənar iş X-XI sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq
mövqeyinin formalaşdırılması vasitəsi kimi .................................224

Günay Butayeva.Müasir texnoloji resursların kiçik məktəblilərin yazı mədəniyyətinə
bəzi təsirləri .......................................................................................229

Şəms Yusifova. Kiçik yaşlı məktəblilərin təlimə məsuliyyətli münasibətinin
formalaşdırılmasında sinif rəhbəri və valideynin birgə əməkdaşlığı ....233



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

361

Səbinə Muradova. Uşaq hüquqlarının öyrədilməsinin kiçik məktəbli şəxsiyyətinə
təsiri .................................................................................................238

Aytən Cəbiyeva. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinin müasir
texnologiyaları .....................................................................................241

Günel İsrafilova. İbtidai sinif şagirdlərinin idraki maraqlarının inkişaf etdirilməsi
haqqında ...............................................................................................246

Zenfira Vəliyeva. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda texnoloji biliklərin formalaşdırılması
yolları ................................................................................................250

Gülnaz Qudavasova. İbtidai siniflərin Azərbaycan dili dərslərində milli-mənəvi
dəyərlərdən istifadə təcrübəsindən ..............................................254

Pərvanə İmanova. Pedaqoji prosesdə tərbiyəçinin pеdаqоji mərifəti оnun pеdаqоji
ustаlığının əsаsını təşkil еdir ............................................................259

Zəminə Hacıyeva. İbtidai siniflərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas xüsusiyyətləri .....264

Nigar Ədilova. Kiçik məktəblilərdə bədii qiraət üzrə aparılan işlərin şagirdlərin ümumi
tərbiyəsinə təsiri .....................................................................................268

Sədaqət Əliyeva.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların milli bayramlar vasitəsilə xalq
mədəniyyəti ilə tanışlığı .....................................................................272

Səadət Əsədova. İbtidai siniflərdə folklor materiallarının tədrisinin əhəmiyyəti ...........275

Rəqsanə Haqverdiyeva.Məktəblilərin asudə vaxtının təşkilində müəllimlərin və
valideynlərin pedaqoji təhsilinin əhəmiyyəti .........................281

Tamilla Rzayeva. Əməyin təşkilində bağçanın valideynlərlə əlbir işi və uşaq bağçası
müdirinin əmək tərbiyəsinə nəzarəti ..................................................285

Səyyarə Cəfərova. Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətlərinin yaranma prosesi ...............288

ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ

Mehriban İsmayılova. Sosializasiya prosesində gənclərin sosiallaşma səviyyəsinin
nəzəri əsasları ............................................................................292

Cаадет Мамедовa. Архаические воззрения — о социальных изменениях .............297

Fatimə Bayramova. Rəhbərin şəxsiyyət tipinin idarəetmə qərarlarının qəbuluna təsirinin
psixoloji xüsusiyyətləri ...................................................................303



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

362

Zabitə İsayeva. Emosional intellektin inkişafında bioloji və sosial şərtlərin rolu ..........310

Nigar Məmmədova. Tələbələrin təlimə adaptasiya problemi və yaranan çətinliklərin
psixoloji xüsusiyyətləri ................................................................315

Çimnaz Verdiyeva. Yeniləşmə şəraitində müəllim-şagird münasibətlərinin araşdırılması
yolları .............................................................................................319

Səriyyə Məmmədova. Kiçik yaşlı məktəblilərin ünsiyyətində emosional vəziyyətlərin
psixoloji xüsusiyyətləri ...............................................................325

Zəkiyyə Hüseynova. İstedadlı uşaqlarla təlimin forma və metodlarının effektiv tətbiqinin
strategiyaları ..................................................................................329

Айдан Азимзаде. Психология рекламы как научный феномен XXI века ...............334

Xəyalə Muradova. Həkim peşəsi fəaliyyətində ünsiyyətin sosial-psixoloji cəhətləri ....339



Bakı Qızlar Universiteti Elmi əsərlər Cild 10 №2 2019(38)

363

Texniki редактор: Алямзяр Фятялийева
Dиzayn-operator: Севда Гулийева

Йыьыlmaьa верилмиш: 24.05.2019
Чапа имzаланмыш: 07.06.2019

Каьыz форматы: 27 х 18
Чап вяряги: 10,8 ч.v.
Сайы: 200 нцсхя

Jurnalыn web sяhиfяsи: bgu.edu.az
Elektron poчt цnvanы: bgu.bulleten@gmail.com; kamalsarvar@gmail.com

Bakı, M.Sənani küç. 62
Tel: (012) 595-30-02;

(070) 569-77-59; (055) 213-64-15

Jurnal “Mütərcim” TM-də nяшr olunmuшdur.
Bakı, R.Rza küç. 25

mailto:bgu.bulleten@gmail.com

	E-mail: rzayevagunel527@gmail.com
	Ədəbiyyat
	1. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri ha
	2. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin
	5. 
	şagirdlərin ümumi tərbiyəsinə təsiri
	Məqalənin aktuallığı. Kiçik yaşlı məktəblilərin üm
	Çimnaz Verdiyeva
	 psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
	ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının baş müəlli
	Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat 

