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Azərbaycan dövlət dili siyasəti tarix boyu dövlətçiliyin tərkib hissəsi kimi çıxış etmişdir.
Bu baxımdan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü müstəqil milli demokratik dövlət
prinsipləri və tətbiq etdiyi idarəçiliyilə ölkəmiz yalnız Azərbaycan üçün deyil, bütün Şərq və
Asiya ölkələri üçün örnək olmuşdur.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının tarixin ən çətin şəraitində qədəm qoyduğu ilk
günlərdən dövlət dili haqqında qərar gerçəkləşmişdir.
Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika sayılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz
müstəqilliyini, azadlığını qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirməkdən ötrü cəmiyyət həyatının
başlıca istiqamətləri, o cümlədən dövlət dilinin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir
sıra siyasi-mədəni quruculuq işləri həyata keçirirdi. Bu taleyuklü işlər içərisində dövlət dili və
onun dövlət quruculuğu prosesində, elmdə, təhsildə, başqa sözlə, maddi və mənəvi
mədəniyyət sahələrində tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Ümumiyyətlə, cəmi 2 ildən də
az bir müddətə güclü Azərbaycan dövləti qurmaq məqsədi ilə siyasi səhnəyə atılmış
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz fəaliyyəti dövründə, yəni qısa bir zaman kəsiyində xalqın
azadlığında, onun müstəqilliyinin həyata keçirilməsində son dərəcə prinsipal əhəmiyyət kəsb
edən dövlət atributlarının və rəmzlərinin - himninin, gerbinin, dövlət bayrağının, dövlət
rəhbərinin statusu və ən nəhayət dövlət dilinin rolunu çox düzgün qiymətləndirərək bu
istiqamətdə çox böyük işlər görmüşdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən dövlət
quruculuğu istiqamətində aparılan məqsədyönlü islahatlar içərisində müstəqil dövlətin dil
siyasəti, daha da dəqiqləşdirsək, dövlət dilinin çoxmillətli Azərbaycanda oynadığı rol daima
diqqət mərkəzində olmuş, digər məsələlər fonunda daima ön plana çəkilmişdir.
1918-ci il iyunun 27-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Kabinetinin dövlət dili
ilə bağlı hesabatı dinlənilərək milli maraqlarımıza uyğun olan bir sənəd qəbul etdi: «Türk dili
(Azərbaycan dili – Ü.B,Y.Q.) dövlət dili hesab edilsin» (5, 105). Azərbaycan Xalq
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Cümhuriyyətinin dövlət quruculuğunun son dərəcə mühüm sahələrindən hesab etdiyi ana
dilimizə dövlət statusu verməsi, dil siyasətinin digər quruculuq məsələləri ilə yanaşı ön plana
çəkməsi bir daha əyani şəkildə sübut edir ki, cəmi 1 il 11 ay yaşamış müsəlman dünyasının ilk
demokratik dövləti – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti siyasi ömrünün qısa olmasına
baxmayaraq, bu müddət ərzində xalqın və dövlətin milli maraqlarına sözün həqiqi mənasında
böyük töhfələr vermişdir.
Eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hakimiyyəti dövründə kargüzarlıq,
dəftərxana dili kimi Azərbaycan dilinin bütövlükdə tətbiqi həm nəzəri, həm də praktiki
baxımdan bir sıra obyektiv və subyektiv çətinliklər yaradırdı. Əvvəla ona görə ki, Çarlıq
dövründən 1918-ci ilədək bütün dövlət strukturlarında, o cümlədən elmdə, təhsildə və
məktəblərdə tədris rus dilində aparılırdı. Həmçinin dövlət müəssisələrində işləyənlərin böyük
əksəriyyəti rusdilli idilər. Bundan başqa, parlamentdə, hökumətdə çalışan yüksək rütbəli
şəxslərin – nazirlərin bir çoxu vaxtilə Rusiyada təhsil aldıqlarına görə yüksək məclislərin
kürsülərindən xalqa rus dilində müraciət edilirdi. Daha dəqiq desək, istər hökumət, istərsə də
parlamentdə xalqı təmsil edən nümayəndələr bir çox hallarda dövlət dili sayılan Azərbaycan
dilindən deyil, rus dilindən istifadə edirdilər. Dillə bağlı yaranmış bu vəziyyət Azərbaycan
dilinin dövlət dili kimi praktik tətbiqini olduqca aktuallaşdırır, dövlət dili haqqında qəbul
edilmiş sənədə belə bir əlavə olunmasını tələb edirdi: «Gələcəkdə hüquq, inzibati və digər
vəzifələrə bu dildə (Azərbaycan dilində –Ü.B,Y.Q.) savadlı olan şəxslərin yerləşməsi
mümkün olana qədər hökumət müəssisələrində rus dilindən istifadəyə imkan verilsin» (5,
106). bu məsələdə diqqəti cəlb edən əsas məqam ondan ibarətdir ki, Demokratik
Cümhuriyyətin rəhbərliyi yerli şəraiti, situasiyanı nəzərə alaraq dildə bilinqvizm siyasəti
yeritsə də, əsasən Azərbaycan dövlət dilinin tətbiqi işinin yaxşılaşdırılmasını əsas götürərək
obyektiv zərurətdən doğan və cəmiyyətin milli dövlət maraqlarına tamamilə uyğun gələn
azərbaycanlaşma siyasətini uğurla həyata keçirirdi. Bu istiqamətdə konkret olaraq görüləcək
tədbirlər aşağıdakılardan ibarət idi:
1. Azərbaycan dilində tədrislə məşğul olmaq və dərs demək qabiliyyəti olan vətəndaşları
müəllim kimi hazırlamaq;
2. Azərbaycan dilində ümumtəhsil, peşə və ali məktəblər açmaq, tədris işini gücləndirmək
məqsədi ilə qardaş Türkiyə Respublikasından bir qrup müəllim heyəti Azərbaycana dəvət
etmək: kitab və kağız ləvazimatının çatışmamasını nəzərə alıb, dost ölkə - Türkiyəyə bu
məsələ ilə bağlı müraciət etmək.
Azərbaycan Demokratik Respublikası qurulduqdan sonra Azərbaycan dilinə olan dövlət
qayğısı cəmiyyət həyatının bütün istiqamətləri üzrə, mütəmadi, məqsədyönlü şəkildə həyata
keçirilirdi. Təsadüfi deyil ki, 1919-cu il fevral ayının 10-da Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin müdafiə naziri, artilleriya generalı S. Mehmandarov orduda Azərbaycan
dövlət dilinin hamılıqla öyrənilməsi və işlədilməsi ilə bağlı göstəriş vermişdi: «Başqa
millətlərdən olan zabitlərə türk (Azərbaycan – ) dilində hərbi əmrlərə aid sözləri öyrənmələri
üçün bir ay vaxt verirəm. Göstərilən ay müddəti keçəndən sonra kimlər bu sözləri öyrənməsə,
vəzifəsindən azad olunmağa təqdim ediləcəkdir» (5,119).
S. Mehmandarovun bu əmrində diqqəti cəlb edən məqam odur ki, sabiq müdafiə nazirinin
bu əmri verilərkən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasından cəmi 8 ay keçmişdi.
Bütün bu deyilənlər bir daha sübut edir ki, müsəlman Şərqində ilk müstəqil demokratik
respublika olan AXC qısa müddət və zaman kəsiyində Azərbaycan dilinin dövlət dili
səviyyəsində tətbiqi istiqamətində diqqətə layiq və səmərəli işlər görmüşdür. Bakı Dövlət
Universitetinin və Pedaqoji İnstitutun açılması təşəbbüsləri gerçəkləşdi.
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Eyni zaman da, qeyd etmək lazımdır ki, adı çəkilən bu təhsil ocaqlarının açılmasında
Azərbaycan dilində dərs deyəcək müəllimlərin azlığı və Azərbaycan dilinin tətbiqində madditexniki bazanın zəif olması ilə bağlı müəyyən fikir ayrılıqları mövcud idi. Azərbaycan dilinin
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə rəsmi dövlət dili olması məsələsinə toxunan sabiq
daxili işlər naziri B. Cavanşirov yazırdı: «Əhalinin böyük əksəriyyətinin azərbaycanlılardan
ibarət əksər yerlərdə kargüzarlıq və dəftərxana işi türk (Azərbaycan –) dilində aparılırdı. Bu
yerlərdə məsul vəzifələri əsasən azərbaycanlılar tutur. Əhalisi beynəlmiləl, yəni qarışıq olan
bölgələrdə isə dövlət strukturlarında problem yaranmasın deyə tədricən milliləşmə – yəni
azərbaycanlaşma siyasəti həyata keçirilir. Başqa sözlə, insanlar öz mənəvi ehtiyaclarını
bilavasitə dövlətə çatdırmaq şansını əldə edirlər… Azərbaycanın dövlət strukturlarında hələlik
rus dilinin tətbiqi ona olan sevgidən irəli gəlmir. Sadəcə bunu dövlətin bu günkü maraqları
tələb edir. Bu proses əlbəttə çox çəkə bilməz. Türk dilini bilməyən yüksək vəzifə sahibləri
tutduqları vəzifədə çox qala bilməyəcəklər iki ildən sonra Azərbaycan müəssisələrinin hamısı
milliləşəcəkdir. Bizdə dövlət dilini bilməyən məmurların sayı çox olduğundan Maarif
Nazirliyi onlara kömək məqsədi ilə Azərbaycan dilini öyrənən axşam kursları açmaq
fikrindədir (3, 2).
Bildiyimiz kimi, 1918-ci il iyunun 27-də Fətəli xan Xoyskinin başçılıq etdiyi Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti hökuməti türk (Azərbaycan) dilinin dövlət dili hesab edilməsi barədə
qərar qəbul etmişdi. Dövlət qərarında “lisan türk dili qəbul edilərək irəlidə bütün məhkəmə,
idareyi-daxiliyyə və sair dəvair vəzifələri başında duranlar bu lisanı bilənlər olana qədər
hökuməti müəssisələrdə rus dili istemalına da mücadilə edilməsi də nəzərdə tutulurdu. Qərar
Azərbaycan türklərinin tarixi haqqını özünə qaytararaq türk dilini dövlət dili kimi təsbit
etmişdir. Ölkənin rəsmi orqanlarında, dövlət idarə və müəssisələrində, daxili idarəçilik
işlərində, xarici dövlətlərlə diplomatik yazışmalarda Milli Şura adlanan parlamentdə türk
dilini rəsmiyyətə qovuşdurmuş oldu” [5, 15].
Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 80 illiyinin
keçirilməsi münasibətilə imzaladığı sərəncamda deyilir: ”Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
ölkənin daxilində və xaricində yaranmış gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə fəaliyyət
göstərmişdir. Bu dövlətin qısa bir müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində
böyük iz buraxmışdır. Milliyyətindən, siyasi və dini mənsubiyyətindən, cinsindən asılı
olmayaraq bütün vətəndaşlara bərabər hüquqlar verilməsi, dövlət sərhədlərinin müəyyən
olunması, Azərbaycan dövlətçiliyi atributlarının qəbul edilməsi, ana dilinin dövlət dili elan
olunması Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Demokratik
dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, hərbi quruculuq sahələrində atılmış
addımlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq fəaliyyətini əks etdirən əsas
istiqamətlərdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1920-ci ilin aprelində süqut etdi.
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti quruldu. 1922-ci ilin dekabrında Sovet Sosialist
Respublikaları İttifaqı yarandı və Azərbaycan bu ittifaqa daxil oldu. SSRİ tərkibində olduğu
dövrdə Azərbaycan bir çox dövlətçilik atributlarını saxlaya bilmiş, iqtisadiyyatını, elmini və
mədəniyyətini inkişaf etdirmişdir. 1918-ci ildə Azərbaycanda yaranmış respublika müstəqil
dövlət kimi süqut etsə də, respublika quruluşu yaşamış, müstəqillik hissləri xalqımızı heç vaxt
tərk etməmişdir” [1].
2018-ci ili “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında
sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir: "2018-ci il may ayının 28-də müsəlman Şərqində ilk
parlamentli respublikanın – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi
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tamam olur. Qədim və zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik Azərbaycan xalqı keçmişinin
müəyyən dövrlərində tarixin hökmü ilə böyük imperiyalar tərkibinə qatılmaq
məcburiyyətində qalmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məhz dünyanın siyasi nizamının
yenidən qurulduğu bir vaxtda, XIX əsrin axırları və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın
yaşadığı parlaq mədəni yüksəliş mərhələsinin məntiqi yekunu kimi meydana çıxmışdır. 1918ci il may ayının 28-də Azərbaycanın müstəqilliyini bəyan edən İstiqlal bəyannaməsi qəbul
edildi. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi
vəzifəni imkanlarının ən son həddində çalışaraq şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk
Parlamenti və Hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi, ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi,
bayrağı, himni və gerbi yaradıldı, ana dili dövlət dili elan edildi, dövlət quruculuğu sahəsində
ciddi tədbirlər həyata keçirildi. Ölkənin ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi təmin edildi,
qısa müddətdə yüksək döyüş qabiliyyətli hərbi hissələr yaradıldı, milli tələblərə və
demokratik prinsiplərə uyğun dövlət orqanları quruldu, maarifin və mədəniyyətin inkişafına
xüsusi diqqət yetirildi, Azərbaycanın ilk universiteti təsis olundu, təhsil milliləşdirildi, xalqın
sonrakı illərdə mədəni yüksəlişi üçün zəmin hazırlayan, ictimai fikir tarixi baxımından
müstəsna əhəmiyyətli işlər görüldü... Azərbaycan xalqı ötən dövr ərzində milli dövlətçilik
atributlarının bir çoxunu qoruyub saxlaya bildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
respublikada uğurla gerçəkləşdirdiyi siyasət xalqımızın tarixi-mədəni yaddaşını özünə
qaytararaq milli mənlik şüurunu inkişaf etdirdi, azərbaycançılıq məfkurəsi işığında
müstəqillik arzularının güclənməsi və yaxın gələcəkdə yenidən həqiqətə çevrilməsinə zəmin
yaratdı.” [2]
Dil xalqın varlıq formalarından biri, dövlətin rəsmi atributlarındandır. Azərbaycan
Demokratik Respublikasının Parlamentinin dili Azərbaycan dili idi. Ancaq rus dilində də
çıxışlar olur, bəzi sənədlər iki dildə oxunur, lakin sənədlər mütləq Azərbaycan dilinə tərcümə
edilirdi. Parlamentin çap olunmuş sənədlərində rus dilində çıxışların mətnlərinə təsadüf
edilmir.
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökümətinin ikidillilik şəraitində
Azərbaycan dilinə dövlət dili statusu verilməsi sahəsində fəaliyyətinin hərtərəfli tədqiq
olunduğu məqalə aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. ictimai həyatın bütün sahələrində Azərbaycan dilinin dövlət dili
kimi tətbiq edilməsi üçün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökümətinin gördüyü tədbirlərin
kompleks tədqiqi məqalənin yeniliyinə dəlalət edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən dövlət dili siyasətində istifadə
oluna bilər. Məqalə müəllimlər, tələbələr, geniş oxucu kütləsi üçün də praktiki əhəmiyyət
kəsb edir.

Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 80 illiyinin keçirilməsi münasibətilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı. “Res-publika” qəz., 1998, 31 yanvar.
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında sərəncamı.
3. Əhmədova S. Heydər Əliyevin dil siyasəti. Bakı: MBM 2008.
4. Hacıyev T. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı: ADU nəşriyyatı, 1976.
5. Hacıyeva X.D. Dövlət dili və etnodil məsələləri (sosiolinqvistik tədqiqat təcrübəsi).
Bakı, 2004.
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У. Балакишиев, Я. Кулиева

Языковая политика АзербайджанскойДемократической
Республики: философский аспект
Резюме
В статье рассматривается политика государственного языка, проводимая в период
Азербайджанской Народной Республики с социально-философского аспекта. Автор
прокомментировал деятельность правительства Азербайджанской Республики в
области предоставления статуса государственного языка азербайджанскому
(тюркскому) и меры, принимаемые государством для применения государственного
языка во всех сферах общественной жизни в двуязычных условиях. Политика
государственного языка Азербайджанской Демократической Республики отражена в
указе общенационального лидера Гейдара Алиева и его достойного политического
наследника, президента Ильхама Алиева и в декларации президента 2018 года
объявили как «Год Азербайджанской Демократической Республики».
U. Balakishiyev, Y. Quliyeva

Language policy of Azerbaijan Democratic Republic:
philosophical aspect
Summary
The article examines the state language policy carried out during the period of the
Azerbaijan Democratic Republic from a socio-philosophical aspect. The author commented
on the activities of the Government of the Republic of Azerbaijan in the field of state
language status in Azerbaijani language in bilingualism and the measures taken by the
government to apply the state language in all spheres of public life. The state language policy
of the Azerbaijan Democratic Republics reflected in the decree of the national leader Heydar
Aliyev and his decent political heir, President Ilham Aliyev and declaration of 2018 as the
“Year of Azerbaijan Democratic Republic”.
Redaksiyaya daxil olub: 30.01.2018
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Ölkəşünaslıq fənninin tədrisində dil aspekti
Çingiz Qaraşarlı
filologiya üzrə elmlər doktoru,
Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru
E-mail: karasharlı@yahoo.com
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. M.Y. Qazıyeva,
filol.ü.f.d., dos. K.H. Cəfərova
Açar sözlər: ölkəşünaslıq, qrammatika, cümlə tipləri, tərcümə, fikrin fərqli vasitələrlə
ifadəsi
Ключевые слова: страноведение, грамматика, типы предложений, перевод, разные
способы выражения
Key words: country studies, grammar, types of sentences, translation, different ways of
expressing the idea
İngilisdilli ölkələrin ölkəşünaslıq fənni müvafiq ölkənin coğrafiyasını, xalqın etnik
tarixinin ən önəmli mərhələlərini, ictimai, siyasi, mədəni həyatını, din və mifologiyasını, adət
və ənənələrini, həyat tərzini və s. əhatə edir. Bakalavrda ölkəşünaslıq fənninin tədrisində bir
məqsəd ingilisdilli ölkələrin tarixinin, ictimai, siyasi, mədəni həyatının tədrisidirsə, digər
məqsəd bu baza əsasında tələbələrin ingiliscə danışıq qabiliyyətini təkmilləşdirmək.
Ölkəşünaslığın bu aspekti ingilis dilinin qrammatik quruluşunun paralel olaraq
mənimsədilməsi ilə bağlıdır.
Digər fənlərdə olduğu kimi, ölkəşünaslıq bazasında da tələbələr, bir qayda olaraq, öz
fikirlərini sadə cümlələr vasitəsilə ifadə etməyə çalışırlar. Onlar mürəkkəb cümlənin ayrı-ayrı
tiplərindən, partisipl, cerund və infinitiv birləşmələrindən istifadə etməkdən çəkinir və öz
fikirlərinin ifadəsində sadə cümlə hüdudundan kənara çıxmırlar. Bunun əsas səbəbi
qrammatikanın tədrisində eyni fikrin fərqli qrammatik vasitələrlə ifadəsi vərdişlərinin
yaradılmamasıdır. Misal üçün, İngilis dilinin praktik qrammatikasına aid çalışma kitablarında
mürəkkəb cümlənin tiplərini, partisipl, cerund, infinitiv tərkiblərini ayrılıqda əhatə edən
çalışmalar verilsə də, onların qarşılıqlı əlaqələri, qrammatik sinonimliyini təmin edən
çalışmalara, demək olar ki, yer verilmir.
Eyni fikrin ifadəsinə xidmət edən tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin, eləcə də infinitiv,
partisipl, cerund tərkibli sadə cümlələrin qarşılıqlı istifadəsinə aid tapşırıqlar qrammatik
qaydalar arasında ardıcıllığı, sistemliliyi, onların birinin digəri ilə əvəz olunması imkanını
təmin edə bilər, ingilis dilini öyrənən tələbənin öz nitqini yalnız bir qrammatik cümlə tipi
əsasında qurmaq vərdişini aradan qaldırmağı asanlaşdırardı. Bu halda ingilis dilini öyrənən
tələb bir formadan sinonimik formalara keçə bilmək, fikrini müxtəlif qrammatik vasitələrlə
ifadə etmək vərdişinə yiyələnə bilərdi.
Qrammatik bəhslər arasındakı əlaqəsizlik, ikinci bəhsi keçərkən birincinin unudulması
ingilis dilinin qrammatikasını sistemli şəkildə mənimsəməyə mane olur. Eyni fikrin
ifadəsində sinonim səciyyəli qrammatik formaların qarşılıqlı istifadəsi isə tələbənin nitqini
elastikləşdirir.
Misal üçün, tabeli mürəkkəb cümləni öyrənərkən, bu tipli cümlələrin funksional baxımdan
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eyni olan, eyni fikri ifadə edən tabesiz mürəkkəb cümlə ilə, eləcə də əvvəlki dərslərdə
mənimsənmiş birləşmələrlə əvəz etmək mümkündür.
Fərqli qrammatik vasitələrdən eyni mənanın ifadəsi üçün ardıcıl istifadə edilməsi,
cümlənin quruluşunu dəyişərək, tabeli, tabesiz mürəkkəb cümlələr, eləcə də məsdər, feli sifət
və cerund tərkibli sadə cümlələr arasında manevr edilməsi praktik baxımdan olduqca
əhəmiyyətli olub, fikri rəngarəng şəkildə ifadə etməyə imkan verən cümlə və birləşmə
tiplərini kompleks halda mənimsəməyə, sinonim qrammatik vasitələrin kompleks halda nitqdə
möhkəmlənməsinə və eyni zamanda, əvvəl keçilən qaydaların unudulmamasına şərait yaradır.
Bir sözlə, verilən cümlə «sökülərək» yenidən, həm də başqa şəkillərdə qurulur və bu zaman
bir neçə sinonim qrammatik vasitə qarşılıqlı şəkildə mənimsənilir. Tələbə müəyyən
qrammatik vahidi (cümlə, birləşmə və s.) digər mümkün variantlarda təqdim etmək vərdişinə
yiyələnir. Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün dil faktlarına müraciət edək. Misal üçün, tabeli
mürəkkəb cümlə tədris olunursa, çalışma mətnindəki müvafiq cümlə lövhədə yazılır: He
helped me so that l should fınish my work in time «O mənə kömək etdi ki, işimi vaxtında
qurtarım».
Niyyət budaq cümləli bu tabeli mürəkkəb cümlədə onun aparıcı mənasını saxlamaq şərtilə
struktur dəyişməsi aparmaq, onu müxtəlif cümlə və konstruksiya tipləri ilə əvəzləmək
mümkündür:
1. Tabesiz mürəkkəb cümləyə çevirməklə:
He helped me, because he wanted me to finish my work in time. «O mənə kömək etdi,
çünki işimi vaxtında qurtarmağımı istəyirdi»;
2. Məsdər tərkibli sadə cümləyə çevirməklə:
He helped me to finish my work in time «O mənə öz işimi vaxtında qurtarmaq üçün
kömək etdi»;
3. Cerund tərkibli sadə cümləyə çevirməklə:
He insisted on my finishing my work in time «O mənim öz işimi vaxtında qurtarmağıma
təkid etdi».
4. Feli sifət tərkibli sadə cümləyə çevirməklə:
Helping me, he wanted me to finish my work in time «O mənə kömək edərək, işimi tez
qurtarmağımı istəyirdi».
Cümləni eyni fikrin ifadə olunduğu digər cümlə tiplərinə (tabeli, tabesiz, sadə) çevirmək
iki məqsədə xidmət edir. Əvvəlki dərslərdə keçilmiş cümlə və birləşmə tiplərinin təkrar yolu
ilə möhkəmləndirilməsi və ən vacibi, müxtəlif qrammatik ifadə vasitələrinin dil faktından
bilavasitə nitq faktına çevrilməsinin təmin edilməsi.
Qrammatik keçid fel-isim, sifət-isim, fel-cerund və başqa nitq hissələri arasında da
mümkündür. Misal üçün, «As he is kind, we all love him» («O, mərhəmətli olduğuna görə,
biz hamımız onu sevirik») cümləsindəki kind («mərhəmətli») sifətini cümlənin quruluşunu
dəyişməklə ismə çevirə bilirik: we all love him for his kindness «Biz hamımız onu
mərhəmətliliyinə görə sevirik».
Cümlədə feil ilə ifadə olunan xəbəri cerundla əvəzləmək olur və bu zaman cümlənin
quruluşu aşağıdakı kimi dəyişir: we are afraid lest he should be late («Biz qorxuruq ki, o
gecikə bilər») – we are afraid of his being late «Biz onun gecikməsindən qorxuruq».
Cümlə və birləşmələrin müxtəlif sinonim vahidlərlə əvəzlənməsi daha geniş dil faktlarını
əhatə edə bilir və praktik qrammatika dərslərində bu prosesin ardıcıl şəkildə və bütün
qrammatik bəhslərin tədrisində icra olunması ingilis dilinin çevik ünsiyyət vasitəsinə
çevrilməsinə, həm də dərsin maraqlı, dolğun keçməsinə, bütün dərs ərzində tələbələrin

9

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

yaradıcı fəaliyyətdə olmasına şərait yaradır. Belə kompleks yanaşma bütün dərsin yalnız bir
qrammatik qayda üzərində aparılmasından doğan yorucu mühitin aradan qalxmasına səbəb
olur, yeni qrammatik qayda əvvəlki qaydalarla sıx qarşılıqlı əlaqədə öyrədilir və bu, dərsin
rəngarəngliyini, maraqlılığını təmin edir.
Eyni fikrin mümkün olan bütün qrammatik vasitələrlə ifadəsi ingilis dilində tədris olunan
ölkəşünaslıq fənninin tədrisində də keçərli və gərəklidir (1). Bu fənnin tədrisi tələbələrə ölkə
haqqında nəzərdə tutulan bütün bilgiləri verməklə yanaşı, onları diskussiyalar aparmaq üçün
maraqlı mətnlərlə təmin edir. Bu halda əvvəllər öyrənilmiş, lakin işlənməsi vərdiş halına
keçməmiş, demək olar ki, unudulmuş qrammatik vasitələrin kompleks halda nitqdə tətbiqinə
yol açılır. Öz fikirlərini sadə cümlələr əsasında ifadə etməyə alışmış, ünsiyyətin fəqərə
sütununu təşkil edən sual cümlələrindən belə düzgün istifadə etmək vərdişləri əldə etməmiş
tələbələri ölkəşünaslıq mətnləri üzrə diskussiyalar aparmağa sövq etmək və bunun sayəsində
müxtəlif qrammatik ifadə vasitələrinin kompleks halda nitq faktına çevrilməsinə şərait
yaratmaq mümkündür.
Ölkəşünaslıq mətnləri əsasında əldə olunan məlumatların sadə, tabesiz və tabeli cümlələr,
infinitiv, cerund, partisipl birləşmələri və ismi birləşmələr vasitəsilə təqdim olunması
vərdişlərinin yaradılması nitqin bir qrammatik formadan digər formalara keçid etmək
qabiliyyətini formalaşdırır və yuxarıda qeyd edildiyi kimi, tələbənin öz fikrini ifadə edərkən
sadə cümlələr çərçivəsində qapanıb qalması vərdişini aradan qaldırır.
Ölkəşünaslığın tədrisində tələbələrin nitqində özünü göstərən məhdudiyyətlər arasında
aşağıdakı hallar olduqca geniş müşahidə olunur:
— Fikrin əsasən sadə cümlələrlə ifadə olunmasına meyl;
— Tabesiz və xüsusilə, tabeli mürəkkəb cümlələrin işlədilməsində məhdudiyyət;
— Partisipl, cerund və infinitiv tərkiblərinin məhdud şəkildə işlədilməsi;
— İsim, sifət, fel, və digər nitq hissələri əsasında yaranan düzəltmə və mürəkkəb isimlərin
işlədilməsində tam məhdudiyyət.
Bu məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına kömək edə biləcək aşağıdakı nümunələrə
nəzər salaq:
Norman işğalından sonra kral Villiamın həyata keçirdiyi vergi islahatı ilə bağlı məlumat
verərkən tələbələrin, bir qayda olaraq, sadə cümlələr şəklində verdikləri məlumatı (The king
had established a Domesty book. This book included information about the amount of the
property the people had) niyyət budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə şəklində ifadə etmək
mümkündür ki, bu da tələbələrdə artıq unutmuş olduqları bu cümlə tipinin nitqdə işlədilməsi
vərdişi yaratmağa kömək edə bilər: William had established the Domesty book in order that
he should have an exact information about the amount of the properties with the aim to fix
right taxes.
Tələbənin nitqində qrammatik sinonimlik yaratmaq məqsədilə eyni fikrin bütün mümkün
qrammatik strukturlarda ifadə olunması vərdişini yaratmaq mümkündür:
— Səbəb budaq və təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə:
As william aimed at fixing right taxes, he organized so-called Domesty book which was to
include exact information about the amount of properties of people.
— Sadə geniş cümlə (infinitiv, cerund və partisipe işlətməklə)
In order to fix (for foxing) right taxes William had arranged so-called Domesy book
including exact information about the amount of propetries of people.
Tələbələrin vərdiş etdikləri məhdudiyyətlərdən biri də daima fel ilə ifadə olunan xəbər
formasına üstünlük verərək, həmin fel əsasında düzələn ismi nitqdə işlətməməkdir.
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Yuxarıdakı cümlədə to arrange feli əsasında düzələn arrangement düzəltmə ismini cümlədə
işlətməklə, eyni fikri başqa bir quruluşda ifadə etmək olar:
Arrangement of Domesty Book by William aimed at having exact information about
people’s properties for fixing (to fix) right taxes.
Cümlənin xəbərini eyni mənanı tam və ya qismən ifadə edən isimlə əvəz etməklə müxtəlif
nitq hissələri arasında manevr etmək, fikri həm fel, həm də eyni kökdən olan isimlə ifadə
etmək vərdişi əldə etmək olur: Aşağıdakı nümunəyə nəzər salaq:
In early XIII century English nobles restricted the right of the king. «XIII əsrin əvvəlində
ingilis zadəganları kralın hüquqlarını məhdudlaşdırdılar».
Bu cümləni «XIII əsrin əvvəlində kralın hüquqlarının məhdudlaşdırılması ingilis
zadəganlarının böyük qələbəsi idi» şəklində deyərək, məhdudlaşdırmaq felini eyni kökdən
olan «məhdudlaşdırılma» (restriction) ismi ilə əvəz etmək olar: «The restriction of the rights
of the king was a great achievement of English nobles».
İngilisdilli ölkələrin ölkəşünaslığı fənni ingilis dilinin təkmilləşdirilməsini, eyni fikrin
bütün mümkün qrammatik vasitələrlə ifadəsini təmin edən geniş dil materialı təqdim edir.
Məqalənin aktuallığı. Ölkəşünaslıq fənni ingilis mədəniyyətinə aid faktların fərqli dil
vasitələri ilə ifadəsinə, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, əvvəllər tədris olunmuş qrammatik
materialın möhkəmləndirilməsinə, tələbənin eyni fikrin ifadəsində bir qrammatik vasitədən
mümkün olan digər qrammatik formaya keçid vərdişini təkmilləşdirməyə imkan verən,
leksika, qrammatika və tərcümənin qovuşduğu bir fənn olub, ingilis dilinin qrammatikasını
təkmilləşdirmək üçün zəngin dil materialı ilə təmin edir ki, bud a məqalənin aktuallığını
göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, ölkəşünaslığın tədrisində
qrammatik sinonimlikdən istifadə olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəblərin müəllim və
tələbələri istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
Garaşarlı Ç. English life-style in grammar. Bakı: Elm və təhsil, 2014.
Ч. Карашарлы

Языковой аспект в преподавании страноведения
Резюме
В статье рассматривается вопрос улучшения навыков перефразирование в разных
типах предложений с использованием причастных, герундийных и именных
конструкций. Использование всех потенциально возможных грамматических форм для
выражения одной и той же мысли создает привычки у студентов маневрировать между
разными грамматическими формами, умение у них выразить свои мысли разными
грамматическими способами, избежать от ограничения с простыми предложениями.
Для изучения комплексного использования грамматических форм, материалы
страноведения служат огромным источником для достижения данной цели.
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Ch. Garasharli

Language aspect in teaching country studies
Summary
The article aims at improving paraphrasing skills within different types of sentences,
participle, gerund and noun constructions for acquisition of the skills to manure from one
grammatical form unit to all possible forms in expressing the same or similar idea.
The article is mainly intended to be helpful to such students who have accustomed to
using mostly simple sentences for expressing their ideas while it is possible to use a variety of
grammatical forms.
This method is also applicable to teaching country studies which supplies students with
large texts suitable for paraphrasing exercises.
Redaksiyaya daxil olub: 24.01.2018
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Элобализатион оф тще Енэлисщ ланэуаэе щас ъаллед фортщ а эреат неед фор теаъщинэ тщат
ланэуаэе. Элобализатион оф тще Енэлисщ ланэуаэе wас ресултед бй the инъреасинэ
interconnections of global economic, political,cultural and environmental process in the
world. Thus, one major consequence of globalization is the increased spread and
interconnectedness of languages, in particular, the English language (2, p.146).
Although the English language is so widespread, it is known to be the native language
only of one fourth of all English users.It shows that most of the English users are of nonnative English speakers. In many Asian and African countries the English language is used as
a second language. The number of such countries is so great that has caused appearance of
numerous debatable questions. As we see, globalization of the English langauge can be
admitted as a serious international phenomenon, the results of which in different aspects of
the world society have become crucial and influential. All this gives a ground for researching
the the reasons and consequences of the, phenomenon, to describe how these changes in
language usage of many languages are found to be limited, and the sphere of usage is found to
be continually increased. Naturally this makes it necessary to work on the questions called
forth by great changes in the usage of the English language.
Crystal agrees that language is a component of personal identity and identity creates unity
among community members/ Additionally, each and every language provides us with
historical information through its words; it contains stories about the first speakers of
language and evolution of the language (2, p.88)
Presently globalization has become a significant issue in connection with the growing
spread of the English language. Consequently globalization and the increasing number of
English users has caused the appearance of new dimensions in the language policy.
Having turned into an international language, the problem of its ownership and status of
the native speakers requires the settlement of number of questions, one of which is teaching
of the English language.
Many countries are considering English as a basic educational requirement for all rather
that simply as a desirable accomplishment for some (2, p.44). Some researches think that
the influence of globalization on teaching English are mostly associated with satisfying the
needs of globalizing economy and trade, market values, etc.
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Globalization of the English language naturally has created a need for teaching English
to speakers of other languages which in short form is presented as TESOL. Besides, there are
some other educational programs called as ESOL(English for speakers of other languages)
widely used throughout the world, specially in the United States, ELT(English language
teaching), EMT(English as a mother tongue), etc (1, p.1)
Past evolutions have reflected the social, economic, political, or educational circumstances
as well as the language theories and psychological perspectives on language learning of the
period. How might the conditions of the 21st century impact on the approach to language
teaching? What factors or conditions are most likely to influence approaches? What theories
of psychology and of learning are most significant for learning in the 21st century and are
thus significant in terms of the evolution of second language learning? What social, economic
or educational practices might influence the evolution?
Many educators, researchers and writes have already begun to evolve visions for learning
in the 21st century while those interested in language learning are beginning to describe a new
era of language learning.
A new era of language learning charaterized by the following;
 Emphasizes process rather than product;
 emphasizes function over form;
 uses a holistic approach;
 develops communicative competency;
 develops cross-cultural insights and strategies for effective communication with other
peoples;
 uses authentic materials and provides experiences for all levels of language learning;
 relies on performance-based assessment;
 values collaborative group work;
 sees students as lifelong learners;
 uses a broad language curriculum;
 favours development of critical thinking skills;
 operates in a multi-disciplinary context;
 promotes student-directed, student-centered learning;
 accommodates different learner styles and strategies.
Many of these characteristics of language learning could be applied to learning in other
subject areas. Life-long learning, collaborative learning, critical thinking skills, performancebased assessment, student-centered learning, accommodation of different styles, focus on
strategies, multi-disciplinary contexts, a holistic approach and the emphasis on process; these
elements represent a general emphasis which can be given to teaching and learning in general.
These principles emphasize the importance of the social contexts for learning, knowledge
construction, higher-order strategies and critical thinking, self-awareness and beliefs,
authentic tasks, and the importance of the context for learning to mention but a few of the
principles.
Replacing the behaviorist framework which has guided language teaching for much of the
last century is a highly student-centered approach to learning-that of constructivism and more
specifically social-constructivism. While Communicative Language Teaching presents a
seemingly viable approach, it lacks any grounding in educational theory. Many aspects of
CLT can be related to constructivism but the approach in nothing more than that-an approach.
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As Stern argues, what is needed is not a method or approach but a more deliberate
interpretation of language teaching in terms of educational theory. Constructivism offers to
language teaching a basis from which to derive approaches and methods.
The evolution of language learning from the early days of the behaviourist approach and
possibly to a constructivist approach parallels the evolution of technology use in language
teaching. The new era of language learning is predicated on the use of technology-specifically
multimedia.Technology is also included as an essential element or catalyst in much of the
literature on reform. It will no doubt play a significant role in all aspects of life and learning
in the new millennium. Our aim in this chapter is therefore to describe the role technology has
played in second-language teaching during the last century. The pattern of use,the
development and general evolution of the use of technology use did not evolve independently
of or even parallel to language and learning theories. Many factors-some social, some
educational, some theoretical, combined to provide the conditions for change and for the
implementation of particular techniques and and use of certain equipment. It is necessary to
give consideration to these factors in order to provide a comprehensive picture of the
evolution of technology use during the past century and into the 21st century.
The literature on the use of technology and, more specifically, computers in language
learning, has centered largely around discussions and debates of pedagogical merits of
technological devices (3, p.18). Approaches, typologies, phases, methods; all have served as
focal points for organizing the past 50 years of technology use in language learning.
Indeed, it is the way the computer is used and the context in which it is used that
determines the efficacy. When we think about computer use, we must beware of technocentric
thinking or the tendency to give centraity to technical object such as a computer. For the
purposes of this review therefore, it is the approach that has been taken to the use of
technology in language learning that will serve as the organizing factor. What has been the
teacher's role? What degree of control did the learner exert in relation to the program being
used? What was the view of error-correction underlying the program? These are some of the
issues that will be explored in this review of techology use from the behaviouristic language
laboratory of the 1960's to the constructivist learning environments of the Internet at the end
of the nineties.
The Language Laboratory
By the 1960's, the industrial production of the magnetic tape recorder made possible the
language laboratory. Teachers using the then popular Audio Lingual Method could rely on
this new technology to model and reinforce student verbal responses and to leave to the lab
of the drudgery of drilling and pattern and keep for themselves the interesting aspects of
instruction. Thus, the language lab was considered a major breakthrough in language teaching
methodology because of its potential to take the boredom out of the classroom. As Stern
remarks, technology became a central feature of the new audio-lingual method and the
language laboratory raised hopes of a new era (3, p.10). Likewise, Underwood commented;
Early proponents of the language lab proclaimed noisily that these machines would prove to
be the ultimate teacher's aid-a tireless drillmaster, a perfect pronunciation model, and a way
to free the teacher for more intellectual pursuits in the classroom (3, p.71)
In spite of the optimism surrounding this new technological innovation, the language
laboratory is today seen by many as an unfortunate venture that resulted in a loss of credibility
for language education and growing suspicion among teachers about the value of mediated
language teaching in general. In the literature from 1959-62 had been highlighted the cricism
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of the medium which point largely to the lack of adequate research available at the time to
answer teachers' questions, to provide direction, to enable the development of appropriate
materials, and, especially, to maximize the potential of the tool in order to use it to enhance
language learning. With the demise of the Audio Lingual Method and the increased interest in
Communicative Language Teaching, laboratory use appeared less relevant to the goals of
language teaching.
During the seventies and particularly in the eighties, interest grew in Communicative
Language Teaching. Krashen's language acquisition theory, along with a growth in sociallinguistic led to a greater focus on the role of meaning and communication in language
learning. The shift in focus paved the way for an evolution during the seventies and eighties
towards communicative method that had been developed and such an approach to language
teaching had been argued;
1. focuses on communication rather than on the form and avoids drill;
2. teaches grammar implicity through the lesson rather than explicitly;
3. allows and encourages the student to generate original utterances rather than merely
manipulate prefabricated language;
4. does not judge or evaluate everything the students does;
5. avoids telling students they are wrong;
6. does not reward students with congratulatory messages, lights, bells whistles; success
is sufficient reward;
7. does not try to be cute;
8. uses the target language exclusively;
9. is flexible and avoids having only one response;
10. allows the student to explore the subject matter by providing an environment in which
to pay with language or manipulate it;
11. creates an environment in which using the target language feels natural;
12. does not try to do anything that a book could do just as well;
13. is fun, attractive, optional, supplementary; students explore, experiment and learn
without being evaluated.
The communicative method is subsumed under the acquisition approach as follows;
1.provides meaningful communicative interaction between the learner and the computer;
2.provides comprehensible input at a level just beyond that currently acquired by the
learner;
3.promotes a positive self-image in the learner;
4.motivates the learner to use the software;
5.motivates the learner to learn the language;
6.provides a challenge but does not produce frustration or anxiety;
7.does not include overt error correction;
8.allows the learner the opportunity to produce comprehensible output.
9. acts effectively as a catalyst to promote learner-learner interaction in the target language.
The actuality of the article. Тщус, тще элобализатион оф тще Енэлисщ ланэуаэе регуирес
адегуате метщодс оф теаъщинэ Енэлисщ ин ордер то аджуст ит то тще неедс оф тще пеопле wщо аре
инволвед ин тще еъономиъ, политиъал анд ъултурал аътивитиес оф элобал ъщараътер. Тщис ис тще
аъtуалитй оф тще ресеаръщ wорк, wщиъщ щас соме праътиъал импортанъе ин эивинэ леътурес абоут
интеръоннеътион оф элобализатион wитщ теаъщинэ Енэлисщ.
The scientific niveltyof the article. Novelty is that she was based in her rescarch on new
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sources.
The practical importance of the article. The results og the work can be used by
researchers and masters.
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Элобаллашманын инэилис дилинин тядрисиня тясири
Xülasə
Инэилис дилинин глобал дил кими тядрисиня ещтийаъ глобал игтисади, сийаси, мядяни вя ятраф
алямдя баш верян просеслярин гаршылыглы ялагяси иля мцяййян олунур. Бу амиллярин нятиъясиндя
инэилис дилинин юзц дя мцяййян тясирляря мяруз галмыш вя енйи заманда бу дилин дольун вя
йетярли тядрисиня ещтийаъ йаранмышдыр. Щазырда инэилис дилинин тядрисинин кейфиййятъя
глобаллашма темпи иля айаглашмасы мягсядиля йени тядрис метод вя цсуллары мейдана
чыхмышдыр вя мягалямиздя бу щагда мцяййян тяяссцрат йаратмаг гаршыйа мягсяд гойулур.
Х. Гусейнова

Влияние глобализации на обучение английского языка
Резюме
Необходимость изучения английского языка как глобальный язык обусловливается
с взаимосвязью глобальной экономии, политики, культуры и с процессами
происходящиеся в окружающей нас мире. В результате этих факторов сам английский
язык подвергся определенным изменениям, и одновременно появилась необходимость
для изучения этого языка адекватно случивщимся изменениям в мире. Чтобы поднять
качеству изучения английского языка на уровен объема глобализации были определены
новые методы и способы, о чем и говорится в данной статьи.
Redaksiyaya daxil olub: 24.01.2018
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Danışıq aktının formal təhlili – onun məzmununu və formal bağlılıqlarını,
məqsədyönlülük üsullarını, ünsiyyət zamanı performativ və konstativ cümlələrin seçilməsini
və s. məsələləri əhatə edir. C.Syörlin adlandırdığı kimi, dil fəlsəfəsi və düşüncənin fəlsəfəsi
ilə bağlı olduğundan mental-koqnitiv-semantik zəminində öyrənilən danışıq aktı geniş
tədqiqat sahəsini əhatə edir.
Bəzi alimlər danışıq aktının qeyri-standard və standard aktlar çərçivəsində, həmçinin də
düşüncə və dilin məqsədyönlü performasının reallaşması səviyyəsində öyrənməyi iddia
edirlər (1).
Danışıq aktının strukturu fərqli dilçilər tərəfindən müxtəlif şəkildə izah olunur.
F.Y.Veysəlli danışıq aktının strukturunu cümlənin ünsiyyətin növünə görə müəyyənləşməsini
təklif edir. Müəllif yazır ki, danışıq aktında elə cümlələr var ki, onlar ünsiyyət növünə,
qrammatik mənalarına görə təsdiq cümlələri hesab olunsalar da, danışıq aktında onlar sırf
xəbər vermə funksiyasını daşıyırlar (2, 288).
Digər nöqteyi-nəzərdən, problem ondan ibarətdir ki, danışıq aktının strukturunun
müəyyənləşməsi onun vahidləri ilə yəni söz, söyləm və cümlə ilə əks olunur. F.Veysəlli yazır:
“Danışıq aktında işlədilən dil ifadəsi kimi söyləmin, cümlənin mənası və referensiyası onların
real gerçəkliklə əlaqəsindən asılıdır. Danışanın özü və dinləyən üçün anlaşılan ifadələr danışıq
aktına daxil edilir” (2, 288). T.A. van Deykə görə, danışıq aktında işlədilən söyləmlər
kommunikativ hadisələr və kommunikativ aktları təqdim edir. Bu zaman yerinə yetirilən
danışıq aktları danışan və dinləyənin, onların sosial görüşlərinin əksini reallaşdırır (3, 130).
Danışıq aktında minimal vahid söyləm götürülür. C. Yül yazır: “söyləm vasitəsilə
reallaşan hərəkətlər – üzr, kompliment, dəvət, xahiş və s.” çıxış edir (4, s. 47). Dilin bütün
minimal vahidləri müxtəlif linqvistik meyarlar əsasında müəyyən edilir ki, bunun da nəticəsi
kimi sistemə müxtəlif (dil, danışıq və s.) vahidlər daxil edilir.
Danışıq aktında alt məna və üst mənanın fərqləndirlməsi, həmçinin cümlənin ifadə etdiyi
qrammatik mənadan əlavə ikinci mənasının öyrənilməsi, danışığın sərhədi və feillərin
seçilməsi ön plana çəkilir. Danışıq aktında işlədilən hər bir linqvistik vahid söz, söyləm və
cümlə mütləq performativ və konstativ istiqamətdə işlədilməlidir. Cümlənin qrammatik
quruluşu düzgün ola bilər, amma onun əks etdirdiyi hər hansı bir performativ feil məsələn,
“promise” (söz vermək), yaxud “warn” (xəbərdarlıq etmək) onun qrammatik cəhətdən (yəni
ünsiyyətin növünə görə) təsdiq, yaxud inkar cümləsi səviyyəsindən çıxardır və danışıq aktının

18

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

xüsusiyyətlərini əks etdirən cümlə səviyyəsində əks etdirir. Danışığın tələffüzü də burada
mühüm aktuallıq kəsb edir. Danışıq aktını icra edənin niyyətindən asılı olaraq tələffüz olunan
cümlənin mənası dəyişə bilər. F. Palmer bu səbəbdən yazır ki, danışığın tələffüzü bəzən
anlaşılmazlığa səbəb ola bilər (5, 41). O yazır: “Nəinki iki fərqli şəxsin tələffüzü, heç eyni
şəxsin də eyni cümləni iki dəfə ardıcıl tələffüz etməsində eyni nəticəni almaq olmaz” (5, 41).
Necə deyərlər “çayı iki dəfə ardıcıl eyni yerdən keçmək olmaz”. Danışıq aktının formal
təhlilində işlədilən cümlələrin quruluşunun müəyyən edilməsində bunları nəzərə almaq
vacibdir.
Danışıq aktının strukturu C. Ostinin “Sözlər əşyalara necə çevrilir” əsərində geniş yer
almışdır. C. Ostin müəyyən edə bilmişdir ki, danışıq aktında performativlə və konstativlər
necə fərqləndirilir, lokutiv və perlokutiv aktlar hansı səviyyədə müəyyən edilir.
Danışıq aktında propozisiya və faktiki predikativlik çıxış edirlər. Prospozisiya və faktiki
predikativlik intonasiya vahidlərinin yaxınlığını təsdiq edir.
Danışıq aktının quruluşu məsələsi daha çox onun tərkibləri arasındakı əlaqənin sıxlığı
müstəvisində anlaşılır. V.Edmondson kommunikativ təhlilin minimal vahidi kimi
kommunikativ aktı (6, 102), İ.P. Susov və M.L. Makarov isə kommunikativ qarşılıqlı təsirin –
mübadilə (onu həm də interaktiv blok, sadə interaksiyanı, elementar sikl kimi də müəyyən
edirlər) vahidi kimi dəyərləndirirlər (7, 3-12; 8, 186-187).
Danışı aktının formal təşkilində sintaqmatik üzvləmə və söz sırasının rolunu da nəzərə
almaq lazımdır. F.Y. Veysəlli sintaqmın rolunu həmişə önə çəkmişdir. Onun fikrincə, danışıq
aktının müəyyən edilməsində “fonetik bütöv təsiri bağışlayan, qrammatik cəhətdən
formalaşmış struktur olan, semantik baxımdan konkret məna bildirən vahid olaraq sintaqm”
rol oynaya bilər (9, s. 78). Müəllifə görə, reallaşması “semantikaya və propozisiyaya tabe
olan” söz sırası da danışıq aktının formal təşkilində mühüm rol oynayır (9, 80). “İntonasiya
komponentləri danışıq aktını struktur baxımdan sintaqmlar vasitəsilə bir bütövə çevirə
bilərlər” (9, 84).
V.B.Kaşkin yazır ki, kommunikantın özünün diskursiv təcrübələri, onun
presuppozisiyaları, emosional-psixi durumu, münasibətləri və qiymətləndirməsi və danışıqla
qarşılıqlı təsirin qayda və normalarını da öyrənmək lazımdır (10, 337-353).
V.B.Kaşkin, eyni zamanda yazır ki, “diskurs axınının formal üzvlənməsi
kommunikantların (danışıq subyektlərinin: danışan və dinləyənin əvəzlənməsi) danışıqla
qarşılıqlı təsirinin özünün gedişilə müəyyən edilir” (10, 337-353). V.B.Kaşkin söyləmi
(dialoqda replika) minimal diskurs vahidi kimi müəyyən edir. Müəllifə görə, söyləmə danışıq
subyektlərinin bir-birini əvəzləməsi, bitkinlik, janr tərtibatı, dialoqda digər söyləmlərlə
əlaqəlilik və bütövlük xasdır. Söyləm ilk növbədə kommunikantın, həmsöhbətin cavab
söyləmilə bağlıdır (10, 340).
Bu yerdə bit haşıyə çıxmaq istərdik ki, bəzi dilçilər danışıq aktını və digər dil vahidi olan
diskursu eyniləşdirirlər. Amma düşünürük ki, bu belə deyil. Geniş müzakirə açmaq istəmirik.
Sadəcə onu deyə bilərik ki, diskurs müxtəlif səviyyələrin vahidlərinin sistemidir. Diskursun
səviyyələri koqnitiv-praqmatik, dilin fərqli səviyyələri struktur meyarlarla müəyyən edilir.
Danışıq vahidləri müəyyən şərtilik dərəcəsinə görə diskurs vahidlərilə korrelyasiya yaradırlar:
söyləm-replika dialoji vəhdəti mikrodialoq-makrodialoq-mətn müəyyən mənada danışıq aktıgediş-addım (mübadilə)-transaksiya-nitq hadisəsi-diskursa uyğun gəlir.
Diskurs yalnız təsir deyil, eyni zamanda qarşılıqlı təsir də hesab olunur və bu səbəbdən də
onu interaktiv təbiətli qəbul edirlər. Kommunikativ hadisədə kommunikantlar “sadəcə danışıq
aktlarından istifadə etmirlər və ya ideyalar ötürmürlər, onlar həm də bir-birlərinə qarşılıqlı
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təsir edirlər (11, 1-34). Bu da o anlama gəlir ki, danışıq aktı yalnız təsir deyil, hər şeydən öncə,
diskursun özü kimi, koqnitiv-kommunikativ xarakterli vahid, qarşılıqlı təsirdir. Beləliklə,
diskursun minimal vahidi danışan və dinləyənin müəyyən perlokutiv məqsədlərinə onlar
tərəfindən ünsiyyət prosesində diskursiv mənanın konstruksiyalandırılması yolu ilə qarşılıqlı
təsir vasitəsi olan danışıq aktıdır.
Araşdırmalarımıza əsasən müəyyən edirik ki, danışıq aktı vacib və mürəkkəb
kommunikasiya mənbəyi hesab olunur. L.Vitqenştayn danışıq aktını “dil oyunları” kimi
təqdim edir. L.Vitqenştaynın təqdim etdiyi “dil oyunları”ndan danışan kommunikasiya
zamanı istifadə edir və həmin istifadə olunan “dil oyunlarını” Vitqenştayn “danışıq
hökmranlığının geniş döyüş-sürsatı, yaxud geyimləri” hesab edir (12).
Məlumdur ki, L.Vitqenştayn Avqustinin dil öyrənmə barədə konsepsiyasına bəzi
“qeydlər” etmişdir. Birinci qeyd “ağıllı öyrətmə” adlanır. Bu konsepsiyada Avqustin bəzi
funksional kateqoriyaların məsələn, artiklların və cümlə üzvlərinin komplimentlərinin əldə
olunmasını nəzərdə tutmur. Avqustin həmçinin də qrammatikanın əldə olunmasının əsaslarını
qəbul etmir. Amma Avqustindən fərqli olaraq Vitqenştayn çoxmərhələli mürəkkəb
kommunikasiya zamanı Avqustinin irəli sürdüyü danışıq üslübunu münasib hesab etmirdi.
Vitqenştayna görə insanlar ekspressiv aktları dil vasitəsilə reallaşdırırlar. Vitqenştayn
Avqustinin danışıq aktının dil haqqındakı şərtlərini inkar edir. Vitqenştaynın və Avqustinin
dil oyunları aktları “əmr vermək” və onlara əməl etməkdir. Bunlar, eyni zamanda ətraf aləmin
mənzərəsini təsvir edir... Hadisə barədə məlumat verir, hadisələrin fərqli tərəfləri üçün şərait
yaradır, təklif edir, təşəkkür bildirir, lənətləyir, salamlayır, tərifləyir və s. (12, 23).
Vitqenştayn danışıq aktlarına münasibət bildirərək yazır ki, sözlər paralel olaraq aldadıcı
hesab oluna bilər. Amma danışıq aktında sözlərin rolları fərqlidir. Vitqenştayn bunu belə ifadə
edir “mühəndis panellərdən birini basmağına baxmayaraq, oxşar olmaları səbəbindən
lokomotivin digər panelləri də hərəkətə gələ bilər, əvvəl biri, sonra digəri və beləliklə
ardıcıllıqla bu qayda təkrarlanır” (12, XII). Vitqenştayn danışıq aktları fəlsəfəsinin aydın izah
olunması üçün dil oyunlarına diqqət yönəltməyi təklif edir. Bu zaman sözlərin rolunu
şübhəsiz ki, unutmaq olmaz. C.Ostinin danışıq aktları nəzəriyyəsinin L.Vitqenştaynınkından
fərqləndiyi məlumdur. Bu fərqliliyi həm üslubda həm də quruluşda müşahidə etmək olar.
C.Ostin L.Vitqenştaynın danışıq aktına münasibət bildirərək yazır: “sözlərin mürəkkəbliyi
kommunikasiya zamanı müəyyən olunur və onların mənalarını Ostin “ailə oxşarlığı” konsepti
kimi təqdim edir” (12, 66-77). L.Vitqenştayn yazır ki, zəruri və kafi hesab edilən şərtlərdə öz
tərifləri, yaxud anlamları ilə izah oluna bilən sözlər mövcuddur. Məsələn, o, “oyun” ingilis
dilində “game” sözünün araşdırır. O yazır ki, bu söz: “tic-tac-toe”; “board games”; “Olympic
games”; “poker” və s. kimi mənalarda işlədilə bilər. Bu sözlər birmənalı induktiv təriflə izah
edilə bilməz. Amma onlar bəzi hallarda üst-üstə düşər, bəzi hallarda isə deyil (150, 66). Qeyd
etmək lazımdır ki, müasir psixolinqvistlər C.Ostinin adlandırdığı “ailə oxşarlığını” insanın
mental leksikonunda sematik əlaqələrin quruluşlarının modelləşdirilməsində müşahidə olunan
konsept kimi təqdim edirlər.
Müasir dövrdə informasiyanın ötürülməsində danışıq aktı ünsiyyət prosesinə əhəmiyyətli
təsir göstərir. Ünsiyyət zamanı danışıq aktının növlərinin məsələn performativlər, konstativlər
və həmçinin də onların C.Ostin tərəfindən verilən bölgülərinin “uğurlu sözlər”, “uğursuz
sözlər” və s. belə terminlərin yaranması təbii ki, təsadüfü deyil.
K.Ronald və M.Makkarti danışıq aktlarının beş bölgüsünü verirlər, amma onların
adlandırılması C.Ostinin təqdim etdiyi terminlərdən bir qədər fərqlidir. Onlar danışıq aktının
beş növünü belə fərqləndirirlər (13, 680):
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1. Konstativlər. Danışan propozisiyanın doğruluğu barədə bir şeyi təsdiq edir. Bu zaman
deyilən bir şey təsdiq olunur, iddia olunur, danılır, izah olunur, əvvəlcədən güman edilir, inam
göstərilir və s.
Nümunə 1: I confess to stealing the money. – Pulu oğurladığımı etiraf edirəm (boynuma
alıram).
2. Direktivlər. Bu danışıq aktında danışanın məqsədi dinləyəni xüsusi yolla hərəkətə
istiqamətləndirməkdir. Bu zaman məsləhət vermə, xahiş etmə, əmr etmə, cəsarətləndirmə,
qadağan etmə, təkid etmə, göstəriş vermə, icazə vermə, qadağan etmə, sual-cavab etmə, təklif
etmə, xəbərdarlıq etmə və s. kimi aktlar yerinə yetirilir.
Nümunə 2: If your boss gives you some instructions, it is best to get it out of the way
quickly to show him you can handle any job. (Əgər müdirin sənə tapşırıq verirsə, onun
tapşırdığını cəld yerinə yetir ki, sənin hər bir işin öhdəsindən gəldiyini bilsin.)
3. Komissivlər. Bu danışıq aktında danışan təmin etmə, təklif etmə, dəvət etmə, and içmə,
öhdəçiliyə götürmə kimi aktları yerinə yetirir.
Nümunə 3:
You may stay us some more days. – Siz bir neçə gündə bizimlə qala bilərsiniz.
4.Ekspressivlər (etiraflar). Danışan hər hansı bir işin vəziyyəti ilə əlaqəli münasibətini
bildirir. Bu zaman üzr istəmə, tərifləmə, qiymətləndirmə, təbrik etmə, təəssüf etmə, təşəkkür
etmə, qarşılama və s. kimi aktları yerinə yetirir.
Nümunə 4:
I am so sorry for having kept you waiting. – Sizi gözlətdiyim üçün çox təəssüf edirəm.
5. Deklarativlər. Bu zaman danışan bəzi hökmləri, əmrləri (dini, rəsmi və s.) yerinə yetirir.
Nümunə 5:
[Nikah məmuru yeni evlənənlərə deyir:]
I pronounce you man and wife. (Sizi ər və arvad elan edirəm).
[İclası aparan şəxs deyir:]
I declare this meeting closed. – Bu iclası bağlı elan edirəm.
Bu bölgüdə olan hər bir danışıq aktının öz dili var. Məsələn, “hökmlər” adından da
göründüyü kimi, hökm vermək üçün işlədilir. Hökmü kim verə bilər, məsələn hakim, münsif,
arbitr və s. Verilən hökm ya fakt olur, yaxud dəyərləndirmə, və ya digər statuslu ola bilər.
İkinci hər hansı səs vermə, təyin etmə, ərm etmə, mübahisə etmə, xəbərdarlıq, məsləhət etmə
və s. Bu növlərin hər biri istənilən funksiyanı yerinə yetirməsindən asılı olmayaraq danışıq
aktında reallaşır. Ona görə də ayrı-ayrı informasiya vasitələrində gerçəkləşən danışıq aktları
bir-birində fərqli olaraq meydana çıxırlar. Doğrudur, C.Ostin yazır ki, ilk dördlük danışıq
aktında asanlıqla fərqləndirildiyinə, yaxud müşahidə olunduğuna baxmayaraq, beşinci, yəni
ekspozitivlərin tanınması bir qədər mürəkkəb səciyyə daşıyır (14, 152). Ekspozitivlər bizim
danışığımızın məqsədini aydınlaşdırırlar, yəni hansı situasiyada hansı sözü, yaxud sözləri
işlədirik və nə məqsədlə (14, 152).
Danışıq aktında işlədilən istənilən akt, eyni məzmunu fərqli kombinasiylarda fərqli
üslubda və quruluşda yerinə yetirilir. Bu zaman heç bir bitkinliyə malik olmaq vacib deyil.
Ostin yazır: “Mən irəli sürdüyüm bu bölgüdə tam ardıcıllıq və asanlıqlarına görə sıralama
təklif edə bilmərəm. Çünki onların seçilməsində bəzən mən özüm belə çaşıram (14, 152).
Danışıq aktının bütün siniflərində mənim irəli sürdüyüm bütün aspeklər iştirak edir (14, 152).
Danışıq aktında ötürülən informasiyanı mövcud olan məlumatlar modelinə qoşmağı
danışıq aktını qəbul edənə aydın şəkildə göstərən xüsusi danışıq aktları mövcuddur və bu
ekstrapolyasiya prosedurlarının çətinliyi danışıq aktının əsas məqsədinə yönəlmiş səviyyədə
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həll olunur.
Beləliklə, danışıq aktının mənası onun qəbuledicisinin fon bilikləri ilə qarşılıqlı əlaqədə,
yəni cümlədə eksplisit şəkildə ifadə olunmuş informasiya ilə informasiyanın qəbuledicisinə
məlum olduğu təqdirdə cümlədə implikasiya olunan informasiya arasında qarşılıqlı əlaqə
zamanı reallaşır.
Məqalənin aktuallığı. Hazırda aktual olan danışıq aktının məzmunu və formal bağlılıqları,
məqsədyönlülük üsulları, ünsiyyət zamanı performativ və konstativ cümlələrin seçilməsi
hesab olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Danışıq aktının düşüncə və dilin məqsədyönlü performasının
reallaşması hesab olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələrin tələbələr,
müəllimlər, tədqiqatçılar və digərləri tərəfindən düzgün istifadəsinə yardımçı olmaqdan
ibarətdir.
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О формальном анализе речевого акта
Резюме
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В статье исследуется формальный анализ речевого акта. К формальному анализу
речевого акта входят его формальная и содержательная связанность,
целенаправленность, выбор при общении перформативных и констативных
предложений. В статье также наблюдается рассмотрение речевого акта в рамках
стандартного и нестандартного актов. В ней также подчеркивается необходимость
изучение речевого акта на уровне мышления и реализации целенаправленного
перформанса языка.
G. Qarayeva

About the formal investigation of speech act
Summary
The article deals with the formal investigation of speech acts. The formal investigation of
speech act includes its content and formal connections, its ways of purposefulness. It also
covers the choice of per formative and connotative sentences. The article considers speech
acts as a means of mental-cognitive-semantic realization of the language. The speech act is
considered to be looked through in the standard and non-standard frame of speech acts. It
states that the speech act is needed to be studied in the realization level of purposefulness of
mind and language.
Redaksiyaya daxil olub: 05.01.2018
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Antonimlik leksik-semantik kateqoriya kimi
Mələk Məmmədova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU
E-mail: 27elka77@ mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.f.d, dos. R. Hümmətova,
filol.ü.f.d., dos. M. Soltanov
Açar sözlər: leksik-semantik sistem, şifahi xalq ədəbiyyatı, zaman, məkan, antonim, təzad
Ключевые слова: лексико-семантическая система, устная народная литература,
время, пространство, антоним, контраст
Key words: lexical-semantic system, oral folk literature, time, space, antonym, contrast
Antonim sözlər Azərbaycan dilinin leksik-semantik sistemində əsas yerlərdən birini tutur.
Antonimlər məna və şəkil etibarı ilə fərqlənən söz qruplarıdır. Bu söz yunan dilindən
alınmadır. Anti - əks və onym - ad deməkdir.
Professor Səlim Cəfərov yazır ki, antonimləri təşkil edən sözlər müxtəlif fonetik tərkibə
malik olur. Müqayisə və qarşılaşdırma yolu ilə aşkar edilən müxtəlif təzadlı hadisələr,
obyektiv aləmin bütün ziddiyyətli cəhətləri əks mənalı anlayışlar silsiləsini təşkil edən
antonimlər vasitəsi ilə şərh edilir. Antonimlər əks qütbdə duran leksik ifadə vasitələridir (7,
35).
Bu fikri qısa olaraq belə şərh etmək olar ki, antonimlər kəmiyyət və keyfiyyət, zaman və
məkan məzmunlu məfhumların əks cəhətlərini ifadə edən müxtəlif fonetik tərkibli sözlərdir.
Məsələn: az-çox, qoçaq – qorxaq, ağ-qara, əkmək – biçmək, yaxşı-pis və s.
Antonimlərin yaranma tarixi qədimdir, yəni dilin inkişafının ilkin dövrlərindən meydana
gəlmişdir.
Bunu, əsasən şifahi xalq ədəbiyyatının əfsanələr, nağıllar, bayatılar, dastanlar, atalar
sözləri və s. janrlarından görmək mümkündür.
Hələ onu qeyd edək ki, antonimlər sözlərin mənası ilə əlaqədardır. Kəmiyyət və keyfiyyət,
zaman və məkan əlamətli sözlərlə əlaqədardır, əks əlamətlərin əlaqəsini göstərir. Qarşı
qoyulma mütləqdir, yalnız əks cəhətlə əlaqədardır və s.
Antonimlər sözün yaranması ilə meydana çıxır, maddi varlığın inikas olunmuş əşya və
hadisə məfhumlarının qarşılaşdırma yolu ilə dərk edilməsi nəticəsində yaranır.
Professor H.Həsənov yazır: “Dildə antonimlərin yaranması, inkişafı və formalaşması,
onların aid olduqları maddi aləmdəki əşya, hadisə və hərəkətlərin ziddiyyətli olması ilə
əlaqədardır. Bu ziddiyyətlər əks mənalı sözlərlə ifadə olunur. Məhz buna görə də onlar
antonymlərin meydana gəlməsində əsas amil kimi çıxış edir” (8, 81-82).
Antonimik sözlər əsasən bir kateqoriyaya aid olan əşya və hadisələrə xas olan əks
cəhətlərin qarşılaşdırılması yolu ilə onun keyfiyyət və əlamətlərini bildirən sözlərdən ibarətdir.
Məsələn: acı armud-şirin armud, bəd adam-yaxşı-mehriban adam və s.
Antonimlərin məna qruplarına gəldikdə isə, onlar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır.
1. Məkanla əlaqədar məfhumları ifadə edənlər.
2. İnsanın özü və onun iş fəaliyyəti ilə əlaqədar məfhumlar ifadə edənlər.
3. Zamanla əlaqədar məfhumları ifadə edənlər.
4. Təbiət hadisələri ilə əlaqədar məfhumları ifadə edənlər.
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5. Varlıqla əlaqədar məfhumları ifadə edənlər.
6. Əlamət, keyfiyyət və xüsusiyyətlə əlaqədar məfhumları ifadə edənlər.
7. Hal, vəziyyətlə əlaqədar məfhumları ifadə edənlər (9, 89).
Dildə mütləq və nisbi antonim deyə iki yerə ayrılırlar.
Mütləq antonimlər əkslik dərəcəsinə görə mənaca bir-birinə tam əks olan antonimlərdir.
Məsələn: sağ-sol, ölü-diri, səhər-axşam, getmək-gəlmək. ə s.
Nisbi antonimlər isə əkslik dərəcəsinə görə, mənaca bir-birinə tam əks olan antonimlərdir.
Məsələn:
Payız-qış , qar – yağış, göy – yer, ağ – göy və s.
Dildə nisbi antonimlər azdır. Onlar mütləq antonimlər kimi simmetrik deyildir. Nisbi
antonimlər mütləq antonimlərin əksinə olaraq əşya və hadisələri müxtəlif nöqteyi-nəzərdən
izah edir. Mütləq antonimlərin sinonimliyi olduğu halda, nisbi antonimlərin sinonimi olmur.
Nisbi antonimlərdə təzadlıq, kontrastlıq mütləq antonimlərə nisbətən zəifdir. Yuxarıda
sadaladığımızın əksəriyyəti Azərbaycan nağıllarında təsadüf edilir.
Bunların əsasında deyə bilərik ki, antonim sözlər bədii ədəbiyyatda olduğu kimi,
nağıllarda da təzad yaratmaq üçün onlardan istifadə edilmişdir.
Azərbaycan nağıllarında böyük-kiçik, varlı – yoxsul, xeyir – şər, qoca-cavan, mərdnamərd, cənnət-cəhənnəm və s. müqayisə edilməklə yüksək mənəvi keyfiyyətlər bədii sözün
qüdrəti ilə oxucuya çatdırılır.
Kiçik qardaş fikirləşmədən böyük qardaşın cırıx-cırıx dərisinin üstünə çıxdı, ortancıl
qardaşın dəlik səhəngini götürdü, gözünü yumdu, gəlib həmin yerə çatdı. (“Yoxsul qızı ilə
şahzadə” nağılı)
Bu misalda kiçik-böyük mütləq antonim olduğu halda, ortancıl sözü isə onların nisbi
antonimidir.
Başqa misallar:
Dərə - təpə.
Padşah oğlu az getdi, üz getdi, dərə - təpə düz getdi, gəlib bir şəhərə çıxdı. (“Yoxsul qızı
ilə şahzadə” nağılı).
Az-çox
Məlikməmməd az getdi, çox getdi, gedib bir otağa çıxdı. (“Məlikməmməd” nağılı)
Antonimlərin leksik – semantik kateqoriyası kimi əsas xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki,
ziddiyyət, təzad, antonim sözlərin semantikasından irəli gəlir. Ziddiyyət və təzadlar antonim
sözlərin nitqimizdə müntəzəm şəkildə, təkrarən işlədilməsi ilə bağlıdır ki, o da öz əksini nağıl
dilində tapır. Belə olduğu halda antonim sözlər şifahi xalq ədəbiyyatında, o cümlədən
nağıllarda gözəllik yaradır. Odur ki, dildə antonimlər üslubi çalar yaradır və onun üslubi
funksiyaları müxtəlif və rəngarəngdir.
1. Nağıllarda işlədilən antonimlər təzadlı hadisələr ifadə edir, mənəvi və estetik fikir
yaradır. Məsələn:
Gedərsiz flan qarının evinə, orada bir cavan oğlan var, onu tutub gətirərsiniz. (“Tilsim
padşahının qızı” nağılı).
Biri var idi, biri yox idi, çox yaraşıqlı bir qoca padşah var idi. (“Bazübənd” nağılı).
2. Antonimlər işlənməklə qohumluq münasibəti bildirən sözlərdən yaranır.
Bir gün padşah oğlu qıza dedi:
— Qardaş gəl sabah bizə qonaq ol. Ata-anam da səni gözləyir.
Anası dedi: Ay oğul, mən sənə deyirəm o qızdı, oğlan deyil. Mən bunu bilməsəm
danışmaram. (“Padşah oğlu ilə paxıl Vəzir” nağılı).
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Biri var idi, biri yox idi bir kişi ilə bir arvad var idi. (“Fərasətli keçəl” nağılı).
3.Bəzi antonimlər şəkilçi qəbul etməklə yaranır.
Bu oğlanda o qədər gözəllik, o qədər mərifət varmış ki, elə istər, istəməz, hamı bunun bu
insaniyyətliyinə, bu gözəlliyinə mail olur. (“Kasıb oğlanla padşah” nağılı).
Hər yerə göndərdiyin gəldi: Bir daha gedər-gəlməz yolum qalmış. Alovun dalınca
göndərmək. (“Güli – qahqah” nağılı)
4. Antonimlər dildə işlənərək zaman və məkan bildirir və bu yollar yaranır:
Məlikməmməd axşam qarının evində yatdı. Səhər tezdən əjdahanın yerini qarıdan öyrəndi,
ora getdi. (“Məlikməmməd” nağılı)
Bunun (kişinin) evdən-eşikdən heç bir şeyi yoxdu, bircə dəyirmanı vardır. Gecəsi,
gündüzü bu dəyirmandaydı. (“Keçəl nəzər” nağılı)
Bəzi antonimlər ideoloji mövqeyinə görə bir-birindən fərqlənən insanların mənsub olduğu
təbəqələri təsvir edir və onların xarakterik xüsusiyyətlərini göstərir:
Sonra padşah vəzirinə dedi ki, tez tədbir tökmək lazımdı. (“Qara qulam ilə Sultan
Süleyman” nağılı).
Nökər Nayıb, onları kəndə qədər ötürdülər. (Keçəl Məhəmmədin evlənməsi nağılı).
Qruplar üzrə yuxarıda göstərilən nümunələrdəki cavan-qoca, ata-ana, qız-oğul, gecəgündüz, kişi-arvad, padşah-nökər sözləri antonimdir. Nağıllarımızda müxtəlif sahələri əhatə
edən və antonimik təzad yaradan bir neçə nümunə də göstəmək istərdik: ağ-qara.
Biri varmış, biri yoxmuş keçmiş zamanlarda bir padşah varmış. Bu padşahında gözünün
ağı qarası bircə oğlu varmış. (“Dövlət quşu” nağılı).
Sağ-sol.
Nə sağa get, nə sola, düşərsən yolun ortası ilə gedərsən. “(Gülü-qahqah” nağılı).
Cənnət-cəhənnəm. Atı alandan sonra ata deynən ki, ay at Süleyman peyğəmbərin eşqinə
məni cəhənnəm və cənnəti gəzdir. Get gör atan cəhənnəmdədi, yoxsa cənnətdədi? (“Torcu
oğlu nağılı”)
Məğrib-məşriq.
Torçu oğlu dedi:
Bax mənim atımın xasiyyəti odur ki, ay at Süleyman peyğəmbərin eşqinə məni
məğribdən – məşriqə, cəhənnəmdən - cənnətə apar gəzdir. O, da aparıb gəzdirəcək.
(“Torçuoğlu” nağlı)
Əkin-biçin
Keçmiş zamanlarda bir kənddə bir kəndli vardı. Bu kəndli əkin-biçinlə ailəsini
dolandırırdı.(“Kələkbaz” nağlı).
Danışmaq – susmaq.
Çarpayıdan səs gəldi. Danışmax mənnən, dinləmək sənnən, susmaq isə padişah qızında.
(“Yoxsul qızı ilə şahzadə” nağılı).
Sən nəcib bir daşdan hazırlanmısan. Bilirsən ki, yerin altında-üstündə nələr var. (Yoxsul
qızı ilə şahzadə nağılı).
Azərbaycan nağıllarının bir çoxunda bəzi antonimlər var ki, təkrar-təkrar verilir. Belə antonim
sözlərə aşağıdakı ifadələrdə rast gəlinir. Biri var idi, biri yox idi. (Biri var imiş, biri yox imiş).
Az getdilər, çox dayandılar, çox getdilər az dayandılar. Dağlar aşdılar, dərələr keçdilər,
axır gəlib bir qalaçaya çatdılar. Başdan geyinib, ayaqdan qıfıllandılar, ayaqdan geyinib,
başdan qıfıllandılar.
Az hallarda: qarının alt dodağı yer süpürür, üst dodağı göy.
Yuxarıdan göstərilən nümunələrdən göründüyü kimi, Azərbaycan nağıllarında işlədilən
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antonimlər üslub nöqteyi-nəzərdən olduqca rəngarəngdir. Odur ki, antonimlər təsirli üslubi
vasitə kimi, nağıl dilini canlı edir, təsir gücü böyük olur.
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan dilinin leksik-semantik sistemində mühüm yeri olan
antonimlər maddi aləmdə olan əskiklikləri ifadə etməklə yanaşı, eyni zamanda dili
zənginləşdirir, gözəlləşdirir.
Antonimlər bir söz qrupu kimi bütün dillər üçün aktualdır və demək olar ki, dünya
dillərinin tədqiqat obyektlərindən birinə çevrilmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan nağıllarının dilində müşahidə edilən antonimlərdən
təzad yaradan vasitə kimi məharətlə istifadə edilmişdir. Bu araşdırmada tədqiqata cəlb edilən
nümunələr əsasında təhlillər aparılmış, üslubi məqamları göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Leksika xalqın tarixi, mədəniyyəti, ictimaiiqtisadi və sosial inkişafı ilə bağlı olan bir sistemdir. Araşdırılan nağılların dilində müəyyən
edilmiş antonimlər həmin dövrün leksik mənzərəsini əks etdirməklə söz qruplarının inkişaf
prosesi ilə bağlı müəyyən fikirlər formalaşdırır.
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Антонимы как лексико-семантическая категория
Резюме
Антонимы, как категория языка помогающая создавать контрасты, были умело
использованы в устной народной литературе. В представленной статье озвучиваются
интересные идеи о типах антонимов, используемых в сказках, в качестве примера
устной народной литературы, для выражения явлений природы, времени, пространства
и положения вещей.
M. Mammadova

Antonym as a lexical-semantically category
Summary
Antonym as a lexical-semantic category Antonyms, as a category in languages which
helps to create contrasts, have been skilfully used in the oral folk literature. The presented
article puts forward interesting ideas about the types of antonyms used in the language of tales
as a kind of oral folk literature to express natural phenomena, time, spatial understanding and
state of affairs.

27

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

Redaksiyaya daxil olub: 06.02.2018

İngilis dilinin leksikasının formalaşmasında
latın və yunan dillərinin rolu

Aygün Durur
Azərbaycan Universitetinin müəllimi
E-mail: aygun b@ mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Ç.M. Qaraşarlı,
filol.ü.f.d., dos. K.H. Cəfərova
Açar sözlər: latın, yunan, alınma, ingilis, leksika, assimilyasiya
Ключевые слова: латинский, греческий, заимствование, английский, лексика,
ассимиляция
Key words: Latin, Greek, borrowing, English, lexics, assimilation
Qərbi Avropanın bir çox başqa ölkələrində olduğu kimi, İngiltərədə də latın dili olduqca
xüsusi mövqe tuturdu. Yüzilliklər ərzində, xristianlığın ölkəyə daxil olmasından sonra bu dil
ibadət dili kimi istifadə olunurdu. Orta əsrlərdə isə onun qəbul edilməsinin başqa bir səbəbi
elmi əsərlər idi. Belə əsərləri yazmaq üçün orta əsr alimləri latın dilini yaxşı bilməli idilər.
Latın alınmasının əsas hissəsi 597-ci ildə xristianlığın daxil olması ilə bağlıdır. Bu
alınmaların əksəriyyəti dini – kütlə anlayışlarını ifadə edir. Xristianlığın tətbiqi ilə bağlı
mədəniyyətin ümumi tərəqqisi yeni anlayışların meydana gəlməsinə səbəb oldu. Latın
dilindən məişət və mədəniyyət sahələrindəki anlayışları ifadə edən yeni sözlər meydana gəldi.
Qədim ingilis dilinə daxil olan və müasir ingilis dilində də saxlanılan latın sözlərinə çoxlu
nümunələr gətirmək olar:
1) Gündəlik məişət əşyaları, alətlər: ancor (anchor) < lat. ancora; box (box) < lat. buxus;
cealc (chalk) < lat. calcem; paper) < lat. paryrus; pyle (pillow) < lat. pulvinus; post (post) < lat.
postis; purs (purse) < lat. bursa.
2) Geyim əşyaları: cappe (cap) < lat. cappa; soce (sock) < lat. soccus.
3) Çəki və uzunluq ölçüləri: circul (circle) < lat, circulus; pund (pound) < lat. pondo, ynce
(ingh) < lat. incia.
4) Heyvan, quş və balıq adları: assa (ass) < lat. asinus; camel (camel) < lat. camelus;
turtolu (turtlu) < lat. turtur; truht (trout) < lat. tructa.
5) Bitki adları: palm (palm) < lat. palma; pere (pear) < lat. pirum; rose (rose) < lat. rosa;
plante (plant) < lat. planta.
6) Dini anlayışlarla bağlı sözlər: engel (angel) < lat. angelus; biscop (bishop) < lat.
episcopus; syrice (church) < lat. cyriaca; papa (pope) < lat. papa (2, s.116).
Latın sözlərinin xeyli miqdarı ingilis dilinə XI-XIII əsrlərdə normanların dövründə daxil
olmuşdu. Lakin bu sözlərin böyük bir hissəsi çox və ya az dərəcədə fransız dilinin norman
dialektinin fonetik, qrammatik və semantik dəyişikliklərinə məruz qalmışdır.
İngilis dilinə latın alınmalarının əksəriyyəti XVI əsrdə, eləcə də XV-XVI əsrlərdə, yəni,
İngiltərədə İntibah dövründə gəlib çatmışdır. Bu dövrdə tibb, ədəbiyyat, ilahiyyat sahələrində
bəzi sözlər, texniki terminlər və s. yaranırdı.
Müasir ingilis dilində elə alınmalar da vardır ki, onlar latın dilinin zahiri görünüşünü
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tamamilə saxlamırlar, yəni, heç bir assimilyasiyaya məruz qalmayıblar və hazırki dövrdə də
qalmırlar. Belə söz və ifadələr dildə latın qəbildən olan sitatlar kimi istifadə olunur. Onların
istifadə dairəsi olduqca məhbuddur: onlar adətən elmi əsərlərdə, işgüzar sənədlərdə və s.
istifadə olunur. Belə alınmalara bu cür ifadələr aid edilir: alma mater, bona fide, ex officio,
conditio sine qua non və s.
Müasir təbabət, kimya, botanika, zoologiya, fəlsəfə, siyasət, incəsənət sahələri hələ də
yenidən törəmiş anlayışların qeyd edilməsində latın əsaslardan geniş istifadə edir. İngilis dili
tərəfindən alınmış və beynəlxalq sözlər hesab edilən latın sözlərindən bunları yada salmaq
olar: obligation, constitution, agriculture, mitcroscope, modern, laboratory, program, system,
socialism, communism, capitalism, climate, radius, tradition və s.
İngilis dilində çoxsaylı latın alınmaları nəticəsində, vahid fransız – latın etimoloji
dubletləri təşkil olunmuşdur. Belə ki, bu sözlərdən birinin fransız, digərinin isə latın mənşəli
olmasına baxmayaraq, onların hər ikisi qədim latın köklü sözlər sırasına daxildir.
Beləliklə, latın dili yeni sözlərlə ingilis dilinin zənginləşməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərmişdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, leksikologiya tarixində bu və ya digər sözün
ingilis dilinə fransız və ya latın dilindən keçməsini müəyyənləşdirmək bəzən çətin olur.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa dillərində latın alınmalarının geniş intişarı ilə bağlı olaraq,
bəzi latın alınmaları ingilis dilinə vasitəsiz olaraq deyil, başqa dillər vasitəsilə alınmışdır.
Məsələn, barouche (latın sözü baroccio – XVI-XVIII əsrlərdə yayılmış bədii üslub); cohl-rabi
(lat. Cavoli rape – kollabi, Daş kələm) sözləri alman dilindən alınmışdır. XVI əsrə qədər latın
sözlərinin əksəriyyəti fransız dilindən alınmışdı və yalnız XVI əsrdən latın dilindən olan
vasitəsiz alınmalar meydana gəlmişdi (1, s.141-142).
Ən erkən alınmalar (XIV-XV əsrlər) ticarət və hərbi sahələr aid edilir. Belə ki, ticarət və
maliyyə sahələrindən bu kimi sözlər alınmışdır: ducat, million, lombard. Hərbi və dənizçilik
sahələrindən isə alarm (həyəcan, təlaş), brigand (quldur), bark (yük daşımaq üçün yastıdibli
çay gəmisi).
Alarm sözü latın All’armi söz birləşməsinin tərkibinə daxildir. Latın dilində bu söz
«Həyəcan!», «Silaha sarılın!» nidaları mənasında işlənirdi. XVI əsrdə isə «silaha çağırış,
həyəcan» mənalarını bildirən alarm ismi əmələ gəlmişdir. Daha sonra «həyəcan siqnalı,
haray» və nəhayət, «saatın zəng səsi» mənaları törəmişdir. Buradan isə mürəkkəb alarm –
clock (zəngli saat) sözü əmələ gəlmişdir.
Yunan dilindən sözalma. İngiltərənin məhəlli münasibətdə olduğu dövlətlərdən biri də
Yunanıstandır. Yunanıstanın ta qədimdən İngiltərə ilə işgüzar və mədəni əlaqələri var idi.
İngilis dilinə yunan dilindən keçmiş alınmalar əsasən aşağıdakılardır:
a) toxuculuqla bağlı bəzi anlayışları ifadə edən sözlər; məsələn:
Rock < holl. rocke – cəhrə
Spool <holl. spoel – makara (tikiş və toxuma maşınlarında)
b) toxuculuqla bağlı ümumi anlayışları ifadə edən sözlər; məsələn:
Dock<holl. docke-dok (gəmi təmir olunan yer)
Skipper<holl.schipper-şkiper (ticarət gəmisi kapitanı)
Sloop<holl. sloep-şlyup (yelkənli gəmi növü)
Yacht<holl. gacht – yaxta (motorlu yaxud yelkənli yüngül gəmi, qayıq) (2, s.46-47).
Bu siyahıya müxtəlif gəmi avadanlıqlarının adları olan çoxlu sözləri də əlavə etmək olar.
XVII əsrdə inkişaf edən yunan rəssamlığı öz əksini aşağıdakı sözlər şəklində ingilis dili
lüğət tərkibində tapmışdır:
Easel<holl. ezel-molbert (rəsam dəzgahı); to etch<holl. etsen-oymaq, qazımaq, həkk
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etmək, naxış açmaq; landscape (mənzərə); sketch (eskiz, layihə).
Yunan dilindən olan xeyli sayda alınma söz ingilis dili lüğət tərkibinə XIV-XVII əsrlər
ərzində daxil olmuşdu. Onlara aşağıdakıları nümunə göstərmək olar: bulwark (qala, istehkam);
ledger (haqq-hesab nişanı, bir dəftər (mühasibatlıqda); keel (dil (gəmidə tir)); freight (yük,
yükdaşıma); skipper (şkiper, kapitan (ticarət gəmisində)); rover (pirat; dəniz qulduru); deck
(göyərtə); spool (qarqara, makara).
Nəhayət, ingilis dilinə külli miqdarda söz yunan kəndlisinin dilində keçmişdir. Buraya
aşağıdakı sözlər daxildir:
kopje<holl. kopje-təpəcik; veldt<holl. veldt-Cənubi-Afrika düzü; to trek<holl. trekkendaşımaq, aparmaq.
Keçmiş dövrdə ingilis dilinə birbaşa keçmiş yunan mənşəli sözlər çox azdır. Buna nümunə
olaraq, məsələn, ingilislərin Britaniyaya gəlməsindən əvvəl alınmış church (gr.kuriakon)
sözünü göstərmək olar. İngilis dilinə külli miqdarda yunan mənşəli sözlər həm latın (school,
bishop, monk, priest etc.), həm də fransız (fancy, idea, catalogue və s.) dillərindən keçmişdir.
Yalnız İntibah dövründə, qədim Yunan mədəniyyətinə maraq oyanması zamanı ingilis
alimləri yunan müəlliflərinin əsərlərini orijinaldan oxumağa başladılar. Elə bu vaxtda da
yunan sözləri ingilis dilinə birbaşa yunan dilindən alınmağa başladı (lexicon, myth, petal,
sympathy etc.). Lakin bu dövrdə də həm latın (drama, athele, gymnastics etc.), həm də fransız
(theatre, astronomy, geography etc.) dillərindən ingilis dilinə yunan mənşəli sözlər keçmişdi.
İngilis dili düğətlərində aşağıdakı yunan sözlərinə rast gəlmək olar: analysis, botany,
comedy, chorus, democrat, democrovcy, dialogue, episode, philology, pholosophy, problem,
prologue, rhythm, scheme, scene və s.
İngilis dilində olan bir çox xüsusi adlar da həmçinin yunan mənşəlidir; məsələn: Helene,
Sophie, Peter, Theodor, George və s.
Müasir elmin bir çox sahələrində, məsələn, tibb, iqtisadiyyat, xüsusilə dilçilikdə yunan
mənşəli sözlərə rast gəlmək olar: antonym, archaism, dialect, etymology, euphemism,
homonym, homophone, hyperbole, idiom, (1, s.139-140) lexicology, metaphor, metonymy,
neologism, polysemy, synecdoche, synonym və s.
Yunan və latın mənşəli geniş yayılmış söz köklərinin mənalarını bilmək alınma sözlərin
mənalarını anlamağa kömək edir. Müasir ingilis sözlərində bəzi yunan və latın köklərini
görmək olar, məs:
visus lat. 1) görmə; 2) mənzərə: visible, vision, revise, television, evidence.
vita – lat. həyat: vital, vitality, vitamin.
audio – lat. dinləmək: auditorum, audience.
bios – yunan. həyat: biology, biograhy.
grapho – yunan. yazmaq: graphic, phonograph.
homos – yunan. eyni: horonym, homophone
onoma – yunan. ad: synonim, antonim, pseudonym
phone – yunan. səs: phonetics, phonology
tele – yunan. uzaq: telescope, telegraph (3, s.116)
İngilis dilində əcnəbi sözdücəldici elementlər yaranmışdı. Bildiyimiz kimi, bir qayda
olaraq, affikslər ayrıca şəkildə alınmır. Onlar sözlərin tərkibində alınır, daha sonra qədim söz
köklərinə qoşularaq onunla birlikdə yeni törəmə əmələ gətirir. İngilis dilində çoxlu latın və
yunan affiksləri vardır: anti-, re-, pro-, counter-, ism-, age-, able-, -ous və s.
Sözalmanın təsiri nəticəsində bir çox qədim ingilis sözləri ya istifadədən çıxır, ya da
mənasını dəyişir. Məsələn, «çay, döyüş, ordu, astronomiya, hesab, poeziya» mənalarında olan
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qədim ingilis sözlərinin yerinə fransız və ya fransız dilindən alınmış latın və yunan «river,
battle, army, astronomy, arithmetic, poetry» sözləri yarandı.
Sözalma nəticələrindən biri də etimoloji dubletlərin törəməsi hesab olunurdu. Etimoloji
dubletlər – eyni kökə, lakin müxtəlif məna, tələffüz və yazılışa malik olan sözdür. Məsələn:
catch və chase, goal və jail, channel və canal və s.
Etmoloji dubletlərin törəməsi müxtəlif konkret səbəblərlə izah olunur. Hər hansı eyni bir
söz müxtəlif dövrdə və ya müxtəlif mənbədən alına bilər. Məsələn, latın canalis «kanal» sözü
ingilis dilinə Mərkəzi Fransa dialektindən channel formasında, Şimali Fransa dialektindən isə
canal formasında gəlmişdi. Bu formalar mənalarına görə fərqləndirilirdi. Müxtəlif dövrdə
ingilis dilində fransız dilindən törəmiş latın corpus «bədən» isminin corps (bədən, gövdə) və
corpse (cəsəd) kimi etimoloji dubletlər yaranmışdır.
Bu qənaətə gəlmək olur ki, ingilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində və bu dildə
sinonimliyin genişlənməsində latın və yunan dillərindən intibah dövründə alınmış sözlərin
böyük rolu olmuşdur.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, alınma sözlər ingilis dilinin
formalaşmasında böyük rola malikdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatçı yeni dil faktlarından istifadə etmişdir ki, bu da
məqalənin elmi yeniliyi hesab oluna bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəb müəllimləri, eləcə də
tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Киевского
А. Дурур

Роль латинского и греческого языков в словарном
cоставе английского языке
Резюме
Латинский и греческий языки имели большую роль в формировании лексики
английского языка. Латинские и греческие слова были заимствованы в английский язык
в особенности в эпохе пенесанса когда во всех сферах жизни наблюдался процесс
развития. Заимствования не только обогатили словарного состава английского языка, а
также служили причиной появления синонимии в английском языке. Результаты
исследования могут быть использованы студентами, изучающими лексикологию
английского языка.
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A. Durur

The role of Latin and Greek languages in the vocabulary
of the English language
Summary
In the formation of English lexicon a significant role was played by Latin and Greek
languages. Latin and Greek words were borrowed into English specially during Renaissance
when all spheres of life was in the process of development. Latin and Greek words not simply
enlarged the English vocabulary but also greatly caused assimilation in the English language.
The article can be used by students learning English lexicology.
Redaksiyaya daxil olub: 26.02.2018
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Məkan deyksisi fenomeninin tədqiqi aspektləri
Şəfaqət Mahmudova
filolofiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. M. Qazıyeva,
filol.ü.e.d., prof. B. Cəfərova
Açar sözlər: məkan deyksisi, deyktik mərkəz, dilçilik, əvəzlik, referensiya
Ключевые слова: пространственный дейксис, дейктический цент, лингвистика,
местоимение, референция
Key words: spatial deixis, deictic centre, linguistics, pronoun, reference
Bir çox dilçilər bu fikirdədirlər ki, əvəzliklər adlandırmada yalnız vasitəli surətdə iştirak
edirlər: onlar predmeti adlandırmırlar, baş verən danışıq aktı baxımından ona işarə edirlər.
Dildə obyektin təyin olunmasının vasitələrindən biri kimi işarə o əsasla izah olunur ki, bu da
onun geniş vüsət almasından, xüsusilə son vaxtlar əvəzliyə deyktik söz kimi yanaşılmasından
və yaxud deyktik olmasından ibarətdir. Ona görə də, onun özünün deyktik funksiyasının
hesab edilməməsi heç də onun semantik xarakterini göstərə bilməz. Bundan başqa, məhz öz
deyktik funksiyaları ilə əvəzlik referensiya xüsusiyyətlərinə xidmət etmək bacarığını özündə
birləşdirir: deyktik göstərici – referent münasibəti bir referent və ya reallıq anlayışını ifadə
edən işarəni hətta əgər bu mətn işarələri tamamilə fərqli vasitələrlə ifadə olunsa belə özündə
birləşdirir.
Lakin qeyd etməmək olmaz ki, çətin ki, deyksis və işarə anlayışları arasında bərabərlik
işarəsi qoymaq mümkün olsun (“işarəedicilik” əvəzlik anlamının əsası sayılır) və bununla
əlaqədar olaraq bütün əvəzlikləri deyktik sözlər kimi hesab etmək olsun. Bütün əvəzlik
növləri içərisində adətən şəxs (geniş mənada) və işarə əvəzliklərini deyktik sahəyə aid edirlər,
bununla da onlar sistemdə danışıq aktının subyektinə yönələn subyektiv deyksisin vasitəsi
kimi görünürlər.
Deyktik sözlərin çıxış aktına müraciət adlanan əsas xüsusiyyəti Ş.Balli tərəfindən təklif
olunmuş aktuallaşma nəzəriyyəsinə əsaslanır (2, 99).
Aktuallaşma nitqdə dil vahidlərinin istifadəsi kimi nəzərdən keçirilir, lakin anlayışı
aktuallaşdırmaq onun kəmiyyətcə müəyyən edilməsi və lokallaşması ilə bağlıdır. Lokallaşma
anlayışın məhdudiyyətini üç aspektdə birləşdirir:
1) danışana münasibət,
2) məkan,
3) zaman.
C. Layons qeyd edir ki, deyksis anlayışı dilin istiqamətlənmiş xüsusiyyətinin təsviri üçün
təqdim olunur ki, bu da söyləmin tələffüz olunmasının məkanı və zamanı ilə əlaqədardır (5,
292).
Bütün deyktiklər kimi əvəzliklər əlamətlərə görə ayrılmağı yerinə yetirirlər, bu əlamətlər
də bir obyektdə digərinə nisbətən daha çox təsadüf olunur. Bunlar nitqin subyektinə nisbətən
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nitq aktında daha fəal iştirak edirlər. Bununla əlaqədar olaraq deyktiklərin əsas semantik
əlamətləri nisbilik sayılır. Bundan başqa deyktik əvəzliklər subyektiv və eqosentrikdir, həmişə
nitqin subyekti ilə sıx bağlıdır.
Koordinasiya mərkəzinə işarə bütün deyktiklərin semantikasının mühüm elementi kimi
hesab olunur. Belə bir mərkəzin subyektiv deyksisinin sferasında danışıq aktının subyektidanışan dayanır. Danışan şəxs nitq situasiyasının təbii mərkəzi kimi həmin təbii nöqtə adlanır
və o nöqtədən çıxış edərək deyktik sözün məzmununu dəqiqləşdirmək olar (I) əvəzliyi ilə
ifadə olunan danışanın özünə münasibəti bütün deyktiklərdə görünməz halda iştirak edir.
Əvəzliklər arasında bu təkcə şəxs deyil, həmçinin işarə əvəzlikləri üçün də həqiqətdir. C.
Layonsun fikrincə, onları yaxınlıq kateqoriyasının köməyilə bir-birindən ayırmaq lazımdır.
C.Layons belə hesab edir ki, şəxs kimi, yaxınlıq da söyləmin tipik situasiyasının elementinə
münasibətlə müəyyən olunur. Buna görə də işarə əvəzlikləri –THİS, THESE (və zərf here) elə
tərzdə izah olunmalıdırlar ki, onlara “danışana münasibətdə yaxın” əlaməti aid edilsin.
Deyktik sözlərə həmçinin situativlik xasdır, belə ki, nitq siyuasiyasından asılı olan məna
da bu sözlərə xas olan xüsusiyyətdir. Onlarda təsvir anı çox zəifdir, lakin qeyri-situativ
məzmun bir neçə cılız və mücərrəd müəyyənləşməni azaldır. Dogrudan da, razılaşmamaq
olmaz ki, deyktik elementin mənası – məna sözünün istənilən anlamında - onun işlənmə
situasiyasından asılıdır: əvvəla, deyktik elementin denotatı nitq aktının kontekstdən kənar
qurula bilməz - o nitq aktına obyektin münasibəti ilə müəyyən edilir, onun iştirakçılarına və
ya məkan –zaman xüsusiyyətlərinə münasibətlə müəyyənləşir, ikincisi isə, deyktik sözün
linqvistik mənası nitq aktı kontekstinə müraciətsiz təsvir oluna bilməz, deyktik sözün mənası
kimi – bu qayda onun denotatınin nitq aktının və ya onun iştirakçısının kontekstinə obyektin
münasibətinin qurulmasıdır. Məsələn, şəxs əvəzlikləri tipik deyktik əlamətlər kimi konkret
nitq aktlarında istisna olaraq funksiya yerinə yetirirlər. Digər aktualizatorlarla birlikdə onlar
dilin sistemli vasitələrinin ötürülməsi kimi vacib bir funksiya daşıyırlar, onların nitq istifadəsi
planında və söyləmin formalaşmasında mühüm rol oynayırlar.
Bu fəsildə deyksisin təsnifatı nəzərdən keçirilir və məkan deyksisinin öyrənilməsinə daha
çox diqqət yetirilir. Məkan deyksisinə münasibətdə onun şərhinə aid bir neçə aydınlıqlar
təqdim olunub. Nitq müəllifinə münasibətdə yaxınlıq/uzaqlıq anlayışının fərqi əvəzinə
danışana münasibətdə məkanın yerini daha dəqiq təyin etmək üçün bir neçə cəhdlər edilmişdir.
Belə ki, yerləşmə aşağıdakı kimi müəyyən olunur: a) kodlaşdırma yerinin özü, b) kodlaşma
yeri ilə bağlı olan məkan və heç də kodlaşma yeri ilə bağlı olmayan məkan (7, 146).
G. Rauh deyksisə münasibətdə daha dəqiq təsvir sistemi təklif etmişdir (7, 132). Bu
nəzəriyyə ilə razılaşaraq, məkan deyksisini belə təsəvvür etmək olar:
1. mərkəz, 2. birbaşa əlaqə, 3. sahə ilə əlaqə, 4. əlaqənin yaranması.
Lakin məkan deyksisinin belə dəqiqliyi deyktik vahidlərin işlənməsinin bütün hallarını
əhatə edə bilməz. Məsələn, /up və down /sözönlərinin funksionallaşması müəyyən dövrdən,
yəni iş görən şəxsin vəziyyətindən tutmuş bu deyktik vahidlərin işlənməsinə qədər olan
dövrdən asılıdır. Əgər icraçı uzanılı vəziyyətdədirsə, onda up /sit up/, ayaq üstündədirsə isə
down /sit down/ işlənir. Belə olan halda, deyktik vahidlərin düzgün işlənməsi üçün daha digər
parametrlərin hesabatı tələb olunur.
Əvvəllər qeyd edildiyi kimi, əvəzliklərdən və bir neçə zərflərdən başqa bəzi bir neçə

34

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

feillər və sifətlər də deyktik sözlər sayılırlar ki, bunların da mənası danışana istinad ilə sıx
bağlıdır. Belə deyktik sözlərə feil cütlükləri olan come/go, bring/take, feilləri aiddir ki,
bunlarda da cütlüklərdən birinin seçimi danışanın məkanı nöqteyi nəzərindən hərəkətin
qarşılıqlı əlaqəsindən asılıdır: /come və bring/ danışana yönələn hərəkəti ötürür, /go və take/
feilləri isə danışandan istiqamətlənən hərəkəti ötürür. Deyktik mənalı feillərin funksional
spesifikası digər bir xüsusiyyətlə də xarakterizə olunur. İngilis dilində dialoqda adətən
danışanın nöqteyi nəzərindən adresatın uyğunlaşması prosesi baş verir. /Come here/:
çağırışına cavab olaraq təbii ki, /come/ feilinin /I am coming/ forması işlədilir, belə ki, adresat
özünü danışanın məkanında təsəvvür edir və onun nöqteyi-nəzərini qəbul edir.
Deyksisi araşdırarkən onun çoxlu miqdarda növlərinə rast gəldik və bu iş işarənin bir neçə
növünü özündə birləşdirən deyksis sferası üzərində qurulmuşdur.
Bu, hər şeydən əvvəl, danışıq aktının iştirakçılarına — danışan və adresata işarədir (1-ci
və 2-ci şəxslər: /I/ - (mən), /you/ - (sən), /we/ - (biz), /my/ - (mənim), /your/ - (sənin), /our/ (bizim) və s.
– nitq predmetinə işarə - obyekt və ya insan, bunlar da üçüncü şəxsin əvəzlikləri ilə ifadə
olunur.
– söyləmin obyektinin uzaqlıq dərəcəsinə işarə, işarə əvəzlikləri /this/ - (bu), /that/ - (o) ilə
ifadə olunur.
– hadisə və faktın məkan və zamanca yerləşməsinə işarə, əvəzlik zərfləri/here, now/ və
həmçinin zamanın feil kateqoriyaları ilə ifadə olunur (9, 89).
Nəticə etibarılə şəxs, məkan və zaman deyksisləri meydana çıxır. Şəxs deyksisi dedikdə
şəxs deyksisi ifadəsinin işarəsiz vasitələri başa düşülür, yəni 3-cü şəxsin əvəzlikləri anlaşılır
ki, bunlar da işarəedici jestlərlə müəyyən olunur, lakin jestlər bu zaman istifadə edilməyə də
bilər. Və nəhayət məkan və zaman deyksisləri iki əsas növün formal elementləri ilə dünya
dillərində mövcud ola bilirlər: adlıq qrupları və zərf tipli elementlərlə. Buna əlavə olaraq bir
çox dünya dillərində zamanın ifadəsi üçün eyniadlı qrammatik kateqoriya mövcuddur. İngilis
dilində nitq hissələri ilə bağlı olaraq məkan deyksisi işarəedici isimlərlə/cansız this/,
sifətlərlə/such/, yer zərfləri ilə/here, there/, zaman zərfi/no/), tərzi-hərəkət zərfi/thus/ və
digərləri ilə xarakterizə olunur.
Müasir inkişaf mərhələsində dilçilik dildə ünsiyyət prosesinin bilavasitə araşdırılmasına
böyük maraq göstərir. Buna rəğmən dil fenomeninin funksional aspektinə, həmçinin söyləmin
praqmatik aspektlərinə müraciət etmək vacibdir. Deyksis cümlənin yaranma prosesində,
həmçinin onun danışıqda reallaşmasında tətbiq olunan əsas kateqoriyalardan biridir.
Həmçinin onu qeyd etmək lazımdır ki, deyksis ədəbi söyləmin komponentlərinin
aktuallaşdırılması üçün bir üsul kimi hesab olunur.
Adətən deyksis elementlərinə işarəedici və şəxs əvəzliklərini aid edirlər. Buraya yer və
vaxt bildirən şəxs əvəzlikləri daxildir. Deyksisin bir çox mənası var, bu da onu anlamaq üçün
müxtəlif yanaşmalar tələb edir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, deyksisin xüsusiyyəti deyktik
ifadələrin kommunikativ aktın əsas koordinatlarına işarədir (9, 97). Deyksisin ilkin anlama
cəhdləri ilə müqayisədə müasir dilçilik xeyli irəliyə getmişdir (10, 93). Bu gün dil ifadələri və
digər işarələrin istifadə üsulu adı altında, ünsiyyətin iştirakçıları, yeri və vaxtı danışıq aktının
fiziki koordinatlarına müraciətdən asılıdır. Deyksis anlayışının müəyyən edilməsinə böyük
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ehtiyac var. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu gün deyksisin tipologiyasına aid məsələ
müzakirə doğurur. Buna səbəb bu məsələ haqqında müxtəlif bölgülərin mövcudluğudur. D.A.
Akselrud öz əsərində deyksisləri vəziyyət və mətni üsullara bölür (1, 68). Vəziyyəti bildirən
deyksislərə müəllif şəxs, məkan və temporal növləri aid edir. Bizcə D.A. Akselrudun vəziyyət
və mətni üsullara bölümü doğrudur (1, 99).
Bu bölmə ingilis dilində məkan deyksisinin fenomeninin öyrənilməsinə həsr edilib.
Mövzunun aktuallığı koqnitiv, kommunikativ - praqmatik, antroposentrik cəhətdən müasir
dilçiliyin aktual olması ilə şərtlənir. Dilin fəaliyyətinə aid məsələləri tədqiq edərək şüurunda
dünya haqqında fərdi və sosial təcrübəyə malik insanın amili daha çox əhəmiyyət kəsb edir.
Dilçilikdə funksional paradiqmin xüsusiyyəti özündə kommunikativ və koqnitiv yanaşmaları
birləşdirir. Onlar öz növbəsində dilin funksional – kommunikativ aspektlərinin öyrənilməsi və
koqnitativ üsulların istifadəsinə yönəlib.
Tədqiqat göstərir ki, məkan görünüşlərinin tədqiqi çox vacibdir. Bu vaciblik ondan
ibarətdir ki, o insan şüurunda dünyanın düzəlişi üçün bir formadır.
Məkan nitqin yaranması üçün universal təşkilatçı mərkəz kimi çıxış edir. Hər bir mətnin
məna və formasında dünyanın məkan mənası fiksasiya olunur.
O.Q. Bondarenko düzgün vurğulayır ki, deyksis situasiyanın, dildə həqiqətin bir hissəsinin
əks olunmasını bildirən vəziyyətin komponentlərinə işarə ilə əlaqədardır. Bu komponentlərin
əsası yer və vaxt kommunikantları olduğu üçün deyksisin əsas növləri şəxs, məkan və zaman
olmalıdır. Məkan və vaxt deyksisi bir-biri ilə yaxından əlaqədardır (3, 138).
Q.Reyxenbaxdan başlayaraq zaman deyksisı üç cür göstərilir:
1) verilən mətnin zamanı (speech time);
2) hadisənin zamanı (event time);
3) vaxtda çıxış nöqtəsi (reference time) (8, 102).
Yaxın zamanlarda V.Erix bu zaman anlayışlarını məkan deyksisinə aid etmək üçün cəhd
etmişdir (10, 86). O “danışanın yerini”, yəni onun fiziki cəhətdən tutduğu yeri, “denotativ
fəza”, yəni danışanın deyktik ifadə ilə bildirdiyi fəza və “fəzada çıxış nöqtəsi”, yəni fəzaya
uyğun müəyyən olunan denotativ fəzanı ayırır (10, 98). Məkanın bu üç sahəsi bir-biri ilə,
yalnız əlavə deyksis halında uyğunlaşmır.
“Danışanın yeri” anlayışı bizə heç də məhsuldar görünmür. Lakin V.Erixin təklif etdiyi
ümumiləşdirməni bütövlükdə qəbul etsək, zaman və məkan deyksisinin eyni təsvirlə
assimilyasiya olunması haqda düşünmək səhv olardı. Bir sıra əhəmiyyətli münasibətdə onlar
ayrılır. Onların simmetrik olmaması birinci növbədə iki əsas sözün –/burada və indi/ –
simmetrik olmamasında görünür. Sadə dildə “deyktik eynivaxtlıq” prinsipi istifadə olunur,
burada müvəqqəti çıxış nöqtəsi /indi/ danışan və dinləyən üçün eynidir (10, 102).
Məkan deyksisi söyləmin məkan kontekstilə eyniləşdirilməsi mexanizmidir. Məkan
deyksisinə işarə əvəzliklərini, yer bildirən zərfləri, həmçinin bir neçə istiqamət və hərəkət
bildirən feilləri də aid edirlər. Dilin deyktik funksiyalarına həsr edilmiş tədqiqat işlərində
məkan deyksisi təsnifatın müxtəlif variantlarında dəyişmədən iştirak edirlər, baxmayaraq ki,
müəlliflər onu söyləmin istiqaməti mərkəzindən asılı olaraq müxtəlif cür adlandırırlar:
deyksisin endoforik və ekzoforik növü kimi. Məkan deyksisi üçün danışandan əlavə bir
komponent – seyr edən də əhəmiyyətlidir. Məkan deyksisi, həmçinin fəza deyksisi kimi də
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tanınır və söyləmə uyğun olan fəza yerləşmələri ilə bağlıdır (3, 98). Məkan deyksisi danışıq
aktında olan iştirakçıların yerləşməsinə nisbətdə olan fəza yerləşmələrinin
kodlaşdırılmasından bəhs edir. Danışana yaxın, yəni proksimal və danışandan uzaq, yəni
distal kimi fərqlər, ümumiyyətlə, demonstrativlərdə, yəni işarəedicilərdə kodlaşdırılır. Bunlara
misal olaraq ingilis dilində /this, these/ (proksimal), /that, those/(distal) işarə əvəzliklərini və
yer bildirən deyktik zərfləri, məsələn, /here/(proksimal), /there/(distal) zərflərini göstərmək
olar. Deməli, şəxs deyksisinə uyğun olaraq yerləşmə, ya danışan, ya da həmsöhbət, yaxud
şamil olunan şəxs və obyektlər ola bilər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ingilis dilindəki ən
yayılmış nümunələrə /here və there/ və işarə əvəzlikləri olan /this/ və /that/ aid etmək
olar.Məsələn:
1. /I enjoy living in this country/.
(Mən bu kənddə yaşamaqdan zövq alıram).
2. /Here is where we are planning to play our wedding party/
(Toyumuzu etməyi planlaşdırdığımız yer buradır).
3. /She was sitting over there/.
(O orada oturmuşdu)
4. /Just you turn up there in the fall and it will be all right.Just try and turn up there./
(Sadəcə orada, şəlalədə yuxarı qalx və hər şey yaxşı olacaq. Sadəcə çalış orada yuxarı
qalx.)
5./Thank you for having kept your word to stay as my guests, she began.It’s not bad here,
really/.
(Mənim qonağım olmaq üçün tutduğun sözünə görə təşəkkür edirəm, o başladı. Doğrudan
da bura pis deyil.)
/Here, there/ və this/ that/ ifadələri danışandan uzaq və yaxın məsafəni bildirir:
Fiziki uzaqlıq və yaxınlıq
Əqli və psixoloji məsafə və yaxınlıq.
Məsələn:
/I am not here now/
(Mən indi burada deyiləm).
/”I see nothing here” he said. “It is really very simple”/
(Mən burada heç nə görmürəm, o dedi. Bu həqiqətən də çox sadədir.)
Birinci cümlə semantik baxımdan məntiqsizdir, lakin praqmatik cəhətdən həqiqətdir, ona
görə ki, bu avtomatik cavab verən maşının telefonunda yazılan söyləmdir. /Now/ sözü bu
cümləni deyən şəxsə zəng çalan şəxslərin nə vaxt zəng vurmağından asılı olmayaraq həmin
ana aiddir və heç də bunu söyləyən şəxsin faktiki olaraq bu sözləri telefona yazdığı an
deyildir. İkinci cümlədə isə danışan və həmsöhbət arasında əqli məsafə nəzərdə tutulur, yəni
danışan öz həmsöhbətinə nəzərdə tutduğu problemin heç də çətin olmadığını vurğulayır və
here zərfi də məhz bu problemə işarədir.
Klassik deyktik sözlər /burada - orada/, /buraya - oraya/, /bu - o, budur/- la işarə edilən
hallarda danışan və seyr edən həmişə eyni olur. Məsələn:
/“I see nothing here” he said. “It is really very simple”/
(Mən burada heç nə görmürəm,o dedi. Bu həqiqətən də çox sadədir.)
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Lakin elə deyktik sözlər var ki, onlarda bu uyğunluq vacib deyil.
Deyksisin zamana və məkana görə istiqaməti aşağıdakı sözlərin köməyilə ifadə olunur:
/before, ago, a week ago, a week before./ Xarakterik olaraq vasitəli nitqdə dəyişən danışanla
bərabər bütün deyktik göstəricilər də əvəz olunur.
Beləliklə, məkan deyksisi dünya dillərində iki əsas tipin formal elementləri ilə ifadə
olunur: işarəedici əvəzlikləri daxil edən ad qrupları, yaxud onların analoqları /in this forest, in
this country)/ və zərf tipli elementlər /here, there/, back)/.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, ilk dəfə Azərbaycan dilçiliyində
ingilis dilində məkan deyksisinin tədqiqi yolları araşdırılır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla izah olunur ki, bu məqalə Azərbaycan
dilçiliyində deyksis anlayışı barədə yeni töhfə sayılmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu mövzu “Müqayisəli tipologiya” fənninin
tədrisində mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də elmi işçilər istifadə edə bilərlər.
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Ш. Махмудова

Аспекты исследований пространственного дейксиса
Резюме
В статье говориться, что пространственный дейксис осуществляется в языках мира
формальными элементами двух основных типов; именными группами, включающими
указательные местоимения или их аналоги(в этом городе, в этом лесу) и элементами
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наречного типа (здесь, там, туда). Существуют более сложные пространственные
Дейктические выражения, указывающие непосредственно на объекты, места
совпадающие с дейктическим центром, а через их посредство на другие объекты, места
(в соседней комнате, поблизости).
Sh. Mahmudova

Research aspects of the spatial deixis
Summary
This article deals with the spatial deixis which is implemented by formal elements of two
main types: named groups including demonstrative pronouns or their analogues (in this forest,
in this city) and elements of adverb type (here, there). There are more complex deictic
expressions denoting place not showing the objects or place coinciding with the deictic centre
directly, but through their mediation to other objects, places (in the neighborhood, near).
Redasiyaya daxil olub: 08.01.2018
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Dil tarixinin və etnorafiyasının öyrənilməsində toponimlərin rolu böyükdür. Çünki bu
prosesdə elə dil faktları saxlanmışdır ki, onlar ingilis dilinin, mədəniyyətinin öyrənilməsində
əvəzedilməz mənbədir.
Toponimlərin etimologiyasından bəhs edən müəlliflər H.Dorfer, L.Q.Qertsenberq və
P.Ceyms qeyd edirlər ki, eyni ad bildirən sözlər bəzən müxtəlif dillərdə eyni mənanı kəsb etsə
də, onlar əksər hallarda leksik, fonetik və qrammatik dəyişikliklərlə müşahidə olunur [5, 228].
Məsələn,
Alp – alp (igid, qəhrəman)
Zenith – zenit (zirvə)
Göründüyü kimi, ayrı-ayrı toponimlərin və toponimlərin mənşəyini izləyərkən bizdə dilin
inkişaf tarixini müəyyənləşdirmə imkanı əmələ gəlir. Bu öz növbəsində nəinki dilin tarixinin
öyrənilməsi sahəsini, eləcədə tarixi qrammatikanın öyrənilməsini asanlaşdırır.
Böyük Britaniya ərazisində coğrafi yerlərə verilən adlar tarixin müxtəlif dövrlərində əmələ
gəlmişdir. Məlumdur ki, toponimlər bilavasitə coğrafiya elmi ilə bağlıdır, lakin onların
mənası dilçilik elminin köməyi ilə açılır və məhz bundan sonra həmin adlar tarixi tədqiqatlar
üçün əlavə, bəzən də yeganə mötəbər mənbəyə çevrilir.
Toponimləri coğrafi obyekt növləri üzrə öyrənmək elmi cəhətdən daha faydalıdır. Çünki
İngiltərənin toponimlər xəritəsi olduqca zəngin və rəngarəngdir. Bu toponimlərin bəziləri,
peşə sənətkarlığını, bəziləri yer adları, bəziləri də bu və ya digər hadisə ilə əlaqədar nəsil və
tayfa birləşmələrini birləşdirir. Həmin sözlərin bir qismi öz ilkin formasını saxlamış, bir qismi
isə müəyyən fonetik dəyişikliyə uğramışdır. Bununla belə, yerli məskunlaşmış adamlar bəzən
toponimləri müxtəlif səbəblər üzündən bir şəkildən başqa şəklə salır, mənsub olduqları dilin,
dialektlərin və yaşadıqları dövrün xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırır. Bu vəziyyət toponimlərin
tarixini, hansı tarixi xronoloji qata məxsusluğunu müəyyənləşdirmək işində çətinlik törədir.
Həmin çətinliyi aradan qaldırmaq üçün əhalinin ana dili, yerli şivələri, iqtisadi vəziyyəti
nəzərə alınmalıdır [2, 45].
Böyük Britaniyanın ərazisi müxtəlif mənşəli toponimlərlə zəngindir. Onların araşdırılması
təkcə forma və məzmun xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə məhdudlaşmır, eyni
zamanda qədim təsəvvürü, dünyagörüşü, məskunlaşma tarixi və s. barədə məlumat almağa
imkan yaradır.
Böyük Britaniyanın ərazisində italyan, alman, fransız və s. mənşəli toponimlərə rast
gəlinir. Onların tədqiqi bəzən mübahisəli mülahizələrlə nəticələnir. Belə toponimlərin
mənşəyinin müəyyənləşdirərkən qarşıya çıxan bir çətinlik də onların yarandığı dövrü əks
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etdirən yazılı mənbələrin az olmasıdır.
Bəzən elə toponimlərə rast gəlmək olur ki, onların birinci komponentini təşkil edən sözün
mənşəcə hansı dilə aid olduğunu müəyyənləşdirmək çətin olur, lakin onlardan yeni
toponimlər yaranır [4, 127].
Məsələn, Salis-ad-Salisbury plain- Salieber düzənliyi; York-Yorkshire; Castra-CasteeMilitary Camp; Vallum – Wall-Hadrians wall - Antonine’s wall; Camb – Cambridzeshire;
Via Strata – Street – Walling Street - Ermine Street.
Müəyyən tarixi hadisələrlə əlaqədar olaraq müxtəlif dövrlərdə əhalinin bir yerdən başqa
yerə köçməsi nəticəsində yaranan toponimlər də vardır. Bu cür toponimlərə belə bir misal
göstərə bilərik:
Lough və weagh sözlərinin birləşməsindən yaranan sözlər İrlandiyada nəhəng su yolunu
bildirir. Lough-Lomond və Lough-ness eyni kökdən yaranıb, Şotlandiyada da eyni mənanı
ifadə etmişdir.
Toponimlərin yaranma hallarını V.A. Nikonov, A.V. Superanskaya, V.A. Jurkeviç kimi
tədqiqatçılar araşdırmış və toponimiyanın bir elm sahəsi kimi formalaşmasında onların
əvəzsiz xidmətləri olmuşdur.
Böyük Britaniya ərazisində olan toponimlərin semantik, qrammatik xüsusiyyətləri və
etimoloji təhlili barədə maraqlı fikirlər mövcuddur. Məlumdur ki, dil tarixinin, eləcə də,
xalqın tarixinin və etnoqrafiyasının öyrənilməsində toponimlər mühüm mənbələrdəndir.
Çünki onlarda dilin leksik-morfoloji xüsusiyyətləri müəyyən sinxronik aspektdə əks olunur.
Toponimlər morfoloji dəyişikliklərə məruz qalmalarına baxmayaraq, onlar dilin qrammatik
quruluşundan da möhkəmdirlər. Belə ki, əksər toponimlərin yaranması və dil sistemində
özünə yer tutması dilin ümumi leksikası ilə bağlıdır. Nəticə olaraq, dildə olan toponimlər,
dilin özü qədər qədimdir.
Leksik yolla sözlərin əmələgəlmə prosesində göründüyü kimi, morfoloji yolla əmələ gələn
toponimlərin özü də zaman keçdikcə sadə sözlərə çevrilir. Beləliklə, müasir ingilis dilində
sözlərdən düzəltmə sözlər, sadə və düzəltmə sözlərdən mürəkkəb sözlərin əmələ gəldiyi
halda, öz tarixi inkişafı etibarilə bunun tam əksi olaraq əvvəl mürəkkəb sözlərin əmələgəlmə
prosesi yaranmış, bu prosesdən düzəltmə sözlərin yaranması prosesi meydana gəlmiş və
düzəltmə sözlərin sadə sözlərə çevrilməsi prosesi onu təqib etmişdir [1, 33].
Deməli, müasir ingilis dilində öz tərkib hissələrinin müstəqil leksik məna ifadə etməsinə
görə (for example – Mead + ow ) mürrəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi düzəltmə sözlərin (for
example, waterfall) əmələ gəlməsində nisbətən daha aydın və sonrakı bir hadisə kimi görünsə
də, söz yaradıcılığı prosesinin ilk mərhələsini təşkil etdiyi üçün daha qədim olub, daha
mürəkkəb bir inkişaf yolu keçmişdir. Bu o deməkdir ki, ingilis dilində əvvəl mürəkkəb
sözdüzəltmə prosesi əmələ gəlmiş, sonra bu prosesdən düzəltmə söz prosesi törəmişdir.
Bir çox alimlər sözlərin şəkilçiləşmə prosesini izah edərkən bildirirlər ki, tam mənalı sözlər
əvvəl köməkçi sözlər yerinə keçir, sonra isə qrammatik funksiya daşıyan bir ünsürə çevrilir.
Bizim fikrimizcə, şəkilçilər, xüsusilə söz yaradıcılığı prosesində, coğrafi yerlərə verilən
adların əmələ gəlməsində iştirak edən şəkilçilər, ancaq sözlərin əvvəlcə köməkçi söz yerinə
keçməsi və sonra da şəkilçiləşməsi yolu ilə deyil, eyni zamanda toponimlərin leksik və
fonetik tərkibinin dəyişməsi və müstəqilliyini itirməsi yolu ilə əmələ gəlmişdir.
Məsələn, Sookhalm – Sukm; Avon - çay deməkdir; Cumb – Eastcomb, Duncombe; Oxford – Oxford; May – fair – mayfair; Pen –Pennines və s. [3, 234].
Toponimlərin verilməsi tarixən hərhansı ölkənin tarixi, coğrafi şəraiti və inkişafı ilə bağlı
olmuşdur. Toponimlərin verilməsi əhalinin tərkibi və məskunlaşma tarixi, tapılmış arxeoloji
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abidələr, binalar, məbədlər, qayaüstü yazılar və onlar haqqında yaranmış rəvayətlər əsasında
baş verir.
Ölkənin məskunlaşdığı coğrafi mövqe, dəniz səviyyəsinə görə yüksəklik, dağa, dənizə,
çəmənliyə yaxınlıq, mövcud çaylar, göllər, bulaqlar da müxtəlif toponimlərin yaranmasını
şərtləndirə bilər. Yaranmış dil vahidləri – toponimlər tarixi öyrənmək üçün dil faktlarına
çevrilir və xalqın mənəvi tarixinin tərkib hissəsi olur.
Böyük Britaniyada mövcud olan toponimlər qədim qonşu xalqların da coğrafi anlayış və
faktlarını öyrənməyə imkan verir. Anql, saks, yut adlı german tayfaları Britaniyada
yerləşdikdən sonra, onların dili qitədəki german dialektlərindən ayrılaraq xüsusi inkişaf yolu
keçmişdir.
Məqalənin aktuallığı. Dilçilikdə sözün məna sisteminin öyrənilməsi müasir dövrdə ən aktual
problemlərdən biridir. Toponimlər də dilin leksik qatını təşkil etdiyindən aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə toponimlərin yaranma dövrünə və şəraitinə, eləcə də
başqa dillərin təsiri altında formalaşmasına aydınlıq gətirilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Toponimlərin öyrənilməsi, onların dil vahidi
kimi lüğət tərkibinin zənginləşdirilməsini nəzərə alaraq bu mövzunun gələcəkdə
mühazirələrdə və bu sahəyə aid praktik kurslarda, tədris vəsaitlərinin hazırlanmasında istifadə
etmək olar.
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Этническое происхождение британских топонимов
Pезюме
Статья посвящена этническому происхождению британских топонимов. Отмечается,
что топонимы, существующие в Великобритании, со временем меняются с
фонетической и лексической точек зрения
N. İbragimova

The Ethnic Origin of British Toponyms
Summary
The article focuses on the ethnic origins of British toponyms. There is noted that the
toponyms existing in the UK are eventually changing from phonetic and lexical point of view.
Redaksiyaya daxil olub: 18.12.2017
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Xətayi yaradıcılığının terminoloji təsəvvüf mündəricəsi
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Ключевые слова: Коран, Xataи, суфизм, поэзия, символ
Key words: Koran, Hatai, sufism, poetry, symbol
Xətayi poeziyasının təsəvvüf mündəricəsi özünün bir sıra səciyyəvi cəhətləri ilə özündən
əvvəl və daha sonrakı dövr irfan şairlərinin yaradıcılığından fərqli olan prinsipləri ilə diqqəti
cəlb edə bilir. Belə ki, ümumi təsəvvüf poetizmi heç də konkret təsnifat bölümləri ilə deyil,
əksinə, elmi - imamiyyə çağlarının ilkin mərhələlərində özünün klassik ezoterika
ənənələrindəki «Qummir», «Summir», «Hummir», «Cummir» və «Şummir» mərifət
təsnifatları ilə bəlli olan tarixi ənənələr səciyyəsinə malik idi.
Azərbaycanın görkəmli şairi Xətayinin yaradıcılığının terminoloji təsəvvüf mündəricəsini
geniş poetik materiallar əsasında öyrənilməsi əsas məqsəd hesab olunur. Bu baxımdan təsəvvüf
şeir şərhlərinin klassik alimlərindən hesab edilən Şeyx Mürtəza Ənsari özünün «Favaidul usul
və huvə rəsail» kimi şərqin irfan ədəbiyyatı abidəsi olmaqla xüsusi qiymətə malik əsərində
bütünlüklə həm «Qummir», həm «Summir», həm «Hummir», «Şummir» və eləcə də
«Cummir» kimi möhtəşəm irfani təsəvvüf mündəricəsi ilə bəlli olan elmi-nəzəri kitabəsində
bu anlayışların analitikasını təqdim etmişdir. Bu baxımdan funksional irfan mərifət
bölümlərinin terminoloji sistem təqdimatları da məhz Şeyx Mürtəza Ənsariyə məxsusdur
Əslində, özünün ilkin nəzəri prinsiplərini «Peyğəmbər bülbüləsi» adı ilə bəlli olan
abidədən ehtiva etmiş həmin beş kitabə «Qızılbaşlar»ın mərifət fəlsəfəsinin «Lima turid»
«Fadal biha» «Şadal məal» «Mucəlləm» «İşdad» «İfdal» kimi nəzəri konseptuallığı ilə irfan
tarixinə düşmüş monomental nəzəri terminologiyasını intişar etdirmiş oldu. Bu baxımdan
elmi - irfan ədəbiyyatında Molla Sədraya məxsus olan «Şərqin təsəvvüf tarixində ifdal
çomağını əlinə ala bilən yeganə şəxs fəqət Şah Xətayi oldu» deyimi də fikrimizin elmi əsasını
ehtiva mənada xüsusi əhəmiyyət kəsb edə bilir. Qızılbaşların yaradıcılıq üslubunun başlıca
keyfiyyətlərindən biri də
təsəvvüf üzərində çox dayanmadan, əsasən «mucəlləm»
anlayışlarının mərifət zənginliyini tərənnüm etməklə əqaidi - irfan
ezoterizminin
hermenevtika mətləblərini qabartmaq idi. Məhz bu xüsusiyyətlər qızılbaşlığı başqa
mərifətlərdən ayırır, Şeyx Syutinin təbirincə ifadə etsək, onları «irfanın qibləsinə» çevirirdi.
Böyük irfan alimi özünün məşhur «İstehsaluş - şeir ələ mövduatini» əsərində bu
xüsusiyyətləri bəlağət mündəricəsi ilə tərənnüm edərək yazırdı: «Mücəlləm mərifəti ilə
yoğrulmuş qızılbaş irfanı elə bir bülbül nəğməsinə çevrilmişdir ki, bu sətrlərdən törəyən
sevgi şeirinin müqabilində kişilər diz çökər, qadınlar isə göz yaşı axıdardı». (7) Xətayi
yaradıcılığında özünün daha geniş əhatə dairəsi ilə nəzərə çarpan «Mücəlləm» anlayışı
«Qurani - Kərim»in «Ənbiya» surəsinin iyirmi iki və iyirmi üçüncü ayələrində öz əksini
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tapmışdır. «Mücəlləm» lüğəvi mənada gizlində olan bəsit məsələni aşikarda mürəkkəb
məsələyə çevirməkdir. İrfanşünaslıqda bir termin olmaqla kifayət qədər çevik işlək dairəsi ilə
seçilən «mücəlləm» lüğəvi anlamından daha dərin mənalar ezoterizmi ilə də diqqəti cəlb edir.
Belə ki, irfan mətnşünaslığında ədədi silsilədən rəmzi silsiləyə zehni yolla keçid almaq
anlayışına mücəlləm deyilir (7). Xətayi yaradıcılığının irfan əxlaqında saqif mərifəti kimi və
əsasən daha zəngin poetik mündəricə ilə diqqəti cəlb edən irfani anlayışlardan olmaqla
«Şəmsiyyə» mərifəti əhatəli şəkildə özünü nümayiş etdirə bilir. Klassik təsəvvüf fikir
tarixində bu mövzu dar çərçivədə öz əhatə dairəsini tapmağına baxmayaraq, irfani mərifət
anlamlarına görə incə səciyyəviliyi ilə diqqəti cəlb edir. Belə ki, «Şəmsiyyə» təkkə və
zaviyyələrə aid olan məsələ deyil. Bu mərifət anlayışına görə xüsusi ilə ruhu deyil, cismi
ruhani mündəricədə tərbiyənin irfan əxlaqıdır. Təsəvvüf trixində demək olar ki, əsasən Şeyx
Tustəriyə məxsus olan şeiriyyətdə şəmsiyyə mərifəti Xətayi yaradıcılığında özünün praktik
səciyyəsi ilə aydın şəkildə diqqəti cəlb edə bilir. İrəlidə qeyd etdiyimizə rəğmən - Şeyx
Tustəri Şah İsmayılın şeiriyyət müəllimi olmuşdur. Məhz şəmsiyyə əxlaqının təzahürləri
Xətayi qələmində bu məna anlamlarının aydınlığı ilə diqqəti cəlb edə bilir:
Sirri kəşf et fitridən afaqun olsun sənin,
Seyr edər aləmdə zərr, şəmsiyyədir əsl tənin.
Qeyd etmək lazımdır ki, «Şəmsiyyə» anlayışı özünün «istebrac» mərifətinə görə daha
dərin ezoterik səciyyə anlamları ilə diqqəti cəlb edə bilir. Belə ki, Xətayi yaradıcılığında bu
anlayış daha geniş məna dərinliyi ilə nəzərə çarpa bilir. Bəlağət elmində şəmsiyyə mövzusu
onun predmetlərindən sayılmır. Amma, təsəvvüfdə şəmsiyyə mərifətinə yetişmiş ariflərin
bütün misraları onun ruhundakı fitri sirrlərin şölələridir. Bu mərifət anlamlarının irfanca
məntiqi ifadəsi «istebrac» istilahi deyimi ilə qəliblənir ki, bu da tarixi zənginlik batiniyyəti ilə
«Qurani - Kərim»də «Yasin» surəsi otuz səkkizinci ayə, «Ərrəhman» surəsi beşinci ayə və
«Şəms» surəsinin birinci ayəsindəki ezoterik hermenevtizmlə bağlıdır. Klassik şərq
ədəbiyyatında «istebrac» mərifətinə münasibət batini təsnifatla diqqəti cəlb edir. Belə ki,
«Qummir» ardıcılları «istebrac»ı «Lima - Turid»dən, «Summir» ardıcılları isə «Ulfətul Kulmiyyə»dən hesab edirdilər. Xətayi isə «Hummir» ardıcıllarından olduğu üçün bu məsələni
tamamilə fərqli yöndən «İştad»dan hesab edirdi. Xətayinin hər bir beytində mərifət
«Qummir»dən gəlsə də, əksinə, səciyyəvi baxımdan «Məntiqi - bülbülə»sində bütün
mənbələr «Hummir» əsasında qisimlərə bölünmüşdür. Qeyd etmək lazımdır ki, əsas mərifət
istiqamətləri isə daha çox «Şadal - məal» ezoterizmi ilə diqqəti cəlb edir. «Şadal - məal»
anlayışı təsəvvüf poeziyası tarixində əsasən Xətayi yaradıclığına məxsus olan anlayışdır. Bu
irfani mərifət «Qurani-Kərim»in «Qələm» surəsindəki birinci və ikinci ayələrin batiniyyətini
özündə ehtiva etməsi ilə səciyyəvidir. Qeyd etmək lazımdır ki, «Şadal - məal» barədə irfani
analitika daha çox Molla Yəhyanın «Təbəqatul hikmət» və Şeyx Cəvahirin «Fəlsəfətul məntiq» əsərlərində özünü təzahür etdirə bilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Xətayinin «Qurani Kərim» üzrə müəllimi Səbzəvəri təsəvvüf və irfan elmlərinin kamil bilicisi olaraq bu
mətləbləri hələ ilk gənclik yaşlarından Xətayiyə öyrətmişdir. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki,
«Şadal - məal» mərifətinə ezoterik yol məhz «Lima - turid»dən təzahürləri ilə diqqəti cəlb
edir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, əksər qədim dövr irfan təhqiqatçıları bu anlayışa məxsusi
olaraq bəhs açmaqla, məsələnin elmi mahiyyətinə nüfuz etmənin vacibliyini vurğulamışdılar.
Belə ki, Şeyx Muhəmməd ibn Cərir Təbəri kimi böyük alimlər «Lima - turid» barədə geniş
bəhs açmağı zəruri saymışlar: «...Bu ayə maddi varlıqların ehtiva mövzusundan çox ali olan
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mənəvi aləmlərin mövzusu daxilindədir. Ona görə bu ayəni irfan və təsəvvüf alimləri eşq
aləmində qiblə seçmişdilər. Bu mərifətin «Lima Turid» adlanmasının səbəbi isə bu ayənin
möhtəvasında on yeddi mövzunun əhatə olunmasıdır: 1.məhəbbət 2. eşq 3.təvazö 4.mənəvi
yaxınlıq 5.hidayət 6.sübut 7.əhkam 8. cövhər 9.maddi varlıq 10. mənəvi varlıq 11.bənzərsizlik
12. misal 13. vidati - səbəb 14. rizayəti - həqiqi 15.ixlas 16.meraci - idraki 17. təsbiti - vücud.
«Fadal biha» isə özündə ehtiva etdiyi altı mərifəti – 1.Huzurul - hazirın, 2.Dəfi - aləm,
3.Suluki - idraki, 4. Vəqtil - muhit, 5.Mərufətul - zərrə və Fitrətul - qiyas anlayışlarını əhatə
edir. (7,3)
Bizim araşdırmalarda ilk dəfə olaraq tədiqiqata cəlb olunan Xətayinin beş divanı «Talibul - Eşq», «Həqiqətul - Mənaz», «Əs - suhuf», «Əl-Behişt» və «Merac» divanları ən
qədim irfan abidələri olmaqla Azərbaycan xətayişünaslığına fərqli baxış və Azərbaycan
təsəvvüf ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Üç böyük irfan
abidəsini özündə ehtiva edən «Talibul eşq» divanı «Şəriəti - Bülbülə»,«Hikməti Bülbülə» və
«Məntiqi bülbülə» kimi müstəqil mərifət səciyyələrini özündə birləşdirmiş zəngin əhatə
dairəsi ilə seçilən mükəmməl irfan abidəsidir. Xətayi 1509-cu ildə başladığı bu divanı
ömrünün sonuna qədər yazmışdır. Digər Xətayi divanlarından fərqli olaraq «Talibul eşq» öz
mərifət səciyyəsini «Qummir», «Hummir», «Summir» və «Cummir» kitabələrindən ehtiva
etmişdir. İlk babları Muğanda qələmə alınmış bu divan mərifət və hikmət səciyyələrini
«Qurani-Kərim», «Nəhcul bəlağə» və Peyğəmbər hədislərindən götürmüşdür. Bütün bu
xüsusiyyətlərə əsasən belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, Xətayinin təsəvvüf dünyagörüşü
irfanşünaslıq tarixinin ən qədim elmi-nəzəri prinsiplərini özündə ehtiva etməklə, sistemli
poetik düşüncə tərzinin Azərbaycan klassik poeziyasının Şərqin ədəbiyyat tarixində xüsusi
tarixi ədəbi mərhələsidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, «Talibul eşq» divanı Azərbaycan
xətayişünaslığında ilk dəfə bizim tədqiqatımızda elmi təhlilə cəlb olunmasına baxmayaraq,
ərəbdilli təsəvvüf mündəricəli tədqiqatlarda özünün geniş elmi təhlil əhatə dairəsinə görə
müxtəlif irfani mərifət araşdırmaları baxımından bəlli səciyyəvi analitikası ilə diqqəti cəlb edə
bilir. Bu mənada bu divan ümumən təsəvvüfün mövzu mündəricəsindəki elmi-nəzəri
baxışların sistemli əhatəsinə görə çevik mərifət zənginliyi bəlli faktorallığa malikdir. Nəzərə
almaq lazımdır ki, Xətayi yaradıcılığının başlıca səciyyəvi xüsusiyyətləri olan irfan və
təsəvvüf mündəricəsi özünün mərifət istinadlarına görə risalət, nübüvvət, elmi-imamiyyə və
eləcə də «Qurani-Kərim»in bəyani təzahürlərinə rəğmən ezoterik tarixiliyi baxımından ciddi
elmi analitik düşüncə tərzinin qədim abidəsi hesab olunmaqla, əslində, çox böyük ictimai
təbəddülatlar mərhələsinə görə digər dini abidələrdən - «Tövrat», «Zəbur», «İncil» və bu
sıradan əksər dini kitabələrdən daha çox özünün orijinallıq səciyyəsini qoruyub saxlaya
bilməsi ilə də diqqəti cəlb edir.
Beləliklə, müəyyən etmək olar ki, qədim dövrün «Qurani-Kərim» epoxasına qədər əksər
dini abidələrin məzmun və quruluş xüsusiyyətləri müxtəlif təhrif və dəyişikliklərə məruz
qalmasından fərqli olaraq «Qurani-Kərim»in mətn mükəmməlliyi danılmaz tarixi həqiqət
səciyyəviliyinə görə mətnşünaslıq tarixinin ən bariz nümunələrindən hesab olunması ilə də
diqqəti cəlb edə bilir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı Azərbaycanın görkəmli şairi Xətayinin
yaradıcılığının terminoloji təsəvvüf mündəricəsini geniş poetik materiallar əsasında
öyrənilməsindən ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq Xətayi yaradıcılığının terminoloji
təsəvvür mündəricəsi onun yaradıcılığının ən bariz nümunələri əsasında öyrənilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali məktəblərin filologiya
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fakültələrində sufizmin və irfan fəlsəfəsinin, habelə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin, xüsusilə
Xətayi yaradıcılığının tədrisi zamanı müəllim, tələbələr tərəfindən istifadə oluna bilər.
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Терминологическо-суфийское содержание
творчества Хатаи
Pезюме
Азербайджанская поэзия средних веков отличается своей суфийской семантикой. В
этой связи особо можно подчеркнуть творчество Шах Исмаила Хатаи. В статье
исследуется суфийская семантика творчества этого великого государственного деятеля
и поэта. Автор на обширном материале из творчества Хатаи поднимает некоторые
вопросы суфийской семантики поэта. Приходит к такому выводу, что суфийская
семантика творчества Хатаи в первую очередь связана с суфийской средой того
периода. Автор раскрывает формирование понятия сафавидская-кызылбашская
литература.
Sh. Badalov

Terminological-sufi content of Khatai creativity
Summary
Azerbaijan poetry of the Middle Ages is characterized by its Sufi semantics. In this
connection, we can emphasize the creativity of Shah Ismail Khatai. The article investigates
the semantics of the Sufi art of this great statesman and poet. Author on the extensive material
from the work of Khatai raises some questions about the semantics of the Sufi poet. He comes
to the conclusion that the semantics of the Sufi art Khatai primarily associated with the Sufi
environment of the period. The author reveals the formation of the concept of Safavidkyzylbash literature.
Redaksiyaya daxil olub: 11.01.2017
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Mustafa Quliyevin klassik irs konsepsiyasında
Füzuli yaradıcılığı
Qızqayıt Süleymanova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Bakı Qızlar Universitetinin dosenti
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. N.Ş. Şəmsizadə,
filol.ü.f.d., dos. İ.M. Məmmədli
Açar sözlər: klassik irs, konsepsiya, ədəbi münaqişə, sufizm, panteizm, mistika, əruz heca,
ədəbi tənqid
Ключевые слова: классическое наследие, концепция, литературный конфликт,
суфизм, пантеизм, мистика, аруз хеджа, литературная критика
Key words: classical heritage, concept, literary conflict, Sufism, pantheism, mysticism,
syllabic, literary criticism
Klassik bədii fəlsəfi və nəzəri irsin ayrı-ayrı mərhələ və şəxsiyyətlərin milli
müstəqilliyimizin mənafeyi baxımından tədqiqi tarixi bir zəruriyyətə çevirilib. Çağdaş
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı bu baxımından iki problemlə üzləşib: bu vaxta qədər totalitar
sovet ideologiyasına uyğun gəlmədiyi üçün tədqiqatdan kənarda qalmış irs və onun
yaradıcılarının öyrənilməsi; və yanlış və birtərəfli öyrənilmiş mərhələ və şəxsiyyətlərin
yenidən araşdırılması.
Ədəbi keçmişə klassik bədii sərvətə münasibət 20-30-cu illər tənqid və
ədəbiyyatşünaslığının ən mürəkkəb ziddiyyətli problemlərindən idi. Bu problemə
münasibətdə tənqidin nəzəri metodoloji gücsüzlüyü meydana çıxırdı. Məhz bu kontekstdə
komissar və tənqidçi M. Quliyevin klassik bədii irsə konkret olaraq dahi “qəlb şairi”
Məhəmməd Füzuliyə münasibətini səciyyələndirən bəzi məqamlara nəzər salaq.
M. Quliyevin 1930 cu ildə Bakıda rus dilində çap olunmuş “Oktyabr və türk ədəbiyyatı”
monoqrafiyası Füzuli yaradıcılığına münasibətlə başlayır. Göründüyü kimi kitab
Ədəbiyyatımızın əsasən anadilli dövrünü əhatə edir. Mütəxəssislərə yaxşı məlumdur ki, bu
dövrdə yazılı ədəbiyyat tariximizin başlanğıcını Nəsimidən (M.F. Köprülü), “İslamiyyətin
zühurundan” (İ. Hikmət) hətta M.P. Vaqifdən başlamaq (F. Köçərli) ənənəsi mövcud idi.
Görkəmli ədəbiyyatşünas S. Mümtaz dərin tədqiqatlarına əsaslanaraq yazırdı “Azərbaycan
ədəbiyyatı yoxdur deyən naümidlər... biləcəklər ki, biz min iki yüz illik möhtəşəm bir
ədəbiyyata malikik və tarixi – ədəbiyyatımız Vaqifdən deyil, çox-çox irəlidən başlayır” (1,
327). dövrünün bir sıra tədqiqatçılarına o cümlədən S. Mümtazın araşdırmalarına istinad edən
tənqidçi və filosof Məmmədkazım Ələkbərli Şura yazıçılarının I Ümumittifaq qurultayına
(1934) “Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı məruzəsində yazılı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini VIII
əsrdən Harun ər Rəşidin arvadı Zübeydə xatundan başlamaq fikrini irəli sürürdü (2, 3).
Ötən əsrin 20-30-cu illərdə yazılı Azərbaycan ədəbiyyatının ilk böyük dühası mərhələ
yaradan şəxsiyyəti olaraq M. Füzuli qəbul olunurdu ki, M. Quliyevin kitabında da biz bunu
görürük. Əlbəttə bu ilk növbədə Azərbaycan ədəbiyyatının orta əsrlərdən əvvəlki çağlarının
ədəbi abidə və şəxsiyyətlərinin öyrənilməməsindən, ikincisi isə fars dilində yaradılmış zəngin
bədii irsin “Fars ədəbiyyatı” adlandırılmasından irəli gəlirdi. “M. Quliyevin ədəbiyyat tarixi
nəzəriyyəsində orijinal cəhət bununla bağlıdır ki, o Azərbaycan ədəbiyyatını tarixi xronoloji
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ardıcıllıqla izləmir, ona hər bir dövrün ən başlıca, aparıcı estetik konsepsiya və fəlsəfi
kontekstində nəzər salır. Beləliklə, Nəsimidən və Füzulidən tutmuş yeni dövrə - XIX əsrə
qədərki mərhələnin ən qüdrətli cərəyanı sufizm seçilir” (3, 174-175). İxtisasca riyaziyyatçı
olan M. Quliyev nəzəri təfəkkürə malik idi, ona görə də, klassik irsin ədəbi nəzəri
dəyərlənməsi onu daha çox məşğul edirdi. O yazırdı: “Öz ideologiyası baxımından Nəsimi
sufi mistik idi. Qüdrətli güc və inam sahibi olan Nəsimi öz ideya və görüşlərini cəsarətlə
təbliğ edirdi”. Nəsimi “Allah məndədir və təbiətin bütün hadisələrindədir” – deyirdi (4, 6).
Beləliklə, M. Quliyev Nəsimini hər şeydən öncə bir filosof sufi – mistik kimi qəbul edir.
Onun görüşlərində sufizmin daha yeni mərhələsini – hürufizmi ayırmaq istəmirdi.
Quliyev deyirdi ki, “Bütün mədəni Şərqdə məşhur olan” bir şair kimi M. Füzuli poeziyası
onu ana dilində oxuyan hər kəs üçün doğmadı. Tənqidçiyə görə, M. Füzulinin poeziyasının
sheri onun dərin xəlqiliyindədir. O, bu dahi qəlb şairinə tarixi nöqteyi-nəzərdən yanaşır. Onun
ecazkar bədiiliyini kifayət qədər görə və göstərə bilmirdi. Çünki, M. Quliyev marksist
tənqidçi idi. O, bədii formanı yüksəltməyi formalizm kimi qəbul edirdi. Klassik bədii irsə öz
dövrünün gündəlik ötəri inqilabi tələbləri ilə yanaşan M. Quliyev “Yeni ədəbiyyat yeni
mündəricə üçün köhnə şəkil, köhnə qəlib kifayət deyildir” – deyərək, bütün Şərq, o cümlədən
Azərbaycan klassik poeziyasına misilsiz bəşəri nümunələr bəxş etmiş heca və əruz vəznlərinin
yeni ədəbiyyat üçün köhnəlmiş hesab edir, yararsız sayırdı: “Əruz sufi formadır XIX əsrə
qədərki bütün klassik ədəbiyyat əruzu tətbiq etmişdir. Füzuli, Nəsimi, Sabir, S.Ə. Şirvani,
Hadi əruzun tərəfdarıdırlar. Bu köhnə şeir forması fars poeziyasına məxsusdur. Fars dilinin
fonetikasına, ritminə uyğundur.
Müasir şairlər bu formanı tətbiq edərkən, fars və ərəb sözlərindən istifadə məcburiyyətinə
qalırlar. Əruz həmçinin türk dilinin farslaşmasını da təmin edir. Köhnə ibtidai forma olan
heca türk dilinin ritminə uyğundur. Vaqif öz poemasını əsasən bu formada yaratmışdır.
Aşıqlar, xalq şairləri öz nəğmələrini öz şeirlərini yaradarkən bu formaya müraciət edirdilər.
Heca köhnəlmişdir; o poeziyaya monotonluq, yekrənglik gətirir o daha az ritmik, musiqilidir.
Biz bu sufi ibtidai mövqelərdə dayana bilmərik. Mübarizənin, yüksəlişin, ilhamın, inqilabi
ehtirasların yeni poeziyasını əruz və hecanın köhnə çərçivələrinə sığışdırmaq qeyri
mümkündür” (4, 50).
Fikrimizcə, belə münasibəti təkcə proletkultçuluq təzahürü kimi izah etmək olmaz. Burada
rus marksist tənqidinin Şərq ənənələrinin yeni ədəbiyyat və sənət üçün yararsızlığı barəsində
ötən əsrin 20-30-cu illərində irəli sürdüyü yalnış, və saxta birtərəfli konsepsiyanın da mühüm
rolu vardır. Təkcə M. Quliyev deyil, o dövrün bir çox tənqidçilərinin əsərlərində belə
mülahizələrə rast gəlmək olar. Məsələn, dövrün qüdrətli tənqidçisi Ə. Nazim “Mayakovskini
öyrənəlim” məqaləsində yazırdı: “Bugünki şeirimizdə ilk sırada böyük Puşkin-Mayakovcki
şeirindən öyrənmək şüarına zidd gedənlər şüurlumu, şüursuzmu bizi Şərq mistik ədəbiyyat
meşəsinin meymunlarına çevirməkdən başqa bir iş görmürlər” (5, 351). Füzulinin məhəbbət
fəlsəfəsini “ardıcıl idializ”in təzahürü kimi izah edən M. Quliyev onun yaradıcılığının orta
əsrlərin elmi fəlsəfi zəminində formalaşdığını, başqa sözlə intibah səhifəsini görə bilmirlər:
Füzulinin qəzəlləri panteizmlə yoğrulmuşdur, şair həyatın boşluğundan və faniliyindən
şikayətlənir. Şair filosof, onu bilmək kifayətdir ki, heç nəyi bilmək olmaz deyir və epoxasının
bütün səbatsızlığı burada ifadə olunur. Füzuli zəmanəsinin ən qabaqcıl və mədəni adamı idi.
Fəlsəfə və ictimai elmlər sahəsindəki bütün məlumatlar ona məlum idi. Onun hər şeiri misilsiz
fikir deməkdir. Şairin hər bir obrazında geniş həyati bilik, psixologiya təbiət hadisələrinin
dərin təhlili meydana çıxır” (6, 5). Tənqidçinin Füzuli haqqında bu qənaəti konseptual səciyyə
daşıyır və onunla razılaşmamaq olmaz. Lakin, onun Nizamini Azərbaycanda yaşamış fars
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şairi hesab etməsi, “qədim türk ədəbiyyatı bir neçə fars şairinin əsarətində olmuşdur” (6, 9.)
fikri ilə razılaşmaq olmaz.
M. Quliyevin Şərqdə iftixara layiq ədəbi tarixi və fəlsəfi fikir hərəkatı olan sufizmlə bağlı
mülahizələri diqqətə layiqdi. Sufizmi vahid fəlsəfi fikir hərəkatı kimi təhlil edən M. Quliyev
onun tərkibindəki təriqət müxtəlifliyini də təhlil edə bilmişdi: “Bəzi müsəlman ölkələrində
sufizm xalis mistika digərlərində isə hind buddizmi və neoplatonizmə yaxın olan panteistik
teosofiya ilə birləşirdi” (6, 68).
Klassik bədii irs, o cümlədən ədəbi tarixi prosesin mərhələləri ilə başlı fikir və mərhələlər,
M. Quliyevin ədəbi görüşlərinin tərkib hissəsini və onun aparıcı istiqamətlərindən birini təşkil
edir. Onun klassik söz sənəti ilə fikirləri birmənalı deyil. Öz dövrü kimi zəngin və
ziddiyyətlidir. Bu ziddiyyətlər isə çox vaxt tənqidçinin zövq və istedadından deyil, “dağılan
və doğulan” zəmanənin iddialarından, arxasında sırf siyasi, inqilabi maraq dayanan bu
iddiaların törətdiyi fikir ixtilaflarından ədəbi münaqişələrdən gəlirdi. “Klassik poeziyanın
dilində ərəb fars sözlərinin mövcud olması XX əsrin 20-ci illərinin ədəbi tənqidində vulqarsosioloji fikirlərin intişar tapmasına imkan verirdi” (7, 78). “Həm klassik, həm də müasir
bədii irsə münasibətdə estetik amilin sosioloji aspektə nisbətən irəli keçməsi uğrunda
mübarizə bütövlükdə 20-30-cu illər tənqidinin əsas təşəkkül istiqamətlərindən idi. Bu sahədə
M. Quliyevin sənət konsepsiyasının da rolu böyük olmuşdur”.
Bütövlükdə ötən əsrin 20-30-cu illər tənqidi və nəzəri estetik fikrini, o cümlədən Mustafa
Quliyevin sənət konsepsiyasının əsasında materialist dünyagörünüşü dayanırdı. Müasirləri Ə.
Nazim, H. Zeynallı, B. Çobanzadə, İ. Hikmət kimi o da sənətin varlığa estetik münasibətlərini
materialistcəsinə həll edir, həyatı birinci, həlledici sənəti isə ondan asılı hesab edirdi. Bu
səbəbdən də onlar “Sənət sənət üçündür” nəzəriyyəsinə qarşı çıxır “sənət xalq üçündür” xəttihərəkətini davam etdirir, başqa sözlə o dövrdə və bütün sovet zamanında məşhur olan
“İncəsənət xalqa məxsusdur” şüarını müdafiə edirdilər.
XX əsrin 20-ci illəri tənqidi o cümlədən həmin tənqidin fəal nümayəndəsi M.Quliyev
universal anlayışları izah edərkən düzgün mövqedən çıxış edirdi. Onun incəsənət haqqında
fikri buna misal ola bilər: “İncəsənət cəmiyyətin psixolojisinə, kütlənin düşüncəsinə təsirdə
bulunur, insanların zövq və təvəccöhünü təşkil edir, onların fikir və hisslərini sistemə salır” (8,
16).
XX əsrin 20-30-cu illərində M. Quliyevə yaxından bələd olan müasirləri sonralar onun
bəzi ifratlarına da düzgün qiymət verirdilər “M. Quliyevin tənqidi fikirlərində, onun işində
tədbirlərində də bəzən ifrat olurdu. Lakin bu ifrat ötəri xarakter daşıyır, onun ideya
mövqeyində əsas yer tutmurdu. Elə hallarda olurdu ki, onun ifrat kimi görünən fikri, sözü
əslində geriliyə, avamlığa, nadanlığa qarşı bir protest, bir könül hayqırtısı kimi adi norma və
vərdişlərin çərçivəsini aşmış olurdu” (9., 4). ... Bu nəslin taleyinə 37-nin qanlı represiyaları
qismət oldu.
Məqalənin aktuallığı. Klassik bədii fəlsəfi və nəzəri irsin ayrı-ayrı mərhələ və
şəxsiyyətlərin milli müstəqilliyimizin mənafeyi baxımından tədqiqi işini məqalənin aktuallığı
hesab olunmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik M.Quliyevin 1930 cu ildə Bakıda rus dilində çap
olunmuş “Oktyabr və türk ədəbiyyatı” monoqrafiyasının Azərbaycan Füzulişünaslığında
yerini ilk dəfə təhlil etməkdən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə tənqid tarixi və füzulişünaslıqla
məşğul olan mütəxəssislər, ədəbiyyat müəllimlərinə, doktorantlar, magistrantlar və
bakalavrlara fayda əxz edə bilər.
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Творчество Физули в концепции классическое
наследие М.Кулиева
Резюме
В данной статье рассматривается проблема классическое наследие в творчестве
одного из ведущего критика-литературоведа 20-30-х годов ХХ века М.Кулиева.
Разрабатывается такие спорные проблемы классическое наследие, поэтика и эстетика
Физули аруз хеджа и суфизм в азербайджанской литературе.
G. Suleymanova

Fizuli's works in the concert Guliyev's classical heritage
Summary
In this article, the problem of the classical heritage in the creative work of one of the
leading critic of the literary critic of the 20-30's, M. Guliyev, is considered. such controversial
problems are being worked out. The classical heritage, the poetics and the esthetics of Fizuli
aruz and hedge and Sufism in Azerbaijani literature.
Redaksiyaya daxil olub: 25.01.2018
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Folklor mətnlərində ədatların üslubi imkanları
və poetik funksionallığı
Mahirə Hüseynova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof.C. Cəfərov,
filol.ü.f.d., K. Səmədova
Açar sözlər: ədəbiyyat, dastan, folklor, dil, nümunə, bədii
Ключевые слова: литература, эпос, фольклор, язык, пример, художественный
Key words: literature, epos, folklore, language, example, art
Son illər AMEA-nın Folklor İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən regionlar üzrə toplanıb
nəşr edilən xalq ədəbiyyatı örnəklərində folklor dilinin spesifikasına da ciddi diqqət yetirilir,
keçən əsrin 20-30-cu illərində olduğu kimi folkloru mətnləri əsasən yazıya alındığı şəkildə
(dialekt, ləhcə, şifahi üslub və b. xüsusiyyətlərini saxlamaqla) oxuculara təqdim edilir. Bu da
o deməkdir ki, indiki mövcud nəşrlər əsasında Azərbaycan folkloru dilinin təbiəti, bədii,
leksik, qrammatik xüsusiyyətləri barədə obyektiv araşdırmalar aparmaq, obyektiv
qanunauyğunluqları aşkara çıxarmaq və oxucularda aydın təsəvvür yaratmaq mümkündür.
Atalar sözləri və məsəllərin, bayatıların, dastanların, əfsanələrin, nağılların, lətifələrin və s.
folklor örnəklərinin olduğu kimi çap edilməsinin əhəmiyyəti bir də onunla şərtlənir ki, həm
folklorumuzun, həm də dilimizin tədqiqini sürətlə irəliyə apara bilərik. Qeyd etməliyik ki,
müasir Azərbaycan dilçiliyinin və üslubiyyatının qarşısında duran ən aktual problemlərdən
biri də folklor dilinin tədqiqi məsələsidir. Folklor dilinin fonetik, leksik, frazeoloji, sintaktik
xüsusiyyətləri barədə müəyyən qədər araşdırmalar aparılsa da, morfoloji xüsusiyyətlərinə
lazımi diqqət yetirilməmiş, xüsusən köməkçi nitq hissələri və onların üslubi imkanları və
bədii, poetik funksionallığı barədə hərtərəfli şəkildə tədqiqat işləri aparılmamışdır. Bu
baxımdan folklor mətnlərində işlədilən ədatların da üslubi imkanlarının və poetik
funksionallığının tədqiqi vəziyyəti qənaətbəxş deyildir.
Folklor örnəklərin əsərlərinin dilində işlənən ədatların mövqeyini dürüst təyin etmək,
onların kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələrini nəzərdən keçirmək, nitqdə sözlərin, söz
birləşmələrinin və bütöv cümlənin mənasını qüvvətləndirən, fikrin səlis və məntiqi cəhətdən
qurulmasındakı rolunu müəyyənləşdirmək, onların milli və orijinal xüsusiyyətlərini aşkara
çıxarmaq, şübhəsiz, müasir morfologiyamız nöqteyi-nəzərdən olduqca əhəmiyyətlidir.
“Ədatlar qoşma və bağlayıcılardan fərqli olaraq sözlər, cümlələr arasında əlaqə yaratmır,
sözlərin, ifadə, birləşmə və cümlələrin mənasına təsir göstərir. Mənanı gücləndirir, sual çaları
yaradır, təsdiq və ya inkar edir, təkid, tələb, arzu, istək bildirir, emosionallığa xidmət edir,
hadisələrin zamanını dəyişir, onları müəyyən şərtlə bağlayır. Bir qismi aid olduğu sözlərdən,
ifadə və birləşmələrdən əvvəl, bir qismi sonra işlənir. Bir qismi ilkin mənşəyi ilə əlaqəni tam
itirmiş, bir qismi əsas nitq hissələri ilə əlaqəsini və məna izlərini saxlamışdır. Odur ki, məna
cəhətdən hamısına eyni nəzərlə baxmaq olmaz. Bir qismi bağlayıcılarla ortaqlıdır və hər iki
köməkçi nitq hissəsinə xidmət edir (1, 368).
Dilimizdə ən çox işlənən köməkçi nitq hissələrindən olan ədatların təhlilə cəlb etdiyimiz
bədii materialların dilindəki rolu çox geniş və əhatəlidir. Məsələn, ta ədatını götürək:

52

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

dastanların dilində ta ədatı daha sözünün sinonimi kimi işlənmiş və ifadə olunan fikrə
üstünlük mənası vermişdir: - Əyə, bacısı göyçək, ta baban öldü, o, qorxudan gəlməz. (2, 458);
Sabahdan həmin kazakları çağırıb verdi Qoçu Həşimin ixtiyarına dedi ki, ta bura gələnə kimi
sizin ağanız Qoçu Həşimdi. (2, 477); Ta orada nə elədin elədin, bunun qanına bais olma. (2,
480) və s.
Və yaxud, bə ədatına nəzər salaq: Sual çaları ifadə edən bu ədatın ədəbi dildəki qarşılığı
bəs sözüdür. Bu ədatın sonunda canlı danışıq dilinə uyğun olaraq “s” samitinin düşümü
hadisəsi müşahidə olunur və Naxçıvan şivələrində daha çox işlənir. Məs.: Ə, bə deyirdin ki,
bu məsələ alınmayacaqdır?
Aşıqların yaratdığı dastanların dilində bəs ədatının bə şəklində işlənməsi demək olar ki,
dialoji nitq aktlarında az hallarda müşahidə edilir. Məs.: Söz-söhbətin uc-qulağından Şıx
oğluna çatdı ki, bə bilməzsənmi, oğlun Telli Cəfərin qızına vurulub? (2, 424).
Dastanların nəzm parçalarında bəs ədatının bə şəklindəki forması daha çox işləkdir. Məs.:
Başına döndüyüm yaradan tarı, Yaratdın ortada nə gözəl yarı, Dedim bə Əslidir, geyinib sarı,
demədim gül ola aldada məni. (3, 119)
Qeyd etməliyik ki, bə ədatdan ibarət dialektizmin az işlənməsinə baxmayaraq, onun ədəbi
dildəki qarşılığı, bəs forması işləkliyi ilə bədii materiallarda daha çox diqqəti cəlb edir, sual
mənasını gücləndirir və etiraz, narazılıq, xatırlatma, nəsihət, təəccüb, xahiş, yalvarış
çalarlarına malik olur. Məs.: Qubernator bu işə çox şad olub, dedi: -Bəs, məndən nə kömək
istəyirsən? (1, 477); Gecə Aşıq Alı Aşıq Səmməddən soruşdu: -Bəs, bizim ustadımız haradadır?
(1, 424); Qubernator sözə başlayıb dedi ki, bəs siz bu on gün mənim qonağımıydınız. (1, 488)
və s.
Ədəbi dilimizdə işlənən, sual bildirən məgər ədatının “bəyəm” şəklində işlənməsi də
dastanların dilində tək-tük hallarda müşahidə olunur və bu da şifahi danışıq dilinin
təzahüründən başqa bir şey deyildir. Məs.: Bəyəm, Şıx oğlu ölmüşdür ki, gözünün ağı-qarası
xiffət çəksin. (2, 388); Bəyəm, mən sizə gəlməmişdimmi? (2, 341)
Müşahidələrimiz göstərir ki, sözün və cümlənin mənasını artıran və onlarda əlavə çalarlıq
yaradan lan, axı, daha, artıq, da//də, belə, elə, hətta ədatlarından daha çox istifadə edilmişdir.
Məs.: Dördüncü günü qubernator rəsmi bir ziyafət təşkil etdi, ziyafətdə Səfəralıya azadlıq
kağızını təqdim edib bir daha belə xətaya düşməməsini arzuladı. (2, 489); Səfəralı elə
oradaca söylədi ki, mən daha öz vilayətimə qayıtmaram.(2, 489).
Yeri gəlmişkən birinci və ikinci nümunələrdə işlənən daha ədatının üstünlük və artıqlıq
dərəcələri arasındakı fərqi də diqqətə çatdırmaq olduqca vacibdir. Birinci nümunədə daha
ədatı “bir” sözü ilə işləndiyindən məna bir qədər zəifləmişdir.
Üstünlük və artıqlıq mənasını ifadə edən digər ədatlar işlənən nümunələrə də diqqət
yetirək: Bir-iki yarpaq sözdür oxuyaram, xoşuna gələr-gələr, gəlməz məni dara
çəkməyəcəkdir ki? (2,405); Artıq bu dəfə qəbul otağında dedilər ki, silahlarınızı çıxarın. (2,
488); Qubernator, Naxçıvan şəhərinin axundunu, qazısını, daha bir neçə nəfəri də qonaqlarla
tanış etdi. (2, 488); Qorxa-qorxa cənnətə getməkdənsə, hoppana-hoppana cəhənnəmə getmək
daha yaxşıdır. (2, 405); Orda soyuq suynan yanaşı turş su, isti su da çıxır. (2, 489) və s.
Bu nümunələrin birincisində işlənən “ki” sözü xüsusi maraq doğurur. Məlumdur ki, ki
bağlayıcı mövqeyində təhlilə cəlb etdiyimiz bədii materialların dilində daha çox işlənir, lakin
ədat vəzifəsində işlənməsi demək olar ki, tək-tük hallarda özünü göstərir. Poetik örnəklərin
dilində da//də üstünlük və artıqlıq bildirən ədatlarının “dayna” şəklində işlənməsi halları da
tez-tez müşahidə olunur: Deyim gözəl bu nə işvə, Sizə baxan gözdü dayna. Dedi bir də belə
baxma, Dedim biri azdı dayna.(2, 280)
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Dastanların dilində söylənilən fikrə müsbət münasibət bildirən bəli, ha, hə təsdiq
ədatlarından da çoxlu sayda istifadə edilmişdir. Məs.: Bəli, söz tamam oldu, Süsənbərin kefi
duruldu. (2, 393); Bəli, sizə haradan və kimdən danışım, Şərul mahalında Kosacan kəndində
Qara Osman oğlundan. (2, 384); Hə, cocuq, necə deyərlər: “Adın nədir Rəşid, birini de,
birini eşit.” (2, 423); Dostlar qərq oluruq Kür bərəsində, Çağırdım ağamı gəldi ha gəldi (2,
344).
Dastanların dilində işlənən cümlələrdə inkarlıq mənası yaradan heç, heç də, yox
ədatlarından da çox istifadə edilmişdir. Heç ədatının daha çox heç kim, heç nə, heç zaman, heç
vaxt, heç kəs, heç şey kimi tərkiblərdə işlənməsi hallarına rast gəlirik. Məs.: Heç kəs
dillənmədi. (2, 381); Bu, heç vaxt alınmaz. (2, 388); Heç nə baş verməmiş kimi dilləndi. (2,
391) Heç ədatı fellərlə də tez-tez işlənir. Məs.: Görüm üzünüzə gün doğsun, sizi də heç darzamanda qalmayasınız. (2, 398); O, heç gözümə dəymir, Allah eləməmiş xəstələnib etməyib ki?
(2, 424) və s.
Folklor örnəklərinin dilində işlənən bax, di, qoy, görüm, görək və s. əmr ədatları vasitəsilə
məsləhət, təkid, arzu, sövqetmə, diqqəti cəlb etmə mənaları ifadə olunmuşdur. Məs.: Dedi, get
sizin ağaya de ki, ay yekəbaş, bax, bu sənə ibrət olsun. (2, 480); Dedi: Bəlkə bu doğurdan da,
haqq aşığıdır, qoy bir onu yoxlayım. (2, 422); Aşıq Alı səni sinəsinə çəkməyə meydan axtarır,
bax, bu da meydan. (2, 423); Sinəmə bir neçə xanə gəlib bax, onu da deyim vəssalam. (2, 427);
Di get, ona de ki, bir də buralara hərlənməsin. (2, 426); Atasının ölümündən sarsılan Səfəralı
sazı köynəkdən çıxarıb “Yanıq Kərəmi” üstə görək nə deyir.(2, 451); Görüm sizin üzünüzə
xeyirli sabahlar açılsın. (2, 431); Öz-özünə dedi: “Adamdır, qoy xətri qalmasın” (2, 434) və s.
Folklor mətnlərində mı, mi, mu, mü ədatının sual məqamında işlədilməsi halları daha çox
müşahidə edilir. Məs.: Bir sual sarayım, xəbər ver mənə, Sən də bu dünyada vardınmı, qafa?!
Heyvanmıdın, insanmıdın, nə idin? Dünlü meyvələrdən daddınmı, qafa? (3, 132); Ayrılmış
çənəsi, tökülmüş dişi, Pozulmuş kirpiyi, süzülmüş qaşı, Həmişə belədi fələyin işi, Beş vaxt
namazını qıldınmı, qafa?!; Qafa, bu dünyada, bir de mərdmidin? Dünya malı üçün yoxsa
qurdmudun? On, on beş yaşında bir iyidmidin? Yoxsa ağsaqqallı pirimdin, qafa?! (3, 132) və
s.
Folklor örnəklərində mı, mi, mu, mü sual ədatlarının işlədilməsi olduqca xarakterikdir.
Çünki həm üslubi bir vasitə kimi, həm də poetikliyi qoruyan fiqur kimi bu ədatların işləkliyi
həddən artıq üstün mövqelərdə diqqəti cəlb edir. Məs.: Qafa, bu dünyada yaxşı xasmıdın?!
Dünya malı üçün qara yasmıdın?! Yedirməz, içirməz bir nakəsmidin?! Süfrəsi meydanda
ərmidin, qafa?! Dərdli Kərəm ahu-zarın artırsın, Cümlə müşkül işlərini bitirsin, Nə zamandan
bəri burda yatırsan? Bu dünyada ölməli dermidin, qafa?! (3, 133)
Psixoloji momentlərin həlli baxımından da mı, mi, mu, mü ədatlarının poetik funksiyası
göz qabağındadır. Ona görə bu sual ədatları diqqəti daha çox cəlb edir ki, poetik nitq mühitini
formalaşdırmaqla bərabər, insanın emosiyalarına da spesifik təsir göstərir, poetik düşüncələrə
təravətli bədii ovqat bəxş edir. Bəzən sözügedən bu sual ədatlarının şifahi danışıq dilinin
normalarına uyğun olaraq işlədilməsi (yəni “mı”nın “ı”sız forması – M.H) poetikliyin estetik
imkanlarını daha da artırır, emosionallığın bir təsir vasitəsi kimi oxucuda cəlbedicilik
funksiyası qazanır. Məs.: Qarşı duran qarlı dağlar, Dağlar bizim dağlarmola... Ağ birçəkli
qoca anam, Oğul deyib, ağlarmola... Məkkədən gələn hacılar, Ürəyimdə var ağılar,
Evimizdəki cüt bacılar, Qardaş deyib, ağlarmola... Fələk, nədi mənim xatam, Nə məlulam, nə
də şadam, Ağ saqqallı qoca atam, Kərəm deyib, ağlarmola... (3, 126-127).
Burada müxtəlif sözlərin poetiklik qəlibində semantik tutumluluğu ilə bərabər m (danışıq
dilinə uyğun forması – M.H) ədatı bədii mətləbin şərhi üçün mühüm dil vasitəsinə çevrilir,
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poetik örnəyin ərsəyə gəlməsində və intonasiya çalarlarının poetik hissə güclü təsir
göstərməsində müstəsna rol oynayır. Və bir az da konkret olaraq deyə bilərik ki, bədii fikrin
canlandırılmasında, poetik mühitin maksimum təravətli şəklə salınmasında, zəmanədən
şikayət motivinin yüksək vəziyyətdə oxucuya təsəlli edilməsində, eyni zamanda şeir dilinin
musiqisinin, ahəngdarlığının temp və ritmində, bunların intizama salınmasında mı, mi, mu, mü
ədatı özünü bariz şəkildə nümayiş etdirir.
-mı, mi, mu, mü ədatının poetik örnəklərin dilində yoxsa ədatı ilə mütləq sinonim kimi
çıxış etməsi halları da müəyyən qədər müşahidə edilir. Məs.: Qaralar geyibsən, yasdadı başın,
Qüdrətdən çəkilib, qaradı qaşın, Atanmı ölübdü, yoxsa qardaşın, Ahu gözlüm nə dönürsən
məzarı?! (3, 133)
Dilimizdə sayca az olan elə, məhz, əsil ədatlarından da folklor mətnlərində istifadə
edilərək ifadə edilən fikrin mənasını dəqiqləşdirmək vəzifəsi güdülmüşdür. Məs.: Elə orada
özümə yurd salaram. (2, 489); Həşim qayıtdı ki, əgər mənə arxadan atacaqsansa, elə burada
öldür. (2, 489); Elə sənin bir qoşun övladın var ki? (2, 495); Qoçu Həşim elə məhz Çulun
sayılıb-seçilən ağsaqqallarını, kəndin mollalarını, mahalın digər sayılıb-seçilən hörmət
sahiblərini başına topladı. (2, 492) və s. Bu nümunələrdən məhz dəqiqləşdirici məna ifadə
edən ədatı elə sözü ilə tərkib yaradaraq ifadə olunan fikri daha da qüvvətləndirməyə xidmət
göstərmişdir.
İfadə edilən bədii fikrə məhdudlaşdırıcılıq çaları vermək məqsədilə ancaq, bircə, təkcə
ədatlarından da istifadə edilmiş, bəzən fərqləndirmə, bəzən isə istinadetmə məzmunu
yaradılmışdır. Məs.:
Dağlar oğlu Həsən müəllim!
Allah səni pir yaradıb.
Ellər deyir yüz nəfərdi,
Yox-yox ancaq bir yaradıb. (2, 284);
Ancaq Səfəralının sözləri onu tutdu. (2, 431); Təkcə onu de görüm, onlar hara getdilər (2,
429) və s.
Beləliklə, folklor mətnlərinin dilində ədatlar və onların məna növləri müxtəlif vəzifələri
icra etmişlər. Belə ki, sual ədatları əşya və hadisəyə işarə etmək, cümlədə aid olduğu sözün
üzərinə qüvvətli vurğu gətirmək, dəqiqləşdirici ədatlar cümlədə bir sözün və ya ifadənin
mənasını dəqiqləşdirməyə, müəyyənləşdirməyə, məhdudlaşdırıcı ədatlar cümlədə bir sözə və
ya söz birləşməsinə məhdudlaşdırma məna çalarlığı vermək, qüvvətləndirici ədatlar aid
olduğu sözün və ya cümlənin mənasını qüvvətləndirmək, cümləyə yenilik gətirmək,
emosionallıq və ekspressivlik bildirən ədatların nitqə emosionallıq və ekspressivlik gətirmək,
sual ədatlarının intonasiya ilə birlikdə sual formalaşdırması, əmr ədatlarının cümlədə arzu,
məsləhət, təkid, xəbərdarlıq, sövqetmə, diqqəti cəlbetmə və s. mənaların yaranmasına kömək
etməkdəki roluna folklor örnəklərinin dilində diqqətlə yanaşılmış və onlardan müxtəlif üslubi
çalarlar yaratmaq məqsədilə istifadə edilmişdir.
Məqalənin aktuallığı. Folklor dilinin morfoloji xüsusiyyətlərinin, xüsusən köməkçi nitq
hissələrinin üslubi imkanları və poetik funksiyalarının tədqiq baxımından bu məqalə olduqca
aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Folklor mətnlərində köməkçi nitq hissələrinin üslubi imkanları
və poetik funksiyalarının hərtərəfli şəkildə tədqiq edilmədiyinə görə bu məqalə yeniliyilə
diqqəti cəlb edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə filoloq-mütəxəssislər, tələbələr,
magistr və doktorantlar üçün gərəkli olduğundan praktiki əhəmiyyət kəsb edir.
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Стилистические возможности и поэтическая
функциональность в фольклорных текстах
Резюме
Эта статья очень важна, учитывая, что морфологические особенности фольклорного
языка, особенно стиль и поэтические функции вспомогательных частей речи не были
тщательно изучены. В статье рассматриваются стилистические особенности и
поэтическая функциональность частиц, используемых в фольклорных текстах, как
разве, а, наверное, или, пусть, пускай, -ка, ли, неужели, именно, как раз, только, лишь,
но, самый, более.
M. Huseynova

Stylistic possibilities and poetic functionality in folklore texts
Summary
This article is very important given that the morphological features of the folklore
language, especially the style and poetic functions of the auxiliary parts of speech have not
been thoroughly studied. The article considers stylistic features and poetic functionality of
particles used in folklore texts as or, perhaps, let, just, probably, even as, indeed, only, but,
most, more.
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Bakı Qızlar Universiteti
E-mail: xcli@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. İ.H. Cəbrayılov,
ped.ü.f.d., dos. P.M. Həsənova
Açar sözlər: Heydər Əliyev, Azərbaycan, təhsil, təhsilə qayğı, bilik, elm
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Bütün bəşəriyyət tarix boyu təcrübə sınaqlarından keçərək müasir dövrümüzə kimi
insanlıq yolunda əmək sərf etmiş, həyatı daha gözəl, mənalı yaşamaq, asanlaşdırmaq, sərfəli
etmək üçün çalışmışdır. Cəmiyyətin inkişafı məhz qədimdən əldə edilmiş biliklərdən
başlanğıc götürərək öz yolunu indiyə kimi davam etdirmişdir. Tədqiqatlar göstərir ki, yer
üzündə hələ ilk insan nəsli yarandığı vaxtdan mübarizə meydanına çevrilən həyatda əldə
edilən uğurlar daha çox ağıl və idrakın məhsulu olan bilik vasitəsilə bacarıq və vərdişlər
sayəsində qazanılmışdır. Canlılar aləmində yeganə şüurlu varlıq olan insanın dünyanı
dəyişməyə qadir qüvvə kimi formalaşması da onun zəruri bilikləri, bacarıq və səriştələri tətbiq
etmək qabiliyyətinə malik olması ilə bağlıdır. Məlumdur ki, sistemləşdirilmiş bilik və
bacarıqların məcmusunu ifadə edən təhsil bəşəri dəyər kimi birdən-birə formalaşmamışdir.
Cəmiyyət təşəkkül tapıb inkişaf etdikcə sosial-iqtisadi tələblərin yerinə yetirilməsində
müəyyən bilik və həyati bacarıqların əldə olunmasının vacibliyi tədricən müxtəlif istiqamətlər
üzrə xüsusi təlim verən və ayrı-ayrı şəxslərin adı ilə adlanan məktəblərin təşkilinə gətirib
çıxardı. Bu məktəblərdə həyata keçirilən təlimlər isə təlim-tərbiyə, yəni təhsil anlayışının
yaranmasının əsasını qoydu.
Elmi araşdırmalardan aydın olur ki, bəşər sivilizasiyasının təşəkkülü, formalaşması və
inkişafı bilavasitə təhsillə bağlıdır. Dünyada ilk insan məskənlərindən biri olan Azərbaycanda
pedaqoji fikrin, təlim-tərbiyə ənənələrinin yaranması tarixi min illər bundan əvvələ aiddir.
Hələ on əsr bundan əvvəl yazılı abidəsi mövcud olmuş xalqımızın maarifpərvər, elm və
təhsilyönümlü xarakteri təkzibolunmaz dəlillərlə sübuta yetirilmişdir. Hələ eramızın ilk
əsrlərindən başlayaraq Azərbaycanda salınmış xüsusi memarlıq üslubuna malik şəhərlər,
mədəni abidələr və kommunikasiya vasitələri bu gün də mühəndis-texniki təfəkkürün nadir
nümunələri kimi diqqəti cəlb edir. Bütün bunlar onları yaradan insanların dövrünə görə
fundamental təhsil almasından, intellektual səviyyəsindən, əqli kamillik dərəcəsindən xəbər
verir.
Azərbaycan təhsil tarixi, pedaqoji fikir tarixi milli ənənələr üzərində inkişaf etmiş və
getdikcə zənginləşmişdir. Tədqiqatlar göstərir ki, sovet hakimiyyəti illərində bütövlükdə
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Azərbaycanın, eləcə də ölkə təhsilinin, xüsusilə ümumi təhsilin vüsətli inkişaf tərəqqisi Ulu
öndər Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrə təsadüf edir. Bu dahi şəxsiyyətin
fəaliyyətinə, həyat yoluna nəzər salanda aydın görürük ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev bir
çox siyasi xadimin edə bilmədiyini gerçəkləşdirmiş, müasir dünyanın ən aktual çağırışlarına
cavab vermək bacarığı ilə XX və XXI əsrlərin görkəmli siyasi xadimləri arasında həmişəlik
öz layiqli yerini tutmuşdur. Xalqımızın yetirdiyi nadir dövlət xadimlərindən olan Ulu öndər
Heydər Əliyev yaşadığı bütün həyatı boyu xalqını, vətənini düşünmüş, böyüyən nəsillərin
milli təfəkkürünün formalaşdırılmasına çalışmışdır.
Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə olunması, möhkəmləndirilməsi, hüquqi dövlət
quruculuğu bilavasitə ulu öndərin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri,
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin zəngin nəzəri irsində və möhtəşəm fəaliyyətində
təhsil məsələləri daim xüsusi yer tutmuşdur. Ulu öndərimiz ölkənin və xalqın taleyində,
hərtərəfli tərəqqisində, uğurlar qazanmasında təhsilin xüsusi rolunu, cəmiyyətdə təsir gücünü
həmişə nəzərə almış, yüksək dəyərləndirmişdir. Ümummilli liderimizin 1993-cü ildə
Azərbaycanın rəhbərliyinə yenidən gəlişi ilə, təhsil sahəsində də yeniliyin yeni ictimai –
siyasi, iqtisadi quruluş yeni prinsiplərin tətbiqini tələb edir. Heydər Əliyev təhsil sisteminin
təkmilləşdirilməsi
orta
ümumtəhsil
məktəblərinin
maddi
texniki
bazasının
möhkəmləndirilməsi, gənc istedadlara dövlət qayğısı, dövlət dilinin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsi haqqındakı fərman və sərəncamlarının, təhsil işçilərində söylədiyi
nitqlərinin, əxlaqi – mənəvi dövlətçilik, azərbaycançılıq tərbiyəsinin, Azərbaycan təhsilinin
Ulu öndər Heydər Əliyev mərhələsi tarixi müasir əhəmiyyətli klassikləşmiş məktəbdir.
Ümummilli lider hələ Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
təhsilin inkişafına böyük əhəmiyyət verirdi.
Ötən əsrin 70-80-ci illərində böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında
təhsil müəssisələrinin geniş şəbəkəsinin yaradılması və həmin şəbəkənin zəngin madditexniki bazasının formalaşdırılması, respublika hüdudlarından kənardakı ali məktəblərə
gənclərin göndərilməsi, hərbi kadrların yetişdirilməsi, respublika Elmlər Akademiyasının
Elmi-Tədqiqat İnstitutlarında fundamental elmin inkişafının təmin olunması gələcəkdə milli
müstəqillik üçün zəruri intellektual zəmin yaratmışdır. Dahi rəhbər deyirdi: “Hər bir dövlət
əgər istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz millətinin elmini, mədəniyyətini dünya
standartlarına çatdırsın, o mütləq, hər şeydən çox, təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına
səy göstərməlidir, təhsil üçün bütün imkanları yaratmalıdır”.
Ulu öndərimiz həm təhsilin məzmunu, mahiyyəti, məqsədləri, səmərəli təşkili, müəllim
əməyinin şərəfi, şagirdlərin və tələbələrin vəzifələri barədə dəyərli fikirlər söyləmiş, həm də
Azərbaycan təhsilinin hərtərəfli yüksəlişi qayğısına qalmış, illər bоyu bu sahədə böyük
inkişafa rəvac verən praktika sistemli tədbirlər həyata keçirmişdir. 1998-ci ilin martında
“Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə dövlət komissiyasının
yaradılması haqqında” sərəncamı imzalaması isə bu sahədə təkmil qanunverici bazanın
formalaşdırılması, təhsil konsepsiyasının hüquqi əsaslarının yaradılması məqsədindən irəli
gəlmişdi. İstər Azərbaycana birinci, istərsə də ikinci rəhbərliyi dövründə ümummilli lider
Heydər Əliyev daim təhsilə, tərbiyəyə strateji sahə kimi baxmış, Vətənin, xalqın tərəqqisində
оnların rоluna yüksək qiymət vermişdir. “Təhsil sahəsi xalqımızın bu günü, millətimizin,
dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir”, – deyən müdrik rəhbər Azərbaycan
təhsilinin inkişafı naminə son dərəcə böyük işlər görmüşdür. Azərbaycançılıq milli-mənəvi
dəyəri Heydər Əliyev nümunəsində özünün geniş həllini tapdı. O, deyirdi: ”Öz dilini
bilməyən, öz dilini sevməyən, öz tarixini yaxşı bilə bilməz.Azərbaycan ədəbiyyatını, ana
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dilini bilməyən gənc Nizamini oxuya bilməz. Füzulini oxuya bilməz. Sabiri oxuya bilməz.
Əgər onları oxuya bilməsə, o tariximizi bilməyəcək, onları oxuya bilməsə, bizim
mədəniyyətimizi bilməyəcək, mədəni köklərimizi bilməyəcək, milli-mədəni ənənələrimizi
bilməyəcək. Onları bilməsə, o, Vətənpərvər olmayacaq, onda milli vətənpərvər duyğuları,
hissləri olmayacaqdı.”
Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizin müstəqil dövlət sahibi, öz taleyinin sahibi
olmaq hissini yaşayaraq sahiblik işlərinə yiyələnməsinə nail olurdu. Vətən deyilən müqəddəs
torpağın yeraltı, yerüstü sərvətlərini insanlıqla tutulan şərəfin, namus və qeyrətin sahibi olan
insanın şəxsiyyətli, azadlıqsevər, mərd, cəsarətli olacağına şübhə yoxdur. Müstəqil
Azərbaycanın hər bir gənci məktəbdə təhsil alaraq öz xalqının, millətinin qədim tarixini,
zəngin ədəbiyyatını mükəmməl bilməlidir. Təhsilə millətin gələcəyi kimi baxan Ulu öndər
qeyd edirdi ki, - təhsil mürəkkəb bir sahədir.
Ümummili lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin əbədiliyinin əsasını, idarəetmə
sisteminin yaradılmasının əsasını qoymuşdu. Ulu öndər deyirdi: “Mənim həyat amalım bütün
varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi,
mənəvi inkişafına xidmət olub. Bu yolda bütün gücümü və iradəmi yalnız müdrik və
qədirbilən xalqımdan almışam. Ən çətin anlarda, ən mürəkkəb vəziyyətlərdə yalnız və yalnız
xalqıma arxalanmışam. Bu da mənə dözüm, iradə verib və bütün uğurlarını təmin edib.”
Ümummilli lider Heydər Əliyev həm də ədalətli bir dövlət başçısı idi. Məhz özü ədalətli
adam olduğu üçün hadisələrə də bu konteksdən yanaşmağı bacarır, dünya ictimaiyyətini,
beynəlxalq qurumları və s. ölkəmizin mübtəla olduğu münaqişənin həllində ədalətli olmağa
çağırırdı. O, sərt olmağı bacarırdı, insanları səhvlərinə görə cəzalandırırdı, ancaq heç vaxt
ədalətsiz qərar qəbul etmirdi. Onun cəzası vicdan və ədalət kateqoriyalarının həmişə, hər
yerdə və hər bir şəraitdə prinsipial qələbəsini təmin etmək kimi nəcib və sosial-mənəvi
missiyaya hesablanmışdı.
Bütün bunlar Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə də açıqaşkar hiss edilirdi. Ulu öndərin öz sözləri ilə desək: “Dövlət inamsızlıq üzərində qurula bilər,
ədalətsizlik üzərində yox”. Dövlətimiz digər sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də
milliyyət, din, sosial mənsubiyyət, daxil olduğu sosial qrup və digər cəhətlərə görə
vətəndaşlar arasında heç bir ayrı-seçkilik qoymur və bu sahədə hamının bərabərhüquqlu
olduğunu qəbul edir. Bu da onu göstərir ki, vətəndaş təhsili eyni zamanda hər bir vətəndaşın
qarşısında bir sıra vəzifələr qoyur və onların yerinə yetirilməsi vətəndaşlardan tələb olunur.
Bunlar: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına əməl etmək, başqa
şəxslərin hüquq və azadlıqlarına hörmət bəsləmək, vətənə sədaqətli olmaq, öz vəzifələrini
layiqincə yerinə yetirməyə məsuliyyət daşımaq, respublikamızın dövlət rəmzlərinə, bayrağına,
gerbinə və himninə hörmət etmək, vətəni müdafiə etmək və hərbi xidmət keçmək, tarix və
mədəniyyət abidələrini qorumaq, ətraf mühiti qorumaq, Respublika Konstitusiyasına və
qanunlarına zidd vəzifələrin icrasına məcbur etməmək, Konstitusiya və qanunlarda nəzərdə
tutulan hüquqlardan sui-istifadə və vəzifələrin yerinə yetirilməməsi zamanı məsuliyyət
daşımaqdan ibarətdir. Bunlar həm də vətəndaş təhsilinin hər bir vətəndaşa aşıladığı
keyfiyyətlərin məzmun və mahiyyətini təşkil edir.
Ümumtəhsil məktəblərində qazanılan biliklərin mahiyyətini, məzmununu yüksək
qiymətləndirən ulu öndər hər bir insanın həyat mövqeyinin formalaşmasında, cəmiyyətdə öz
yerini tutmasında orta təhsilin çox böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulamışdır. Ulu
öndərimizin aşağıdakı dəyərli fikirləri bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir: “İnsan
təhsilinin əsasını orta məktəbdə alır... Əgər onun fundamental, köklü orta təhsili varsa, o,
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cəmiyyətdə özünə yer tapacaq, çalışacaq, ...cəmiyyətimizin şüurlu üzvü olacaqdır”.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sоnra təhsilimizin milli əsaslar üzərində yenidən
qurulması, əsl inkişafa qоvuşması da məhz Heydər Əliyev dühası sayəsində gerçəkləşmişdir.
Ulu öndər müstəqil dövlətimizin təhsil sisteminin qarşısında duran böyük işlərə diqqəti
yönəldərək deyirdi: “Bu gün biz Azərbaycanda bütün təhsilin – orta, texniki peşə, orta ixtisas
məktəblərinin və ali məktəblərin işinin yaxşılaşdırılması sahəsində ciddi tədbirlər görməliyik.
Mən hesab edirəm ki, bunlar həm qəbul olunacaq təhsil qanununda, həm də təhsil islahatı ilə
əlaqədar qəbul ediləcək qanunda və qərarlarda öz əksini tapacaqdır”.
Qeyd etməliyik ki, bu məsələlər ulu öndərin təşəbbüsü ilə hazırlanan və 2009-cu ildə
qəbul edilən Təhsil Qanununda əksini tapmışdır. Ümummilli lider haqlı olaraq
vurğulayırdı ki: “İndi bizim təhsil sistemimiz müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafını təmin
etməlidir. Bu yolda keçiriləcək islahatlar gərək müstəqil Azərbaycanın milli mənafelərinin
inkişafına yönəldilsin”. Təqdirəlayiq haldır ki, bu gün Ulu öndərin ideyaları ölkə Prezdenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilir və yeni tarixi şəraitə uyğun konseptual
baxışlarla daha da inkişaf etdirilir.
Qeyd etməliyik ki, bir məqalə çərçivəsində dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin təhsillə bağlı
proqram müddəalarının mahiyyətini, bunlarda ifadə olunmuş konseptual ideyaların məna
tutumu baxımından miqyasını açıqlamaq və təhlil edib müvafiq nəticələr çıxarmaq, onun
ölməz ideyalarının və əməllərinin müasir şəraitdə ölkəmizdə necə vüsətlə həyata keçirildiyini
açıb göstərmək qeyri-mümkündür. Heydər Əliyev irsi hər birimiz üçün, həm də gələcək
nəsillər üçün ərməğan etdiyi zəngin, qiymətli bir xəzinədir. İllər ötəcək, nəsillər bir-birini
əvəz edəcək, lakin Azərbaycan xalqının iftixarı olan Heydər Əliyevin parlaq zəkasının
məhsulu olan nadir fikir inciləri uğurlu gələcəyə gedən yollarımızda əbədi məşəl kimi daim
şölələnəcəkdir.
Məqalənin aktuallığı. Tədqiqatlar göstərir ki, cəmiyyətin inkişafında təhsilin rolu
böyükdür. Məhz buna görə ulu öndər Heydər Əliyev təhsilə həmişə xüsusi diqqət və qayğı
göstərmişdir. Bu məsələlərin tədqiqi Azərbaycan təhsilinin gələcək inkişaf istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsi baxımından da aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi əhəmiyyəti. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə əks edilmiş
fikirlər, əldə olunmuş nəticələr Azərbaycan təhsilinin inkişaf tarixinin öyrənilməsinə müəyyən
töhfələr verə bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən alınan elmi nəticələr bu mövzu ilə
bağlı araşdırma aparanlar, pedaqogika, tarix və digər fənn müəllimləri üçün əhəmiyyətli ola
bilər.
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Х. Джахангирли

Наследие Гейдара Алиева как источник развитии
Азербайджанской образовании
Резюме
В этой статье говориться о внимании и заботе великого лидера Г.А.Алиева в
области образования. Развитие образования в Азербайджане основывается на наследии
всенародного лидера Г.А. Алиева. Отмечается что благодаря исключительной роли Г.А.
Алиева, образование в Азербайджане достигло великого успеха. Методическими
основами для образования являются концептуальные взгляды великого лидера Г.А.
Алиева.
X. Ghahangirli

As development source of the Heydar Aliyev's
Azerbaijani education
Summary
In this article there is shown thoroughness and care of Great Leader Heydar Aliyev for
education of Azerbaijan. By way of development of knowledge the struggle of National
leader H.A. Aliyev’s heritage is a good substantiate. Here’s noted that education of
Azerbaijan has been succeeded by the exceptional service of H.A. Aliyev. Conceptual views
of Great Leader H. A. Aliyev has been accepted as methodological bases.
Redaksiyaya daxil olub: 13.02.2018
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Təhsilin idarə olunmasının əsasları
Şəhla Musayeva
Bakı Mühəndislik Universiteti
E-mail: Sehla.musayeva.1992@qmail.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.Ə.Ə. Ağayev,
ped.ü.f.d., M.S. Fərəcov
Açar sözlər: idarəetmə, elm, inkişaf, məktəb, şagird, kollektiv, tərbiyə
Ключевые слова: управление, наука, развитие, школа, ученик, коллектив,
воспитание
Key words: management, science, development, school, pupil, collective, upbringing
İdarəetmə bir elm kimi XX əsrin əvvəllərində yaranmışdı. 1991-ci ildə alim Frederik
Teylor “İdarəetmənin əsas prinsipləri” adlı əsərini yazmışdır. Bəzi alimlər idarəetmənin
yaranmasını həmin bu əsərin yazılması ilə əlaqələndirməyə çalışırdılar. Lakin bir sıra tarixi
hadisələr göstərir ki, idarəetmə qədim dövrlərdən mövcud olmuşdur. Məsələn, Misir
ehramlarının tikintisi, Böyük Çin Səddi idarəetməsiz inşa oluna bilməzdi. Deməli, idarəetmə
bizim eradan əvvəl mövcud olmuş, lakin bir elm kimi XX əsrin əvvəllərində nəzəri cəhətdən
əsaslandılmışdır. İdarəetmənin bir elm kimi formalaşıb inkişaf etməsi aşağıdakı idarəetmə
məktəblərinin yaranıb, müəyyən tarixi dövrləri keçməsi ilə əlaqədardır.
1. Elmi idarəetmə məktəbi (1885-1920)
2. Klassik idarəetmə məktəbi (1920-1930)
3. İnsani münasibətlər məktəbi (1930-1950)
4.Müasir idarəetmə məktəbi (1950-indiyədək).( 29,16 )
1. Qədim və orta əsrlər dövrü. İdarəetmənin tarixi qədimdir. İbtidai icma quruluşunda
tayfalar və qəbilələr rəhbərlər tərəfindən idarə olunurdu. Misir ehramlarının, Babilistanın
asma bağlarının, Çin səddinin inşası onu göstərir ki, həmin dövrdə idarəetmə mövcud
olmuşdur. Əks halda, həmin tikinti abidələri və nümunələri inşa oluna bilməzdi. Lakin onu da
qeyd etmək lazımdır ki, qədim dövrdə idarəetmə çox primitiv qaydada həyata keçirilirdi.
İctimai formasiyalar bir-birini əvəz etdikcə, idarəetmə də müəyyən qədər təkmilləşirdi. Bu
nöqteyi-nəzərdən, orta əsrlər dövründə idarəetmə nisbətən inkişaf etməyə başladı.
2. Sənayeləşmə dövrü. Sənayeləşmə dövrü sənaye sahələrinin yaranması, xırda
müəssisələrin iri müəssisələrdə təmərküzləşməsi, kiçik əmək kollektivlərinin böyük
heyətlərdə birləşməsi ilə əlaqədar idi. Bu dövr XVIII əsrin axırlarından XIX əsrin
axırlarınadək olan dövrü əhatə edirdi. Sənayeləşmə dövründə idarəetmə sahəsində yeni
prinsiplər və metodlara ehtiyac yaranırdı. Sənayeləşmə dövründə idarəetmə fəaliyyəti özünün
inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyurdu. İri zavod və fabriklərin rəhbərləri idarəetmə
təcrübəsinə sahib olmaqla fəaliyyətə yeniliklər gətirirdilər.
3. Sistemləşmə dövrü. Bu dövr elmi idarəetmə dövrünün yaranması ilə əlaqədar olmuşdur.
Sistemləşmə dövründə idarəetmə bir elm kim sistemləşdi və onun funksiyaları, metodları,
prinsipləri tədqiq olunmağa başladı. İdarəetməyə elmi yanaşma ilk dəfə 1911-ci ildə Fredrik
Teylor tərəfindən həyata keçirilmişdir. F.Teylor “İdarəetmənin prinsipləri” kitabını yazmış və
həmin vaxtdan idarəetmə bir elm kimi tanınmışdır.
4. Müasir dövr. Bu dövr idarəetmənin tarixi dövrləri arasında ən mütərəqqi səciyyə daşıyır.
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Müasir dövr idarəetmədə riyazi-iqtisadi modellər və üsulların tətbiqi ilə xarakterizə olunur.
İdarəetmənin müasir dövründə yeni texnologiyaların idarəetməyə gətirilməsinə üstünlük
verilir. Yeni rabitə texnologiyalarının köməyi ilə informasiyaların ötürülməsi, kompüter
texnologiyası vasitəsilə riyazi hesablamaların aparılması, məlumatların uçota alınması,
saxlanılması, işlənməsi və ötürülməsi, texniki vasitələrlə hadisələrin gedişatını izləmək və
müşahidələr aparmaq idarəetmənin müasir dövrünün xarakterik xüsusiyyətlərindəndir.
İdarəetmə-prinsiplərin, funksiyaların, metodların və üslubların bilavasitə həyata
keçirilməsidir. İdarəetmənin elmi əsasmı elmi biliklər sistemi təşkil edir. Elmi biliklər sistemi
dedikdə isə idarəetmənin praktikasınm nəzəri əsası başa düşülür. İdarəetmə yüksək şüurlu
münasibətə əsaslanır, yəni elmə söykənir. Bunun hər ikisi bir-biri ilə əlaqədardır: biri olmadan
digəri mümkün deyil. Tərbiyə edənlə, tərbiyə olunanın idarəetmədə birgə fəaliyyəti
məktəblinin sosial çərçivədə təcrübəsini genişləndirir, məktəbdaxili pozitiv münasibətləri
formalaşdırmağa kömək edir, həlledici mərhələlərdə öz fikrini deməyə imkan verir,
müəllimlərlə ittifaq yaratmağa, onların yaxın köməkçisi olmağa istiqamətləndirir. Buna görə
də müəllim və şagird idarəetmə orqanlarının birgə qərarının lazımlı, obyektiv və
təxirəsalınmaz olması zərurəti meydana gəlir. Pedaqoji sistemdə müəllimlərlə şagirdlərin
birgə fəaliyyəti mühüm amildir. Məktəbin məqsədi şəxsiyyətin mədəni inkişafının əsasını
formalaşdırmaqdır. Bu əsas intellektual, əxlaqi, estetik, əmək, ekoloji, hüquqi və Şəxsiyyətin
digər mədəni aspektlərini birləşdirir. Ümumi məqsəd təhsil-tərbiyə işinin ayrı-ayrı
istiqamətləri üzrə məqsədlərdə konkretləşdirilir. Nəticə həm ayrı-ayrı şagirdlərin, həm də
ümumiyyətlə, şagird kollektivlərinin tərbiyəlilik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsini təmin
edən daha sabit və real meyarların məcmusudur.
Məktəbin idarə olunmasında ən azı iki qrup şərt vardır: ümumi və spesifik. Ümumi
şərtlərə aiddir: sosial, iqtisadi, mədəni, milli, coğrafi. Spesifik şərtlərə aiddir: şagirdlərin
sosial-demoqrafik tərkibinin xüsusiyyətləri, məktəbin yerləşdiyi yer (şəhər, kənd), məktəbin
maddi-texniki bazası imkanları, ətraf mühitin tərbiyəvi imkanları. Pedaqoji və şagird
kollektivlərində əxlaqi-psixoloji mühitin xarakteri, şagirdlərin valideynlərinin mədəni
səviyyəsi pedaqoji prosesin səmərəliliyinin mühüm göstəricilərindən biridir.
Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyəli idarəetmə vardır.
Birinci səviyyə – dövlət orqanı və ya kollektiv tərəfindən seçilmiş məktəb direktoru,
məktəb şurasının, şagird komitəsinin, ictimai təşkilatların rəhbərləri. Bu səviyyə
məktəbin inkişafının strateji istiqamətlərini müəyyən edir. İkinci səviyyə – məktəb
direktorunun müavinləri, məktəbin psixoloqu, sosial pedaqoqu, ictimai faydalı əməyin təşkili
üçün məsul şəxs, inzibati-təsərrüfat işləri üzrə direktorun köməkçisi, həmçinin özünüidarədə
iştirak edən orqanlar və birliklər. Üçüncü səviyyə – müəllimlər, tərbiyəçilər, sinif rəhbərləri
(onlar şagirdlərə və valideynlərə, uşaq birliklərinə və dərnəklərə münasibətdə idarəetmə
funksiyasını yerinə yetirirlər). Dördüncü səviyyə – şagirdlər, sinif və ümumməktəb şagird
özünüidarəsi. Qarşılıqlı təsir obyekti olan yuxarıda göstərilən iyerarxik sxemdən görünür ki,
idarəetmənin hər aşağı səviyyəli subyekti yuxarı səviyyəli idarəetmə üçün idarəetmənin
obyektidir.
Məktəbi idarəetmənin məqsədi, onun strukturuna daxil olan sahələrin işinin məzmunu ilə
bağlı olub, hər bir konkret şərait üçün müəyyənləşdirilir. Bunun üçün struktura daxil olan
sahələrin hər birində mövcud vəziyyəti aşkara çıxarmaq, müəyyənləşdirmək və bunların
nəticələrinə əsasən işi daha da təkmilləşdirmək, yaxşılaşdırmaq, onun səmərə və keyfiyyətini
yüksəltmək üçün tədbirlər hazırlamaq daha əhəmiyyətli olur. Hər bir sahə üzrə konkret
məqsəd müəyyənləşdirmək tələb olunur. İdarəetmənin təşkilində şagird kollektivinin
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fəaliyyəti möhkəm və dərin biliyə yiyələnməyə, şagirdlərin şüurlu fəaliyyətini inkişaf
etdirməyə, müstəqil biliyini artırmağına stimul yaratmağa istiqamətləndirilir.
Məktəbi idarəetmə nəzəriyyəsi məktəbdaxili menecment nəzəriyyəsi ilə əhəmiyyətli
şəkildə tamamlanır. Menecerin (məktəbi idarə edən) fəaliyyəti öz əməkdaşlarına hörmət və
etibar əsasında, işdə uğur qazanmaq üçün onlara şərait yaratmaq əsasında qurulur.
İdarəetmənin mahiyyətini aşağıdakı prinsiplər tam və hərtərəfli əks etdirir:
1) kollegiallıqla vahid rəhbərliyin əlaqələndirilməsi;
2) idarəetmədə dövlət və ictimai əsasların əlaqələndirilməsi;
3) idarəetmədə elmilik, nəzəriyyə ilə praktikanın qırılmaz qarşılıqlı əlaqəsi;
4) idarəetmədə planlılıq;
5) idarəetmədə sistemlilik və komplekslilik;
6) idarəetmədə səmərəliliyə, yekun nəticələrə nail olmaq meyli;
7) idarəetmədə mərkəzləşdirmənin və desentralizasiyanın rasional əlaqələndirilməsi;
8) idarəetmədə demokratikləşdirmə və humanistləşdirmə.
İdarəetmənin prinsipləri idarəetmənin qanunauyğunluqlarının konkret təzahürü və
inikasıdır. Məktəbdaxili idarəetmənin əsas qanunauyğunluqları sırasına mütəxəssislər
aşağıdakıları daxil edirlər:
1) idarəetmə sisteminin səmərəliliyinin idarəetmənin subyekti və obyekti arasında
struktur-funksional əlaqələrin səviyyəsindən asılılığı;
2) təhsil-tərbiyə işini idarəetmənin məzmun və metodlarının məktəbdə pedaqoji prosesin
təşkilinin məzmun və metodlarının xarakterindən asılılığı; idarəetmənin analitik,
məqsədəmüvafiq, humanist və demokratik xarakterdə olmasının məktəb rəhbərlərinin
müxtəlif növ idarəetmə fəaliyyətinə hazırlığından asılılığı.
Təhsil sisteminin idarə olunmasının dövlət xarakteri təhsil sahəsində dövlət siyasətinin
prinsiplərində təsbit olunmuşdur. Həmin prinsiplər Azərbaycan Respublikasının «Təhsil
haqqında» qanununda ifadə olunmuşdur: təhsilin humanist xarakteri, təhsilin dünyəvi
xarakteri, hamının təhsil almaq hüququna malik olması, təhsilin demokratik, dövlət-ictimai
xarakter daşıması və s. Dövlət idarəetmə orqanı olan Təhsil Nazirliyi öz hüquqları və
səlahiyyətləri daxilində təhsil sahəsində standartları işləyib hazırlayır, təhsil müəssisələrini
akkreditasiyadan (qeydiyyatdan), pedaqoji kadrların attestasiyadan keçirir, ölkədə və konkret
regionda təhsil sistemini formalaşdırır, peşələrin və ixtisasların siyahısını, təhsil
müəssisələrini maliyyələşdirir. Təhsili idarəetmənin ictimai xarakterinin güclənməsinin
mühüm göstəricilərindən biri təhsil sisteminin dövlətsizləşdirilməsi və təhsil müəssisələrinin
diversifikasiyasıdır (diversifikasiya latın sözüdür, mənası müxtəliflik, hərtərəfli inkişaf
deməkdir). Məktəbi effektli idarə etmək üçün hazırda böyük əhəmiyyət kəsb edən biliklər,
ideyalar, konsepsiyalar pedaqoji dəyərlər kimi çıxış edir. Pedaqoji sistemləri idarəetmə
dəyərləri müxtəlifdir. Onlar aşağıdakılar ola bilər:
1) dəyərlər-məqsədlər. Onlar iyearxiyanın müxtəlif səviyyələrində tam pedaqoji
idarəetmənin məqsədinin əhəmiyyəti və mənasını açıb göstərir. Bu məqsədlərə daxildir: təhsil
sistemini idarəetmə məqsədi; məktəbi idarəetmə məqsədi; pedaqoji və şagird kollektivini
idarəetmə məqsədi; şəxsiyyətin özünütərbiyəsini və özünüinkişafını idarəetmə məqsədi və s.
2) dəyərlər-biliklər. İdarəetmə sahəsində biliklərin əhəmiyyəti və mənasını açır. Buraya
idarəetmənin metodoloji əsasları, məktəbdaxili rəhbərlik, pedaqoji prosesin idarə olunmasının
effektiv meyarlarını bilmək və s. daxildir.
3) dəyərlər-münasibətlər. Pedaqoji prosesin iştirakçıları arasında qarşılıqlı münasibətlərin,
özünə münasibətin, özünün peşə fəaliyyətinə münasibətin, pedaqoji və şagird kollektivlərində

64

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

şəxsiyyətlərarası münasibətlərin, bu kollektivlərin məqsədyönlü formalaşdırılması və idarə
olunmasının əhəmiyyətini açır;
4) dəyərlər-keyfiyyətlər. İdarəetmənin subyekti olan məktəb rəhbərinin-menecerin
müxtəlif fərdi, kommunikativ, davranış keyfiyyətlərini açır. Bu keyfiyyətlər xüsusi
qabiliyyətləri əks etdirir: öz fəaliyyətini proqnozlaşdırmaq və onun nəticələrini qabaqcadan
görməyi bacarmaq qabiliyyəti; öz məqsəd və hərəkətinin başqalarının məqsəd və hərəkəti ilə
əlaqələndirmək qabiliyyəti; əməkdaşlıq etmək və əlbir idarə etmək qabiliyyəti və s.
Məktəb direktorunun idarəetmə mədəniyyətinin texnoloji komponenti idarəetmə
qaydalarını və priyomlarını özündə birləşdirir. Məktəbdaxili idarəetmənin texnologiyası
spesifik pedaqoji vəzifələri həll etməyi nəzərdə tutur. Bu vəzifələrin həlli pedaqoji prosesin
təhlili və planlaşdırılması, təşkili, nəzarət və tənzimləmə sahəsində rəhbərin bacarıqlarına
əsaslanır. Rəhbər-menecer idarəetmə dəyərlərinə və texnologiyalarına yiyələndikcə onları
yeniləşdirir, onları interpretasiya (özü başa düşdüyü kimi aydınlaşdırmaq) edir. Bu, həm
rəhbərin şəxsiyyət xüsusiyyətləri, həm də idarəetmənin obyektinin xüsusiyyətləri ilə müəyyən
olunur. Məktəbdə gedən yeniləşmələr onun idarəetmə funksiyalarının ciddi surətdə
dəyişdirilməsini tələb edir. Pedaqoji şəraiti elmi cəhətdən qiymətləndirmək, təlim-tərbiyənin
gələcəyini əvvəlcədən duymaq, işdə əsas məsələləri düzgün seçmək, gündəlik işləri vaxtında
icra etmək əsas məsələ kimi qarşıda durur.
Pedaqoji nöqteyi-nəzərdən aşağıdakı təhsili idarəetmənin prinsiplərini ayırd etmək
mümkündür;
- İnsana hörmət və inam prinsipi;
- İnsanın vəhdət baxışları prinsipi;
- Əməkdaşlıq prinsipi;
- Sosial ədalət prinsipi;
- Şəxsi stimullaşma prinsipi;
- Konsensus prinsipi;
- Kollektiv qərar qəbuletmə prinsipi;
- Məlumat əlaqələri prinsipi.
Onlardan bəzilərini aydınlaşdıraq:
Təhsili idarəetmə nə qədər geniş anlayış olsa da, onun funksiyaları ayrı-aynlıqda deyil,
bir-biri ilə əlaqəli şəkildə həyata keçirilməlidir. Hər bir funksiyanın iş prosesində uğuru və ya
uğursuzluğu bir-birinə təsir göstərir. Təhsil sistemində idarəetmənin 4 əsas funksiyası qeyd
edilir: planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya. nəzarət. İdarəetmənin məqsəd və vəzifələri :
İdarəetmə fəaliyyətinin təşkilində aşağıdakı məsələlərin həlli nəzərdə tutulur:
– idarəetmənin quruluşunun müəyyənləş dirilməsi;
– hər dövr üçün quruluş, məzmun və funksional komponentlərin ayrılması;
– idarəetmənin bütün dövrlərində işdə olan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün qarşılıqlı
fəaliyyətin təşkil edilməsi;
– pedaqoji və şagird kollektivləri səviyyəsində idarəetmə bacarığının öyrənilib həyata
keçirilməsi;
– əks-əlaqə, koordinasiya və idarəetmədə münasibətlərin yaradılması.
İdarəetmənin təşkili dedikdə rəhbərliyin məktəb daxilində həyata keçirməli olduğu
sahələri nəzərdə tutmaq lazım gəlir. Təşkilatçılıq işində məktəbin kadrların seçilib
yerləşdirilməsi, pedaqoji kollektiv arasında təlim-tərbiyə və ictimai tapşırıqların
dəqiqləşdirilməsi, özfəaliyyət orqanları və şagirdlərin yaradıcı birliklərinin işinin təşkili,
pedaqoji kadrların yüksək işgüzarlığını təmin etmək üçün şəraitin yaradılması, optimal
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rejimin təmin olunması, ümumməktəb kollektivinin dəqiq və mürəkkəb iş ritminin qaydaya
salınması, işçilərin hüquq və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi kimi aktual məsələlər öz
əksini tapır.
Məqalənin aktuallığı. Təhsilin idarə olunması məsələsi bütün zamanlarda ən vacib,
böyük əhəmiyyət kəsb edən problemlərdən biri olmuşdur. Yeni təhsil standartlarının tətbiq
edildiyi ölkəmizdə və indiki dövrdə bir daha bu məsələnin araşdırılması öz aktuallığı ilə
diqqəti cəlb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə təhsilin idarə
olunmasının əsaslarını araşdırılması ilə yanaşı, onun tarixi inkişaf yolu da araşdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrantları istifadə edə bilərlər.
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Основы управлении обучении
Резюме
В статье раскрывается сущность основы управлении обучении, указывается их
основные направлении. А также в статье затрагивается к проблемам развитии
управленческой школы в мире.
Sh. Musayeva

Bases of managing of the education
Summary
Essence of the bases of managing in the article of the education is elucidated and his basic
directions are shown. It is touched to problem of development in the article and world of the
management school.
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İnteraktiv texnologiyaların təlim prosesində rolu
Günel Namiqqızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: g_namiggizi@yahoo.com
Rəyçilər: ped..ü.e.d., prof. Ə.Q. Pələngov,
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Açar sözlər: interaktiv lövhə, ağıllı lövhə, Starboard, Smartboard, informasiya, dərs
Ключевые слова: интерактивная доска, умная доска, информация, урок
Key words: electronic plaque, smart plaque, smartboard, information, lesson
Son dövrlər ölkəmizdə müxtəlif sahələrdə çalışan mütəxəssislərin informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları ilə çalışmaq qabiliyyətinə, düzgün istifadə etmək bacarığına
böyük üstünlük verilir. Bu da informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsində
daha dərin biliklərə və vərdişlərə malik olmağı zəruri edir. Dünyanın bir çox ölkələrinin təhsil
sistemində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi bir çox yeniliklərə
istiqamət versə də, məktəblərin informasiyalaşdırılmasında hələ də bir çox problemlər vardır.
Tədris prosesində interaktiv lövhə və virtual laborator proqramlarından istifadə edilməsi
təlimin əsas prinsiplərindən birini - əyaniliyini təmin edir. Əyaniliyin tətbiqi şagirdin
öyrənilən fənnə olan marağını artırır, bilik alınması
prosesini asanlaşdırır, möhkəm mənimsənilməsinə
kömək edir. Şagirdlərə əyani vəsaitlərin tətbiqi
olmadan məkan təsəvvürlərini uğurla inkişaf
etdirmək çətindir. Ona görə də əyani vəsaitlə
şagirdləri silahlandırmaq, həndəsi formaları və
konstruksiyalarda müxtəlif əşyalar haqqında
təsəvvürlərlə konkret təhlilini aparmaq və bu
formaların sintezi öyrətmək daha məqsədə
uyğundur. Əyani vəsaitlərin geniş istifadəsi və
düzgün tətbiqi şagirdlərdə öyrənilən məsələ
haqqında təsəvvürləri dərinləşdirir, materialın şərhi
üçün vaxtı azaldır.
“Müasir tədris və təlim müəllimdən əyanilik və bununla yanaşı dərsə emosionallıq və
rəngarənglik qatmağı tələb edir. Fəal təlimin təşkilində interaktiv lövhələr müəllimin
əvəzolunmaz köməkçisidir. Fəal-interaktiv təlim dərsin təşkili prosesini asanlaşdırır. Dünya
statistikasına nəzər salsaq, görərik ki, ən keyfiyyətli dərslərdə nəzəriyyəyə nisbətən təcrübəyə
daha çox üstünlük verilir. Bu lövhələr biliklərin təcrübə əsasında qazanılmasına zəmin
yaradır.” [ 2 ]
Starboard interaktiv lövhələrindən istifadə edən müəllim təlim prosesində əlavə vasitələrə
çox az müraciət edir. Artıq təlimdə plakatlardan, stikerlərdən, rəngli markerlərdən və əlavə
silgidən istifadəyə ehtiyac qalmır. Bütün bu imkanlar hamısı “Ağıllı lövhə” proqramlarının
daxilində nəzərə alınmışdır. Bu lövhələr vasitəsilə müəllim əyanilik üçün şagirdə keçəcəyi
mövzunu əhatə edən şəkillər, səs faylları, videoçarxlar təqdim edə bilər.
Starboard interaktiv lövhələri xüsusi imkanlara malikdir. Bu imkanlardan biri də riyazi
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alətlərin proqram daxilində istifadə olunmasıdır. Ehtiyac duyulduğu anda riyazi alətlər –
transportir, pərgar, xətkeş asanlıqla lövhəyə gətirilə və dərs prosesində istifadə oluna bilir. Bu
alətlərin obyektlərin, şəkillərin ölçüsünü böyütməklə hətta arxa sıralarda əyləşən şagirdlərin
dərsdə aktivliyini, diqqətinin cəmlənməsini təmin etmək olar. Starboard lövhələrinin
imkanları bununla bitmir, əlavə funksiyalardan istifadə etməklə müəllim fasilitator rolunu
oynayaraq istiqamətləndirici olub şagirdin tədqiqatçı olmasına şərait yarada bilər.
Məhz bu funksiyalar müəllimə imkan verir ki, aktiv şəraitdə dərslər hazırlasın. Eyni
zamanda bu funksiyalar müəllimi öz yaradıcılığını nümayiş etdirməsinə şərait yaradır. Bu
funksiyalar kömək edir ki, şagirdləri aktivləşdirsin. Mövzunun içinə daxil ola bilsinlər,
bilavasitə yaradıcısına çevirsinlər.
Doğurdanda bu lövhələrin və proqramların Azərbaycan təhsilinə qədəm qoyması
təhsilimiz üçün yeni imkanlar yaratmışdı. Özündə yaradıcılıq, pedaqoji ustalıq, özünə inam
hiss edən hər bir müəllim mütləq təhsilə gələn bu yeniliyi tətbiq etmək istəyər.
Ağıllı lövhələr 1991-ci ildə David Martin və Nensi Noulton tərəfindən “Smart
Technologies” şirkətində yaradılmış və dünya bazarına ilk dəfə “İnteraktiv ağıllı lövhə” kimi
çıxarılmışdır. İngiliscədən tərcümədə “smart” - “ağıllı”, “board” – “lövhə” mənasını verdiyinə
görə dilimizə “Ağıllı lövhə” kimi tərcümə olunur. Bu lövhələri dəyişik formada; İnteraktiv
lövhə, Elektron lövhə, ağıllı yazı lövhəsi, Elektron yazı lövhəsi, İnteraktiv yazı lövhəsi və s.
kimi də adlandırırlar.
Ağıllı lövhələri bir-birindən ayıran üç əsas texnologiya vardır:
1. Klipsli hər bir standart lövhəyə qoşula bilən infraqırmızı / akustik qurğu.
Bu texnologiya ağ lövhə səthinə montaj edilən elektron infraqırmızı akustik qəbuledici və
bu qəbulediciyə infraqırmızı akustik siqnal göndərən qələm tərzində bir mənbədən ibarətdir.
Siqnal göndərən qələm qəbuledici cihaza lövhənin hansı koordinatında olduğunu bildirir.
Kompüterə usb və ya naqilsiz bağlanan qəbuledici bu koordinatın məlumatını kompüterdəki
proqrama göndərir. Bu texnologiyanın ən üstün cəhəti daşınabilən olması və hər zəmində
istifadə oluna bilməsidir.
2. Cüt laylı səthi olan mexaniki passiv lövhələr.
Bu texnologiyada lövhələrin səthi cüt laylı zər ilə örtülüdür. Bu zər toxunmağa həssasdır.
Buna görə də qələmlə və ya barmaqla toxunaraq istifadə etmək mümkündür. Bu
texnologiyanın qabaqcıl markası “Smart Board”dır. Bu texnologiyanı seçən insanlar ilk
növbədə lövhənin sağlamlığına xüsusilə diqqət etməlidirlər. İlk yarandığı dövrlərdə dözümsüz
olan səthlər bugünkü günümüzdə istehsalçılar tərəfindən daha da təkmilləşdirilmişdir.
3. Elektromaqnetik texnologiya ilə istehsal edilən ağıllı lövhələr.
Bu lövhələrin səthi sərtdir və zədələnməyə davamlıdır. Bu ağıllı lövhələr elektromaqnetik
induksiya texnologiyası ilə işləyirlər. Xüsusi xarici səthi ilə işığı özünə çəkir və geri əks
olunmasına mane olur buda gözün yorulmasının qarşısını alır. Naqilsiz qələmlərlə yazılan hər
bir yazı dərhal lövhə tərəfindən qəbul edilir. Rəqəmsal lövhələrin bəzi növləri batareya ilə
işləyir. Bu elektromaqnetik lövhələr sinif otaqları və konfrans salonları üçün əvəz edilməz
əyani vəsaitdir.
“Ağıllı lövhə”lər ilk yarandığı illərdə indiki kimi geniş imkanlara malik deyildi.
Lövhələrdən daha çox monitor kimi istifadə olunurdu. Lakin zaman keçdikcə texnologiyanın
inkişafı bu sahəyə də təsirsiz ötüşmədi. Belə ki, son dövr istehsalı olan lövhələr artiq bir çox
geniş imkanlara sahibdirlər. Belə ki, lövhələr üzərində artıq həm qələmlə, həm də barmaqla
toxunaraq işləmək mümkündür. Hətta interaktiv test tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman
şagirdlərə paylanan “Səsvermə” pultları vasitəsilə hər bir şagird öz cavabını müstəqil şəkildə
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yerindəcə bildirə bilər.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi təhsilin keyfiyyətini artırmaq, qabaqcıl
beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırmaq məqsədilə təhsilalanlar və təhsilverənlər üçün elektron
resursların hazırlanması istiqamətində müvafiq layihələr və tədbirlər həyata keçirib. Görülən
tədbirlər çərçivəsində hazırlanmış elektron resursları bir mənbədə cəmləyərək təhsil portalı
yaradıb. Portal vasitəsilə hər bir istifadəçi elektron dərsliklərə, videodərslər, elektron
tapşırıqlar və digər elektron resurslara çıxış əldə edə bilər.
Təhsil Nazirliyi tədris sistemində qabaqcıl müəllimlərin dərslərini videoçəkiliş edərək
interaktiv texnologiyaları tətbiq etməklə şagirdlər üçün maraqlı videodərslər yaratmışdır.
Əgər şagird dərs zamanı hər hansı mövzunu yaxşı dinləyə bilməyibsə, başa düşməyibsə və ya
müəyyən səbəblərdən dərsdə iştirak etməyib və bununla da keçirilən mövzu ilə bağlı heç bir
anlayışı yoxdursa, bu zaman o, internet vasitəsilə videoportala daxil olub müvafiq fənni
seçməklə həmin mövzunu tapıb izləyə bilər. Videodərslərin adi dərsdən əsas üstünlüyü odur
ki, şagird bu dərsləri bir neçə dəfə təkrar izləmək imkanına malikdir. Bununla da şagird dərsi
tam mənimsəyənə qədər təkrar izləyə bilər. Bu da şagirdin dərsi anlama keyfiyyətini artırır.
Şagird hər videodərsi dinlədikdə ona bir neçə test təklif olunur, bu testləri cavablandırmaqla
sonda topladığı bala əsasən dərsi nə dərəcədə mənimsədiyini anlaya bilər.
Yenilikləri asanlıqla qəbul edən gənc nəsil, bu gün bu yenilikləri məktəbdən və
müəllimlərdən də gözləyir. Bu yenilik məhz şagirdləri yeni bir aləmə aparan “Ağıllı
lövhələr” və interaktiv materiallardır. Bu “Ağıllı lövhə” lərdə maraqlı, rəngarəng, bir-birinə
bənzəməyən dərslər hazırlamaqla şagirdlərin marağını artırmaq, diqqətini cəlb etmək olar.
Bu nəticəyə gəlirik ki, müasir dövrün müəllimi daim üzərində çalışmalı, yenilikləri
öyrənməli, axtarışda olmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Elektron lövhələrdən və interaktiv materiallardan istifadə fəal
təlimdə aparıcı istiqamətlərdən biri kimi diqqəti cəlb edir və şagirdlərdə dərsə maraq yaradır,
onları dərsə daha həvəslə yanaşmağa sövq edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə son dövrdə aktuallıq kəsb edən elektron lövhələr
haqqında məlumat verilməklə yanaşı, interaktiv resurslar, onların faydalı cəhətləri və təlimdə
tətbiq üsulları göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Намиккызы

Роль интерактивных технологии процессе обучении
Резюме
В этой статье представлена информация об интерактивных технологиях, истории
разработки электронных досок, типах, методах и средствах применения.
Инновационная подготовка дает преимущества использования интерактивных
технологий.
G. Namiggızı

Role in the training process of the interactive technologies
Summary
In this article you can find an information about interactive technology, prosperity history
of the electronic boards, their types, usage and methods. The beneficial sides of interactive
technologies are shown in the innovative teaching.
Redaksiyaya daxil olub: 09.02.2018
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Məlumdur ki, cəmiyyətin inkişafı təhsildən keçir. Bu inkişaf həmişə təhsillə bağlı olmuş,
cəmiyyət və təhsil, yaxud təhsil və cəmiyyət ahəngdarlığı insanların, eləcə də ölkənin,
dövlətin davamlı inkişafını təmin etmişdir.
Təhsildəki başlıca keyfiyyətlər nəzərə alınaraq təhsil məfhumuna belə tərif verilmişdir:
sosial-iqtisadi həyatın tərkib hissəsi kimi, təhsil-müvafiq tədris müəssisəsində müəyyən
müddətdə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil öyrədilən, tərbiyə və psixoloji inkişaf imkanları
olan, təlimin bir halda zəruri şərti, digər halda isə nəticəsi kimi özünü göstərən, habelə milli
və ümumbəşəri səciyyəli biliklər, bacarıq və vərdişlər sistemidir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında müəyyənləşdirilmiş təhsil hüququ müxtəlif
yollarla həyata keçirilir. Bu yollardan biri də təhsilin formalarındakı rəngarənglikdir.
Azərbaycanda distant təhsilin rəsmi yaranma tarixi «Təhsil haqqında» yeni Qanunun təsdiq
edildiyi 19 iyun 2009-cu il hesab olunur. Qanunun 13-cü maddəsinə əsasən Azərbaycanda
təhsil almanın 4 forması mövcuddur. Onlar əyani, qiyabi, distant (məsafədən) və sərbəst
(eksternat) təhsil formaları. Təhsilalma formaları çərçivəsində evdə təhsil və fərdi təhsil təşkil
oluna bilər.
Fərdi təhsil - müxtəlif səbəblərdən uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslər, habelə
müəyyən bir sahə üzrə xüsusi istedadı ilə fərqlənən şagirdlər üçün tətbiq edilən təhsil formasıdır.
Evdə təhsil müvafiq təhsil proqramlarına uyğun olaraq ümumi təhsilin evdə təşkili
formasıdır.
Distant təhsil müəyyən məsafədən keçirilən təlim sistemi olub, öyrədən və öyrənən
arasında telekommunikasiya və kompüter şəbəkələri vasitəsi ilə operativ, müntəzəm dialoq,
əks əlaqə əsasında, uzaq məsafədən həyata keçirildiyi təhsil formasıdır. Təhsilin distant
formasından daha çox müəyyən səbəblər üzündən təhsilini artırmaq imkanı olmayan insanlar
üçün əlverişlidir. Distant təhsil forması ənənəvi təhsil formalarına nisbətən öyrənənlərin
müstəqilliyini, fəallığını, şüurluğunu, yaradıcılığını optimal inkişaf etdirir. Bundan başqa, bu
sistemdə az vaxtda daha çox elmi məlumatlar əldə etmək olur, tələbənin sistemli biliklər
alması şüurlu və məntiqi imkanları genişlənir. Avropanın bir çox ölkələrində bu təhsil
formasından geniş istifadə olunur. Belə ki, bu, Bolonya təhsil sistemində də əksini tapıb.
Qloballaşma şəraitində əyani təhsil sistemi geniş yayılsa da, distant təhsil texnologiyalarına
tələbat get-gedə artır. Dünya təhsil sistemində əyani təhsil forması geniş yayılıb.
Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, əyani təhsil keyfiyyət baxımından yaxşı olsa da, bunun
üçün böyük vəsait tələb olunur. Təhsilin əyani və qiyabi formaları ilə müqayisədə açıq distant
təhsil forması xeyli üstünlüklərə malikdir.
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Son illər distant təhsil formasından istifadə sayı kəskin şəkildə artıb. Bu, əhalinin bütün
təbəqələri üçün ən münasib təhsil formasıdır. Distant təhsilin məqsədi müasir informasiya
texnologiyalarından istifadə etməklə təhsil alanın ixtisasının artırılmasıdır. Hesab olunur ki,
distant təhsil formasını ilk yaratmaq cəhdi 1840-cı ildə edilib. Həmin vaxt İsaak Pitman poçt
məktubları vasitəsilə Birləşmiş Krallıqda tələbələrə stenoqrafiyanı öyrətməyə başlamışdı.
Distant təhsildə müxtəlif təhsil proqramları, texnologiyalar və tədris forması birləşir. “Təhsil
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli 833-IIIQ nömrəli
Qanununun 1.0.9., 10.5 və 13.1.3 bəndlərində distant təhsil haqqında daha ətraflı məlumat
verilir. Distant təhsilin tarixi əyani şəkildə göstərir ki, o, dünyanın müxtəlif ölkələrində
cəmiyyətin təhsil sahəsində yeni tələblərinə adekvat, relevant təhsil formasıdır. Təhsil
xidmətlərinin təqdim edilməsinin yüksək operativliyini təmin edən distant təhsil XXI əsrdə
təhsilin ən səmərəli forması olacaqdır. DT mobil virtual təhsil mühiti yaradılması və hər bir
müdavim üçün çəkilən xərclərin ənənəvi təhsil sistemləri ilə müqayisədə 2-3 dəfə azaldılması
hesabına təhsilin yüksək keyfiyyətini saxlamaqla təhsil xidmətlərinin əlyetərli olmasını təmin
etməyə imkan verir. Distant təhsilin açıqlığı, yəni qəbul imtahanları vermədən ali təhsil
almağın mümkünlüyünə təminat verilməsi də şəbəkə təhsil xidmətlərinin potensial
istifadəçiləri üçün mühüm amildir.
Təhsilin strateji məsələləri üzrə mütəxəssislərin XXI əsrin təhsil sistemi adlandırdığı
distant təhsil forması, öyrədən və öyrənən arasında telekommunikasiya və kompyuter
şəbəkələri vasitəsilə operativ, müntəzəm dialoq və əks əlaqə əsasında, uzaq məsafədən həyata
keçirilir. Bu baxımdan elm və texnikanın, texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi müasir dövrdə
peşə biliklərinin daha tez köhnəlməsi labüddür, bu baxımdan onların da daim
yeniləşdirilməsinə davamlı olaraq ehtiyac vardır. Distant təhsildə tapşırıqlar, testlər və əlavə
materiallar tələbəyə elektron variantda internet vasitəsilə göndərilir, tələbə də bütün testləri,
çalışmaları yerinə yetirərək fərdi qaydada öz biliklərini artırır. Məkan və zaman, məsafədən
asılı olmayaraq kütləvi fasiləsiz təhsil sistemini habelə, qlobal informasiya mübadiləsi
sistemini yaratmağa imkan verən bu təhsil forması,sosial durumundan asılı olmayaraq,
ölkənin istənilən rayon və şəhərində, xarici ölkələrdə təhsil almaq və informasiya əldə etmək
hüququnun həyata keçirilməsi üçün bütün insanlara (şagirdlər, tələbələr, mülki şəxslər,
hərbiçilər, işsizlər və s.) bərabər şərait yaradır. Məsafəli təhsil (Distant) proqramı, təhsil
müəssisələrinin, şagirdlərin tək başına təhsili reallaşdırmasına kömək etmək üçün müəyyən
bir nizamda hazırladıqları dərs proqramı ilə həyata keçirilən sistemdir ki, bu sistemdən
istifadə etmək istəyən tələbələr faks, poçt və ya e-poçt kimi üsullarla şagirdlərə, ixtisaslı bir
müəllim tərəfindən hazırlanan dərslə əlaqədar tapşırıq mövzuları verilir. Daha sonra
tapşırıqlar və sınaqlarla bağlı qiymətləndirilir. Təhsilin bu formasında informasiyalar
öyrənənlərə çap materialları, elektron materiallar, elektron dərslik, televerilişlər və s.
formalarda təqdim edilir. Bu tədrisin veriləcək informasiyalarının kitablar, disklər, audiovideo kasetlər kimİ daşıyıcıları vardır. Təhsilin distant formasından müəyyən səbəblər
üzündən təhsilini artırmaq imkanı olmayan insanlar yararlanır. Bu təhsil forması daha çox
dərslərdə getmək və mühazirələri dinləmək imkanı olmayan şəxslər üçün əlverişli olub,
ənənəvi təhsil formalarına nisbətən öyrənənlərin müstəqilliyi, fəallığını, şüurluğunu,
yaradıcılığını optimal inkişaf etdirir. Hazırda fərdi kompyuterlərin əldə olunmasının asanlığı
və internetə çıxışın kütləviliyi məsafədən təhsilin daha geniş və sürətlə yayılması üçün
əlverişli şərait yaradır. Yerləşdiyi məkandan asılı olmayaraq hər bir şagirdlə danışmaq və əks
istiqamətdə rabitə qurmağın mümkünlüyü “sürətli internet”in genişlənməsi təhsildə “onlayn”
seminarların keçirilməsinə imkan yaratmışdır. Bütün bunlar distant təhsil formasının artıq
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dünyanın bir çox ölkəsində geniş yayılması ilə nəticələnmişdir.
Məqalənin aktuallığı. Tədqiqatlar göstərir ki, təhsil sistemi olduqca geniş anlayışdır.
Distant təhsil sistemi də xüsusi əhəmiyyətə malik olub, böyük çevrəni əhatə edir. Onun sistem
halına gəlib çıxması illərin məhsulu olub, müxtəlif modellərin birləşməsindən ibarətdir. Bu
məsələnin tədqiqi Azərbaycan təhsilinin gələcək inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
baxımından da aktuallığa malikdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə təhsilalma formaları
çərçivəsində evdə təhsil və fərdi təhsilin mahiyyəti açıqlanır və əsas istiqamətləri göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə əksini tapmış fikirlər, əldə olunmuş
elmi nəticələr Azərbaycan təhsilinin inkişaf tarixinin öyrənilməsinə töhfələr verir. Bu elmi
nəticələr problemlə bağlı araşdırma aparanlar, pedaqogika, tarix və digər fənn müəllimləri
üçün əhəmiyyətlidir .
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Теоретический взгляд к систему дистанционного образования
Резюме
Статья посвящена истории, сущности и дистанционного образования, а также
перспективы формирования и развития формы дистанционного обучения в
Азербайджане. Также упоминаются преимущества дальнейшего дистанционного
обучения.

Theoretical look to system of distant education

N. Naghizade

Summary
The article covers the history, essence and content of distance education, as well as
prospects for the formation and development of distance education in Azerbaijan. In addition,
the advantages of distance education are alas mentioned.
Redaksiyaya daxil olub: 13.02.2018
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Ümumtəhsil məktəblərində təhsilalanın nailiyyət
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün yeni
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Sivilizasiyanın inkişafının müəyyən mərhələsində uşaqların kollektiv şəkildə, birgə təlimə
cəlb olunması məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Uşaqların kollektiv təlim/tədris prosesinə cəlb
edilməsinin – sinif-dərs sistemi üzrə təşkilinin əsasları çex pedaqoqu Y.A. Komenski (15921670) tərəfindən “Böyük didaktika” əsərində verilmişdir. Sinif-dərs sistemi əsasən (1) sinifdə
sabit tərkibli şagird qrupunun olması, (2) hər bir təhsil səviyyəsi və sinif üzrə təlim
nəticələrinin ciddi təyin olunması, (3) dəqiq təyin edilmiş dərs məşğələləri cədvəlinin olması,
(4) şagirdlərlə işləməyin fərdi və kollektiv formaları, (5) müəllimin (bələdçi) və şagirdin
(tədqiqatçı) rolu, (6) şagirdin fəaliyyətinin izlənilməsi və nailiyyət səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi ilə xarakterizə edilir. Şagirdlər sinif-dərs sistemində (1) təhsil səviyyələri
üzrə müvafiq məzmunu öyrənir, (2) müəllim tərəfindən verilmiş tapşırıqları yerinə yetirir, (3)
müəyyən bölmələr (tədris vahidləri) üzrə kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə
tapşırıqlarını icra edir və (4) sonda onların nəticələri qiymətləndirilir.
Y.A. Komenski zamanından indiyədək təlim prosesinin təşkili forması demək olar ki,
dəyişməz qalmış, lakin elmin və texnologiyanın inkişafı ilə bağlı onun məzmununda müəyyən
dəyişiklər baş vermiş, təlim strategiyaları təkmilləşmiş, müəllim-şagird münasibətlərinin yeni
formaları yaranmışdır. Şagirdlərlə işləməyin fərdi formalarından kollektiv formalarına – sinifdərs sisteminə keçid, sinifdə eyni zamanda bir neçə nəfərin təhsil alması onların
fərqləndirilməsini gündəmə gətirmiş, bu isə öz növbəsində qiymətləndirmənin aparılmasını
zəruri etmişdir. Beləliklə, qiymətləndirmə sisteminin yaradılmasına başlanmış, müxtəlif
vaxtlarda müxtəlif ölkələrdə təhsilalanların fəaliyyətinin və nailiyyət səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi üçün demək olar ki, mahiyyətcə bir-birindən fərqlənməyən sözlə, rəqəm
və hərflərlə ifadə edilən müxtəlif qiymətləndirmə sistemləri (şkalaları) işlənib hazırlanmışdır.
Aparılan tədqiqatlar (araşdırmalar) qiymətləndirmədən ilk dəfə VI əsrin sonlarında çində
istifadə edildiyini söyləməyə imkan verir. Çində əsasən dövlət məmurlarının seçimini həyata
keçirmək üçün tətbiq olunan qiymətləndirmələrin əvvəllər şifahi, sonralar isə yazılı şəklindən
istifadə edilmişdir. [6]
Təhsilalanın biliyinin və davranışının balla qiymətləndirilməsi öz başlanğıcını XVI-XVII
əsrlərdə fəaliyyət göstərmiş yezuit məktəblərindən götürür. Təhsilalanın biliyinin balla
qiymətləndirilməsi sisteminin əsası Almaniyada qoyulmuş və ilk olaraq üç balla
qiymətləndirmədən istifadə olunmuşdur. Bu qiymətləndirmə sistemində təhsilalanlar
səviyyələrinə görə “əla”, “orta” və “ən aşağı” kimi üç dərəcəyə ayrılmış və onların hər biri
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rəqəmlə ifadə olunmuşdu. Bu zaman “əla (çox yaxşı)” dərəcəsinə layiq görülən təhsilalanların
bilik səviyyəsi 1 balla, “orta” dərəcəlilərin bilik səviyyəsi 2 balla və “ən aşağı” dərəcəyə aid
olanların bilik səviyyəsi isə 3 balla qiymətləndirilirdi.
Müəyyən müddət keçdikdən sonra “əla” və “ən aşağı” səviyyəli təhsilalanlarla
müqayisədə orta səviyyəlilərin sayının artması onların bilik səviyyəsinin dərəcələrə ayrılması
(müəyyən edilməsi) üçün çoxsəviyyəli qiymətləndirmə sisteminin yaranmasını zərurətə
çevirdi. Bu dərəcələrə ortadan yuxarı və ortadan aşağı səviyyələr əlavə olundu və beləliklə,
Almaniyada (1, 2, 3, 4, 5) beşballı qiymətləndirmə şkalasına keçildi. Hazırda bu ölkədə 6
ballıq qiymətləndirmə sistemindən istifadə edilir. Bu qiymətləndirmə sistemində 1 – biliyin
(nailiyyətin) ən yüksək, 6 isə ən aşağı səviyyəsini bildirir. Göstərilənlərlə yanaşı, hazırda,
Almaniyanın ümumi təhsil məktəblərinin 1-ci və 2-ci siniflərində təhsilalanların
qiymətləndirilməsi 6 ballıq şkala ilə deyil, fəaliyyətlərinin izlənilməsi (bacarıq səviyyəsinin
sözlə qiymətləndirilməsi) şəklində həyata keçirilir və tədris ilinin sonunda onların nəticələri
barədə müəllim tərəfindən məktəb rəhbərliyinə və valideynlərə təqdim olunmaq üçün yazılı
hesabat hazırlanır.
Biz məktəb təcrübəsinə əsaslanaraq ibtidai siniflərdə təhsilalan kiçikyaşlı uşaqların istər
fəaliyyət, istərsə də nailiyyət səviyyəsinin yüksək balla qiymətləndirilməsinin onları daha
yaxşı fəaliyyətə təhrik etdiyini, aşağı balla qiymətləndirilmənin onlarda stress (əsəbi gərginlik)
yaratdığını nəzərə almağı və ən azı 1-2-ci siniflərdə onların nailiyyət səviyyəsinin rəqəmlə
(balla, şkala əsasında) deyil, sözlə (təsviri) qiymətləndirilməsini, yarımil və illik nəticələri
barədə sözlə yazılı hesabatların hazırlanmasını, məktəb rəhbərliyinə və valideynlərə təqdim
olunmasını məqsədəuyğun hesab edirik.
Rusiyanın təhsil tarixində ilk olaraq Avropada, xüsusilə Almaniyada tətbiq olunan sözlə
qiymətləndirmə sistemindən istifadə olunub. 1737-ci ildə Kiyev Din Akademiyası
tələbələrinin biliyinin qiymətləndirilməsində ilk dəfə üç dərəcəli (əla, orta və aşağı səviyyəli)
sözlə qiymətləndirmə sistemi tətbiq edilmiş və aparılan qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən
tələbələr üç dərəcə (səviyyə)yə ayrılmışdır:
 əla dərəcə (səviyyə) – çox yaxşı müvəffəqiyyət əldə etmiş təhsilalanın təlim alması
(öyrənməsi) kifayət qədər yaxşıdır, ümidvericidir, onlar ədalətli, etibarlı, mehriban, vicdanlı,
tərifə layiqdir;
 orta dərəcə (səviyyə) – orta müvəffəqiyyətə nail olmuş təhsilalanın təlim alması
(öyrənməsi) orta, uğurları babat, lakin pis deyil;
 ortadan aşağı dərəcə (səviyyə) – ortadan aşağı müvəffəqiyyət əldə etmiş təhsilalanın
təlim alması (öyrənməsi) zəif, tənbəl, qorxaq, az ümidverici sözləri ilə xarakterizə edilirdi.
Qeyd edək ki, Rusiyada müxtəlif vaxtlarda istifadə olunmuş 3, 5, 8, 10 və 12 ballıq
qiymətləndirmə sistemlərindən yalnız 5 ballıq qiymətləndirmə sistemi tətbiq edilmək statusu
qazanmış və onun istifadə olunması ilə bağlı 1837-ci ildə Rusiyanın Xalq Maarif Nazirliyi
tərəfindən rəsmi qərar qəbul edilmişdi: 1 – çox pis, 2 – pis, 3 – kafi, 4 – yaxşı, 5 – əla. [7]
Rusiya
imperiyasının
hərbi-tədris
müəssisələrində
isə
kadetlərin
tədris
müvəffəqiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üçün 12 ballıq şkaladan istifadə olunmuşdur. [7]
Aşağıda bu qiymətləndirmə sisteminin həm 5 ballıq şkala ilə, həm də sözlə təsviri verilir:
12 ballıq 5 ballıq Biliyin sözlə təsviri (təhsilalan)
sistemdə sistemdə
Keçilmiş materialla bağlı çox yaxşı (əla) bilik nümayiş etdirir, suallara
12
5
aydın, dəqiq cavab verir, öz fikrini məntiqi olaraq ifadə edir, mübahisə
zamanı öz nöqteyi-nəzərində qalır və sərbəst şəkildə dialoq aparır.
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Keçilmiş materialla bağlı dərin biliyə malik olduğunu göstərir,
suallara inamla cavab verir, düzgün nəticələr çıxarır, aydın və
əlaqəli danışır.
Keçilmiş materialla bağlı mövzunu yığcam mənimsədiyini göstərir,
amma fikrini aydın ifadə edə bilmir, yönəldici sualların köməyi ilə
cavab verir, müəllimin hər hansı müdaxiləsindən özünü itirir.
Keçilmiş materialla bağlı mövzuları əsasən anladığını göstərir,
cavab verərkən buraxdığı fikirləri müəllimin köməyi ilə asanlıqla
xatırlayır, amma aydın cavab vermir, müxtəlif anlayışları qarışdırır
və ya danışdıqlarını əzbər olaraq yenidən söyləyir.
Keçilmiş materialla bağlı demək olar ki, heç nə bilmir, onu
“anlaşılmaz şəkildə və səhv anlayır” (belə balla ikinci ilə qalır).

Rusiyada sonrakı illərdə də təhsilalanın biliyinin balla qiymətləndirilməsi sistemi ilə bağlı
müzakirələr aparılmışdır. XX əsrin əvvəllərində, təhsil sahəsində aparılan islahatlar
çərçivəsində 1916-cı ildə Rusiya Xalq Maarif Nazirliyinin təklifi ilə rəqəmlə (balla)
qiymətləndirmənin sözlə, “uşaqların uğursuzluğu barədə valideynlərin məlumatlandırılması”
ilə əvəz edilməsi qəbul olundu. Amma 1917-ci ilin Oktyabr inqilabından sonra yaranmış
RSFSR-də “çar dövründən qalma”lardan – sözlə qiymətləndirmədən də imtina edildi, lakin
1935-ci ildə yenidən beş ballıq sözlə (“qeyri-qənaətbəxş”, “qənaətbəxş”, yaxşı”, “əla”)
qiymətləndirmə sisteminə qayıdıldı. 1944-cü ilin yanvarından isə sözlə beş ballıq
qiymətləndirmə sisteminə 1-dən 5-dək rəqəmlə ifadəolunma da əlavə edildi. Bu
qiymətləndirmə şkalasından SSRİ-nin süqutuna, onun hüquqi varisi olan Rusiyada isə 2009cu ilədək istifadə olundu. 2009-2010-cu dərs ilindən Rusiyanın da ümumtəhsil məktəblərində
10 ballıq qiymətləndirmə sisteminin tətbiqinə keçildi.
Keçən əsrin 80-ci illərində SSRİ-də aparılan təhsil islahatları çərçivəsində beş ballıq
qiymətləndirmə sisteminin çatışmayan tərəfləri göstərilməklə, ondan imtina edilməsi və yeni
qiymətləndirmə sisteminin (şkalasının) hazırlanması ilə bağlı müəyyən işlərin həyata
keçirilməsinə başlandı. Lakin SSRİ-nin dağılması və yeni müstəqil dövlətlərin yaranması ilə
əlaqədar olaraq bu layihənin hazırlanması və tətbiq edilməsi baş tutmadı. Yeni müstəqillik
əldə etmiş ölkələr özlərinin milli təhsil sistemlərini yaratmaqla, təhsilalanın
qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif qiymətləndirmə sistemləri (şkalaları) qəbul etdilər. Hazırda
Belarus, Gürcüstan, Latviya və Litva Respublikalarının ümumtəhsil müəssisələrində 10,
Moldova və Ukraynada 12, Azərbaycanda isə rəqəm və uyğun sözlə müəyyən edilmiş 5 ballıq
qiymətləndirmə sistemi tətbiq olunur.
Məsələn, 1993-cü ildən dörd səviyyəli – 4 ballıq (“5”, “4”, “3”, “2”), 2000-ci ildən 12
ballıq qiymətləndirmə sisteminə keçilmiş Ukraynada 12 ballıq şkala üzrə ballar aşağıdakı
kimi təsvir edilir: [6]
Qiymətləndirmə
şkalası
4 ballıq
12 ballıq
Qiymətləndirmə

Qiymətlər
2
2 2 2+
1 2 3
I - ilkin

3
3
4
II

4
3 3
4
4+
4
5 6
7
8
9
- orta III - qənaətbəxş
+
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səviyyələri
səviyyə
Qiymətləndirmənin İlkin
təsviri
təsəvvürə
malikdir.

səviyyə
Əsas
materialı
söyləyir,
nümunə
əsasında
tapşırığı icra
edir.

səviyyə
Vacib anlayışları,
hadisələri, onlar
arasındakı əlaqəni
bilir,
əsas
qanunauyğunluqla
rı izah etməyi
bacarır, bilikdən
standart
situasiyalarda
istifadə edir, lakin
əqli
mühakimələrdə
səhvlərə yol verir.

Daha dərin, səbatlı,
sistemli
biliyə
malikdir. Bilikdən
yaradıcı
şəkildə
tapşırıqların
həllində
istifadə
edir,
müxtəlif
situasiyaları
qiymətləndirir,
hadisə və faktları
aydınlaşdırır, şəxsi
mövqeyində qalır.

Qeyd edək ki, Ukraynada qəbul edilmiş 4 səviyyəli qiymətləndirmə sistemində hər bir
qiymət özünün aşağı (  ) və yuxarı (  ) səviyyəsi ilə verilir və yekun qiymətləri IV (yüksək)
səviyyə (10, 11 və ya 12 bal) olan orta məktəb məzunları medalla təltif olunurlar.
Latviyanın ümumtəhsil məktəblərində isə 10 ballıq qiymətləndirmə sistemi tətbiq olunur
və ballar aşağıdakı kimi təsvir edilir:
Qiymət

10

Qiymə
-tin
təsviri

əla
(çox
üstün)

9

əla

8

7

çox
yaxşı

yaxşı

6

5

demək
orta
olar ki
yaxşı

4

3

demək zəif
olar ki
orta

2

çox
zəif

1

çox,
çox
zəif

Bu və buna oxşar çoxballıq qiymətləndirmə sistemindən istifadə olunması şagirdlərin
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində bütün məqamları maksimum nəzərə almağa kömək
edir. Məsələn, bir-birindən müəyyən qədər fərqlənən iki təhsilalanın nailiyyət səviyyəsinin
“orta” (“kafi”) ilə qiymətləndirilməsi onlardan birinin (nisbətən üstün cavab verənin, tapşırığı
nisbətən düzgün yerinə yetirənin) təhsilə münasibətində pis meyillər yarada bildiyi üçün onun
“demək olar ki yaxşı” ilə qiymətləndirilməsi daha münasibdir. Çünki, belə qiymətləndirmə
təhsilalanı səylərini artırmağa, daha yüksək nailiyyətlər əldə etməyə səfərbər edir (ruhlandırır).
Lakin 5 ballıq qiymətləndirmə sistemi buna imkan vermir və onunla müqayisədə 10
(həmçinin, digər çox) ballıq qiymətləndirmə sistemindən istifadə edilməsinin təhsilalanlarda
təlimə daha çox maraq hissi yarada biləcəyini ehtimal edirik.
Bu baxımdan hazırda müasir dünyanın bir çox ölkələrində beş ballıq qiymətləndirmə
sistemi ilə yanaşı, şagirdlərin real bilik və bacarıq səviyyəsini daha çox dəqiq və dolğun əks
etdirən, onların hüququnu daha çox qoruyan çoxballıq qiymətləndirmə sistemindən
(şkalasından) istifadə olunması gündəmdə dayanır. Məsələn, ABŞ-da dövlətin vahid
qiymətləndirmə sistemi yoxdur və bu ölkənin müxtəlif ştatlarında 5 – 100 ballıq (müxtəlifballı)
qiymətləndirmə sistemlərindən istifadə olunur. Bununla belə, ABŞ-da təhsilalanların hər bir
fənn üzrə yekun nəticəsi (topladığı ballar) sonda onların təhsil sənədlərində ölkə üzrə qəbul
olunmuş və A, B, C, D, F hərfləri ilə işarə edilmiş, müvafiq balla təsvir olunan vahid
qiymətləndirmə şkalası əsasında əksini tapır: A (əla), B (yaxşı), C (qənaətbəxş), D (aşağı), F

78

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

(uğursuzluq-ən aşağı). Hərflərlə qiymətləndirmələr zamanı F-dən fərqli olaraq hər bir
qiymətin “” və “” işarələri ilə müvafiq olaraq yuxarı və aşağı (məsələn, A  , A  ) sərhədləri
də müəyyən olunur. Bu isə müəllimə təhsilalanın həm bilik (nailiyyət), həm də bacarıq
səviyyəsini daha dəqiq müəyyən etməyə (qiymətləndirməyə) imkan verir: məsələn, “yaxşıdır,
amma əla üçün kifayət deyil” və s.
Aşağıda ABŞ-da istifadə olunan qiymətləndirmə sistemi (şkalası) hərflər və uyğun ədədi
qiymətlərlə verilir:
Şkala
Qiymət
Faizlə
ifadəsi
Hərflə
ifadəsi

13
4.0
0
100
%
A

12
4.0
0
100
%
A

11
3.6
7

10
3.3
3

A

B

9
3.0
0
75
%
B

8
7
2.61.00 2.3
7
3
B

C

6
2.0
0
50
%
C

5
1.6
7

4
1.3
3

C

D

3
25
%
D

2
0.6
7

1
0.0

D

F

Cədvəldən görünür ki, A  və A eyni qiymət “daşıyır”. A  qiymətindən istifadə edilməsi
ABŞ təhsilində yenilik hesab olunur. Lakin ABŞ ali məktəblərinin çox az hissəsi A  -u 4.0
kimi deyil, 4.33 və ya 4.5, bəzi institutlar isə A  ilə B  qiymətlərini eyni (bu halda A   B  
3.5 kimi) qəbul edirlər. Bu ədədi qiymətlər ABŞ-ın təhsil müəssisələrində (ali məktəb və
kolleclərində) istifadə olunan təhsilalanın keyfiyyət indeksinin hesablanmasında nəzərə alınır.
Keyfiyyət indeksi hər bir yarımil, semestr və tədris ili üzrə müəyyən olunur. Təhsilalanın
yarımil (semestr) ərzində aldığı bütün qiymətlərin ədədi ortası onun həmin yarımil (semestr)
üzrə keyfiyyət indeksi olaraq götürülür. Təhsilalanın keyfiyyət indeksi hər tədris ilinin
sonunda, həmçinin o, təhsil müəssisəsini (məktəb, kollec və ya universiteti) bitirdikdə
hesablanılır. Bəzi kolleclərdə təhsilalanın ümumi keyfiyyət indeksi ilə yanaşı, onun peşə
istiqamətinə aid fənlər üzrə də keyfiyyət indeksi təyin olunur. Keyfiyyət indeksindən
şagirdlərin müvəffəqiyyətinin müəyyən olunmasında istifadə edilir və onun 2.0-dan (50%-dən)
az olmaması nəzərdə tutulur. Bununla belə, keyfiyyət indeksi 1.67 – 2.0 olan şagird
müvəffəqiyyətli şagird hesab edilir.
Keyfiyyət indeksi 2.0-dan aşağı olan təhsilalan müəssisə rəhbərliyi tərəfindən nəzarət
altına alınır və ona sınaq müddəti verilir. O, bu sınaq müddətində səviyyəsini yüksəltmək,
çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq məqsədi ilə növbəti rübdə dərsdənkənar xüsusi fakültativ
məşğələlərə cəlb olunur. Bu məşğələlərin nəticəsi olaraq keyfiyyət indeksini
yaxşılaşdırmayan təhsilalan sınaq qrupunda qalır və ya təhsildən uzaqlaşdırılma riskli
qruplara daxil edilir.
ABŞ-da təhsilalanın düzgün cavablarının faizlə ifadəsindən asılı olaraq, bal kriteriyalar
üzrə verilir: nəticələri 90%–100% olanlar A, 80%–89% olanlar B, 70%–79% olanlar C, 65%–
69% olanlar D, 64% və aşağı olanlar isə F ilə qiymətləndirilirlər [7, 3].
Kanada qiymətləndirmə faizlə həyata keçirilir. Məsələn, 50-60% - qənaətbəxş, 65-75% yaxşı, 80-90% - əlaya yaxın, 100% isə əla nəticə olub, ancaq riyaziyyat və digər dəqiq elmlər
üzrə verilir. Sonrakı sinfə keçid üçün bütün fənlər üzrə orta bal çıxarılır və bu, 50%-dən
yuxarı olmalıdır. Orta balı 80%-dən yuxarı olanlar imtahandan azad edilir və tərifnamə
(Honorable Rool) alırlar.
Fransada 20 ballıq qiymətləndirmə sistemi tətbiq edilir. Lakin ölkə üzrə ən yüksək qiymət
18 bal hesab olunur. Bu ölkədə 20 balın ancaq Cənab Allah, 19 balın isə cənab müəllim
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tərəfindən alına biləcəyi vurğulanır. Qiyməti 10 bal və ondan yuxarı olan təhsilalanın
nailiyyət səviyyəsi müsbət hesab edilir. Fransızların yaxşı oxuyanlarının əksər hissəsi 12-14
bal alır. Bu təhsil sisteminin ali məqsədi – hədəfi təhsilalanların əksər hissəsinin 14-16 bal
almasına nail olmaqdan ibarətdir.
Belçikada müxtəlif ballı qiymətləndirmə sistemlərindən istifadə olunur. Ümumtəhsil
məktəblərində 10 ballıq qiymətləndirmə sistemi tətbiq edilir. Burada 10 bal ən yüksək, 1 bal
ən aşağı, 5 və ya 4 bal keçid balı hesab olunur. Eyni zamanda bu ölkədə istifadə edilən 20
ballıq şkalada 10 – 20 bal müsbət qiymətlər, 10 bal beynəlxalq “keçid” balı hesab edilir.
Argentinanın ümumtəhsil məktəblərində 10 ballıq qiymətləndirmə sistemi tətbiq edilir. 10
bal ən yüksək nəticə hesab olunur. Keçilən dərslər üzrə təhsilalanın yoxlama, praktik və
nəzarətli işlərinin qiymətlərinin ədədi ortası çıxarılır. Sonra bu qiymətlər əsasında təhsilalanın
üç semestr (rüb) üzrə orta qiymətinə görə onun illik qiyməti müəyyən edilir. Ədədi orta
qiymət 7 və ya ondan böyük olduqda, təhsilalanın keçilən kursu müvəffəqiyyətlə bitirməsi
qəbul olunur. Orta qiyməti 7-dən az olan təhsilalan isə tədris ili ərzində keçilmiş bütün
material üzrə imtahan verir.
İsrailin orta məktəblərində 10 – 0 və ya 100 – 0 ballıq qiymətləndirmə sistemindən istifadə
olunur. Ən yüksək nəticə 10 və ya 100 bal hesab olunur.
Polşada 6 ballıq qiymətləndirmə sistemindən istifadə edilir və bu ölkənin hər bir məktəbi
özünün “daxili” şkalasını tətbiq edə bilər, lakin məktəbi bitirənlərin sənədlərində yekun
qiymətlər xarici qiymətləndirmə sistemində qəbul olunmuş qiymətlərlə uyğunlaşdırılaraq
yazılır. [7]
Böyük Britaniyada A*-dan U-ya kimi hərflərlə işarə edilmiş qiymətləndirmə sistemi tətbiq
olunur. Burada, A* ən yüksək qiymət olub nadir hallarda verilir, A – əla, B – çox yaxşı, C –
yaxşı, D – tam uğurlu deyil, E – zəif, F – çox zəif, N – qiymətləndirilmir, U – uğursuzluq.
Formal olaraq U imtahan vermədiyini göstərir. Praktikada E-dən aşağı qiymətlər “qeyr-kafi”
ilə eynigüclü hesab olunur. [7, s. 3]
Hollandiyanın ümumtəhsil məktəblərində 10 ballıq qiymətləndirmə şkalası tətbiq edilir:
şkala
10
Qiymət A
(hərflə)
Qiymət əla
(sözlə)

9
A

8
A

yaxşıdan yaxşı
yuxarı

7
B

6
B

kafidən kafi
yuxarı

5
B

4
C

3
C

demək
olar ki
kafi

qeyri- adi
kafi

2
C

1
D

pis

çox
pis

Göründüyü kimi, təhsilalanın topladığı bal 1 – 4 olduqda, onun nailiyyət səviyyəsi “ən
yüksək halda” qeyri-kafi qəbul olunur. Qiymətləndirmə səviyyələrinin dəqiqliyini artırmaq
üçün 1 (D)dən fərqli hər bir qiymətin aşağı və yuxarı sərhəddindən istifadə edilir.
Göstərilənlərlə yanaşı qeyd edək ki, XIX əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyası tərəfindən
ilhaq edilmiş Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məktəblərdə Rusiyada həyata keçirilən
qiymətləndirmə sistemindən istifadə edilmişdir. SSRİ-nin süqutu ilə müstəqilliyini bərpa
etmiş Azərbaycan Respublikası özünün milli mənəvi dəyərlərə əsaslanan təhsil sistemini
qurmaq üçün 1999-cu ildən təhsil sahəsində islahat proqramını həyata keçirir. Bu proqram
çərçivəsində qiymətləndirmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müəyyən addımlar
atılmış, 9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ballıq qiymətləndirmə sisteminin elmi-nəzəri əsasları
hazırlanmış və təhsil nazirinin əmri ilə 1998-1999-cu tədris ilində Respublikanın İsmayıllı və
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Bakı şəhərinin Nərimanov rayonlarının ümumtəhsil məktəblərində eksperiment qaydasında
tətbiqinə başlanmış, sonrakı illərdə Gəncə şəhərinin, Şəki, Quba və Lənkəran rayonlarının da
ümumtəhsil məktəblərini əhatə etmişdir. [8, s.3] Aşağıda bu qiymətləndirmə sistemi (şkalası)
və onun 5 ballıq şkala ilə uyğunluq cədvəli verilir:
Qiymət

9

Qiymətin sözlə təsviri
yüksək
Qiymətin 5 ballıq şkala ilə
5
təsviri

8

7
yaxşı
4

6
Orta
3

5

4
zəif
2

3

2

1

pis
1

Lakin bir neçə il eksperiment qaydasında tətbiq olunan bu qiymətləndirmə sistemi “özünü
doğrultmadığı” üçün onun ölkə səviyyəsində tətbiq edilməsi məqsədəuyğun hesab olunmadı.
Lakin çoxballıq qiymətləndirmə sistemi olaraq bu 9 ballıq qiymətləndirmə sisteminin dünya
təcrübəsi ilə tutuşdurularaq yenidən işlənməsi, mükəmmələşdirilməsi məqsədəuyğun olardı.
1999-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı”nın qəbul
edilməsi ilə ölkəmizin təhsil sistemində islahata başlanılmasına start verildi. Təhsil islahat
proqramı
çərçivəsində
Respublikamızın
təhsil
müəssisələrində
təhsilalanların
qiymətləndirilməsinin tənzimlənməsi üçün “Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil
sistemində qiymətləndirmə konsepsiyası” işlənib hazırlandı və 2009-cu ildə qəbul olundu. [1]
2008-2009-cu tədris ilindən başlayaraq yeni təhsil standartı və proqramları (kurikulumları)
tətbiq olunan siniflərdə təhsilalanların fəaliyyətinin sözlə (dörd səviyyəli rubriklər əsasında),
nailiyyət səviyyəsinin isə beş ballıq şkala əsasında qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsini
tənzimləyən “Ümumi təhsil məktəblərində və ilk-peşə ixtisas təhsili müəssisələrində
məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması Qaydaları” [9], daha sonra “Ümumtəhsil
məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti Təlimat” [2]
hazırlandı. Hazırda ümumtəhsil məktəblərində təhsilalanların qiymətləndirilməsi “müvəqqəti
Təlimat” [2] əsasında həyata keçirilir. Bu gün beş ballıq qiymətləndirmə şkalasından istifadə
edən müəllimlər təhsilalanın fəaliyyətini 4, nailiyyətini isə 5 səviyyə üzrə qiymətləndirirlər.
Çox haqlı olaraq yeni qəbul edilmiş “Təlimat”da 1 (çox pis) qiymətindən imtina edilmiş
və bu qiymət onunla eynimənalı məzmun daşıyan, yekun olaraq “qeyri-kafi” bildirən 2 (pis)
qiyməti ilə birləşdirilmişdir. Təhsilalanın tamamilə fəaliyyətsizliyini bildirən qiymətin – 0
(sıfır)ın qəbul edilməsi və bu baxımdan hazırda istifadə olunan 5 ballıq qiymətləndirmə
şkalasının 0, 2, 3, 4, 5 kimi verilməsi daha düzgün hesab edirik. Eyni zamanda, iki eynimənalı
“0” və “2” qeyri-kafi qiymətindən imtina edilməsi, onların birləşdirilməsi və ukraynalılar
kimi bir “qeyri-kafi” qiymətdən istifadə etməklə, 4 ballıq şkala üzrə (2, 3, 4, 5)
qiymətləndirmədən də istifadə qəbul oluna bilər.
Araşdırmalar göstərir ki, dünyanın əksər ölkələrində əsasən 10, 100 ballıq qiymətləndirmə
şkalasından istifadə olunur və təhsilalanların fəaliyyətinin izlənilmə və nailiyyət səviyyəsi
demək olar ki, eyni sözlərlə və müvafiq şkala üzrə qiymətləndirirlər. Lakin təhsilalanın yekun
sənədində onun qiymətləri beş (və ya 100) ballıq şkala ilə uyğunlaşdırılmış hərf və ədədlərlə
verilir.
Beləliklə, təhsil tarixində ümumi təhsil pilləsində təhsilalanın fəaliyyətinin izlənilməsi,
bacarıq və nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün iki baxış formalaşdığını görürük:
(1) qiymətləndirmənin rəqəmlə (balla, şkala əsasında) aparılması;
(2) qiymətləndirmənin sözlə (təsviretmə şəklində) aparılması.

81

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

Qiymətləndirmənin rəqəmlə (balla, şkala əsasında) aparılmasının tərəfdarları şkaladan
istifadənin müəllimə təhsilalanın cari biliyini asanlıqla və sürətlə qiymətləndirməsinə,
həmçinin bu formanın valideynlərə öz uşaqlarının müvəffəqiyyəti barədə çox sadə və rahat
şəkildə məlumat almalarına, onların inkişafını izləmələrinə imkan verdiyini qeyd edirlər.
Lakin valideynlər arasında belə qiymətləndirmədən – müəllimin rolunun yüksək olmasından
narahat olanları da az deyil.
Qiymətləndirmənin sözlə (təsviretmə şəklində) aparılmasının tərəfdarları isə balla
qiymətləndirmənin daha çox müəllimin subyektiv mülahizələrinə əsaslanması səbəbindən
onun əksər hallarda təhsilalanın cari biliyini, bacarıq səviyyəsini deyil, dərsdə özünü necə
aparmasını qiymətləndirdiyini və bunun da uşaqların sağlamlığına və inkişafına ciddi zərər
verdiyini qeyd edirlər. Onlar təhsilalanın hər bir rüb, yarımil və ya il üzrə sözlə “məqbul –
qeyri-məqbul” qiymətləndirmə sisteminə keçidi təklif edirlər.
Qeyd edək ki, qiymətləndirmənin rəqəmlə (bal əsasında) aparılması rəhbərliyə müəllim və
şagirdlərin, müəllimə isə şagirdlərin fəaliyyətini təhlil etməyə, valideynə övladının səviyyəsi
barədə müəyyən mənada dəqiq məlumat almaq imkanı verdiyi üçün ondan istifadə bu
yönümdən daha çox diqqəti cəlb edir. Lakin qiymətləndirmənin sözlə “məqbul – qeyriməqbul” kimi aparılması təhsilalanları obyektiv fərqləndirməyə imkan vermir.
Qiymətləndirmənin sözlə təsviretmə şəklində və ən azı 3-5 səviyyədə [10, 38] aparılması daha
məqsədəuyğundur. Həmçinin, rəqəmlə qiymətləndirmədən və bu zaman ədədi orta qiymətdən
istifadə olunması da yanlış nəticəyə gəlməyə (keyfiyyətin kəmiyyətlə ifadə edilməsinə) səbəb
olur.
Bu baxışlardan fərqli olaraq ümumi təhsil məktəblərində qiymətləndirmənin məqsədinin
müəyyən edilməsini, nəyə xidmət etdiyini aydınlaşdırmağı və onun həm sözlə, həm də
rəqəmlə, o cümlədən, təhsilalanın gündəlik (cari, hər dərsdə) fəaliyyətinin izlənilməsinin,
biliyinin bacarığa (səriştəyə) çevrilməsi səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin sözlə, tədris
vahidi (bölmə, yarımil və s.) üzrə nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin isə rəqəmlə
aparılmasını daha düzgün hesab edirik. Qiymətləndirmənin təklif olunan formatda (sözlə
təsvir və rəqəmlə ifadə edilmə) aparılması müəllimin təhsilalana yanaşmalarında subyektiv
mülahizələrinin qarşısının alınmasına xidmət edir.
Biz dünya təcrübəsini, Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
olunmasını, azərbaycanlı təhsilalanların təhsillərini dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində,
Avropanın və ABŞ-ın nüfuzlu ümumi orta təhsil müəssisələrində, kollec və ali məktəblərində
davam etdirmələrinin nəzərə alınmasını, ölkəmizdə təhsilalanın yekun qiymətləndirilməsinin
beynəlxalq səviyyədə qəbul olunan qiymətləndirmə sisteminə uyğunlaşdırılmasını, aşağıda
verilən 10 (100) ballıq qiymətləndirmə sisteminin tətbiq olunmasını (və sonda təhsil
sənədində A (əla), B (yaxşı), C (qənaətbəxş), D (kifayət), E (qeyri-kafi) hərfləri ilə ifadə
edilən 5 ballıq şkala ilə verilməsini) təklif edirik:
Şkala

10
9
8
7

Qiymətin
balla
təsviri
10
100
ballıq ballıq
5,0
(90-100]
4,5
(80-90]
4,0
(70-80]
3,5
(60-70]

Qiymətin Qiymətin
hərflə
ifadəsi
təsviri
A
A
B
B

çox əla
əla
çox yaxşı
yaxşı

82

sözlə Qiymətin
Qiymətin
5
ballıq faizlə ifadəsi
şkala
ilə
ifadəsi
(90%; 100%]
5
(80%; 90%]
(70%; 80%]
4
(60%; 70%)
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3,0

(50-60]

C

5
4

2,5
2,0

(40-50]
(30-40]

C
D

3
2
1

1,5
1,0
0

(20-30]
(0-20]
0

D
E+
E

demək olar
yaxşı
qənaətbəxş
demək olar
qənaətbəxş
kifayət
minimum
ən aşağı

ki, 3

(50%; 60%]

ki,

(40%; 50%)
(30%; 40%]

2
1

(20%; 30%]
(0%; 20%]
0%

Təklif olunan yeni qiymətləndirmə sistemində (şkalasında) 10 və 100 ballıq şkalalarla 5
ballıq şkala arasında əlaqə də təsvir edilib. Bu şkala ilə təhsilalanın nailiyyət səviyyəsinin
daha dəqiq qiymətləndirilməsini həyata keçirmək mümkündür. Bu qiymətləndirmə sistemi
tətbiq edildiyi təqdirdə təhsilalanın “keçid balı”ndan istifadə olunmasını və keçid balının 4dən (40%-dən) böyük olmasını təklif hesab edirik. Hər bir fənn üzrə keçid balını toplayan
təhsilalan növbəti sinfə keçirilir və ya təhsil səviyyəsini bitirmək üçün yekun imtahanlara
buraxılırlar. Keçid balından aşağı bal toplayanlar isə yay tədris tapşırığı alır və ya təkrar
sinifdə saxlanılırlar.
Tam orta təhsil səviyyəsində təmayülləşmənin tətbiqi ilə əlaqədar təmayül istiqamətlərini
bitirən məzunların təhsilini növbəti təhsil pilləsində davam etdirməsi üçün dünya təcrübəsini
nəzərə almağı, “təhsilalanın keyfiyyət indeksi”ndən istifadə edilməsini məqsədəuyğun hesab
edirik. [11, s. 33]
Məqalənin aktuallığı. Təhsilalanın nailiyyət səviyyəsinin daha dəqiq qiymətləndirilməsi
üçün qiymətləndirmə sistemlərinin araşdırılmasına və yeni 10 (100) ballıq qiymətləndirmə
sisteminin (şkalasının) yaradılmasına həsr olunmuşdur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yeni 10 (100) ballıq qiymətləndirmə sisteminin (şkalasının)
modeli təklif olunur. Bu modeldə 5 ballıq qiymətləndirmə sistemi ilə 10 (100) ballıq
qiymətləndirmə sistemi arasında əlaqə verilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Yeni qiymətləndirmə sisteminin tətbiq
edilməsi ilə təhsilalanların fəaliyyətinin izlənilməsi, bacarıq və nailiyyət səviyyəsinin daha
obyektiv qiymətləndirilməsi təmin olunacaqdır. Müəllim təhsilalanın nailiyyət səviyyəsini
düzgün qiymətləndirəcək, təhsilalan özünün, valideyn isə övladının üstün və zəif (inkişaf
etdirilməsinə diqqət ediləcək) tərəfləri barədə daha dolğun məlumat əldə edəcəkdir.
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В статье рассматриваются системы внутриклассного оценивания развитых стран
мира и предлагается новая 10 (100)-бальная система (шкалы) оценивания.
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Key words: project, project implementation, project phases, student role in project
preparation
Layihənin hazırlanmasının bütün mərhələlərində şagird özü seçir və qərar qəbul edir.
Unutmaq olmaz ki, şagirdə seçim imkanının verilməsi təkcə motivasiya faktoru deyil, bu həm
də onlarda iştirakçılıq hissini formalaşdırır. Ona görə də seçim şagirdin beynində öz üzərinə
məsuliyyət hissi götürmək kimi başa düşülməlidir. Bu zaman şagird insanlarla münasibətlər
sistemini qurur. Bununla da şagird komandanın tərkibində müəyyən rol oynamış olur, lakin
söhbət ondan gedir ki, müəllimlə qarşılıqlı əlaqə qurmaq daha bir rolundakı mövqeni
mənimsəməyə kömək edir. Şagird məktəbdə əldə etdiyi informasiya ilə kifayətlənə bilmir. Bu
səbəbdən o, məktəbdənkənar informasiya mənbələri axtarmaq məcburiyyətində qalır və
beləliklə, yeni insanlarla qarşılıqlı əlaqəyə girməli olur. Həkim, kitabxanaçı və digər
həmyaşıdlarını buna misal göstərmək olar.
Şagird qiymətləndirir. Layihə yerinə yetirilərkən hər bir mərhələdə müxtəlif
qiymətləndirmə obyektləri meydana çıxır. Şagirdlər layihə üçün əhəmiyyəti olan, realist
ideyalara malik “yad” informasiyalara qiymət verirlər. Proses zamanı şagird həm də öz
fəaliyyətinin məhsuluna qiymət verir. Müəllim ilk növbədə ona nail olmalıdır ki, şagird həm
özünü, həm də başqalarını görülən işə adekvat olaraq qiymətləndirsin. Bundan ötrü onlara
imkan verilməlidir ki, düşünsünlər: layihədə iştirak onlara nə verib, qazandıqları nailiyyətlərin
məcmusu nədən ibarətdir və nəyə nail olmaq onlara müyəssər olmamışdır (dərk etməmək,
informasiyanın natamamlığı, öz imkanlarını qeyri-adekvat təsəvvür etmək və s.). Deməli,
şagird həm öz işində, həm də başqasının fəaliyyətində müsbət və mənfi tərəfləri görüb ayıra
bilirsə, bu, fəaliyyətə qiymət vermək üçün imkan yaranır. Layihələr qazanılan nailiyyət
baxımından fərqli ola bilər. Hətta ən az müvəffəqiyyət qazanmış layihə çox müsbət pedaqoji
əhəmiyyətə malikdir.
Layihənin yerinə yetirilməsi ilə bağlı bütün fəaliyyətin geniş analizi,
müvəffəqiyyətsizliyin obyektiv və subyektiv səbəblərini aşkarlamaq, fəaliyyətin gözlənilməz
nəticələrini üzə çıxarmaq, səhvləri başa düşmək - bütün bunlar gələcək iş üçün motivasiyanı
gücləndirir. Deyək ki, əgər düzgün seçilməmiş informasiya müvəffəqiyyətsizliyə səbəb
olubsa, prosesin analizi yeni biliklərə maraq oyadır. Oxşar reflekslər imkan verir ki, özünü və
proses zamanı səni əhatə edənləri mikro və makro sosiumda qiymətləndirməyə imkan olsun.

85

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

Hər bir təlim metodu kimi layihələr metodu da ümumi bacarıqlar və vərdişlər
formalaşdırır. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir:
Reflektiv bacarıqlar:
— həll edilməsi üçün lazımi qədər biliklərin olmadığı tapşırığı başa düşmək;
— “qarşıya qoyulmuş tapşırığı yerinə yetirmək üçün nəyi bilmək lazımdır?” sualına cavab
vermək bacarığı.
Axtarış — tədqiqat bacarıqları:
— müstəqil şəkildə ideyalar istehsal etmək bacarığı, yəni müxtəlif elm sahələrindən
biliklərdən istifadə etməklə fəaliyyət üsulları kəşf etmək;
— informasiya məkanında çatışmayan informasiyanı əldə etmək bacarığı;
— lazım olan informasiyanı ekspertdən (müəllim, konsultant və ya mütəxəssisdən) ala
bilmək bacarığı;
— problemi həll etmək üçün bir neçə variantdan istifadə etmək bacarığı;
— fərziyyələr irəli sürmək bacarığı;
— səbəb-nəticə əlaqələrini qurmaq bacarığı.
Əməkdaşlıq etmək üzrə bacarıq və vərdişlər:
— kollektiv planlaşdırmaq vərdişləri;
— öz partnyoru ilə qarşılıqlı işləmək bacarığı;
— ümumi məsələlərin həlli prosesində qrup daxilində qarşılıqlı kömək etməyi bacarmaq;
— öz partnyoru ilə işgüzar dildə danışmaq bacarığı;
— iş zamanı digər iştirakçıların səhvlərini tapmaq və düzəltmək bacarığı.
Menecer bacarıq və vərdişləri:
— prosesi layihələndirmək bacarığı;
— fəaliyyət, zaman və resursları planlaşdırmaq bacarığı;
— qərar qəbul etmək və bu qərarın nəticələrini proqnozlaşdırmaq bacarığı;
— şəxsi fəaliyyətini (fəaliyyətin gedişini və aralıq nəticələrini) analiz etmək bacarığı;
Kommunikativ bacarıqlar:
— böyüklərlə təlim fəaliyyətini qabaqcadan planlaşdırmaq (onlarla dialoqa girmək, suallar
vermək və s.) bacarığı;
— diskussiya aparmaq bacarığı;
— öz fikri üzərində dayanmağı əsaslandırmaq bacarığı;
— kompromis tapmaq bacarığı;
— intervü və şifahi sual-cavablar hazırlamaq bacarığı və s.
Təqdimatetmə bacarıq və vərdişləri:
— monoloq nitqi söyləmək vərdişi;
— çıxış zamanı özünü inamlı aparmaq bacarığı;
— artistik bacarıqlar;
— çıxış zamanı müxtəlif əyani vasitələrdən istifadə etmək bacarığı;
— planlaşdırılmamış suallara cavab vermək bacarığı və s.
Artıq biz layihə üzərində işləyərkən müəllimin və şagirdin rolunun nədən ibarət olduğunu
izah etdik. İndi isə layihənin mərhələləri üzərində dayanaq. N.Y.Paxomova layihənin
aşağıdakı mərhələlərini müəyyən edir[4]:
I mərhələ — layihəyə köklənmək;
II mərhələ — fəaliyyətin təşkili;
III mərhələ — fəaliyyətin həyata keçməsi;
IV mərhələ — nəticələrin təqdimatı.
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Aşağıdakı cədvəl (cədvəl 1) vasitəsilə layihənin hər bir iştirakçısının hansı işlə məşğul
olduğunu göstərmək olar [4].
Layihənin yerinə yetirilməsi prosesində müəllim və şagirdlərin aktivlik dərəcəsi müxtəlif
etaplarda müxtəlifdir. Təlim proyekti ərzində şagirdlər müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərir və
bu müstəqillik heç də onların yaş səviyyəsindən asılı deyil. Məsələ burasındadır ki, layihənin
yerinə yetirilməsi prosesində onların bacarıq və vərdişlərinin formalaşmasından asılıdır. Əgər
bir neçə proyekt üzərində işləmiş olsalar, hətta ibtidai sinif şagirdləri yuxarı sinif şagirdlərinə
nisbətən daha çox müstəqil ola bilərlər. Proses zamanı işin müvəffəqiyyətli alınması
müəllimin hərəkətlərindən çox asılıdır. Xüsusilə ilkin və son etapların planlaşdırılması
müəllimdən yüksək bacarıq tələb edir. İlkin mərhələdə təhlükə ondan ibarət ola bilər ki,
layihə şagirdlərin müstəqil iş üzrə tapşırıqları yerinə yetirməsi ilə qarışdırıla bilsin.
Aydın məsələdir ki, layihə sistemli təlim prosesidir və onun müstəqil işlərdən fərqi də
bundan ibarətdir. Sonuncu etap da mühüm rol oynayır, çünki bu mərhələdə şagirdlər
görülmüş işləri müstəqil şəkildə ümumiləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Çətinlik onunla izah
edilir ki, şagirdlər apardığı tədqiqat işindən növbəti mövzu üçün körpü qurmalıdırlar. Ola
bilər ki, bu zaman gözlənilməz nəticələr çıxarmaq lazım gəlsin, belə olduqda bu işin
öhdəsindən yalnız geniş təcrübəsi olan, yüksək elmi dünyagörüşlü, analitik təfəkkürə malik
müəllim gələ bilər.
Cədvəl 1
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Layihənin elementlərinin öyrənilməsi zamanı müəllimin şagird fəaliyyətinə müdaxilə
etmə səviyyəsi ikincilərdə spesifik bacarıqların formalaşma səviyyəsindən asılı olaraq
müxtəlif ola bilər. Yalnız o layihəni ideal saymaq olar ki, onun problemi şagirdlər tərəfindən
qaldırılsın. Bununla belə, bu o demək deyildir ki, müəllimin rolu heçə endirilməlidir. Müəllim
yönəldici suallar vasitəsilə şagirdləri problemin qoyuluşuna doğru gətirib çıxarmalıdır. Təbi
ki, şagirdlərdə kompetensiyaların yaşa görə formalaşma səviyyəsi psixoloji-pedaqoji nöqteyinəzərdən ideal layihəni aşağı siniflər üçün əlçatan etmir. Bu yalnız 10-11-ci siniflərdə
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mümkündür. Aşağı sinif şagirdləri isə müəllim tərəfindən qoyulmuş problemi dərk etdiklərini
təsdiq edə bilərlər. Eyni zamanda onlar problemin həllinə nə üçün başladıqlarının səbəbini
izah etməlidirlər.
Belə ola bilər ki, 1-6 siniflərdə müəllim problemi şagirdlərin bilik səviyyəsinə uyğun
olaraq ziddiyyətlər şəklində formalaşdırsın. Lakin bu zaman o heç vaxt texnologiyanı
pozmamalı, yəni müəllim tərəfindən formalaşdırılmış texniki tapşırığın ardınca şagirdləri
sürükləməməlidir. Səbəb çox sadədir: istənilən layihənin əsasını şagird üçün vacib olan
problem təşkil edir. Məhz layihələr metodu da problem təlimlə sıx əlaqədədir.
Məqalənin aktuallığı. Müasir təhsil standartlarında müxtəlif yönümlü layihələrin
hazırlanması və bu prosesə şagirdlərin cəlb olunması baxımından məqalə aktual hesab oluna
bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin hazırlanmasında bir sıra ölkələrin qabaqcıl
təcrübəsinə və elmi-tədqiqat nəticələrinə istinad olunmasını elmi yenilik hesab etmək olar.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən pedaqoji yönümlü ali və orta
ixtisas məktəblərinin və orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə va
magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Роль школьников в подготовки этапов проектов
Резюме
В статье рассматриваются этапы подготовки проекта и роль учеников. Здесь
обосновано значение проектов в формировании способностей учащихся.
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Stages of hectare of the projects and role of the pupils here
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The article deals with the stages of project preparation and the role of pupils. Here, the
importance of projects in the formation of students' abilities is justified.
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Key words: discourse–analysis, conceptual understanding, discursive space,
methodological approach, discourse
Son illərdə müxtəlif ölkələrin tədqiqatçılarının diskurs-nəzəriyyəsi məsələləri, diskurstəhlil metodologiyası, müxtəlif diskurs təcrübələrinin öyrənilməsi və diskursun növlərinə
nəzərəçarpan qədər marağın artması müşahidə olunur. Diskurs-tədqiqatları problemləri üzrə
elmi kommunikasiya inkişafı sahəsində fəal işlər aparılır. Diskursun bu və ya digər növlərinin
konseptual anlayışına dair konfrans və elmi nəşriyyatların sayı artır. Bu gün humanitar elmin
elə bir sahəsi, ictimai təcrübənin elə bir növü yoxdur, ki orada diskurs-tədqiqatlardan istifadə
olunmasın. Bir çox müasir alimlər üçün humanitar və sosial-siyasi elmlərdə diskursiv çevriliş
aydın və həyata keçmiş fakt olmaqdadır.
Baxmayaraq ki, «diskurs-təhlil» anlayışı «dikursologiya» anlayışından çox əvvəl
yaranmışdır, sonuncunun istifadəsi daha çox üstün tutulur. Çünki zənnimizcə,
«dikursologiya» adında diskursun butun növlərinin və onların öyrənilməsi üsullarının qlobal
nəzəri-metodoloji sintezi özünü əks etdirir.
Lakin yuxarıda deyilənlər, diskurs-təhlilin heç də elmi şüurda sırf alət funksiyası daşıması
demək olduğunu sübut etmir. Diskurs-təhlillə bağlı çoxsaylı işlərə müraciət sübut edir ki,
onların müəllifləri diskursun öyrənilməsinin fundamental-nəzəri və fəlsəfi problemlərinə
böyük maraq göstərirlər. Məhz diskurs-təhlilin çərçivəsində diskurs-tədqiqatların geniş
inkişaf etmiş tənqidi diskurs-təhlil, poststruktural diskurs-təhlil, siyasi diskurs-təhlil, psixoloji
diskurs-təhlil və s. kimi istiqamətləri meydana çıxmışdır.
Diskursun formalaşması tədqiqatrarının son onilliklərdə yığılan təcrübə, özündə nəzəri və
metodoloji yanaşmaların inkişafını əks etdirərək, dəfələrlə tarixi-analitik nəticələrin obyektinə,
nəzəri innovasiyaların aşkar olunmasının, sistemləşməsinin və klasifikasiyasinin materialına
çevrilmişdir. Ixtisaslaşdırılmış mətbuat və konfranslar diskursologiya sahəsində nəaliyyətlər
və əmək prosesinin nümayişində müəyyən töhfələrini vermişlər.
Onların arasında «Dikursologiya: metodologiya, nəzəriyyə, təcrübə» adlı beynəlxalq illik
konfrans, 2006cı ildən etibarən Ural diskursologiya məktəbi tərəfindən Rusiya federasiyasının
bir çox şəhərlərində və müxtəlif ölkələrdə keçirilir. Məhz bu konfransın fəaliyyəti dövründə,
«Dikursologiya» beynəlxalq elmi ensiklopediyası layihəsi fikri ilk dəfə səslənmişdir. Müxtəlif
səpkidə olan mövzularla zəngin çoxsaylı konfrans görüşləri «Dikursologiya»
ensiklopediyasının müəllif kollektivinin hazırlığı üçün sərfəli və əhəmiyyətli məşq meydanına
çevrildi.
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Diskurs-tədqiqatlar sahəsində aparılan çoxsaylı işlərin öyrənilməsi, müxtəlif elmi
istiqamətlərin kökündə duran diskursun interpritasiyasına yanaşmaların əsasına nəzər
yetirməyə imkan yaratdı. Ensiklopediya nəşrində, diskursun və diskurs-təhlilin nəzəriyyəsi,
aşağıdakı metodoloji yanaşmalar maksimal dərəcədə təqdim etməyi nəzərdə tutulur:
— sosiolinqvistika, linqvokulturologiya, linqvopsixologiya metodlarını özündə cəmləyən
diskursun təhlilinə linqvistik yanaşmalar,
— diskursun güclü xüsusiyyətlərinə diqqəti yetirən diskursun kratoloji şərhi
— diskursa işarə-simvollu mədəni təhsil, mədəni kod kimi yanaşan diskursun semiotik
konsepsiyaları
— diskursun kommunikativ məqsəd və sosial funksiyalarına diqqəti cəlb edərək diskursun
sosial-kommunikativ şərhi
— reallığın dəyişdirilməsi və layihələşdirmə baş verən şəbəkəli kommunikativfəza kimi
təqdim edən diskursun postmodern şərhi
— diskursum istiqamətlərindən biri tənqidi diskurs-təhlil özündə müxtəlif elementlərini
cəmləyən diskursun təhlilinə birləşdirən yanaşmalar
Bununla yanaşı, yuxarıda sadalanan yanaşmalar alternativ və ya əks prinsipcə yox, diqqət
və vurğulamada diferensial fərqə daxil olan əlavə prinsipi baxımından aid edilir. Qeyd olunan
yanaşmaların paradiqmal quraşdırılması bir-biri ilə rəqabət etmir, daha çox, spesifik tədqiqat
optikasını təqdim edir.
Diskur-təhlilin təcrübəsində müxtəlif müəlliflərin işlərindən irəli gələn, tamamilə
məhsuldar sintez, rəngarəng metodoloji elementlərdə rast gəlmək olur. Faktiki olaraq,
diskursun elə bir «təmiz» yanaşması yoxdur ki, orada digər tədqiqatçıların fikri bilinməsin.
Bu o deməkdir ki, diskursun mövcud anlayışları intelektual çoxsəsliliyin, polifonik
dialoqun və fənlərarası tədqiqatların inkişafı əsasında işlənmişdir.
Polifoniya prinsipinə dayaq, ensiklopedik layihənin mərkəzi metodoloji quraşdırmasından
biridir. Bu prinsip mədəni-tarixi mövzulu məqalələrdə müxtəlif metodların geniş istifadəsini
təklif edir.
Boyük diqqət ensiklopediyada diskursun struktur-koqnitiv komponentlərinin ayrılmaz
hissəsi kimim çıxış edən və artıq diskursiv tədqiqatların fokusuna çevrilmiş terminlərin
təhlilinə, anlam və anlayışına yetirilməlidir.
Anlayış (termin) – ensiklopediyada diskursun bu və ya digər növünü bildirən, çoxlaylı
məna paketi, müəyyən birləşmə adı kimi izah edilir.
Bundan belə çıxır ki, termin anlayışın verbal forması, anlayış isə — diskur-təhlil
prosesində səmərəli anlayış, emosional obraz və həyəcan, dəyərli istiqamətləri özündə
cəmləyən mədəni, həmçinin metaforik söz və ifadələri konqlomerat edən çoxölçülü mental
təhsil deməkdir.
Anlayışın məzmunlu tərəfi onun ruhi təşkilinin açma prosesini – anlama və emosional
obrazını açıqlayır. Anlayışın mahiyyət-məna baxımından açıqlanması, onun bütün
spektrlərinin, ruhi, həmçinin milli-mədəni komponentlərinin aşkar olunması deməkdir.
Diskursiv fəzada anlayışın nisbətən tam açması, anlayış fəzası adlanan anlama və
emosional obrazlar sistemi yaradır. Məsələn, «səyahət» anlayışı, özünün diskursiv
oxunuşunda «yol», «fəzanı fəth etmək», «ekspedisiya», «macəra», «risk», «marşrut», «xəritə»,
«bələdçi», «yol göstərən», «gid», «gəlmə/getmə», «qonaqpərvərlik», «ekskursiya», «görməli
yerlər» və sair kimi anlayışları təqdim edir. Bundan əlavə, verilən anlayış milli-mədəni adət,
akt və obrazlar sistemini özündə cəmləyir. Məsələn, Azərbaycan diskursu «səyahət»i anlayış
fəzasının özündə «yola çıxmaq», «yol üstündə»,«yolçu yolunda gərək», «yolçuluq»kimi adət
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aktını cəmləyir.
«Diskurs-təhlil» termini diskurs konsepsiyası nəzəriyyəsinin gələcəkdə inkişafı və
kompleksli, genişmiqyaslı ümumiləşdirilir və dəqiq elm sahələrində istifadə olunan diskurstədqiqatları texnologiyaları və metodlarının təsvirində aşılanır.
Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda hər hansı bir dildə diskur-təhlilin təcrübəsində
müxtəlif müəlliflərin işlərindən irəli gələn, tamamilə məhsuldar sintez, rəngarəng metodoloji
elementlərə rast gəlmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Diskurs-təhlil metodologiyası, müxtəlif diskurs təcrübələrinin
öyrənilməsi və diskurs-təhlil nəzəriyyəsinin inkişafı bütün elm sahələrində genişmiqyaslı
ümumiləşdirilməkdən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Humanitar və sosial-siyasi elmlərdə diskurstədqiqatlardan geniş istifadə olunur və diskursiv çevriliş aydın və həyata keçmiş fakt olaraq
qalmaqdadır.
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Методологический подход к теории «дискурс-анализ»
Резюме
Данная статья дает методологический подход к теории «дискурс-анализ». А также,
определяется разница между терминами «дискурс-анализ» и «дискурсология» с точки
зрения языкознания.
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Methodological approach to the theory "discourse-analysis"
Summary
The given article deals with the methodological approach to the theory "discourseanalysis". Also, it identifies the difference between the term "discourse-analysis" and
"discourse" from the point of view of linguistics.
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Ailə hər bir cəmiyyətdə ictimai həyat qanunlarına əsasən yaradılan sosial təsisatlardan
biridir. Qapalı kiçik sosial qrup olan ailənin ilk sosial tərbiyə institutu, sosial sistem,
cəmiyyətin ilkin özəyi kimi tədqiq edilməsi, gənclərin ailə həyatına sosial-psixoloji hazırlığı
səviyyəsinin yüksəldilməsi müasir qloballaşan dünyada, dəyərlər sisteminin dəyişilməsi
prosesində aktual bir problem kimi diqqəti cəlb edir.
Müasir Azərbaycan ailəsi sürətlə qloballaşan dünyanın çağırışları kontekstində müxtəlif
təsirlərə və bu təsirlərin nəticəsində funksional və struktur dəyişmələrinə məruz qalır. Qlobal
çağırışlar və tendensiyalar dünya ölkələrinin ailə strategiyasında və strukturunda dərin
dəyişikliklərə səbəb olmaqdadır. Qlobal dünyaya inteqrasiya xalqımızın min illər boyu
yaratdığı və yaşatdığı bu günə qədər gəlib çatmış bir çox milli-mənəvi dəyərlərə, o cümlədən
ailə dəyərlərinə ciddi zərbə vurur, yad mədəniyyətlərin təsiri altında mental ailə dəyərləri getgedə öz təsir gücünü itirir.
Məlumdur ki,insan cəmiyyətini qadınlar və kişilər təşkil edir. Cinslər arasında bioloji
fərqlər məlumdur və dəyişməz xarakter daşıyır. Lakin bu heç də kişi və qadının cəmiyyətdə
tutduğu mövqenin dəyişməzliyi anlamında qəbul edilə bilməz. Qadın hərəkatının tarixi, eləcə
də dünyada və ölkəmizdə bu sahədə əldə edilmiş naliyyətlər qadınların cəmiyyətdə oynadığı
rolun dinamik surətdə dəyişməsindən xəbər verir. Son əsrlərin texnoloji nailiyyətləri
qadınların həm məişətdə, həm də cəmiyyətdə və istehsalatda rolunu xeyli dəyişmişdir. XX
əsrin ikinci yarısında sosiologiya və sosial psixologiya elmlərində “gender” anlayışı
formalaşmışdır ki, bunu da “sosial cins” kimi xarakterizə etmək olar. “Kişilər və qadınlar öz
potensiallarını reallaşdırmaq üçün bərabər hüquqlara malik olmalıdır, lakin şübhəsiz onlar
anadangəlmə fərqli qabiliyyətlərə malikdirlər. Onlar bərabərdir, ya yox bu siyasət və əxlaqın
məsələsidir” [ 1, 16 ]
Gender mürəkkəb sosiomədəni konstukdurdur, kişi və qadının cəmiyyət tərəfindən
formalaşmış rollarında, davranışında, mental və emosional xüsusiyyətlərindəki fərqidir. Cinsi
rolların yerinə yetirilməsi, rol-cins davranışı kontekstində həmin cəmiyyətdə nəyin kişiyə,
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nəyin qadına aid edilməsi əsasında əxlaq sistemi formalaşır. Gender qadın və kişilər arasında
sosial qarşılıqlı münasibətlərin təşkili modeli olaraq, yalnız onların rol-cins davranışını deyil,
həm də onların bu davranışından yaranan qarşılıqlı sosial münasibətlərini də əks etdirir. Bu
mənada doğru olaraq “gender” sosial cins kimi xarakterizə olunur, cinsi fərqlərin bioloji deyil,
sosial xarakteristikasını əks etdirir. Lakin unutmaq olmaz ki, müasir cəmiyyət kişi dünyasında
yaşayır, qadınların kişilərlə bütün sahələrdə mütləq bərabərliyi iddiaları onların “kişilərin
ərazisinə müdaxiləsi” kimi qavranılır. Bu isə cinslər arasında fikir ayrılıqlarının, anlaşılmaz
mübahisələrin baş qaldırmasına səbəb olur.
Azərbaycan dövlət olaraq milli müstəqilliyin bərpasından sonra gender siyasətinin həyata
keçirilməsi, xüsusilə qadınların cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsi onların hüquqlarının
qorunması və sosial fəallığın yüksəldilməsi sahəsində bir çox uğurlar qazanmış, bir sıra
beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuş, etibarlı hüquqi-normativ baza yaratmışdır. Ölkəmiz
1985-ci ildə BMT-nin “Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi
haqqında (1979) Konversiyasına qoşulmuş, Prezident Heydər Əliyev tərəfindən 1998-ci ildə
“Azərbaycan qadının rolunun artırılması haqqında” Qanun, 2014-cü ildə isə “Azərbaycan
Respublikasında əhali sakinliyi və demoqrafik inkişaf sahəsində Dövlət Proqramı” ( 20142025-ci illər) qəbul edilmişdir. 2013-cü ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə
baxış” İnkişaf Konsepsiyasının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Ailə Strategiyası”
adlı dövlət sənədi hazırlanmışdır. Respublikamızda gender problemi ilə bağlı bütün
məsələlərin həll olunduğunu, bu sahədə hər şeyin qaydasında olduğunu söyləmək yanlışlıq
olardı. Azərbaycanda “qadınların ictimai və siyasi həyatda iştirakı daha çox ənənəyə
əsaslanmış mövcud gender rollarının hamı tərəfindən qəbul olunması və bəyənilməsi ilə
müəyyən edilir. Qadınlara təkcə onlara şamil edilən gender rolları deyil, həm də onların zərif
və “köməksiz” olmaları ilə bağlı streotiplər də zərbə vurur [ 5, 75 ].
“Arvad nədir, urvat nədir”, “Arvad ar gətirər, kişi var”, “Hər arvadın qucağında bir şeytan
oturub”, “İş ki, qaldı arvada, ölən günü sal yada”, “Ata, itə, arvada etibar etmək olmaz”, “Kişi
Allahın yerdəki kölgəsidir”, “Arvadsan, kişi işinə qarışma”, “Arvadsan qaxıl otur yerində”,
“Arvad kişidən nə qədər qorxsa, bir o qədər yaxşıdır” və s kimi təhqiredici strereotiplər hələ
də cəmiyyətdə ictimai və fərdi şüurla yaşamaqdadır. Ailələrdə qadınlara qarşı məişət
zorakılığın müxtəlif təzahürlərinin, xüsusilə qəddar davranış hallarının nəinki kökü kəsilmiş,
əksinə daha da artmışdır. Qadınların ağır xəsarət alması və ya ölümü ilə nəticələnən şiddətin
statistik göstəricilərində artım müşahidə olunur. Məhz buna görədir ki, BMT-nin son
hesabatında Azərbaycan gender məsələləri ilə bağlı problemlərin həllinə görə 193 ölkə
arasında 86-ci yerdə qərarlaşır. [ 9]
Müasir dövrdə ailə dəyişmələri inkişaf etmiş sənaye ölkələrində sosial transformasiyaların
dönməz mənbəyinə çevrilməkdədir. Nikahların və doğumun azalması, boşanmaların və erkən
nikahların sayının sürətlə artması, ailənin etnik xarakteristikasında baş verən dəyişmələr,
nikahdankənar doğumların çoxalması, bir sıra qadınların sosial sərbəstliyə can ataraq evdən
getmələri, qadın alveri və s. ailənin strukturunda neqativ dinamikaya gətirib çıxarmışdır.
BMT-nin 2002-ci ildə qəbul etdiyi “Pekin Deklarasiyası”nın yekun sənədlərində qeyd
olunmuşdur ki, “Milli inkişaf göstəricilərində artım müşahidə olunan inkişaf etmiş və
etməkdə olan bəzi ölkələrdə belə, kənd rayonlarında yaşayan qadınların əksəriyyəti yenə də
əvvəlki kimi iqtisadi gerilik və sosial marginallıq şəraitində yaşayırlar [7, 3]. 2016-cı ildə
Azərbaycanda 60 min 800 nikah bağlanıb ki, bu da 2015-ci ildə müqayisədə 2 min 300 azdır
[8]. Ailə problemləri. Ailədə şəxsiyyətlərarası münasibətlər, xüsusilə asimpatik
münasibətlərin doğurduğu fəsadlar ailənin psixoloji iqlimini korlayır, nəsillər arasında
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varisliyin itməsi təhlükəsi yaradır, nikahların iflasına səbəb olur. 2016-cı ilin statistikasına
görə, Azərbaycanda 13144 boşanma hadisəsi qeydə alınmışdır ki, bu da 2003-cü illə
müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Yeni nikahların dinamik göstəriciləri də aşağı düşməkdədir. [8]
Qloballaşma Azərbaycan cəmiyyətinə siyasi iqtisadi texnoloji sahələrdə bir çox yeniliklər,
gətirdiyi kimi ailə sisteminə bir sıra yeni qayğılar, həlli çətin olan problemlər də gətirmişdir.
Azərbaycan yazıçılarından, maarifçi və mütəfəkkirlərindən biri Y.V.Çəmənzəminli
“Azərbaycanlı arvadların vəziyyəti” adlı publisistik əsərində Azərbaycan qadınlarının
hüquqsuzluğundan bəhs edərək yazırdı: “Bir balaca oğlan uşağının namusu böyük
arvadlarınkından üstün hesab edilir. Bunu uşaqlıqda da təlqin edirlər” [7, 105-106] Müasir
Azərbaycan ailəsində baş verən böhranlı vəziyyətlər onun sosiallaşma və tərbiyə funksiyasına
ciddi ziyan vurur, milli-mənəvi dəyərlərin deformasiyasına gətirib çıxarır. Sosial yetimlik,
uşaq və yeniyetmələrə qarşı baxımsızlıq, cinayətkarlıq, alkoqolizm, narkomaniya nəsillər
arasında varisliyin itməsi təhlükəsi kimi sosioneqativ amillər cəmiyyətimizdə vətəndaş
mədəniyyətinin və böyüməkdə olan nəslin gələcəyi üçün sosial məsuliyyət hissinin
yüksəldilməsi tələbini gündəmə gətirmişdir.
Hər bir cəmiyyətdə ailə həmin cəmiyyətin tarixi, inkişaf spesifikası, sosial-iqtisadi və
mədəni şərtlərdən asılı olaraq özünəməxsus xarakterik əlamətlərə malik olur. Ailənin uşağa
göstərdiyi tərbiyəvi təsir bütün digər təsirlərdən güclüdür. Uşaq böyüdükcə bu təsir get-gedə
zəifləyir və bəzən də yoxa çıxır. Ailədə elə keyfiyyətlər formalaşır ki, bunları kənarda
formalaşdırmaq mümkün olmur.
Hər bir sabit cəmiyyətdə ailənin dövri həyatında struktur, funksional və demoqrafik
dəyişikliklər baş verir, doğum və ölümün nisbətində artım və ya azalma halları nəzərə çarpır.
Bu demoqrafik dəyişikliklər hər bir ölkədə baş verən siyasi, iqtisadi, sosial hadisələrdən
asılıdır. Burada nikah yaşı, uşaqların doğılması, onların əmək fəaliyyətinə başlaması və
əməkhaqqı səviyyəsi, mənzil şəraiti, karyerada uğur və ya uğursuzluq, təqaüd yaşı və s. kimi
amillərin də önəmli təsiri vardır.
Məlumdur ki, ailə iki əsas xarakterik xüsusiyyətinə - ailədaxili münasibətlərə və məişət
birliyinə görə digər insan qruplarından fərqlənir. Ailənin məişət birliyi dedikdə, ailədə
uşaqların tərbiyəsi, böyüməsi, ailə üzvlərinin qidaya, istirahətə, asudə vaxtın təşkilinə olan
tələbatların təmin edilməsi, sosial təminat, əmək fəaliyyəti, yaşayış tərzi ailə büdcəsi və
təsərrüfatı, məişət mədəniyyəti və ekologiyası nəzərdə tutulur.
Müasir ailənin həyatında özünü göstərən ciddi problemlərdən biri münaqişələrin və onunla
bağlı şiddət və ailə-məişət zorakılıqlarının çoxalmasıdır. Müasir Azərbaycan ailələrində
psixoloji yadlaşma, kəskin konfliktlərin artması dinamikası müşahidə olunur. Ailədə
“Qadınlara qarşı zorakılıq dünyada bərabərlik və inkişaf məqsədlərinə nail olmaq yolunda
başına maneədir” [ 7, 94].
Amerika sosioloqu Robert Bibinin fikrincə, müasir dövrdə yeni qurulan ailələrdə ərlə
arvadın çətinliklərə dözməməsi, bir-birini başa düşməməsi, güzəştə getməməsi münaqişələrə
və əksər hallarda boşanmalara səbəb olur ki, bunun da kökündə kapitalizm cəmiyyətinin ağır
iqtisadi sarsıntıları və eybəcərlikləri durur.
Müasir dövrdə hər iki cütlüyün öz qarşısına peşə karyerası, inkişaf və özünüreallaşdırma
kimi məqsədlər qoyduğu “ikikaryeralı” adlandırılan yeni ailə tipi meydana gəlmişdir. Belə
ailələrdə rolların bölünməsi və ailədə hakimiyyət, liderlik məsələsi, şəxsi və ailə dəyərlərinin
ümumiliyi, habelə, uşaqların tərbiyəsi, məişət – təsərrüfat sahəsində qüvvələrin
cəmləşdirilməsi, ailə büdcəsinin birgə formalaşdırılması və s. kimi vəzifələr aktuallaşmışdır.
Müasir ailə quran gənclər arasında kəskin yaş fərqi bəzən 15-20 yaş, bəzən isə qadının
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kişidən yaşca böyük olması halları nəzərə çarpır. Bu isə ailə quran kişilərin qadınlardan 8-10
il əvvəl həyatdan getməsi ilə nəticələnir. Müasir ailənin spesifik xüsusiyyətlərindən biri də
təkrar nikahların çoxalmasıdır. İlk nikahda öz həqiqi “yarısını” tapmadığına əmin olan və
buna görə də boşanmaya üz tutan insanlar yeni nikahlar vasitəsilə sevgi boşluğunu
doldurmağa çalışırlar. Təkrar nikahlar əsasında yaranan ailələrin əksəriyyətində isə aliment və
uşaqların ogey-doğmalığı problemi baş qaldırır.
Uşaq evlərində ikən yeni doğulmuş körpədən imtina edən və ya sonralar uşaqlarını atan
valideynlərə müasir cəmiyyətdə heç də az rast gəlinmir. Nəticədə uşaq evlərinin, internatların
və nəzarətsiz küçə uşaqlarının sayı artır, uşaq dilənçiliyi, uşaq qarətləri kimi hallar cəmiyyəti
ciddi düşündürən problemə çevrilir.
Müasir cəmiyyətdə nikahın qeyri-rəsmi olan tənhalıq, “vətəndaş nikahı “və “ana ailələri”
kimi alternativ formaları meydana gəlmiş və cəmiyyətdə onlara liberal münasibət
formalaşmaqdadır. İndiki cəmiyyətdə “ana” və “uşaqlar” adi hadisədir.
Beləliklə, boşanmaların, sonsuzluğun, nikah yaşı ötmüş və ailə qura bilməmiş yetkin
insanların artması, eynicinslərin nikahı əsasında “ekzotik” ailələrin yaranması və s. kimi artan
neqativ hallar və ailə münasibətlərinin kəskinləşən formaları ailənin məhvi haqqında
nəzəriyyənin tərəfdaşlarına bədbin proqnozlar irəli sürməyə müəyyən əsaslar vermiş olur.
Müasir ailəli kişi və qadınların bir qismi öz vaxtlarının çox hissəsini öz ailəsi ilə real
ünsiyyətdə deyil, sosial şəbəkələrə qoşulmaqla virtual ünsiyyətə keçirirlər. Onlar virtual tanış
olduqları adamlarla intin yazışmalara qoşulur, şəxsi və ailə həyatlarının sirlərini onlarla
bölüşürlər. Müasir statistikaya görə hər 5-6 ailədən biri məhz sosial şəbəkələrdən xəlvəti
istifadə nəticəsində yaranan xəyanət şübhəsi və ya qısqanclıq səbəbindən dağılır.
Ötən onilliklər ərzində cəmiyyətimizdə həyata keçirilən gender siyasəti və bunun nəticəsi
olan kişilərlə qadınların sosial statuslarının bərabərləşdirilməsi öz təsirini ailə münasibətlərinə
də göstərmişdir. Patriarxal ənənəvi ailə zaman keçdikcə öz yerini eqalitar-tərəfdaş ailə tipinə
vermişdir. Eqalitar-tərəfdaş ailə ər-arvad cütlüyünün hüquq bərabərliyi, ev təsərrüfatının
bərabər əsaslarda birgə idarə edilməsi, uşaqların tərbiyəsində valideynlərin birgə iştirakı və
ailə büdcəsinin formalaşmasında
ərlə arvadın hər ikisinin iştirakı kimi əlamətlərlə
səciyyələnir.
Müasir Azərbaycan cəmiyyətində urbanizasiya və miqrasiya prosesləri ailədə uşaqların
sayı, peşə və sosial mobillik və s. kimi məsələlərlə yanaşı, ailə-nikah münasibətlərinin
xarakterində də ciddi dəyişmələrə səbəb olur.
Ailə konfliktləri ər-arvad, uşaqlar və valideynlər üçün psixotravmatik vəziyyət yaradır ki,
bu da öz növbəsində ailədaxili psixoloji iqlimi nəinki korlayır, hətta şəxsiyyətin
disharmoniyasına belə gətirib çıxarır. “Müasir həyatımızda da psixoloji iqlim ailə üçün xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Ailədə əlverişli psixoloji iqlim-xoş güzəran, mənalı ömür, psixi
sağlamlıq deməkdir. Ər-arvad ünsiyyətinin xarakteri ailədə psixoloji iqlimin əlverişli olub
olmadığını göstərən mühüm amillərdən biridir” [ 6, 37].
Konfliktli ailədə formalaşan mənfi ünsiyyət təcrübəsi get-gedə möhkəmlənir, dostluq və
qarşılıqlı anlaşmaya əsaslanan səmimi ünsiyyət imkanları itirilir, psixi travmaya səbəb olan
mənfi psixoemosional davranış tərzi formalaşır. Öz hüquqlarını müdafiə edə bilməyən və
buna görə aciz vəziyyətdə qalan qadınlarda nevrotik pozulma hallarının tez-tez təsadüf olunur.
Məşhur Amerikan psixoloqu Karen Horni bütün nevrozların mənbəyini insanların bazal
həyəcanlarında axtarırdı. O, 1939-cu ildə çap olunmuş “Psixoanalizdə yeni yollar” əsərində
yazırdı ki, alçaldıcı şər, paxıllıq, söyüş dolu, satqın və təzyiqli həyat qarşısında insan özünün
köməksizliyini hiss edir [3, 79]. Ailədə baş verən sürəkli münaqişələr, uğursuzluqlar – doğma
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adamın ölümü, yanğın, qəza, zorakılıq, boşanma, həbs kimi hallar ailə üzvlərinin hər birinə, o
cümlədən ailənin kiçik yaşlı üzvləri olan uşaqların psixikasına sarsıdıcı təsir göstərir,
unudulması mümkün olmayan psixi travma mənbəyinə çevrilir. Bütün bunlar isə sonralar
uşaqların psixikasında postravmatik stresslər şəklində öz izini qoyur.
Müasir ailə dedikdə, ilk növbədə məhəbbətə, emosional simpatiyaya və qarşılıqlı dəstəyə
əsaslanan ailə tipi nəzərdə tutulur. Bu heç də ailənin məhz bu meyarlar əsasında yaradıldığını
inkar etmir lakin müasir dövrdə qeyd olunan bu amillər heç də əsas meyara çevrilməmişdir.
Müasir dövrdə cəmiyyətimiz genişlənmiş, yəni mürəkkəb ailədən sadə, nuklear ailə tipinə
keçid tendensiyası diqqəti cəlb edir.
Ailədə əlverişsiz psixoloji iqlim ailəni depressiya və stresslərə, mübahisə və münaqişələrə
sürükləyir. Belə ailələrdə müsbət emosiyaların çatışmazlığı, gərginlik, küsülülük və inciklik
halları tez-tez baş verdiyindən bu artıq bir həyat tərzinə çevrilir.
Müasir cəmiyyətdə geniş yayılmış konfliktlər sırasında ailədə nəsillərarası ixtilaflar
özlərinin kəskin xarakteri ilə diqqəti cəlb edir. Bu tip konfliktlər ailə konfliktlərinin xüsusi tipi
kimi valideynlərlə övladların qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterinə əhəmiyyətli təsir göstərir.
Sosial-psixoloji tədqiqatlarda (V.Şuman. İ.S.Kon, A.Uşatikov, A.Çpivakovskaya və b.) ailə
konfliktlərini müxtəlif aspektlərdən araşdırılmışdır. Onların qənaətinə görə, elə bir ailə
tapmaq mümkün deyil ki, orada uşaqlarla valideynlər arasında konfliktlərə təsadüf olunmasın.
İ.Qorkovayanın tədqiqatlarına görə, hətta əlverişli ailələrin 30%-də hər iki valideynlə
konfliktli qarşılıqlı münasibətlər müşahidə olunur.
Müasir cəmiyyətdə yaranan yeni tipli dəyər-motivasiya strukturları
etnomədəni
sistemlərin transformasiyasına səbəb olmuşdur. Azərbaycanda ailənin inkişafı strategiyası
ailənin maddi vəziyyəti, rifah səviyyəsi və ailədaxili münasibətləri şərtləndirən başlıca
amillərdən biri olan nikahın uğurlu olması ilə şərtlənir.
Fərdin ailədə icra etdiyi rollar onun tələbatlarını təmin etməli, nüfuzuna, simpatiyasına,
ona qarşı hörmətə zərbə vurmamalıdır. Məsələn, “ər” rolu yalnız müəyyən vəzifələri deyil,
həm də müəyyən hüquqları nəzərə tutur. Bu sosial rolu yerinə yetirərkən ər məhəbbət, hörmət,
özünün seksual-erotik və digər tələbatlarının təmin olunmasını gözləyir.
Fərdin yerinə yetirməli olduğu rol onun imkanlarına uyğun olmalıdır. Fərd üzərinə
qoyulmuş rolu yerinə yetirmək iqtidarında olmadıqda onda qorxu, yüksək məsuliyyət hissi,
sinir-psixi gərginlik, öz qüvvəsinə inamsızlıq yaranır, fərsiz və qabiliyyətsiz adam damğası
onu təqib edir ki, bu da psixi travmatik təsir göstərən amilə çevrilir. Fərdin icra etdiyi ailə
rolları sistemi elə olmalıdır ki, o, yalnız bir fərdin deyil, bütün digər ailə üzvlərinin də
tələbatlarının təmin olunmasına imkan yaratmış olsun. Ailədə bir nəfərin həyatı və ya
istirahəti digər ailə üzvlərinin fasiləsiz zəhməti və gərgin əməyi sayəsində təmin olunur və
ailənin digər üzvləri heç vaxt rahatlıq tapa bilmirsə, bu psixi travma mənbəyinə çevrilir.
(Məsələn, ailədə ağır yataq xəstəsinin və özünə xidmət edə bilməyən əlil ailə üzvünün
olması).
ABŞ psixoloqu D.Mayersin qeyd etdiyi kimi, uşaqlar ərsəyə çatanda və yaşlaşanda
aşağıdakı mənzərəni görürük: “hər yerdə” qadınlar ev işlərinin çox hissəsini yerinə yetirirlər,
“hər yerdə” yeməyin hazırlanması və ya qabların yuyulması kimi ev vəzifələri bir qayda
olaraq onların missiyası sayılır. Bu kimi davranış gözləmələrindən kişi və qadın üçün
“gender rolları” formalaşır. Gender rolları mədəniyyətdən və epoxadan asılıdır. Hər hansı
cəmiyyətdə zorakılığın olması həmin cəmiyyətdə sağlam mənəvi-psixoloji iqlimin olmadığına
və gender bərabərsizliyinin hökm sürdüyünə işarədir. Azərbaycanda İslam dininin yayılması
qadına olan münasibəti kökündən dəyişdi. Quran ayələrinin təhrifi, birtərəfli yozumu, yanlış
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şərhi kişilərə ailədə və cəmiyyətdə həddən artıq geniş səlahiyyətlərin verilməsi və əksinə,
qadınların hüquqlarının həddən artıq məhdudlaşdırılması ilə nəticələndi [6, 74 ]. Dünyada
müasir dövrdə də qızlara qarşı diskriminasiya və zorakılığı sübuta yetirən çoxsaylı faktlar
mövcuddur. Belə hallar qızların həyatının erkən dövrlərindən başlayır və bütün həyat boyu
davam edir. Onların qidaya, fiziki və psixoloji sağlamlığı, təhsilə olan hüquqları oğlanlarla
müqayisədə daha məhduddur. Qızlar çox vaxt müxtəlif formada cinsi və iqtisadi zorakılıqların
qurbanı olur, pedofiliya, fahişəliyə cəlb edilmə, doğulmazdan əvvəl cinsin təyini və selektiv
abort, erkən və məcburi nikah kimi halların qurbanı olurlar [2, 40].
Ailə-məişət zorakılığından yalnız döyülən qadın və döyən kişi əziyyət çəkmir, bu cür
hadisələr ailənin digər yaşlı üzvlərinə və uşaqlara da sarsıdıcı təsir göstərir, onların psixoloji
travma almasına səbəb olur. Psixoloqların qənaətinə görə, arvadlarını döyən kişilərin 60%-i
uşaqlarını da döyür. Belə kişilərin aqressiv davranışının kökündə çoxsaylı səbəblər durur.
Bunlardan ən başlıcası uşaqların kiçik yaşlarında öz ailələrində atalarının analarına qarşı
zorakı səhnələrlə qarşılaşmalarıdır. Müstəqil ailəyə sahib olduqdan sonra onlar belə yol
verilən davranış forması kimi qəbul edir və belə davranışı imitasiya edirlər.
Normal ana davranışının formalaşmasına mənfi təsir göstərən amillərdən biri də erkən
nikahlar və hamiləlikdir. Rus psixoloqu S.O.Kaşapovanın tədqiqatları göstərmişdir ki, analıq
hissinin formalaşması prosesini ləngidən amillər sırasında analıq motivasiyasının olmaması,
uşaq gözləyən gənc qızlarda hamiləliyə infantil münasibət kimi amillərin də güclü təsiri vardır.
“Deviant analıq” müasir dövrdə psixologiyada nəzəri və praktik aspektə tədqiq edilən
kəskin problemlərdən biridir. Buraya yalnız öz uşaqlarından imtina edən və onlara açıq
formada etinasızlıq və zorakılıq göstərən analarla bağlı problemlər deyil, həm də uşağın
körpəlik, erkən və məktəbəqədər yaşlarda optimal psixi inkişafına mane olan və normadan
kənaraçıxmaya, uşağın emosional məmnunluğunun aşağı düşməsinə səbəb olan problemlər
daxildir.
Hazırda Azərbaycanda həyata keçirilən gender siyasəti qadınların sosial fəallığının
yüksəldilməsi strategiyası ilə sıx bağlıdır. Bu sahədə genişlənən səylər sintetik mədəniyyətin
üstün olduğu ölkəmizdə hər iki cinsin cəmiyyətdə yeri və rolu problemini elmi cəhətdən
əsaslandıraraq bəşəri, milli və dini dəyərlər də nəzərə alınmaqla optimal tənzimləmə
mexanizminin qurulmasına təminat verir.
Məqalənin aktuallığı. Bəşər cəmiyyətinin indiki inkişaf mərhələsi siyasi, iqtisadi, sosial
və mənəvi həyatın bütün sahələrində dərin dəyişikliklərə müşayiət olunur. Baş verən bu
dəyişikliklər cəmiyyətin mühüm strukturlarından və alt sistemlərindən biri kimi ailədən də
yan keçmir. Qlobal çağırışların təsiri altında müasir Azərbaycan ailəsində modernləşmə
prosesləri sürətlənir, bir sıra dəyərlər transformasiyaya uğrayır. Ailədə ənənəvi gender
rollarında bir sıra dəyişmələr, baş verir ki, bu da kişi və qadınların rol-cins davranışında və
bundan asılı olaraq, onların qarşılıqlı münasibətlərində sıra gərginliklərə səbəb olur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir psixologiya və sosiologiyada “sosial cins” kimi
nəzərdən keçirilən gender problemi ilə bağlı tədqiqatlar xeyli genişlənmişdir. Ötən onilliklər
ərzində ölkəmizdə gender problemi ilə əlaqədar həyata keçirilən dövlət siyasəti və bunun
nəticəsi olaraq cəmiyyətdə kişi və qadınların hüquqlarının, sosial statuslarının
bərabərləşdirilməsində əldə edilən bir çox uğurlarla yanaşı, hələ də həll edilməmiş bir sıra
problemlər qalmaqdadır. Gender problemi ailə-məişət həyatında tam gerçəkləşmədiyinə görə,
qadınlara aid bir sıra ənənəvi stereotiplər hələ də yaşamaqdadır və bunlar ailədaxili
münasibətlərə və get-gedə çoxalan boşanmalara yol açır. Məqalədə gender rollarındakı fərqlər,
onlardan irəli gələn problemlərin ailədaxili münasibətlərə təsiri araşdırılmışdır.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatdan əldə olunan nəticələrdən ali
məktəblərin “psixologiya”, “pedaqogika-psixologiya” və “təhsildə sosial-psixoloji xidmət”
ixtisaslarının bakalavr və magistr pillələrində təhsil alanlar, “Gender və ailə
psixologiyası”, ”Ailə psixologiyası”, “Ailə dəyərləri” fənlərini tədris edən müəllimlər və ailə
problemləri üzrə tədqiqat aparanlar faydalana bilərlər.
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Гендерные аспекты глобализации и их влияние на
внутрисемейные oтношения
Резюме
Автор, акцентируясь на неизбежной реальности интеграции азербайджанской семьи
в глобальный мир, отметил, что глобальная интеграция стала причиной ряда
структурных и функциональных изменений в модели азербайджанской семьи. А это
актуализирует гендерные роли в семьи, серьезно влияет на характер внутрисемейных
отношений, приводит к росту бракоразводных процессов.
N. Chalabiyev

The gender dimensions of globalization and their
impact on family relations
Summary
The author, emphasizing the inevitable reality of integration of the Azerbaijani family in
the global world, noted that global integration caused a number of structural and functional
changes in the model of the Azerbaijani family. And this actualizes gender roles in families,
seriously affects the nature of intra-family relations, leads to the growth of divorce
proceedings.
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Məktəbin uğurları həmişə şagirdlərin ailə vəziyyəti ilə bağlı olub. Hətta, ailələr tam
olduqda belə, uşağın sosial inkişaf şəraitini təmin edən bu kiçik insan qrupunda problemlər
ola bilər. Müxtəlif xarakterli bu problemlər isə öz nəticəsini uşağın təhsilində göstərir. Bu
təsirin ləngidici xüsusiyyətlərinin aradan qaldırılması müəllimlərin valideynlərlə apardığı
pedaqoji işin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Ona görə də müəllim-ailə əlaqələrinin yaxşı,
keyfiyyətli olması uşağın təhsil uğurlarının da əsas şərtlərindən biri sayılır. Bu kimi
məsələlərlə bağlıdır ki, Ə.Ə. Əlizadə və N.A. Abbasov şəxsiyyətin ahəngdar inkişafının əsas
şərti olan ailədən bəhs edərkən öz fikirlərini aşağıdakı kimi şərh edirlər. “Ailə ictimai-tarixi
hadisədir. Cəmiyyət dəyişdikcə o da inkişaf edir və yeni xüsusiyyətlər kəsb edir. Bu
baxımdan müasir dövrdə ailədə baş verən demoqrafik dəyişmələri aydınlaşdırmaq lazımdır”
[1].
Aydın məsələdir ki, uşağın psixoloji və sosial baxımdan sağlam böyüməsinin birinci amili
ata və anadır. “Övlad tərbiyə etmək böyük, ciddi və məsuliyyətli işdir. Bu işin öhdəsindən
ləyaqətlə gəlməkdən ötrü həm ana, həm də ata öz fikrini, diqqət və iradəsini bir an da olsun
bu sahədən əskik etməməlidir. Ailə başçılarının öz valideynlərinin vəzifəsini bütün
məsuliyyətilə daim hiss etmələri və onu fəal surətdə yerinə yetirmələri ailə tərbiyəsində
müvəffəqiyyətin rəhnidir Elə problemlər də vardır ki, onlar, ümumiyyətlə, uşağın ailədəki
tərbiyə mühitini köklü şəkildə dəyişdirir. Tərbiyə mühitinin özündə harmoniya pozulur,
çatışmazlıqlar əmələ gəlir, yəni övlad valideynlərindən birini itirir. Bu hadisə onun
tərbiyəsinə, təhsilinə, bir sözlə, ətraf mühitin təsirlərinə münasibətini köklü şəkildə dəyişdirir,
hətta, bir sıra psixoloji-fizioloji problemlər yaradır. Çünki psixi pozuntular həm sosial, həm
də bioloji komponentlərlə əlaqəyə girərək bütövlükdə tələbatları, meylləri, maraqları,
davranışı dəyişə bilir. Nəticədə uşaq özünü nəinki məktəbdə, ailədə də tənha hiss edir. Özünə
qapılaraq dərdini heç kimlə bölüşmək istəmir.
Valideyn daha çox ailənin maddi təminatı ilə məşğul olduğundan uşaqların istək və
arzularından, maraqlarından xəbərsiz olur. Məktəbdə də nəzarətdən kənarda qalması onun
təhsildən soyuması, bəzən də məktəbə getməkdən imtina etməsi ilə nəticələnir.
Müşahidələr göstərir ki, bu vəziyyət illərlə davam edirsə, bəzi uşaqlar, yeniyetmələr və
gənclər gözlənilmədən ailədən uzaqlaşmağa, dostlarına daha böyük əhəmiyyət verməyə,
özlərini qismən müstəqil şəxsiyyət kimi aparmağa çalışır, tamamilə fərqli həyat tərzi sürməyə
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meyl edirlər. Gündən-günə artan müstəqillik meyli valideynlər və müəllimlər üçün çətinliklər
törədir. Xüsusən də yeniyetmələr bir sıra hallarda belə vəziyyətdə onları “başa düşən”
insanları axtararaq ailədənkənar, məktəbdənkənar mühitə-küçəyə uz tuturlar. Burada davranışı
pozulmuş insanlarla rastlaşdıqda onlar kimi özbaşına, məqsədsiz, ifrat, müstəqil hərəkətlər
edirlər. Nəticəsi isə çox zaman faciə ilə başa çatır: cinayət, narkomaniya, əxlaqsızlıq və s.
A.S. Makarenko, V.A. Suxomlinski, Ə.Ə. Əlizadə, İ.İ. Vəlixanlı, Z.İ. Qaralov, D.A.
Dəmirli, A.N. Abbasov, H.Ə. Əlizadə, R.İ.Əliyev, P.B. Əliyev və başqaları tərbiyənin ümumi
məsələləri ilə yanaşı demoqrafik problemlərlə üzləşmiş: valideynlərini itirərək yetim qalmış,
natamam, ailələrdən olan şagirdlərin inkişaf və tərbiyəsi məsələlərinin izahını verərək bu
sahədə istər valideynin, istər müəllimin, istərsə də şagirdlərin öhdəsinə düşən vəzifələri
aydınlaşdırırlar.
Ailə uşağın inkişafında ilkin amildir, lakin hər şey demək deyildir. Uşağın inkişafı üçün
ailənin özündə belə bir sıra şərtlər olmalıdır. Z.İ. Qaralova görə, insanı “tərbiyələndirməkinsanın formalaşması istiqamətində gedən arasıkəsilməz prosesdir. İnsan dünyaya göz açdığı
ilk gündən ömrünün son gününə qədər həmin prosesin təsiri altında olur. Prosesdə iki qrup
qüvvə: kənar və daxililər iştirak edir. Kənar və daxili qüvvələrin qarşılıqlı təsiri insanın
təfəkkürünü, nəfsini, daxili və xarici nitqini, düşüncə tərzini, dünyabaxışını, mənəviyyatını,
davranışını formalaşdırır.
Valideynlər, qohum-əqrəba, məktəb kollektivi, təlim-tərbiyənin məzmunu və formaları,
vasitə və metodları insanın formalaşmasına, onun inkişafına təsir edən xarici qüvvələrə aiddir.
Xarici qüvvələrin və ya amillərin insana təsiri onun daxili aləmini zənginləşdirə və ya zəiflədə
bilər” [4].
Ailə həmişə bütöv, mükəmməl olmur. Bu və digər demoqrafik səbəblər üzündən onun
bünövrəsi dağılır, ailə parçalanır. Ata, ana ya fiziki, ya da mənəvi baxımdan ayrılırlar – ailə
natamam olur. D.A. Dəmirli müasir cəmiyyətdə boşanma problemlərindən danışarkən onun
səbəblərini, nəticələrini araşdırır: “İnsanların hər iki cinsini qoşa yaradan təbiət qadın və
kişini bir-birinə həyan etmişdir. Boşananlar, ailə münaqişələrinə tab gətirməyənlər bir çox
bəlalara düçar olur, bəzən də dünya ilə vaxtından əvvəl vidalaşırlar [2].
Azərbaycanın sosial pedaqogikasında aparılan müasir tədqiqatlar arasında ailələrin
demoqrafik problemləri, belə ailələrdən olan şagirdlərlə pedaqoji işin xüsusiyyətləri
məsələləri getdikcə aktuallaşmaqdadır. Bu sahədə Əlizadənin araşdırmaları diqqəti xüsusilə
cəlb edir. “Tərbiyənin demoqrafik problemləri” əsərində H. Əlizadə, ilk növbədə
“demoqrafiya” elminin mahiyyətini izah edərək bunu zəmanənin qlobal demoqrafik
problemləri olan: boşanma, ölüm, doğum, təkrar nikah, miqrasiya və s. amillərlə əlaqələndirir.
“Natamam ailə isə xalis demoqrafik hadisədir. Demoqrafik ölçülərə görə, ailənin nüvəsini ərarvad təşkil edir. Ailənin bu qoşa qanadından biri qırılanda ailə tam ailədən natamam ailəyə
çevrilir. Natamam ailə əksər hallarda boşanma və ölüm nəticəsində yaranır” [3].
Əlizadə uşağın yetim qalmasını “demoqrafik təsir” adlandıraraq bu amilin tərbiyəyə
zərərli təsirinin qarşısını almaq üçün yollar göstərir. “Yetim, valideynləri boşanmış, oğulluğa,
qızlığa götürülmüş uşaqlar eldə, obada, yetim evində, məktəbdə özünəməxsus status kəsb edir,
köklü psixoloji xüsusiyyətlərlə özlərinin həmyaşıdlarından seçilirlər. O, bu sahədəki
çatışmazlıqları onda görür ki, şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında neqativ demoqrafik
təsirlər psixologiyada və pedaqogikada nisbətən ətraflı öyrənilsə də, hələ sistemli qayda da
araşdırılmayıb.
Sağlam insanın tələbatları, motivasiyası, maraq və qabiliyyətləri, əxlaqi-mənəvi
keyfiyyətləri və davranışı əlaqə zəminində inkişaf edir. Maddi tələbatlardan yeni məzmunlu
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mədəni tələbatlar yaranır. Sosial motivlərin diferensiallaşması, ilk növbədə özünü təlim
motivlərində göstərir. Hər hansı səbəbdən, o cümlədən valideyn itkisinin təsiri ilə psixi
ləngimə zamanı şəxsiyyətin inkişafı təbii axarını bir qədər dəyişir. Dərketmə proseslərinin
müxtəlif ləngimələri şəxsiyyətdə də yayınma əlamətləri yaradır. Natamam ailələrdən olan
uşaqlarda şəxsiyyətin ləngiməsi özünü daha çox təəssüratlar aləmində, əxlaqında
mənəviyyatında göstərir. Onlar ya həddən çox utancaq, çəkingən, ya da həya hissindən uzaq
olurlar. “Yetimin üzü bərk olar”, — deyib atalar. Bu yəqin ki, mühitin onlara qarşı ədalətsiz
münasibindən yaranır.
Ailədə uşağın hərəkətləri ilə bağlı olaraq bu hallara oxşar situasiya yaranarsa, ilk növbədə,
valideynlər müəllimlərdən, yaxud məktəb psixoloqundan kömək istəməlidir. Ona görə də bu
problemlə bağlı natamam ailə başçısının maarifləndirilməsi işi genişləndirilməlidir.
Apardığımız bu tədqiqat da məktəbdə müəllimlərin natamam ailələrdən olan şagirdlərlə
aparmalı olduqları işin xüsusiyyətlərini öyrənərək onun təşkili xüsusiyyətlərini öyrənərək
onun təşkili sistemini işləyib hazırlamaq məqsədi daşıyır.
Digər tərəfdən, müasir dövrdə valideynlər üçün natamam ailədə uşaq böyütmək çətin
olduğu kimi, belə ailədə yaşayan uşaqlar üçün də normal böyümək asan deyildir. Məlum
olduğu kimi, məktəb və ailə şagirdlərinin davranış modellərinin formalaşdığı ilk sosial
quruplardır. Hələ uşaqlıqdan ailədə bünövrəsi qurulmuş müstəqil, sağlam həyat tərzi müəyyən
davranış modelləri, motivasiya, məşğuliyyət, ustanovka və s. ilə bilavasitə bağlı olur. Bu
baxımdan, məktəb, müəllim natamam ailələrdən olan şagirdlərin özünüinkişaf və
özünütərbiyə məsələlərində valideynlərlə əməkdaşlıq etməlidirlər. Onlardan hər uşağın
(şagirdin) tərbiyəsi və təhsili ilə bağlı biri digərinin verdiyi informasiyanı zənginləşdirməli və
inkişaf etdirməlidir. Bu əməkdaşlıq ailədəki mənəvi mühiti şagirdlərin sosial maraqlarını:
əməyə, təhsilə, münasibətini sabitləşdirməyə, pozitiv istiqamətə yönəltməyə və əksinə, yüngül
həyat tərzinə olan meyllərdən (narkotik maddələrə, spirtli içkilərə və s.) uzaqlaşmasına kömək
göstərməlidir.
L.Ş. Əmrahlıya görə uşaq özünün sosial, iqtisadi, dini, cinsi, fiziki səviyyəsində qeyrimünasibliyin olması qənaətinə gəldiyi zaman səriştəsizlik hissi yarana bilir. Onun
motivasiyası, bilik səviyyəsi şəxsiyyətin mahiyyətinə, ləyaqətinə göstərilən səviyyədə təsir
göstərə bilmir. Natamamlıq və səriştəsizlik hissi yaşayan uşaqda özünəinam hissi itir, güman
edir ki, heç vaxt səmərəli fəaliyyət göstərə bilməz. Assosial hisslərə malik olan uşaq özünü
yüksək qiymətləndirməyə meyillidir. O, yaşlıların özünə qarşı qayğıkeşliyini, həssaslığını
yaşıdların isə özünə qarşı güzəştli mövqe tutmalarını qiymətləndirmədə əsas şərt götürür. Bu
onu göstərir ki, bəzi kiçik məktəb yaşlı uşaqlar bəzən özünə, öz hərəkətlərinə kifayət qədər
tənqidi yanaşa bilmir, müqayisə etmir və nəticə çıxarmır (6).
Apardığımız təhlil göstərir ki, natamam ailədən olan uşaqların daxili dünyası, maraqları,
ünsiyyəti, təhsilə münasibəti yaşıdlarından fərqlənir. Belə aiələrin qismən məhdud ünsiyyət
dairəsi var. Natamam ailədə böyüdüklərindən onların ailə və cəmiyyət haqqındakı təsəvvürləri
də bir qədər məhduddur. Uşaqların insanlarla münasibətləri də özünəməxsus problemlərlə
şərtlənir. Uşaqlar tam ailənin xüsusiyyətlərindən fərqlənən münasibətlər sistemində
böyüyürlər. Bütöv ailə haqqındakı təsəvvürləri uşaqlar başqalarının nümunəsində, yaxud
nənə-babaların, qohum-əqrəbanın və başqa söz-söhbətlərindən öyrənirlər. Ata ölmüşdürsə ata, ana ölmüşdürsə - ana obrazı onlar üçün xəyali təsəvvürlər əsasında yaranır. Xüsusilə
şəhid övladlarının Vətən, ailə obrazları dumanlı və kədərli olur.
Ailədə və sosial mühitdəki bir sıra təsirlər natamam ailədən olan uşaqların maraqlarının
inkişafına mənfi təsir göstərir. Bütün bunlar nəzərə alınaraq məktəbdə müntəzəm olaraq
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natamam ailədə olan şagirdlərin psixi inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə diqqət
yetirilməlidir. Bu zəmində onlara fərdi yanaşmanın təmin olunması vacibdir. Şagirdlər
psixoloji-pedoqoji cəhətdən onlara səmərəli təsir göstərə biləcək fəaliyyətə hazırlanmalı, hər
birinin ailə problemlərinə, cinsi və fərdi xüsusiyyətlərinə, sosial-inkişaf səviyyəsinə uyğun
profilaktik, korreksiya və konsultativ iş aparılmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Natamam ailənin pedoqoji problemləri ərin və arvadın təklənməsi
ilə bağlı olaraq yaranır və problemlər də bu zəmində meydana çıxır. Bu mühitdə böyüyən
şagirdlərlə məktəbdə aparılmalı olan iş sisteminin müəyyənləşdirilməsini məqalənin aktuallığı
hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, tədqiqat işində müşahidə,
pedaqoji eksperiment, anketləşdirmə metodlarından istifadə olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Неполная семья и школа в педагогическая
психологическая литература
Резюме
Педагогические проблемы в семье возникают тогда, когда в ней отсутствует или
отец или мать. Основная цель исследования заключается в том, чтобы разработать
систему работы для школьников, которые воспитываются в таких семьях.
P. Huseynova

Incomplete family and school in pedagogical psychological literature
Summary
Pedagogical problems in the family arise when there is no father or mother in it. The main
goal of the research is to develop a system of work for schoolchildren who are brought up in
such families.
Redaksiyaya daxil olub: 05.02.2018
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Münaqişələrin yaranmasına müəllim və şagirdlərin
qarşılıqlı münasibətlərinin təsiri
Gülşən Eminova
ADPU-nun baş müəllimi
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. L.N. Qasımova,
ped.ü.f.d. L.X. Əliyeva
Açar sözlər: müəllim, şagird, emosional
Ключевые слова: учитель, ученик, эмоциональный
Key words: teacher, student, emotional
Müəllim-şagird ünsiyyəti pedaqoji prosesin mühüm tərkib hissələrindən biridir.
Ünsiyyətin düzgün, yüksək formada qurulması şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına əsaslı
təsir göstərir. Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında isə müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı
ünsiyyəti böyük rol oynayır. Prof. H.Ə. Əlizadə yazırdı: “Şagirdə etibar və inamla yanaşmaq,
bir şəxsiyyət kimi onun məqsədləri, tələbatları və mənafeyi ilə hesablaşmaq – məhz bu
keyfiyyətlər müəllimlərin şagirdlərlə münasibətlərinə nurlu insani çalarlar bəxş edir. Müəllim
bir şəxsiyyət kimi şagirdlərin ona münasibətlərində yaşayır”.
Qarşılıqlı münasibətlər yaxşılıq, işgüzar, rəsmi (formal), qeyri-rəsmi tiplərə ayrılır.
Müəllim-şagird qarşılıqlı münasibətlərində yaxınlıq da münaqişələrin yaranmasına səbəb ola
bilir. Yaxınlıq da bir neçə istiqamətdə səciyyələnir: 1) şagird öz şəxsi işlərinin yardımçısı
kimi yaxındır; 2) ailələr arasında münasibətlər baxımından yaxındır; 3) yaxınlarının
tapşırılması ilə bağlı yaxındır.
Şagirdini tanıyan və ya onlarla ailəvi yaxın olan müəllim sinifdə sanki onun varlığını
duyur, istər dərsi danışarkən, istər suallar verərkən, istərsə də dərsi soruşarkən əsas yerə tanış
şagirdini qoyur. Bu isə sinifdə qısqanclıq hisslərinin yaranmasına səbəb olur. Şagirdlərlə
“yaxın” şagird arasında münasibətlər pozulur, müəllim isə buna xoşagəlməyən don geyindirir.
Müəllim pedaqoji prosesdə böyük qüvvə olduğundan o şagirdlərlə ünsiyyətdə heç bir
səhvə yol verə bilməz. Cəmiyyətin tələbatlarına müvafiq olaraq təhsil sistemində həyata
keçirilən islahatlar da müəllimlərin şagirdlərlə qarşılıqlı münasibətlərinin düzgün qurulmasını
gündəmə gətirir. Çünki tərbiyə prosesinə tərbiyə edənlərin və tərbiyə olunanların birgə
işgüzar fəaliyyəti kimi baxılır. Bu isə müəllim və şagirdlərin özünü inkişaf etdirməsi,
özünütəkmilləşdirməsi, özünütəsdiqləməsi üçün geniş şərait yaratmış olur.
Müəllim və şagirdlərlə qarşılıqlı münasibətlər onların birgə fəaliyyətində - iməcilikdə,
ictimai-faydalı işlərin yerinə yetirilməsində formalaşır. Çox halda bu fəaliyyət işgüzar iş kimi
də xarakterizə olunur. Belə proses də bəzi hallarda müəllim-şagird münaqişəsinin
yaranmasına səbəb ola bilir. Belə ki, müəllim şagirdlərlə birlikdə sinfi qaydaya salır, güllərə
su verir və s. Bütün şagirdlər müəllimlə birgə işləmələrinə, səliqə-sahman yaratmalarına
sevinir. Leyla adlı qız isə eqaistcəsinə: işləyin-işləyin, sizə “pul çox yazacağam” deyir. Bütün
şagirdlər gülüşür. Müəllim qızlara acıqlanır və işə cəlb etmək istəyir. Leyla işləməkdən boyun
qaçırır: “Mən heç evdə iş görmürəm”, - deyir. Müəllim Leylaya cəza vermək istəyir. Elə
buradan da münaqişələr özünü təzahür etdirir.
Göründüyü kimi, işgüzar qarşılıqlı münasibətdə də münaqişələrin yaranmasını gözləmək
olar. Müəllim belə halda şagirdinə təsir etmə tərzini dəyişməli, onun xarakterinə uyğun yol
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tapmalıdır.
Məktəbdə ideal şagird olmadığı kimi, ideal müəllim də tapmaq çətindir. Bəzən müəllim
şagirdi sinif jurnalının gətirilməsi ardınca göndərir və ya şəxsi işlərin yazılmasında xətti yaxşı
olan şagirdinin gücündən istifadə edir. Bu zaman müəllim rəsmi mövqe göstərir və rəsmi
sənədləri haqda onlara məlumat verir. Şagird öz funksiyasını bilməsindən asılı olmayaraq
bəzən tədris jurnalında özünə və ya yaxın rəfiqəsinə (dostuna) yüksək qiymət yazır. Bu cür
hallar da münaqişənin yaranması ilə nəticələnə bilir.
Qeyri-rəsmi münasibətlər subyektiv xarakter daşımaqla onların bir-birlərinə olan
hörmətlərində, simpatiyalarında, antipatiyalarında ifadə olunur. Simpatiya, hörmət, şagirdlərin
müəllimə və ya müəllimin şagirdlərə xoş münasibəti pozitiv mövqeyi ilə səciyyələnir.
Antipatiya hissləri ilə bir-biri ilə ünsiyyət quran müəllim və şagirdlər bir-birlərinə qarşı mənfi
fikirlərini büruzə verə bilirlər. Bu da daim onlar arasında münaqişələrin yaranması ehtimalını
artırır. Qeyri-rəsmi münasibətlər heç kəs – nə müəllim, nə də şagird tərəfindən müəyyən edilir.
O, hadisələrin gedişində, bir-birlərini duyub qavramadıqda özünü təzahür etdirir. Belə
şəraitdə həm müəllim, həm də şagird kollektivi gərgin olur. şagirdlərin inkişaf və
formalaşmasını bu cür şəraitdə gözləmək olmaz. Professorlar Ə.S. Bayramovvə Ə.Ə. Əlizadə
“Sosial psixologiya” dərsliklərində bu problemin mahiyyətini açır və maraqlı nümunələrlə
fikirlərini əsaslandırırlar. Onlar yazırlar: “Qeyri-rəsmi və rəsmi ünsiyyət bir-birlərindən
fərqlənirlər. Onların bir-birindən əsas fərqi bundan ibarətdir ki, qeyri-formal ünsiyyətə
nəzərən formal ünsiyyət rəsmi qaydalarla məhdudlaşdırılır. İşdə direktorlarla müəllimin,
sinifdə müəllimlə şagirdin ünsiyyət tərzinə fikir versəniz, bunu asanlıqla görmək olar”. Sonra
müəlliflər aşağıdakı misalla fikirlərini ümumiləşdirirlər. “...adam bir dostunu görən kimi
ondan məsələn soruşa bilər: gözlərin qızarıb, deyəsən bu axşam yaxşı yatmamısan”. Halbuki,
avtobusda bu və ya digər sərnişinə həmin sualla müraciət etmək, öz şəxsi həyatı haqqında
məlumat vermək və s. olmaz. Avtobusda “zəhmət olmasa yol verin, buyurun”, “bağışlayın,
buyurun və ya keçin” tipli formal ünsiyyət tərzi daha çox məqbul sayılır.
Prof. M.Ə. Həmzəyev və dos. S. Əmirasnalova qeyd edirlər ki, qeyri-rəsmi ünsiyyət rəsmi
ünsiyyətdən ən çox ona görə fərqlənir ki, bu zaman ünsiyyət rəsmi qaydalarla
məhdudlaşdırılmır. Lakin qeyri-rəsmi ünsiyyətin müxtəlif formalarında da qarşılıqlı
münasibətin xarakterindən asılı olaraq insanlar arasında müəyyən psixoloji məsafə gözlənilir.
Müəllim-şagird münasibətlərində ünsiyyət qurmaq mədəniyyətinin böyük rolu vardır. Bu
ünsiyyət münaqişələrə yol açmır və ya münaqişələr bunun içərisində məhv olub gedir.
Müəllim şagirdləri səmimi, təmkinli rəftarı ilə özünə ram edə bilir. Professorlar Ə.S.
Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə ünsiyyət mədəniyyətinin əhəmiyyətindən bəhs edərək göstərirlər ki,
“...Ünsiyyət mədəniyyəti insan münasibətlərinin daxili gözəlliyində öz ifadəsini tapır.
Nəzakətlilik, təmkinlilik, mehribanlıq, xeyirxahlıq, bir-birini dinləmək bacarığı, onun
zövqünə, fikirlərinə, ovqatına hörmətlə yanaşmaq, sevinc və kədərini anlamaq, dərdinə şərik
olmaq – bunlar ünsiyyət mədəniyyətinin əlifbasıdır. Bu əlifbanı mənimsəmədən ünsiyyəti əsl
mənada qurmaq mümkün deyildir”. Qeyd edilənlərə rəğmən deyə bilərik ki, ünsiyyət
mədəniyyətinə daxil olan əlamətlər bütövlükdə əxlaqi münasibətlərdir. Əxlaqi münasibətlər
isə o zaman özünü təzahür etdirir ki, müəllimdə hər şey tənzimləmə və nəzarətdə olur və o da
konkret vəzifələri yerinə yetirən əxlaqi qiymətə əsaslanır. Müəllimin yüksək mədəniyyəti
şagirdlərinin onu sevməsinə yol açır. Əslində şagirdlər o müəllimi sevirlər ki, şagirdinə qarşı
səmimi, qayğıkeş, humanist rəftar edir. Müəllimi sözün əsl mənasında müəllim kimi qəbul
edən şagirdlərlə müəllim arasında münaqişə üçün səbəb azalır.
Müşahidələr göstərir ki, məktəbdə uzun illər dərs deməsinə baxmayaraq hələ də elə
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müəllimlər vardır ki, onlar şagirdə şəxsiyyət kimi baxmır, rəftarlarında kobudluğa yol verirlər.
Təbiidir ki, belə xarakterli müəllimlərlə şagirdlər arasında münaqişə daim yaşayacaqdır.
Görkəmli pedaqoqlar V.İ. Pisarenko və İ.Y. Pisarenko “Pedaqoji etika” əsərində göstərirlər ki,
“Şagirdlərə müraciətində kobudluğa yol verən, onların mənliyini təhqir edən müəllim
şagirdlər arasında nüfuzdan istifadə edə bilməz. Uşaqlar belə müəllimə hətta tabe olduqda
belə, münasibətlərində fəal müqavimət göstərirlər. Demək, müəllimin şagirdlər tərəfindən
necə qavranılmasından asılı olaraq, sonrakı fəallığı onu dəyişdirmir, onlarla yaranan
münaqişələr zəifləsə də sönə bilmir.
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, yeniyetmə yaş mürəkkəb məzmuna malik olduğu kimi
qavradıqları hər hansı bir işi çətin də yaddan çıxara bilirlər. Peşəyə maraq, fənnə maraq bu yaş
üçün xarakterik olanlardandır. Onların hər hansı bir fənni sevməsi, ona maraq göstərməsi
həmin fənni tədris edən müəllimi ilə çox bağlıdır. Demək fənni sevmək, müəllimi sevməklə
də ölçülə bilir. Bəzən müəllimin kobud rəftarı, uşaqlara diqqətsizliyi şagirdlərdə onun dərsinə,
hətta tədris etdiyi fənnə də nifrəti artır, münasibəti dəyişir. Bu zaman şagird yeni müəllim
axtarır və ya həmin peşəni özündən uzaqlaşdırmalı olur, müəllimlə şagird arasında gərginlik
yaranır, bir-birləri ilə dil tapa bilmirlər. IX sinif şagirdləri belə münaqişələrə daha çox meyl
edənlər sırasına daxildir.
Tədqiqatlar göstərir ki, o müəllimlərlə şagirdlər arasında münaqişələr o zaman yaranmır ki:
— Uşaqların daxili aləmini dərk etsin;
— Uşaqlara sevgi və məhəbbətlə yanaşsın;
— Şagirdlərin maraqlarını nəzərə alsın;
— Sözü ilə işi arasında vəhdət olsun;
— Ədalətli və obyektiv olsun;
— Yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik olsun;
— Şagirdlərlə valideyn və övlad münasibətində olsun və s.
Bütün bu qeyd olunanlar nəinki müəllim-şagird münaqişələrinin yaranmasına imkan
vermir, eyni zamanda təlim-tərbiyənin səmərəliliyinə əsaslı təsir göstərmiş olur.
Pedaqoji ünsiyyət xarakteri baxımından müəllim-şagird münasibətlərinə təsir göstərir.
Bəzən ünsiyyət prosesi münaqişələrlə müşayət olunur və müəllim-şagird münasibətində
neqativ hallar yarada bilir. Aparılan tədqiqatlardan məlum olur ki, müəllim-şagird
münaqişəsinin yaranması səbəbləri çoxdur, bunlardan biri də məna maneəsidir. Bu mahiyyət
etibarilə müəllimlə şagirdlərin bir-birini anlaya bilməməsindən ibarətdir. Bəzən elə hallar olur
ki, müəllim şagirdlərin tələbini başa düşdüyü halda ona biganə qalır, onların tələbini qəbul
etmək istəmir. Bu isə o səbəbdən yaranır ki, belə vəziyyət müəllimin xüsusiyyətinə yaddır.
Bəzən hər iki tərəfin baş vermiş hər hansı bir hadisəyə verdikləri məna uyğun gəlmir, fərqli
baxışlar təzahür edir və bu məna maneəsi şagirdlər arasında da münaqişələrin yaranmasına
səbəb ola bilir. Məna maneəsi müəllimin qarşısında duran tələbdən asılı olmayaraq şagirdə
münasibətdə və ya tələbin kim tərəfindən irəli sürülməsindən asılı olmayaraq tələbə
münasibətdə özünü təzahür etdirir. Məsələn, müəllim şagirdin hərəkətinin, davranışının
mahiyyətinə varmadan onu qeyri-obyektiv cəzalandırdıqda şagirddə həmin müəllimə qarşı kin
və ya məna maneəsi yaranır. Bundan sonra müəllim nə qədər obyektiv olsa da, öz hərəkətinə
görə şagirdlərə səhvini etiraf etsə də şagird bu kindən, məna maneəsindən yaxa qurtara bilmir.
Dos. Ə.S. Sarıyev “Müəllim-şagird münasibətləri” haqqında əsərində göstərir ki,
“...Şagirdlərin qəlbi kövrək olur. o, ədalətsizliyə, xüsusilə də müəllimin ədalətsiz
münasibətinə dözə bilmir. Belə vəziyyətin yaranmaması üçün müəllim şagirdin ən kiçik
qüsuruna, xoşagəlməz davranışına obyektiv, ədalətli münasibət bəsləməlidir. Məna maneəsi
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müəllim tərəfindən tələbin dəfələrlə irəli sürülməsi səbəbindən də əmələ gələ bilir. Heç bir
müsbət nəticə əldə etməyən müəllim eyni tələbi yenə də dəfələrlə irəli sürür. Şagirdlər
müəllimin belə tələblərinə alışdıqları üçün ona əhəmiyyət vermir, müəllimin dediklərini
eşitməyə can belə atmırlar”. Məsələn, müəllimin təşkilatçılıq qabiliyyətinin zəif olduğunu
bilən şagird onun “qulaq asın” sözünə əhəmiyyət vermir. Hər dərsində əsəbi halda qeyd edilən
sözü qışqırsa da şagirdlər onu eşitmirlər. Çünki hər dərsdə eyni sözün deyilməsi şagirdin
müəllimə və dərsə laqeyd münasibət bəsləməsinə gətirib çıxarır. Təcrübələr göstərir ki, hər
cür məna maneələri müəllim-şagird münaqişəsinin yaranmasına səbəb ola bilir.
Müəllim-şagird münaqişəsinin yaranma səbəblərindən biri də müəllimin sözü ilə işi
arasında uyğunsuzluğun olmasıdır. Tədqiqatdan məlum olur ki, verdiyi tapşırığı yoxlayacağı
haqda fikrini dönə-dönə şagirdlərə bildirən müəllim bu sözünü həyata keçirmək haqda
düşünmür. Şagird isə müəllimin sözündə həqiqətin olduğuna inanmır. Tapşırılan işə diqqət
yetirmir və ya əhəmiyyət vermir. Təsadüfən müəllim verdiyi tapşırığın nəticəsini yoxlamaq
qərarına gəldikdə şagirdlər tərəfindən ona əməl olunmadığı məlum olur. Müəllim nə
edəcəyini bilmir. Şagird isə “Siz heç vaxt dediyiniz sözə əməl etmirsiniz” – deyir. Artıq
müəllimin bu hərəkəti münaqişəyə yol açmış hesab olunur. Fikrimizi IX sinifdə yaranan
münaqişənin səbəbini izah etməklə təsdiq edək.
Müəllim şagirdlərə dərsdən sonra onları muzeyə aparacağını bildirir. Bütün şagirdlər
məktəbin həyətində müəllimi gözləyirlər. Vaxtdan 40 dəqiqə keçməsinə baxmayaraq müəllim
görünmür. Sinif nümayəndəsi müəllimlər otağına qalxır. Məlum olur ki, müəllim zəng olan
kimi evinə getmişdir. Ertəsi gün müəllimlə şagirdlərin xoşagəlməz sözləri oldu:
— Müəllim biz sizi 40 dəqiqə gözlədik. Siz isə sözünüzə əməl etmədiniz.
— Hə olar, şagird müəllimini gözləyər də. Burada nə qəbahət vardı. Gəlməmişəm, siz də
çıxıb gedərdiniz.
— Müəllim, bizə xəbər edərdiniz, biz də sizi gözləməzdik.
— Diliniz çox uzundur. Artıq söz lazım deyil. Aparmadım-aparmadım da, burada
şişirdiləcək heç nə görmürəm.
Müəllim-şagird sözlərindən göründü ki, bu münaqişə davamlı olacaqdı və belə də oldu.
Şagirdlər müəllimin verdiyi sözə əməl etməməsini, onları saya salmamamısını qəbul edə
bilmədiklərindən uzun müddət müəllimin dərsində nizam-intizam bərpa oluna bilmədi. Birbirindən yaranan yeni münaqişələr, daha doğrusu münaqişələr toplusu özünü təzahür etdirdi.
Müəllimin sözü ilə işi (əməli) arasında vəhdətin olması şagirdlərdə müəllimə xoş
münasibətdən başqa heç nə gətirə bilmir. Şagird müəlliminə çox inanır, onun sözünü qanun
kimi qəbul etməyə çalışır.
Təsadüfi deyildir ki, Y.A. Komenski müəllimi gah fəal heykəltəraş ilə, gah ağıl zülmətini
dağıtmağa, bütün fikirlər və əməllər üzərinə işıq saçmağa ehtirasla can atan saf və sədaqətli
maarif xadimi ilə, gah hər gün gözü hər tərəfdən işıqlandıran günəşlə, gah da böyük axar
çayla müqayisə edir, məktəbi insanlıq emalatxanası, müəllimi isə kamil ustad adlandırırdı.
Müəllimin sözü və əməli şagirdin düşüncəsinin mərkəzində dayanır. Şagird hər şeydən,
hamıdan çox müəllimini istəyir. Ona görə də onların müəllimə inamını parçalamaq olmaz.
N.A. Dobrolyubov yazırdı: “Müəllim şagird üçün heyranedici təəccüb oyadan bəşəri
kamilliyin ali nümunəsidir. Kiçik bir qız öz kitabında ətraflı karandaşla dövrəyə alınmış yeri
nəvazişlə mənə göstərərək dedi: bax, bizim müəllim barmağı ilə bura toxunmuşdu”.
Münaqişənin yaranma səbəblərindən biri də müəllimin emosional vəziyyətini idarə edə
bilməməsidir.
Bildiyimiz kimi, sinif müəllimlə şagirdin açıq ünsiyyət məkanıdır. Müəllimin sinifdə
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emosional vəziyyətini idarə edə bilməməsi onun bilik və bacarıqlarının artırılması zərurətini
yaradır. Emosional vəziyyətini tənzimləyə bilməyən müəllim şagirdləri idarə etməyi də bacara
bilməz. Məsələn, müəllim dərs keçdiyi zaman arxada oturan şagirdin telefonla oynadığını
görür. Müəllim heç bir səbrlilik göstərmədən şagirdin üstünə qışqırır və əsəbi onun yanına
gedir. Bütün şagirdlər müəllimin qışqırığından diksinir və nə baş verdiyini öyrənmək üçün
bir-birlərinə suallar verirlər. Müəllim onların da üstünə qışqırır. Şagirdlər “bizə niyə
qışqırırsınız, biz nə etmişik axı”. Uşaqlar müəllimin hərəkətinin cavabını öyrənməmiş yeni
əsəbiliklə rastlaşırlar. Pedaqoji proses pozulur, dərs gərgin söz-söhbətin qurbanına çevrilir.
Təbiidir ki, münaqişə davamlı və dəyişməz olur. Əgər müəllim pedaqoji ustalığa malik olsa
idi, o, sinifdə qışqırmaz və tələbələrlə öz arasında gərginlik yaşatmazdı.
Emosionallıq bəzən insan xarakterinin təzahür forması kimi də səciyyələnə bilir. Çünki
müəllimin emosionallığı onun idrakının məhsuludur. Emosional vəziyyəti tənzimləmək üçün
müəllim ilk növbədə iradəsini möhkəmləndirməli və hisslərini tərbiyə etməyi bacarmalıdırlar.
Prof. N.M. Kazımov yazır: “Hiss və həyəcanları idarə edə bilməmək hisslərin şüura üstün
gəldiyini göstərir”.
Münaqişənin yaranma səbəblərindən biri də sinifdə sağlam psixoloji iqlimin olmamasıdır.
Bəzən məktəbdə elə siniflər olur ki, onların birində intizamlı, digərində isə intizamı yerində
olmayan şagirdlər olur. Təbii ki, bütün şagirdlər belə olmur, amma çoxluq təşkil edir. Səsliküylü, bir-birini dinləməyən və yola getməyən şagirdlərdən ibarət sinifdə sağlam psixoloji
iqlim ola bilməz. Son dövrlərdə aparılan tədqiqatlar da sübut edir ki, yeniyetmələr arasında
papirosa, oğurluğa, bıçaq gəzdirməyə həvəsli olanlar vardır. Belə yeniyetmələrdən ibarət olan
sinifdə sağlam psixoloji iqlim də ola bilməz. Ona görə də bu sinifdə dərs aparan müəllimlə
şagirdlər arasında daim münaqişələr hökm sürməkdədir. Onların nəinki təlimə, hətta şagird
yoldaşlarına belə münasibəti neqativdir. Belə halda şagirdlə müəllimin pozitiv münasibət
zəruridir.
Məqalənin aktuallığı. Münaqişələrin yaranmasına müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı
münasibətlərinin təsiri məsələlərinin nəzəri əsaslarının təhlilindən ibarətdir. Bu proses zamanı
psixoloji amillərin müəyyənləşdirilməsi və nəzərə alınması mühüm şərtlərdəndir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Müəllim və yeniyetmələrlə ünsiyyəti zamanı yaranan
münaqişələrin səbəbləri, pedaqoji-psixoloji inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi baxımından
bu problemin tədqiqinə az rast gəlinir. Bu baxımdan mövzunun işlənilməsi elimdə yüksək
dəyərləndirilməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə pedaqoji təmayüllü orta ixtisas,
ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər
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Г. Еминова

Воздействие на взаимные конфликты созданные
между учителем и учениками
Резюме
Общение между учителем и учеником является важной частью педагогического
процесса. Установка общения точно и на высоком уровне основательно влияет на
формирование личности школьников. Эмоциональность может выступать в качестве
выражения характера человека. Для того чтобы учитель уравновесил эмоциональный
процесс, необходимо, чтобы он укрепил свою веру и смог воспитать свои чувства.
G. Eminova

The important of conflicts of relation between
teachers and students
Summary
Teacher-student communication is one of the important part of the teaching process. The
establishment of a high level of communication influence to the formation of a major impact
on the personality of the student. Sometime emotionality can distinguish as a form of
manifestation of human character. First of all teacher should be able to improve the will and
educate filings to regulate the emotional state.
Redaksiyaya daxil olub: 16.02.2018
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Əsaslandırılmış mühakimələr şagird təfəkkürünün
ən güclü psixoloji məhsuludur
Lalə Cahangirova
fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorant,
Gəncə Dövlət Universiteti
E-mail: cahangirov@ mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.N. Abbasov,
ped.ü.f.d., L.A. Məmmədli
Açar sözlər: psixoloji müşahidə, subyektiv səciyyəli səhvlər, özünüyoxlama,
əsaslandırılmış mühakimələr, özünəinam
Ключевые слова: психологическое наблюдение, субоспецифические ошибки,
самопроверка, обоснованные суждения, самоуверенность
Key words: psychological observation, sub-specific errors, self-reported, justified
judgments, self-esteem
Kiçik yaşlı məktəblilərdə öz fikir və mülahizələrinin düzgünlüyünə əmin olmağa tələbatın
yaranması həm də onunla nəticələnir ki, şagird təlim prosesində öz vəzifələrinə, əqli
nəticələrinə daha şüurlu şəkildə yanaşır, səmərəli təlim fəaliyyəti göstərməsi üçün özünəinam
keyfiyyətləri tərbiyə etmək zərurətini dərk edir. Deməli, əsaslandırılmış mühakimələr
yürütmək bacarıqları şagirdin yüksək şüurluluğu ilə, özündə öz fikir və mühakimələrinə
nəzarət priyomlarını düzgün mənimsəmək meylinin yaranması ilə bağlıdır.
Məlumdur ki, hər bir uşaq bütün təlim fəaliyyətində öz fikir və mülahizələrinin düzgün
olub-olmamasına nəzarət etmək təşəbbüsündə olmur. Bunun üçün o, özünün təlim fəaliyyətini
aydın dərk etməli, öz mühakimələrinin düzgünlüyünü özü təhlil etməyi bacarmalıdır. Bu isə
ibtidai sinif şagirdlərinin şüur və düşüncələri ilə yanaşı, onların didaktik imkanlarının da
inkişaf etməsini tələb edir. Tədqiqat göstərdi ki, belə olmadıqda, şagird öz mühakimələrini
təhlil edib onun düzgünlüyünü müəyyən edə bilmir. Özünə nəzarət etmək üçün şagird öz
təlim fəaliyyətinə «kənardan» baxmağı, öz fikirlərinə tənqidi yanaşmağı bacarmalıdır. Məşhur
filosof Sokratın dediyi kimi, «öz zəif cəhətlərinə bələd olmayan insan, özünə də bələd deyil».
Öz əqli fəaliyyətlərinin düzgünlüyünü əsaslandıra bilmək bacarıqlarının kiçik yaşlı
məktəblilərə aşılanması zamanı müəllim, prof. R.İ. Əliyevin xüsusi dəyər verdiyi iki psixoloji
əlaməti daim nəzarətdə saxlamalıdır. Birinci halda şagird öz nəticəsinin düzgünlüyünə əmin
olduqdan sonra özü haqqında yüksək fikrə düşmək bəlasına mübtəla olmamalı. İkinci halda,
özünün səhvlərini görüb özünün yararsızlığı fikrinə düşməməlidir. Bu fikir onun öz qüvvəsinə
inamını azaldır, təlim fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir ( 2, 35).
Tədqiq olunan problemlə bağlı aparılmış psixoloji müşahidələrdən aydın olur ki, kiçik
yaşlı məktəblilərdə əsaslandırılmış mühakimələr yürütməyə tələbat tərbiyəsinə onların təlim
prosesində qarşılaşdığı çətinliklər də, öz səhvlərini hiss edə bilmələri də əsaslı şəkildə təsir
göstərir. Təlim prosesində kiçik yaşlılar əsasən iki cür səhvlərlə qarşılaşırlar. Bir qrup səhvlər
bilavasitə şagirdin özündən asılı olmur. Belə səhvlər psixologiyada obyektiv səbəblərdən
doğan səhvlər adlandırılır ki, bunlar da, fənn kurikulumlarının, dərsliklərin, təlimin təşkilinin,
müəllimin pedaqoji səriştəsizliyinin və s. nəticəsində yaranır. Digər qisim səhvlər bilavasitə
şagirdin özündən asılı olur, subyektiv səciyyə daşıyır və bu halda, səhvlər şagirdin təlim
bilikləri və bacarıqları ilə birbaşa bağlı olur. Buraya şagirdin özünəinamsızlığı, fikirlərindəki
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qətiyyətsizliyi, utancaqlığı, qeyri-müstəqilliyi, təlqinə qapılmağı və s. keyfiyyətləri də daxildir.
Belə keyfiyyətlər ibtidai sinif şagirdlərində öz mühakimələrindəki, verdikləri cavablardakı
səhvləri görməyə, onu aradan qaldırmağa meyl və təşəbbüs göstərməsinə maneəçilik törədir.
Mühakimələrini əsaslandırılmış şəkildə qurmaq, başlıca olaraq şagirdin öz fərdi psixoloji
keyfiyyətlərindən irəli gələn nöqsanları və səhvləri də aradan qaldırmaqla əlaqədardır. Ona
görə də, ibtidai sinif müəllimi müntəzəm olaraq şagirdinin öz təlim və tərbiyəvi fəaliyyətini
nəzarətdə saxlamalarının, öz mühakimələrinə daim diqqət etmələrinin, öz səhvlərinin
müəyyənləşdirməsinin, onların aradan qaldırılmasına səy, təşəbbüs göstərilməsinin qayğısına
qalmalıdır. Mühakimələri və sonda gəldiyi nəticələr düzgün olduqda belə, şagird onun
doğruluğuna bir daha əmin olmağa, onu bir daha əsaslandırmağa meylli olmalıdır.
Kiçik yaşlı məktəblilərdə əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarını möhkəm
aşılatmaq istəyən müəllim təlim prosesində bu işlə müntəzəm surətdə məşğul olmadıqda,
təsadüfdən-təsadüfə bu fikrə düşdükdə bu sahədə lazımı nailiyyət əldə edə bilməz. Buna görə
də kiçik yaşlı məktəblilərdə əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarını möhkəm
aşılamaq üçün onları bu sahədə planauyğun, müntəzəm və şüurlu surətdə çalışdırmaq lazımdır.
Kiçik yaşlı məktəblilərdə öz fikirlərinin düzgünlüyünü əsaslandırmaq meylləri birdən-birə
yaranmır. Bu, əsasən təlim prosesində, həm də aldıqları nəticələrin doğruluğunu yoxlamaq,
onun düzgünlüyünə bir daha əmin olmaq mərhələsində daha tez meydana çıxır, onların əqli
nəticənin düzgün olduğunu sübut etmək üçün məntiqi addımlar atmasına səbəb olur. Prof.
Ə.S.Bayramovun özünütərbiyə ilə əlaqədar araşdırmalarına əsaslansaq, onda belə çıxır ki,
əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək meylinin yaranması da xüsusi psixoloji
qanunauyğunluğa malikdir. Buna görə də, ilk növbədə kiçik məktəb yaşlarından başlayaraq
mühakimələrini əsaslandırılmış şəkildə qurmaq meyllərinin yaranması prosesini nəzərə almaq faydalı
olar (1, s.36).

Prof.Ə.S.Bayramov özünənəzarəti özünütərbiyənin daxili komponentlərindən biri kimi
qəbul edir və bunu kiçik yaşlı məktəblilər üçün «özünü düzəltmə» termini kimi işlədir (1, 37)
və göstərir ki, bu meyllərin «elementləri nisbətən erkən yaşlarından özünü büruzə verir» (1,
36).
Aparılmış psixoloji müşahidələrdən o da aydın oldu ki, hətta məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda
«düzgün», «doğru», «səhv» və «yalan» terminləri, onların mahiyyəti haqqında müəyyən
təsəvvürlər yaranır. Uşaqlar anlamağa başlayırlar ki, hansı hərəkətlərinə, hansı sözlərinə,
hansı fikirlərinə görə onlara «düzgün», «doğru» deyirlər, onların hansı cavablarından razı
qalırlar, hansılara görə onlara «səhv», «yalan», «doğru olmayan» rəylər söylənilir və bəzi
hallarda da onlar hətta məzəmmətlərə məquz qalırlar. Buna görə də kiçik yaşlı məktəblilərdə
«düzgün» olmağa həvəs, meyl baş qaldırır, onlarda «düzgünlüyə» cəhd və təşəbbüskarlıq
kimi ünsürlər müşahidə olunmağa başlayır. Bu halda kiçik yaşlı məktəblinin özü ilkin
mərhələdə bilavasitə aydın surətdə dərk etməsə də, «düzgünlüyünü» sübut etməyə meyl
göstərir. Kortəbii səciyyə daşıyan bu meyllərdə «əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək
bacarıqlarının» ünsürləri nəzərə çarpır.
Kiçik yaşlı məktəblilərdə öz fəaliyyətlərinin düzgünlüyünü əsaslandırmaq, onu sübut
etmək cəhdlərinin olması psixoloq-alimlərin də müşahidəsindən kənarda qalmamışdır.
Məsələn, prof. Ə.S. Bayramov yazır ki, kiçik yaşlı məktəblilər «özlərinin qorxmadıqlarını
sübuta yetirməkdən ötrü müəyyən vasitələrə əl atırlar. Dözümlü olduqlarını göstərmək üçün
hündür yerdən atlanmaq, güclərindən artıq ağırlıq qaldırmaq və s. kimi «sübutlardan»
çəkinmirlər. Bu cəhdlər özünütərbiyə təsiri bağışlayır» (1, 39). Müəllif bu keyfiyyətləri
özünütərbiyənin ilk ünsürü kimi qəbul edir. Tədqiqat göstərdi ki, bu keyfiyyətlər
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özünütərbiyənin tərkib hissəsi olan öz fikir və mühakimələrinin də, həmçinin öz təlim
fəaliyyətlərinin nəticəsinin doğruluğunu sübut etmək prosesinin ilkin elementləri hesab edilə
bilər və bunlar nəzərdən qaçırılmamalıdır. Düzdür, burada əsaslandırılmış mühakimələr
yürütmək bacarığının ilkin elementləri vardır, lakin əsil əsaslandırılmış mühakimələr
yürütmək şagirdin öz təlim fəaliyyətinə yaxşı bələd olmasını, bu fəaliyyət prosesini təhlil
etməyi, öz biliklərindəki güclü və zəif cəhətləri qiymətləndirməyi bacarmağı tələb edir. Lakin
aparılan müşahidələrin və keçirilmiş müəyyənedici eksperimentin nəticələri göstərir ki,
mövcud təlim prosesi kiçik yaşlı məktəbliləri göstərilən səviyyəyə yüksəldə bilmir. Ona görə
də kiçik yaşlı məktəblilərdə əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək vərdişlərinin və öz
mühakimələrinin düzgünlüyünü sübut etmək bacarıqlarının formalaşdırılması diqqət
mərkəzindən kənarda qalır.
Problemin psixoloji əsaslarını araşdırarkən onu da müəyyən etdik ki, kiçik yaşlı
məktəblilərdə əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarının aşılanması və başa
çatması işini müəyyən yaş dövrü ilə məhdudlaşdırmaq düzgün deyil. Şagirdlərdə tam
əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarının formalaşdırılmasının başa çatması
yalnız bu və ya digər məhdud yaş dövrünün məhsulu deyildir. O, bilavasitə düzgün və
zəncirvari təşkil olunmuş, uzun pedaqoji prosesin, xüsusən də, təlim və tərbiyə işinin
nəticəsidir. Buna görə də, kiçik yaşlı məktəblilərdə əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək
bacarıqlarına tələbat müxtəlif yaş dövrlərində əmələ gələ bilər. Hətta məktəbəqədər yaşlı
uşaqlar müxtəlif təsirlərlə öz fikirlərinin düzgünlüyünü «əsaslandırmağa» cəhdlər edirlər. Çox
vaxt şagirdlər süni vasitələrdən (arqumentlərdən) istifadəyə meyllənirlər. Bu da, kiçik yaşlı
məktəblilərdə erkən yaşlardan öz mülahizə və mühakimələrinə diqqət etmək, onlara nəzarət
etmək meyllərinin olduğunu bir daha təsdiq edir. Bu meyllər, xüsusən III-IV sinif
şagirdlərində daha aydın şəkildə nəzərə çarpır.
Tədqiqatın gedişində onu da müəyyənləşdirmək mümkün oldu ki, müəllimin kiçik yaşlı
məktəblilərdə əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarının formalaşdırılması
istiqamətində apardığı məqsədyönlü işin nəticəsində hər bir şagird nəinki öz üzərinə müəyyən
təəhhüd göstərməyi, öz təlim fəaliyyətini təhlil etməyi, hətta özünə əmr verməyi və öz əqli
fəaliyyətinə nəzarət etməyi də bacara bilir. Hər bir şagird bu prosesdə özünün zəif və qüvvətli
cəhətlərini aşkar edib öz bilik və bacarıqlarının gücünü düzgün qiymətləndirməyə, öz
mühakimələrinin düzgünlüyünü əsaslandırarkən uyğun və təsirli vasitələr (arqumentlər)
axtarıb tapmağa meyllənirlər.
Əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək, yeri gəldikdə öz fəaliyyətlərinin düzgünlüyünü
sübut etməyi bacarmaq hər bir məktəbliyə ömrü boyu lazımdır. Bu bacarıqlar həyati olaylarla
və tədris materialları ilə bir başa əlaqəli şəkildə, özünənəzarət vasitəsi kimi formalaşdırıldıqda
şagird nəinki öz bilik və bacarıqlarının tətbiqi çevikliyini artırır, həm də özündə düzgün elmi
mühakimələr yürüdə bilmək, möhkəm əqidəni-insanlar üçün xarakterik olan keyfiyyətləri
tərbiyə etmək imkanları qazanır. Psixoloqlar sübut etmişlər ki, «hər bir şagirdin öz üzərində
şüurlu nəzarəti onu inanılmış əqli fəaliyyətə alışdırır, nəticədə, o istər əmək, istərsə də təlim
fəaliyyətinin çətinliklərindən qorxmur». İnanılmış əqli fəaliyyət isə yalnız o zaman şagirdin
həqiqi nəzarətçisinə çevrilə bilər ki, o, bu fəaliyyətə dərindən məhəbbət bəsləsin, onu sevsin.
Yalnız belə bir məhəbbət kiçik yaşlı məktəblini öz mühakimələrinə, öz təlim fəaliyyətinin
gedişinə və mərhələlərinə, aldığı nəticələrin düzgünlüyünü yoxlamağa və bu işdə düzgün,
düşünülmüş, reallığına inandığı mühakimələr yürütməyə məcbur edə bilər. Bu işdə kiçik yaşlı
məktəblinin özünü yoxlamağa təhrik, məcbur edə bilməsi, öz iradəsinə qalib gəlməsi, sözün
əsl mənasında, onlarda əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarının
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formalaşdırılması üçün əsaslı zəmin yaradır.
Məqalənin aktuallığı. Şagird təlim prosesində öz vəzifələrinə, əqli nəticələrinə daha
şüurlu şəkildə yanaşmalı, səmərəli təlim fəaliyyəti göstərməsi üçün özünəinam keyfiyyətləri
tərbiyə etmək zərurətini dərk etməlidir. Əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarının
şagirdin yüksək şüurluluğu, özündə öz fikir və mühakimələrinə nəzarət mexanizmini düzgün
mənimsəmək meylinin yaranması ilə bağlı olduğundan məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə tədqiq olunan
problemlə bağlı aparılmış müşahidələrin nəticələrindən geniş istifadə edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Обоснованные суждения являются самым сильным
психологическим продуктом мышления ученика
Резюме
Из проведенных психологических наблюдений ясно, что во время воспитания у
младшеклассников необходимости выдвигания обоснованных суждений существенные
влияния на них оказывают трудности, с которыми они сталкиваются в процессе
обучения, а также их способность воспринимать свои ошибки. Группа ошибок
напрямую зависит от самого ученика, субъективна, и в этом случае ошибки напрямую
связаны с его навыками и способностями. Сюда включены не уверенность ученика,
нерешительность в мыслях, застенчивость, несамостоятельность, скованность и др.
качества. В этом деле у младшеклассников спровоцируются самопроверка,
самопринуждение, самоконтроль, которые не только устраняет эти ошибки, а также
создает прочную основу для формирования у них навыков выдвигания обоснованных
суждений.
L. Jahangirova

Essential judgments are the strongest psychological
product of student thinking
Summary
From the psychological observations, it has become clear, that small-sized schoolchildren
have a substantial impact on the difficulties they encounter during their learning process and
their ability to perceive their mistakes while maintaining a justified judgment. A group of
errors directly depends on the student himself, is subjective and in this case errors are directly
linked to the student's learning skills and abilities. Here, the student's self-esteem, indifference
in his thoughts, shyness, uncertainty, insistence, and so on. quality. In this case, the younger

116

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

pupil also creates a sound basis for inculcating, forcing, self-control, not only eliminating
these mistakes, but also in formulating the basics of the essence of the word.
Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2018

Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsində ailənin rolu
Aytən Mustafayeva
Bakı Qızlar Universiteti
E-mal: aytenmustafayeva5@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. Y. Allahverdiyev,
ped.ü.f.d., dos. F.M. Allahverdiyeva
Açar sözlər: mənəvi tərbiyə, ailə nümunəsi, uşaqlar
Kлючевые слова: духовное воспитание, образцовая семья, дети
Key words: spiritual education, sample family, children
Tərbiyə həmişə bütün cəmiyyətlərdə çətin, mürəkkəb və ziddiyyətli olmuş, indi gün də
eynilə davam edir. İnformasiya axınının getdikcə çoxalması, sosial çətinliklər və s. şəraiti
Azərbaycanda şagirdlərlə aparılan tərbiyə işini xeyli dərəcədə mürəkkəbləşdirilmişdir. Məhz
ona görə də, övlad tərbiyəsi ilə məşğul olan hər bir valideyn mövcud tərbiyə işinin sirrinə
yaxından yiyələnməlidir. V.A.Suxomlinski yazırdı ki, müəllimlər arasında tez-tez belə
gileylər eşitmək olur: ’’Bizim zamanda adamı, xüsusilə yeniyetmələri tərbiyə etmək çətindir.
Ona görə çətindir ki, onlar məktəbdən başqa, digər mənbələrdən də çoxlu biliklər əldə edirlər.
Bunların hamısını dərk etmək, həzm etmək lazımdır”. Təcrübə göstərir ki, uşaqları düzgün
tərbiyə etməyin yollarını öyrənib, çətinlikləri aradan qaldırmağın ilkin üsulu, valideyninin hər
bir uşağının psixi, fiziki və mənəvi inkişafına dərindən bələd olmasını tələb edir. Valideyn
uşaqlarının tərbiyəsində o vaxt uğur qazana bilər ki, o övladlarının fərdi xüsusiyyətlərinə
yaxından bələd olub, onu düzgün istiqamətləndirsin. Əsl ailə məhəbbəti uşağa tələbkarlıqla
yanaşmağı tələb edir. Uşağa verilən tələblərə ailənin ciddi nəzarəti uşaqların imtiyazlı
böyüməsinə, tapşırılmış işi düzgün yerinə yetirməsinə şərait yaradır.
M. Qorki demişdir: “Sevməyi toyuq da bacarır”, ən başlıcası bu hissi idarə etməyi
bacarmaq, onu ağılla, təmkin və iradə ilə yüksək bir səviyyədə başa çatdırmaqdan ibarətdir.
Həkimlərin çox işlətdiyi termini burada demək bizcə yerinə düşər: “Hətta ən şəfa verici
dərman xəstə tərəfindən həddindən artıq qəbul edilərsə, bu bədənə mənfi təsir göstərər. Əgər
uşaq öz üzərində valideynin həddən artıq məhəbbət və qayğısını hiss edərsə, bu gözəl hisslər,
əksəriyyət halda, uşaq qəlbinə zəhər kimi təsir etməyə başlayır. Əsl valideyn məhəbbəti isə
uşağa qarşı ciddi və tələbkar olmağı, onun hərəkətlərini qiymətləndirərkən hər hansı bir
güzəştə yol verməməyi, obyektiv və ədalətli olmağı tələb edir.”
Valideynin övlada olan məhəbbəti böyüməkdə olan vətəndaşı mənəvi cəhətdən
zənginləşdirməli, ona nəinki həyat şənliyi verməyi, həm də onun hisslərində və hərəkətlərində
insanlara mərhəmət, qayğıkeşlik, nikbinlik və humanistlik ahəngdarlığı oyatmalı, onda
xarakterin ən müsbət keyfiyyətlərini tərbiyə etməlidir. Məhz buna görə də valideynin uşağa
olan ağıllı, qayğıkeş, diqqətli və tələbkar məhəbbəti öz körpəsini gələcəyin vətəndaşı kimi
görməyə, onun bugünkü tələbində sabahkı günün tələbini, ayrı-ayrı uşaqlıq hərəkətlərində isə
yaxşı nəslin xarakterini görməyə istiqamətlənməlidir.
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V.A. Suxomlinski göstərirdi ki, uşaq qəlbi insanlar üçün gözəllik və sevinc yaratmaq üçün
həssasdır-ancaq gərək bu çağırışın ardınca əmək gəlsin, əgər uşaq hiss edirsə ki, onun yanında
insanlar var və o öz hərəkəti ilə onlara sevinc gətirir, o ən kiçik yaşlarından öz arzularını
insanların mənafeyinə uyğunlaşdırmağı öyrənər. Bu isə insaniyyət və xeyirxahlıq tərbiyəsində
çox vacibdir. O kəs ki, öz arzularının həddini bilmir, heç vaxt yaxşı vətəndaş olmayacaq.
Məhz buna görə də biz bir tərbiyəçi kimi cəmiyyət qarşısında öz məsuliyyətimizi dərk
etməliyik, uşaqlarımız üçün isə əxlaq nümunəsi göstərməliyik. Valideyn övlad tərbiyəsində
həm də məsuliyyətli olmalıdır. Valideyn dedikdə, ilk anda gözümüz qarşısında ata-ana
canlanır. Bu iki şəxs övlad tərbiyəsində müstəsna rol oynayaraq cəmiyyət qarşısında
məsuliyyət daşıyırlar. Övlad tərbiyəsində ata-ana məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında, bir sıra hüquqi aktlarda, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununda
öz əksini tapmışdır.
Ana-dünyanın ən ülvi, təmiz və pak bir məxluqudur. Onun pak ülviliyi təkcə dünyaya
övlad gətirib, insan nəslini yaşatmasında deyil, ay bətnində min bir əzab və əziyyətlə
saxladığı, yuxusuz gecələr keçirməsi hesabına onu xəstəlik və zədələrdən qorumasında da
deyil, hər şeydən əvvəl böyük səbr və mətanətlə onda insani hisslər tərbiyə edib, vətən, xalq
üçün qeyrətli vətəndaş yetişdirməsindədir. A.S. Makarenko dəfələrlə yazmışdı: “Uşaqları
tərbiyə etmək həyatımızın mühüm sahəsidir. Bizim uşaqlar ölkəmizin və dünyanın gələcək
vətəndaşlarıdır. Bizim uşaqlar gələcək ata və analardır-onlar özləri də öz uşaqlarını tərbiyə
edəcəklər. Bizim uşaqlarımız böyüyüb gözəl vətəndaş, yaxşı ana və ata olmalıdırlar. Lakin iş
bununla qurtarmır: bizim uşaqlarımız-bizim qocalığımızdır. Pis tərbiyə bizim gələcək
dərdimizdir. Bizim gələcək göz yaşlarımızdır. Bizim başqa adamlar qarşısında, bütün ölkə
qarşısında təqsirimizdir”.
“Uşaq valideynlərin əxlaqi həyatının güzgüsüdür”. V.A.Suxomlinskinin dediyi bu kiçik
bir cümlədə nə qədər dərin hörmət və düşündürücü məntiq vardır. V.A.Suxomlinski uşağın
ata-ananın güzgüsü olmaını belə səciyyələndirir: “…Günəş bir damla suda əks olunduğu kimi
ana və atanın əxlaqi saflığı da uşaqda belə əks olunur. Məktəbin və valideynlərin vəzifəsi hər
bir uşağa xoşbəxtlik verməkdir. Xoşbəxtlik həm insanın öz qabiliyyətini aşkar etməsində,
əməyi sevməsində, onun yaradıcı olmasında və başqaları üçün gözəllik yaratmasında, həm
başqa adamı sevməkdə, seçilməkdə, həm də uşaqları…insan kimi böyütmklə ifadə olunur”.
L.N. Tolstoy haqlı olaraq yazırdı: “Tərbiyə yalnız o vaxta qədər mürəkkəb iş olur ki, biz
özümüzü tərbiyə etməmiş öz uşaqlarımızı və ya başqa birisini tərbiyə etmək istəyirik. Əgər
başa düşsən ki, başqalarını yalnız öz timsalımızda tərbiyə edə bilərik, o zaman tərbiyə
haqqındakı məsələ həll edilər və bir məsələ qalar: özümüz necə yaşamalıyıq? Çünki uşaqların
tərbiyəsinin elə bir sahəsi yoxdur ki, oraya özümüzü tərbiyə etmək məsələsi daxil olmamış
olsun.”
Hər bir tərbiyəçi kimi valideynlərin də qarşısında belə bir sual meydana çıxır. Öz müsbət
nümunələrini valideyn hansı yollarla uşaqlara təlqin edə bilər?
Bizcə, inandırma üsulu bu yolun ən asan və sadə yoludur. Məlum məsələdir ki,
inandırma olmayan yerdə tərbiyə yoxdur. Deməli, bütün müsbət nümunələr inandırma üsulu
ilə həyata keçirilir. Azərbaycanın görkəmli pedaqoqu F. Köçərli uşaqların ailədə müsbət
nümunələr əsasında tərbiyəsindən danışaraq yazırdı: …”Ailədə, ailə üzvləri arasında uşaq öz
bilik, təhsil mənəviyyəsinin əsasını alır. Burada onun qəlbinə bəyənilmiş xasiyyətlərin, yaxud
qəbahətlərin toxumları saçılır, ailədə hökmfərma olan mənəvi məfkurələr yavaş-yavaş onun
qəlbinə yol edir. Uşaq bəxtiyar ailədə hökmfərma olan mənəviyyata alışır və onda ailələrin
mənəviyyatı əks alır. Uşaq öz ailəsində sədaqət, zəhmətsevərlik, yaxud adamlara məhəbbət,
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itaət və ifayi vəzifə görür, özündə bu xasiyyətləri dərk edir. Əgər bunların əksinə olaraq,
ailəsində xüdpəsəndlik, tənbəllik, şöhrət düşkünlüyü müşahidə edirsə, özü də nadürüst,
xüdpəsənd, tənbəl bir vücud olub, heyəti-ictimaiyyətin nəinki faydasız, bəlkə də lüzur bir
fərdi olur. Uşaq hər bir şeyi yaxşı və yaman tövsiyə və nəsihətlə yox, əksər əmsala raqib
olmaqla götürür”. F. Köçərlinin fikrindən çıxarılan nəticə budur ki, uşağın tərbiyəsinin əsası
bütünlükdə ailənin şəxsi və ictimai həyatının düzgün təşkilindən asılıdır.
Bütün ata və analar yaşından, təhsilindən və həyat təcrübəsindən asılı olmayaraq öz
övladlarını yaxşı görmək istəyir. Yaxşı övlad hamının idealıdır. Elə bir ata və ana tapmaq
mümkün deyil ki, övladına pis gün istəsin. Bəs onda pis uşaqlar haradan əmələ gəlir? Yaxşı
uşaq çoxdur, minlərlə, yüz minlərlədir. Ölkəmizin qazandığı nailiyyətlərdə onların ləyaqətli
payı vardır. Ancaq təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, yaxşı uşaq və gənclərlə yanaşı, pislərinə
də az təsadüf olunmur. Burada pis yeniyetmə və gənc ümumi anlayışdır. Pis deyəndə biz
kimləri nəzərdə tuturuq? Birinci növbədə narkomaniya, sərxoşluq, toksikomaniya,
cinayətkarlıq və əxlaqsızlıq yoluna düşənləri. Belələri azdır, lakin öz bədnam əməlləri ilə
hamının diqqətini daha çox cəlb edirlər. Ona görə də uşaqlarda yaxşı adətlər yaratmaq
lazımdır. Çünki onların cəmiyyətdə xoşbəxt yaşamaları və mənəvi zənginlikləri üçün yaxşı
adətlər çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də valideynlər uşaqlarında yaxşı adətlərin
tərbiyə edilməsinə xüsusi fikir verməlidirlər. Deməli, ata və analar uşaqlarının intizam
tərbiyəsi ilə lap kiçik yaşlarında məşğul olsalar, bu gələcəkdə öz təsir qüvvəsini göstərəcək.
Görkəmli filosof və həkim Sokratdan soruşurlar: “Sən nə üçün çox vaxt yeniyetmələrlə
həmsöhbət olursan?” O isə cavabında deyir: “Ona görə ki nazik və tər budaqları düzəltmək
asandır, təravəti getmiş, qurumuş, üzü bərkimiş ağacı düzəltmək isə mümkün deyildir”.
Görkəmli mütəfəkkirlər əxlaqi-didaktik əsərlərində gənclərə əxlaq tərbiyəsi, habelə ailədə
uşaqların tərbiyəsi haqqında qiymətli fikirlər söyləmişlər. Onlar mənəvi və əxlaqi tərbiyənin
təmizliyinə böyük əhəmiyyət vermişlər. Həmçinin onlar bütün valideynlərə əxlaq tərbiyəsi ilə
məşğul olmağı məsləhət bilmişlər. Tanınmış Orta əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərindən
Nəsirəddin Tusi “Əxlaqi-Nasiri” əsərində qeyd etmişdir: “Uşaqlarda pis adətlərə və bəd
əməllərə qarşı nifrət hissi yaratmaq lazımdır. Ona görə ki uşaqlar da inkişafın ilk anlarında
çoxlu səhvlərə yol verər, qəbahətli iş görər, çox zaman yalançı, paxıl, oğru, xəbərçi, tərs və
inadkar olar. Hətta onlar xoşagəlməz iş tutmağa da vadar olar. Sonra isə tənbeh və tərbiyə yaşı
keçər”. Deməli, uşağın tərbiyəsi ilə körpənin doğulduğu ilk günlərdən başlamaq lazımdır.
Bir gün gənc ana öz uşağını düzgün tərbiyə etməkdən ötrü məşhur pedaqoqlardan birinə
müraciət etmişdir. Pedaqoq gənc anadan uşağın yaşını soruşur və körpənin üç günlük
olduğunu öyrənir. Bu zaman pedaqoq başını bulayaraq: “Siz artıq geçikmisiniz. Gərək uşağın
tərbiyəsi ilə anadan olduğu saatdan başlayardınız!” – deyir. Dərin məna kəsb edən bu sözlərdə
böyük həqiqət vardır. Çünki dünyaya təzəcə göz açan körpə görüb eşitdiklərini öyrənir. Sonra
isə ətrafında gördüyü adamların hərəkətlərini təqlid edir. Beləliklə də, uşaqlarda ailə
tərbiyəsinin xüsusiyyətlərinə uyğun əxlaqi keyfiyyətlərin əsası qoyulur. Uşaq böyüyüb ailə
mühitindən çıxdıqdan sonra ilk tərbiyənin təsiri öz qüvvəsini saxlayır. Ona görə də
valideynlər dərindən dərk etməlidirlər ki, uşağın düzgün tərbiyəsinin əsası ailə tərbiyəsindən
başlayır.
Valideynin şəxsi nümunəsi tərbiyə işində son dərəcə böyük rol oynayır. Məhz ona görə də
uşaqlar ata və ana timsalında sosial-təcrübəni mənimsəyirlər. Gənc ata və ana isə özlərinin zahiri
görkəmi, dünyagörüşü və insanlara münasibətləri ilə gənc nəslə mühüm təsir göstərirlər. Yəni
uşağın yaşı nə qədər azdırsa, onda valideynin şəxsi nümunəsi daha böyük əhəmiyyət daşıyır.
K. Marks qeyd etmişdir: “Tərbiyə edənin özünü tərbiyə etmək lazımdır”. Buradan nəticə
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çıxarmaq çətin deyildir. Yəni tərbiyə həm də özünü düzgün tərbiyə etməsi üçün özünütərbiyə
ilə ardıcıl məşğul olmalıdır. Çünki əks halda özü də bilmədən nöqsanlı şəxsi münasibəti ilə
uşağa mənfi təsir edər. Ailədə valideyn nüfuzu da önəmli yer tutur. Valideyn nüfuzu müxtəlif
amillərin təsiri ilə formalaşır. Ailədə valideyn nüfuzunun bərqərar olmasında ata həlledici rol
oynayır. Uşaqlar gələcəkdə valideyn nüfuzunu birinci növbədə ata və ana vasitəsilə
mənimsəyirlər. Eləcə də ailədə ata və ananın vətəndaşlıq simasının rolu ayrıca əhəmiyyət kəsb
edir. Buna görə də ailədə valideynin sözü ilə işinin vəhdət təşkil etməsi ata və ana nüfuzunun
başlıca şərtidir. Valideynlərin şəxsi keyfiyyətləri, həyat təcrübəsi, bilik və bacarıqları da bu
sahədə az rol oynamır. Elə buna görə də valideynlərin özü ilk növbədə, tərbiyənin məqsədini
aydın təsəvvür etməlidir. A.C. Makarenko valideynlərə müraciətlə demişdir: “Siz həmişə
valideyn olduğunuzu yadda saxlamalı və bilməlisiniz ki, oğlunuzu, yaxud qızınızı yalnız öz
sevinciniz üçün tərbiyə etmirsiniz. Sizin ailənizdə və sizin rəhbərliyiniz altında gələcək
vətəndaş, gələcək xadim və gələcək mübariz böyüyür. Siz pis adam tərbiyə etsəniz, bunun
bəlasını yalnız özünüz deyil, bir çox adamlar və bütün ölkə çəkəcəkdir”. O demək istəyir ki,
uşağa olan sevgi dərman kimi müəyyən norma tələb edir. Bu norma nə az nə də çox
olmamalıdır. Çünki bu dərmanı artıq qəbul edəndə insan zəhərlənir. Eləcə də uşaq da bu
cürdür. Onu həddən artıq əzizləsən və onun istədiyini yerinə yetirsən onda belə sevgi uşağı
korlayır.
Məqalənin aktuallığı. Tərbiyə işi həmişə cəmiyyətdə çətin, mürəkkəb və ziddiyyətli
olmuşdur. İnformasiya axınının çoxaldığı bir şəraitdə bu, Azərbaycanda şagirdlərlə aparılan
tərbiyə işini xeyli dərəcədə mürəkkəbləşdirilmişdir. Bu baxımdan belə bir mövzuya müraciət
olunması aktual hesab edilməlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ailənin kiçik yaşlı
məktəblilərin mənəvi tərbiyəsinə təsiri ilə bağlı xarici ölkə pedaqoqlarının kifayət qədər
fikirlərinə istinad edilmişdir.
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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Роль семьи в моральном воспитании школьников
начальных в классах
Pезюме
Детям с малых лет доверия значения в понимании и лет уровней за Бога, осознать,
которому надо помочь. Нашим детям жизнь, муравья, бабочки, люди, лес, горы, ручей,
любить, покажем. Ничего напрасно не возник, причину покорности учить, самая
большая любовь владельца снискать должны научиться.
A. Mustafayeva
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Little adult role of the fam
ily in the spiritual upbringing of the pupils
Summary
Children from an early age the importance of trust in understanding and years of levels for
God, realize who needs help. Let us teach our children to love life, ants, insects, butterflies,
humans, forests, mountains, skin. He must teach the cause of creation that nothing is availed
and he must learn to love the greatest loving master.
Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2018

Pedaqoji əməkdaşlıq şəraitində müəllim-şagird münasibətləri

Əliyyə Əfəndiyeva
Bakı Qızlar Universiteti
E-mail: eeliyye@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.Y.A. Allahverdiyev,
ped.ü.f.d., dos. F.M. Allahverdiyeva
Açar sözlər: müəllim, şagird, sənət, valideyn, tərbiyə
Ключевые слoвa: учитель, ученик, искусство, родитель, воспитание
Key words: teacher, student, art, parent, upbringing
Ümummilli lider Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, müəllimlik çox şərəfli bir işdir.
Müəllim olub kiməsə bilik vermək, tərbiyə etmək şərəfli olduğu qədər də məsuliyyətli bir
işdir. Müəllim (Ərəbcə: ‸㔴⸳) — konkret fənn üzrə tədris prosesini keçirən səlahiyyətli şəxs, və
ya məktəbdə hər hansı bir fəndən dərs deyən şəxs hesab olunur.
Müəllimin başlıca şəxsi keyfiyyətləri sırasında aşağıdakıları qeyd etmək olar:
1) Müəllim yüksək əqidə, məslək sahibi, müəllim — Vətəndaş olmalıdır. O, xalqın,
Vətənin problemləri ilə yaşamalı, gəncliyi də bu ruhda yetişdirməlidir. Xalq şairi B.
Vahabzadə vaxtilə orta məktəbdə ədəbiyyat müəlliminin Hüseyn Cavid və onun ağır həyatı
haqqında ürək yanğısı ilə, hətta ağlayaraq dərs keçməsini xatırlayır.
2) Müəllim yüksək mədəniyyətə və mənəviyyata malik olmalıdır. O, özündə zahiri və
daxili mədəniyyəti, nəcib əxlaqi keyfiyyətləri (düzlük, ədalətlilik, xeyirxahlıq, humanizm,
sadəlik və b.) cəmləşdirməlidir. Müəllim tərbiyə işinə özündən başlamalıdır, çünki özündə
olmayan keyfiyyəti başqalarına vermək olmaz.
3) Müəllim dərin biliyə, erudisiyaya malik olmalıdır. Bilik müəllimin əsas silahıdır. Y.A.
Komenski biliksiz müəllimi işıqsız lampaya, susuz bulağa bənzədirdi. Belə "müəllim"
uşaqlara dərin bilik verə bilməz. Zəif müəllim zəif də şagird, tələbə yetişdirər.
4) Müəllim fənnini, peşəsini və uşaqları sevməlidir. L.N. Tolstoya görə, öz işini sevən
müəllim yaxşı müəllimdir, bununla yanaşı uşaqları və fənnini sevən müəllim isə əla
müəllimdir. Pedaqogika tarixində uşaqları öz övladı kimi sevən, onlara ürəyini verən
müəllimlər az olmamışdır (Y.Korçak, V.A. Suxomlinski, A.S. Makarenko, Y.R. Talıbov, və
b.).
5) Müəllim yüksək nüfuz sahibi və uşaqlara nümunə olmalıdır. Dərin bilik, mədənilik,
mənəviyyat nümunəsi olan müəllimin nüfuzu da yüksək olur. Nüfuzu qazanmaq çətin, itirmək
isə asandır: yersiz hərəkət, ədalətsiz münasibət, ehtiyatsız söz müəllimi nüfuzdan sala bilər.
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Buna görə də, hər bir müəllim sözlərinə və hərəkətlərinə məsuliyyətlə yanaşmalı, öz
nüfuzunun keşiyində durmalıdır.
Hər bir şagird məktəbə bir fərd kimi gəlir. Onun cəmiyyətdə bir şəxsiyyət kimi
formalaşmasını təmin etmək biz müəllimlərin borcudur. Şagirdlərin düzgün peşə seçimində
də müəllimlərin rolu əvəzsizdir. Bəzən elə olur ki, hər hansı bir şagird yalnız valideynlərinin
istəyi və təkidi ilə hansısa bir peşə üzrə hazırlaşır. Müəllim o şəxslərdəndir ki, o, şagirdlərin
hansının hansı peşəyə sahib ola biləcəyini əvvəlcədən duyur. Ən azı müəllim dərs dediyi
müddət ərzində həmin şagirdin biliyinə, zəkasına, oxumaq imkanlarına bələddir.
Bu gün Azərbaycan məktəbi haqqında geniş ictimaiyyət arasında müxtəlif fikirlər səslənir.
Yaxşı və pis məktəb, güclü və zəif müəllim anlayışları bütün hallarda müasir təhsilimizin
səviyyəsinin göstəricisi kimi çıxış edir. Hazırda müəllim nüfuzu, müəllim-şagird
münasibətləri, məktəbə olan hörmət və ehtiram barədə söhbət düşəndə mənfi məqamlar daha
çox narahatlıq doğurur. İnsanı yetişdirən, formalaşdıran ilk ocaq ailədən sonra məktəb və
pedaqoji mühitdir. Müstəqil zövq, fərdi əqidə, əsl vətəndaşlıq səmimiyyəti, mühitlə qaynayıbqarışmaq, daim axtarışda olmaq meyli, marağı, bir sözlə, bütöv şəxsiyyət probleminin həlli
məhz məktəbdən, tədris sistemindən asılıdır. Sovet dövründə formalaşmış klassik müəllim
anlayışı artıq dəyişib. İndi müəllimi uzaqdan görən kimi gözdən yayınan, gizlənməyə çalışan
şagirdlərə rast gəlmək mümkün deyil: “O dövrdə müəllim şəxsiyyətinə yanaşma bir başqa idi.
İndi valideynlər deyir ki, uşağım mənim üçün çox əzizdir, ərköyün saxlanılıb, evdə nazını biz,
“kaprizlərini” isə məktəbdə müəllimlər çəkməlidir. Valideyni bu fikirdə olan uşaqdan nə
gözləyəsən?! Müəllim intellekti, bilik və təcrübəsi, mehriban davranışı, ünsiyyəti ilə şagirdin
diqqətini cəlb etməyə çalışır. Müxtəlif metodlardan istifadə edərək oxumaq arzusu olmayan
şagirdin diqqətini dərsə yönəltməyə səy göstərir. Ancaq nəticə alınmadıqda şagirdə öyüd
verməkdən belə çəkinir”.
Mən müəllim-şagird münasibətlərində valideynin nə olursa olsun, öz övladının tərəfini
saxlamasının əleyhinəyəm. “Əvvəllər müəllimlə şagird arasında hər hansı bir problem
yarananda valideynlər müəllimin tərəfini tutur, onu dəstəkləyirdilər. İndi isə valideynlərin
fikirləri dəyişib. Onların əksər hissəsi hesab edir ki, səbəb nə olursa olsun, şagirdə müəllim
tərəfindən hər hansı bir irad bildirilməməlidir. Hətta şagird dərsə hazır olmadığı təqdirdə belə!
Valideynlərin bu yalnış fikri isə ilk növbədə şagirdin təlim-tərbiyəsinə öz mənfi təsirini
göstərir”.
Düzgün qurulmuş müəllim - şagird münasibətləri şagirdlərin təlim marağının artmasında
mühüm vasitədir. Qarşılıqlı ünsiyyət şagirdlərin fəallığını artırır, kollektiv şəkildə işləməyə
istiqamət verir. Müəllimdə bu tip keyfiyyətlərin olmaması təhsil sistemində şagird - müəllim
problemlərinin yaranmasına gətirib çıxarır.
Mükəmməl təhsil sisteminə malik olmaq bu və ya digər bir dövlətin gələcəyinin təmin
edilməsi və müstəqilliyinin əbədiliyi üçün mühüm şərtlərdən biridir. Bu səbəbdən də
ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatının əsas məqsədi məhz təlim prosesinin
səmərəliliyini təmin etməklə milli və ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən təlim-tədris prosesində
yaradıcı, müstəqil düşünməyi bacaran, fəal şəxsiyyət yetişdirməkdir. Ona görə də hər bir
müəllim öz bacarıqlı, işgüzar fəaliyyəti ilə müəllim adına layiq olmağa çalışmalı, özünə və
şagirdlərinə qarşı tələbkar olmalı, peşəsinə bağlı keyfiyyətləri özündə cəmləşdirməyi
bacarmalıdır.
Bütün bunlar təlimdə keyfiyyətin əldə olunması üçün vacib şərtlərdir. Müəllim bütün
hallarda, xüsusən, müəllim-şagird münasibətlərinin qurulmasında nəzakəti, etik tələbləri
gözləməli, şagirdlərin şərəf və ləyaqətinə hörmət bəsləməli, onlara münasibətdə ədəblə
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davranmalıdır. Bu, “pedaqoji takt” adlanır. Pedaqoji takt nədir? Pedaqoji takt xüsusi bacarıq
növü olub, şagirdlərlə ünsiyyətdə müəyyən hədlərə riayət etmək deməkdir. Takt müəllimin
ağlının, hisslərinin və ümumi mədəniyyətinin ümumiləşmiş ifadəsidir. Şagird şəxsiyyətinə
hörmət etmək pedaqoji taktı səciyyələndirən əsas xüsusiyyətdir.
Təhsil islahatlarının tələblərinin yerinə yetirilməsində, ilk növbədə, müəllim təlimin yeni
texnologiyalarını mənimsəməli, yeni proqram və dərsliklərdən, fənn kurikulumunun
tələblərindən irəli gələn dəyişiklikləri tətbiq etməyi bacarmalıdır. Müasir dövrümüzdə
müəllim yeni metodlardan istifadə etməklə şagirdlərin idraki fəallığına, müstəqil düşünmə
qabiliyyətinin inkişafına daha tez nail ola bilər. İş prosesində müəllim-şagird münasibətlərinin
düzgün qurulması şagirdlərin təhsilə marağının artmasında, tədris olunan fənlərin
sevdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müəllim və şagird arasında qarşılıqlı hörmət
olmalıdır ki, şagird müəlliminin tələblərini həvəslə yerinə yetirsin. Bunun üçün müəllim
şagirdi bir şəxsiyyət kimi görməli, onun mənliyinə, şəxsiyyətinə toxunan söz və ya hərəkət
sahibi olmamalıdır. Nə qədər sözə baxmayan, nadinc şagird olsa belə, müəllim özünün
pedaqoji metodlarından istifadə edib xoş, isti münasibət yaratmalıdır. Düzgün qurulmuş
müəllim-şagird münasibəti şagirdlərin təlim marağının artmasına mühüm təsir göstərir.
Ölkəmizdə aparılan təhsil islahatları, Balonya təhsil və kredit sistemlərinə keçid,
təhsilimizdə baş verən yeniliklər və təhsilimizin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması,
xüsusilə ali pedaqoji təhsilin ardıcıl olaraq təkmilləşdirilməsi yüksək ixtisaslı müəllim
kadrların hazırlığına, eləcə də məktəbdə təlim və tərbiyə işlərinin təşkilinə yeni qaydalarla
yanaşmağı tələb edir. Bu gün ümumtəhsil məktəblərimiz qarşısında böyük vəzifələr durur. Bu,
başlıca olaraq gələcəyimiz etibar ediləcək bugünkü məktəblilərə Azərbaycan mənəviyyatı,
mentaliteti, dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası, incəsənəti, habelə zəngin maddi
sərvətlərimiz barəsində dərin və hərtərəfli biliklər verməkdən, yetişən gənc nəsildə yüksək
mədəniyyət, mənəviyyat, vətənpərvərlik hissləri formalaşdırmaqdan ibarətdir. Xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyev məhz bu məsələlər barəsində dəfələrlə çox dəyərli fikirlər
söyləmiş və təhsilimizin qarşısında böyük vəzifələr qoymuşdur: “Biz keçmişlərdən fərqli
olaraq, indi müstəqil Azərbaycanın gələcəyini formalaşdırırıq, müstəqil Azərbaycanın
vətəndaşlarını formalaşdırırıq və məktəbdə, universitetdə formalaşan gənc, Azərbaycanın
gələcək fəal vətəndaşı gərək birincisi, mənəviyyatca saf olsun. Ona görə də gərək mənəvi
saflıq ali məktəblərdə, orta məktəblərdə hökm sürsün. Gərək o, vətənpərvərlik hissi ilə
yaşasın, vətənpərvərlik hissi ilə tərbiyə olunsun. Ona görə də, gərək onun müəllimləri,
tərbiyəçiləri özləri vətənpərvər olsunlar, vətənpərvərliyi gənclərə aşılaya bilsinlər”.
Müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün qurulması, ilk növbədə, müəllimlərdə bir sıra
qabiliyyətlərin olmasını zəruri tələb kimi qarşıya qoyur. Bu məsələ ilə bağlı müasir
pedaqogikada da xeyli araşdırmalar aparılmış və nəticələrə gəlinmişdir. Xüsusən müəllimin
müasir dövr üçün xarakterik olan qabiliyyətləri son tədqiqatlarda ayrıca qeyd edilmişdir. Belə
nəticəyə gəlinmişdir ki, pedaqoji qabiliyyətlər müəllimin keyfiyyətləridir və onlar yeddi qrupa
ayrılır: təşkilatçılıq qabiliyyəti, təlim (öyrətmə) qabiliyyətləri, perseptiv qabiliyyətlər,
kommunikativ (ünsiyyət) qabiliyyətlər, suqqestiv (təlqinedici) qabiliyyətlər, tədqiqatçılıq
qabiliyyəti, elmi-idrakı qabiliyyətlər. (Paşayev Ə.X, Rüstəmov F.A. Pedaqogika: Yeni kurs.
Bakı. “Nurlan”, 2007) Bu qabiliyyətlər zaman keçdikcə dəyişə, tələblərin sayı arta və ya azala
bilər. Lakin başlıca şərtlərdən biri bacarıqların zərurilik baxımından təsnif olunmamasıdır.
Müəllimlərin bacarıqları özlüyündə lazım olması baxımından eyni səviyyədə maraq
doğursa da, müxtəlif zamanda hər hansı biri digərinə nisbətən daha önəmli görünür. Bu yalnız
tədqiqatçıların dövrün tələbindən doğan yanaşma tərzində ifadə olunur. Məsələn, humanist və
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demokratik cəmiyyətin qurulduğu bir zamanda müəllimin ilkin keyfiyyəti kimi kommunikativ
(ünsiyyət) bacarıqları daha çox əhəmiyyət daşıyır. Şagirdlərinin təlim marağına səbəb olan
müəllimlər kommunikativ imkanlarından istifadə edirlər. Yaxud şagird kollektivini təlim
prosesinə hazırlamaq, onu ümumi fəaliyyətin məntiqinə tabe etmək üçün ən yaxşı vasitə
kommunikativ (ünsiyyət) bacarıqlardır. Yeni pedaqoji prosesdə öyrədən və öyrənən
münasibətləri nə qədər əməkdaşlıq baxımından qiymətləndirilsə də, burada şagirdlərin
fəallaşdırılması daha qabarıq nəzərə çarpır. Onlar müasir pedaqoji ədəbiyyatlarda qeyd
edildiyi kimi, pedaqoji prosesdə subyekt kimi fəaliyyət göstərirlər. Təlim prosesində
tədqiqatçılığa cəlb olunur, mövzu ətrafında araşdırmalar aparır, öyrəndiklərini tətbiq edir,
müqayisə və təhlillər yolu ilə fakt və hadisələri məntiqi təfəkkür süzgəcindən keçirərək
qiymətləndirirlər. Şagirdin təlim prosesindəki fəaliyyəti hər hansı, deklorativ bilikləri
imitasiya etmək, təkrarlamaq, yaxud onların tətbiqinə dair nümunələr hazırlayıb nümayiş
etdirməklə bitmir. “Şagirdlərin mühakimə yürütməsi, fikirləşməsi, müstəqil nəticə çıxarması –
müasir dərsin atributlarıdır. Müəllim-şagird münasibətlərindəki qarşılıqlı fəaliyyət mahiyyət
etibarı ilə müasir xarakterli yeni bir təlim şəraitinin meydana çıxması ilə müşayiət olunur. Bu
şəraitdə öyrənən xarakterini dəyişir. Yeni təhsil quruculuğunda bu cür yanaşma fəal öyrənmə
(təlim) adlandırılır. Akad. A.O. Mehrabov haqlı olaraq qeyd edirdi: “Fəal öyrənmə təlim
prosesində xüsusi yer tutur. O, şagirdlərə gələcək peşələrində, fəaliyyətlərində, şəxsi və
içtimai həyatlarında məqsədlərinə çatmaqda, kamil insan kimi formalaşmaqda kömək edən
zəruri öyrənmədir.
Təlim prosesindəki müəllim və şagird arasında münasibətlərin necə qurulacağı ünsiyyət və
qarşılıqlı təsir vasitələrinin xarakterinə birbaşa təsir edir. İlk növbədə indiyədək formalaşmış
olan müəllim-şagird münasibətlərinin tipləri ilə tanış olaq. Onlar şərti olaraq 4 tipə bölünür.
Birinci tip – “müəllim-şagird” yüzilliklər ərzində təlim prosesinin aparıcı didaktik modeli
olmuşdur. Bu model müəllim və şagird arasındakı bilavasitə əlaqəyə əsaslanır. Belə pedaqoji
qarşılıqlı təsirin “prototipi” ana və uşaq arasındakı münasibətlərdir. Didaktik şagird-müəllim
münasibətləri praktikada müxtəlif tədris formaları və metodları ilə müşayiət olunur. Burada
aktuallaşan münasibətlərə: mentor (mürəbbi) və şagird; “evdə məktəb” müəllimi və şagird;
tədrisin müxtəlif sahələrində ustad və şagird; xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağa bərpaedicipedaqoji, korreksiyaedici və tibbi proqram kontekstində fərdi olaraq tədrisin aparılması aiddir.
Müasir şəraitdə bu model müxtəlif forma variantlarda müəllim və şagird arasında fərdididaktik əlaqə, yaradıcılığa və müstəqilliyə stimullaşdıran iş, fərdi olaraq təlim problemlərinin
müzakirəsi və konsultasiyası kimi işlənir. Bu tip pedaqoji qarşılıqlı münasibətlərin ikilik (cüt)
şəklində dominantlıq xarakterikdir.
İkinci tip – “müəllim-auditoriya” – bu böyük sayda insan kütləsinə nəsihət vermə, təşviqat,
mobilizasiya, maariflənmə məqsədi daşıyan dialoji formada müraciətdir. Auditoriya ilə
ünsiyyətin əsas formaları çıxış, təbliğ, məruzə, mühazirədir. Burada materialın və yeni
informasiyanın rasional və “ekonomik” təqdim olunması əsas rol oynayır. Bu tip təlim ali
məktəb üçün səciyyəvidir.
Üçüncü tipə – “müəllim – qrup” – münasibətləri aiddir. Bu tip üçün vasitəsiz
kommunikasiya xarakterikdir. Həmçinin kommunikasiyanın çoxtərəfli və qarşılıqlı
münasibətlərin qabarıq əməkdaşlıq xüsusiyyətinə malik olması ilə seçilir.
Dördüncü tip üçün – “müəllim – təlim vasitəsi – şagird” distant təlim xarakterikdir.
Burada təlim kompyuter və digər texniki vasitələrlə həyata keçirilir. Şagirdlər tərəfindən
təcrübənin mənimsənilməsi şəxsi münasibətlər xaricində mümkün deyil. Məhz münasibətlər
çərçivəsində şagird müəllimin qiymətləndirilməsini başa düşür. Həm də şagird özü də
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müəllimini qiymətləndirir. Müəllimə münasibət şagirdin uğurunu şərtləndirir. Pedaqoqa qarşı
pozitiv münasibət təlimə marağı, şagirdlərin biliklərə yiyələnmə istəyini artırır, fəaliyyətə və
əməkdaşlığa həvəsi güclənir.
Belə qarşılıqlı proses olmasa, şəxsiyyətin formalaşması baş verməz. Həmçinin bu zaman
müəllim nəyin korreksiyaya ehtiyacı olduğunu, mənimsənildiyini və özünün nəyə
əsaslanacağını müəyyənləşdirə bilir. Bu mənimsəmə prosesləri öz-özünə baş vermir.
Formalaşan şagird şəxsiyyəti müəllimin dəstəyi nəticəsində digər insanların nəzər nöqtəsini,
davranış və əməllərini nəzərə almağın vacibliyini öyrənir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə müasir dövrdə pedaqoji əməkdaşlıq şəraitində müəllimşagird münasibətlərinin öyrənilməsi və bu istiqamətdə yarana biləcək neqativ halların
araşdırılması baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə indiyədək
formalaşmış olan müəllim-şagird münasibətlərinin tipləri geniş təhlil olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində vətəndaşlıq tərbiyəsinin aktuallığı artır. Bu məsələ
ümumtəhsil məktəbinin təlim-tərbiyə sistemində xüsusi yer tutur. Vətəndaşlıq mövqeyinin
formalaşdırılmasının müxtəlif məsələləri hazırda həm sosial-fəlsəfi (L.M. Arxangelski, S.Ç.
İkonnikova, İ.S. Kon, V.T. Lisovski, V.N. Lifanov, Q.L. Smirnova, İ.M. Tatiltseva, V.N.
Şepeiyov Q.N. Filonov, və s.) hüquqi (N.M. Kazımov, Ə.Ə. Ağayev, B.H. Əliyev, A.N.
Abbasov, A. Kərimov, Q.P. Davıdov, E.V. İsvestnova, T.V. Korçagina, L.V. Lazarov, A.F.
Nikitin, V.M. Obuxov, N.V. Sokolov, D.S. Yakovleva), pedaqoji (K.D. Uşinski, A.S.
Makarenko, V.A. Suxomlinski, E.V. Bondarevskaya, Z.İ. Vasilyeva, B.Z. Vulfov, O.S.
Qazman, V.B. Qorelik, V.A. Karakovski, Q.İ. Kokorina, E.İ. Monoszon, B.T. Lixaçeva),
psixoloji (Ə.S. Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə, R.İ. Əliyev, M.Ə. Həmzəyev, B.Q. Ananyev, L.İ.
Boloviç, S.L. Rubinşteyn, S.M. Qodnik, K.Q. Kurbanov, A.A. Rean) mövqeyini tədqiqata
cəlb etmişlər.
Həmin əsərlərdə təhsilalanların vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasının
məqsədlərinə və vəzifələrinə xidmət edən təlim-tərbiyənin təşkilinin metodoloji əsasları öz
ifadəsini tapmışdır.
Hazırda O.İ. Volojina, B.Z. Vulfov, V.A. Karakovski, L.V. Kuznetsova, R.L.
Rojdestvenskaya, B.K. Senina, İ.L. Sudakova, L.L. Xorujaya, Ş.V. Şmaçilina, E.E. Çepurnı
bu istiqamətdə öz tədqiqatlarını davam etdirirlər.
Tədqiqatları təhsilalanlarda vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasına yönəlmiş və
mənəvi şüur və davranışın formalaşdırılmasının formalaşdırılması təhlil olunan pedaqoq və
psixoloqların əsərləri bizim tədqiqatdan ötrü böyük əhəmiyyətə malikdir. E.V. Bondarevski,
A.N. Leontyev, İ.S. Maryenko, V.İ. Slobodçikovun əsərləri qeyd oluna bilər.
Vətəndaşlıq mövqeyi əhatəli, bitki, son dərəcə vacib olan, şəxsiyyətin həm özü, həm ailəsi,
həm də cəmiyyət üçün vacib və faydalı olan bir keyfiyyətdir. Vətəndaşlıq mövqeyini insanın,
təhsilalanların keyfiyyətlərinin məcmusu, davranışının motivləri, dünyagörüşünün və həyata
baxışının sistemi kim başa düşmək mümkündür. Vətəndaşlıq mövqeyi şəxsiyyətin ideya
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inamını və əqidəsini müəyyənləşdirir, mənəvi-ruhi-əxlaqi, fiziki müdafiəsinə şərait yaradır,
onda yüksək səviyyədə inkişaf edərək formalaşmış vətəndaşlıq borcu və məsuliyyəti meydana
gətirir, cəmiyyətin rifahı, ölkəsinin tərəqqisi, Vətəninin müdafiəsi naminə fəaliyyət
göstərməsini təmin edir, onu cəmiyyətə və dövlətə qarşı hər hansı bir şəkildə baş verə biləcək
təzahürlərlə mübarizəyə səfərbər edir. Vətəndaşlıq mövqeyi dövlət mülkiyyətinə, ölkəmizin
maddi və mənəvi sərvətlərinə, insanlarına, təbiətin florasına və faunasına qayğılı münasibəti
tələbata çevirir.
Apardığımız tədqiqatdan, müşahidə və sorğulardan, yuxarı sinif şagirdlərinin “vətəndaşlıq
mövqeyi” anlayışına münasibətindən görünür ki, tərbiyənin əsas prinsiplərindən, o cümlədən
təlim-tərbiyə işinin, təlimdən sonra həyata keçirilən tədbirlər zamanı tətbiq olunan fəal
vətəndaşlıq mövqeyi tərbiyəsində məqsədaydınlığı; fəal vətəndaşlıq mövqeyi tərbiyəsinin
həyatla, əməklə və Azərbaycan Respublikasının quruculuğu ilə əlaqələndirilməsi; yuxarı sinif
şagirdlərinin yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması; yuxarı sinif şagirdlərinə münasibətdə
tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi; yuxarı sinif şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə
alınması; tərbiyədə sistemlilik, ardıcıllıq və fasiləsizlik; tərbiyədə hörmət və tələbkarlıq;
yuxarı sinif şagirdlərinin müsbət cəhətlərinə istinadən qüsurlarının aradan qaldırılması
(nikbinlik); tərbiyə prosesinə kompleks yanaşma; kollektivdə, kollektivin köməyilə və
kollektiv üçün tərbiyə kimi mühüm prinsiplərindən səmərəli istifadə müsbət nəticələr verir.
X-XI sinif şagirdlərinin ictimai tapşırıqlarla əhatə olunmaları onların sosial fəallığını artırır.
Bu isə, fəal vətəndaşlıq mövqeyinin təşəkkül tapıb formalaşması üçün vacib şərtdir. Yuxarı
sinif şagirdləri sinifdənxaric tədbirlərin təşkili və həyata keçirilməsində fəallıq göstərir,
onlarda təşkilatçılıq, təşəbbüskarlıq, icraçılıq qabiliyyətləri, yaradıcı fəallıq inkişaf edir.
Sinifdənxaric tədbirlərlə əhatə olunan şagirdlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası tərəfindən müəyyən edilmiş öz vətəndaşlıq hüquq və vəzifələrini yaxşı
anlayırlar.
Eksperimentə cəlb etdiyimiz X-XI siniflərdə sinifdənxaric tədbirlər zamanı müəllimlər
təkcə şagirdlərin mənəvi, hüquqi və siyasi xüsusiyyətlərini öyrənməklə öz fəaliyyətlərini
məhdudlaşdırmır, aşağıdakı məsələləri də diqqət mərkəzində saxlayırdılar:
— şagirdin daxil olduğu sosial rola münasibətini;
— fəaliyyətə hazırlıq səviyyəsini;
— fəaliyyətin motivlərini və s.
— fəaliyyətin xarakterini (yaradıcı, yaxud icraçılıq);
— onun iştirak etdiyi fəaliyyət növünü;
Yuxarı sinif şagirdlərinə şəxsi vətəndaşlıq məsuliyyəti hissinin aşılanması kollektivdə
onların mövqeyinin düzgün qurulmasından xeyli dərəcədə asılıdır.
Şagirdlər fəal vətəndaşlıq mövqeyinə malik olmaq üçün, hər şeydən əvvəl özünütərbiyəyə,
mənəvi şüura yiyələnməlidirlər.
Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, düzgün vətəndaşlıq baxışlarının və əqidənin
formalaşdırılmasına, vətəndaşlıq davranış vərdişlərinin qazanılmasına yönəldilmiş aşağıdakı
tədbirlər sinifdənxaric işin səmərəliliyini təmin edir:
— tematik söhbətlərin, mühazirə və axşamların məzmununa müxtəlif tarixi dövrlərdə
vətəndaşlıq mövqeyi anlayışının mahiyyətini aydınlaşdıran materialların daxil edilməsi;
— hüquqi lektoriyaların və hüquq tərbiyəsi üzrə məşğələlərin keçirilməsi zamanı
formalaşan yeni sosial-iqtisadi cəmiyyət şəraitində Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasının öyrənilməsi, hüquq və vəzifələrin müqayisəli təhlilinin aparılması, onlara
münasibətin bildirilməsi;
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— yüksək vətəndaşlıq borcuna malik şəxsləri səciyyələndirən məlumatları, hadisələri yada
salmaq;
— X-XI sinif şagirdlərində dövlətçilik, qanunçuluq, hüquq qaydaları, Azərbaycan
vətəndaşlarının hüquq və vəzifələri məsələləri üzrə elmi anlayışların formalaşdırılması
məqsədi ilə işin aparılması;
— kütləvi informasiya vasitələrindən (qəzet, jurnal, televiziya, radio) istifadə etmək və s.
Tədqiqat göstərir ki, şagirdlərdə fəal vətəndaşlıq mövqeyinin səmərəli şəkildə
formalaşdırılması təlim prosesi ilə sinifdənxaric tədbirlərin sıx əlaqəsini, varisliyin
gözlənilməsini tələb edir. Bu sahədə sözlə işin, şüurla davranışın vəhdəti vacib şərtdir.
Prof. A.N. Abbasov sinifdənxaric işə aşağıdakı tərifi vermişdir: sinifdənxaric iş dedikdə,
təlimdənkənar vaxtlarda pedaqoji kollektiv üzvlərinin (sinif rəhbərləri, fənn müəllimləri,
kitabxanaçı, şagird təşkilatları, məktəb ictimai təşkilatları, valideyn komitəsi, məktəb həkimi
və b.) və məktəb rəhbərlərinin, bir sıra hallarda ailə və ictimaiyyət nümayəndələrinin və b.
yaxından köməyilə müxtəlif təşkilatı formalarda aparılan təlim-tərbiyəvi tədbirlərdir (324).
Biz həmin tərifi bir qədər də dəqiqləşdirə bilərik. Fikrimizcə, sinifdənxaric iş dedikdə,
təlimdənkənar vaxtlarda I növbədə oxuyan şagirdlərlə dərsən sonra, II növbədə oxuyan
şagirdlərlə dərsdən əvvəl sinif rəhbərlərinin, fənn müəllimləri, şagird təşkilatları, kitabxanaçı,
məktəb psixoloqu, uşaq birliyi, məktəb gənclər təşkilatı, şagird özünüidarə orqanları valideyn
komitəsi, məktəb həkimi və b.) və məktəb rəhbərlərinin, bəzən ictimaiyyət nümayəndələrinin
və b. təşkil etdikləri, təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici səciyyə daşıyan
tədbirlər başa düşülməlidir.
Təlim prosesinə nisbətən sinifdənxaric tədbirlər müəyyən xüsusiyyətləri ilə seçilir.
Aşağıdakı xüsusiyyətləri qeyd oluna bilər:
1. Sinifdənxaric iş könüllü xarakterə malik olması.
2. Müxtəlif yaş dövründə olan və müxtəlif siniflərdə təhsil alanların iştirak etməsi.
3. Sinifdənxaric tədbirlər üçün məkan, yer məhdudluğunun olmaması.
4. Sinifdənxaric tədbirlərin mövzusunun və təşkili formasının məktəblilərin, o cümlədən
yuxarı sinif şagirdlərinin marağına, arzu, istək və təşəbbüsünə əsasən təşkil olunması və
həyata keçirilməsi.
5. Sinifdənxaric işlərin sinif rəhbərlərinin, məktəbin dərsdənkənar tədbirlər planlarında
özünə yer alması.
6. Sinifdənxaric tədbirlərin təşkili və həyata keçirilməsi zamanı şagirdlərin
təşəbbüskarlığının, təşəbbüskarlığının, müstəqilliyinin nəzərdə tutulması, onlara meydan
verilməsi.
7. Sinifdənxaric işlərin məktəblilərdə, o cümlədən X-XI sinif şagirdlərinin mənəvi
keyfiyyətlərinin inkişafı, onlarda fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması üzün zəmin
yaratması, imkanlar açması.
8. Ayrı-ayrı tədbirlərin maraqlı və cəlbedən olması üçün yeri gəldikcə g müsabiqə, yarış
və oyundan, əyləncəli vəziyyətlərin yaradılmasından, viktorina, bədii özfəaliyyət kollektivinin
çıxışından faydalanma.
9. Sinifdənxaric işin təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici vəzifələri yerinə
yetirməsi.
10. Sinifdənxaric tədbirlərin kəmiyyət göstəricilərindən daha çox keyfiyyət
göstəricilərinin diqqət mərkəzində olması.
Fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasına nail olmaq üçün sinifdənxaric işin
Heydər Əliyev oxuları, dövlət xadimlərinin həyat və fəaliyyəti ilə tanışlıq, bayramların qeyd
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olunması, 20 yanvar, müstəqillik gününün, tarixi bayramların qeyd edilməsi, söhbət, məruzə,
disput, müzakirə, müsabiqə, görüş, axşam, dəyirmi masa, viktorina, şagird konfransı, divar
qəzetinə məqalə yazmaq; təbiətə, kino-teatrlarına, konsert salonlarına, muzeylərə, dövlət dram
teatrlarına gedişlər, oyunlar, yarış, ekskursiya, qiyabi səyahətlər, Şəhidlər xiyabanına, Fəxri
xiyabana və s. bu kimi formalarından istifadə etmək faydalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Sinifdənxaric tədbirlər zamani yuxarı sinif şagirdlərində fəal
vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması cəmiyyətimizin inkişafının müasir mərhələsində
son dərəcə aktuallıq daşıyır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Sinifdənxaric tədbirlər zamani yuxarı sinif şagirdlərində fəal
vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması kimi mühüm məsələ tədqiqata cəlb edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Sinifdənxaric tədbirlər zamani yuxarı sinif
şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasında pedaqoji kollektivlərə öz
köməyini göstərə bilər.
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Формирование активной гражданской позиции
старшеклассников во время внеклассных мероприятий
Резюме
Эффективность формирования активной гражданской позиции учеников требует
тесной связи обучения с внеклассными мероприятиями и соблюдения преемственности.
В этой области важным условием является единство слова с делом и разума с
поведением. Исследования показывают, что мероприятия, направленные на
формирование правильных гражданских взглядов и на приобретение навыков
гражданского поведения обеспечивают эффективность внеклассной работы. В статье
рассмотрены данные задачи и описаны особенности внеклассных мероприятий.
E. Hüseynova

Formation of active civic position of senior pupils
during extracurricular activities
Summary
The effectiveness of forming an active civic position of students requires a close
connection between teaching and extra-curricular activities and the observance of continuity.
In this area, an important condition is the unity of the word with the deed and the mind with
behavior. Studies show that activities aimed at the formation of proper civic views and the
acquisition of civil behavior skills ensure the effectiveness of extracurricular work. The article
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considers the data of the problem and describes the features of extra-curricular activities.
Redaksiyaya daxil olub: 01.02.2018
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İstedadlı uşaqların təlimə münasibəti
Mətləb Bayramov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: b.metleb@box.az
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.N.T. Rzayeva,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
Açar sözlər: istedadlı uşaqlar, dərsdənkənar motivasiya, təlimdə geridə qalma
Ключевые слова: талантливые дети, внешкольная мотивация, переподготовка в
обучении
Key words: talented children, extracurricular motivation, a lag in training
İstedadlı uşaqlar məktəb məkanına ayaq basanda müxtəlif paradokslarla rastlaşırlar.
Onlardan ikisi xüsusilə önəmlidir. Birinci paradoks qeyri-adekvat təlim uğurları sindromu
fonunda formalaşır. İkinci paradoks müəllimlərin istedadlı uşaqlara münasibəti əsasında
əmələ gəlir və sosial – psixoloji məziyyətləri ilə seçilir. İstedadli uşaqların təlim uğurlarına
(uğursuzluqlarına) görə tipologiyasi hələ sistemli öyrənilməyib. Məktəb müşahidələri
kökündə onları iki qrupa A. və B. qruplarına ayırmaq olar.
A qrupu–təlim uğurları ilə seçilən istedadlı uşaqlar bu qrupa daxildir. Ünsiyyətlidirlər.
Müəllimlərin gözlərində imicləri də, reytinqləri də yüksəkdir. Məktəbdə özlərinin yaradıcılıq
uğurları ilə sayılıb – seçilən şagirdlərdir. Müxtəlif olimpiadalarda uğurla çıxış edirlər. Onların
bir çoxunun səsi –sorağı televiziya və radio verlişlərindən gəlir.
Psixoloji araşdırmalarda B qrupu daxilində təlimdə geri qalan istedadlı uşaqların üç
yarımqrupu ayırd edilir.
B1 - bu qrupa daxil olan istedadlı uşaqlar təlimdə geri qalsalar da, məktəbdə onların
istedadlı olması qəbul olunur. Müəllimlərin fikrincə, onlar qabiliyyətli olduqları üçün daha
yaxşı oxuya bilərlər. Ancaq oxumurlar. Müəllimlər bu uşaqların təlimdə geri qalmasını
onların tənbəllik etməsi ilə, dərslə maraqlanmaması və öz qüvvələrinə inanmamaları ilə izah
edirlər. Ancaq məsələyə psixoloji ölçülərlə yanaşmırlar və onların təlim uğursuzluqların əsl
səbəblərini uzun müddət açıqlaya bilmirlər. Lakin sinifdən sinfə keçdikcə, onların akademik
problemləri də mürəkkləbləşir ꞉ onlar çox vaxt açıq - aşkar təlimdə geri qalırlar.
B2 - bu uşaqların istedadları ümumiyyətlə məktəbdə aşkarlanmır və qəbul olunmur. Onları
məktəbdə qabiliyyətsiz hesab edirlər, lakin bu uşaqları etibarlı metodlarla öyrənəndə məlum
olur ki, onlar yüksək intellektual inkişaf səviyyəsi ilə fərqlənirlər.
B3 - bu uşaqları bir qayda olaraq, orta səviyyəli uşaqlar hesab edirlər.Onlar «3» qiymətlə
də olsa, güc-bəla oxuyurlar. Lakin bu uşaqları diqqətlə müayinə edəndə məlum olur ki, onlar
istedadlıdırlar, lakin E.İ.Şeblanovanın qeyd etdiyi kimi, öz potensiallarını reallaşdıra bilmirlər.
Təlim tapşırıqları mürəkkəbləşdikcə onların da çətinlikləri öz-özünə artır, potensial imkanları
isə, əksinə, köklü surətdə pisləşir.
Psixoloji araşdırmalarda təlimdə geri qalan uşaqların (B1, B2, B3 qrupları) xüsusiyyətləri
tipoloji ölçülərlə təhlil olunanda, onlar üçün səciyyəvi olan bir önəmli fenomen –
dərsdənkənar motivasiya fenomeni diqqəti xüsusilə cəlb edir.
İstedadlı uşaqlar səhərdən axşamacan sevdikləri işdən doymurlar. Sevdikləri işlərə fərəhlə
sərf etdikləri günlər–saatlar onların yaradıcılıq ömürlərinin ilhamlı səhifələridir. Lakin
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ilhamla yaradıcıq axtarışları bir çox hallarda onların təlim fəaliyyətinə əks təsir göstərməyə
başlayır. Elə bu kökdə də təlimdə geri qalan şagirdlər çevrəsində istedadlı uşaqlara istər–
istəməz az təsadüf olunmur. Öz-özünə qeyri-adi psixoloji paradoksla rastlaşırıq ꞉ qurubyaratmaq əzmi ilə ilhamla bir ömür yaşayan şagird ev tapşırıqlarına əhəmiyyət vermir,
dərslərini vaxtlı – vaxtında hazırlamır.
Dərsdənkənar motivasiya fenomenin iliyi də, qanı da bilavasitə intrinsiv faktorlarla,
şəxsiyyətin dispozisiyaları ilə bağlıdır. Bu motivasiyanın qaynaqları belədir: tələbat-maraqmeyl. Bu qaynaqların axarında isə istedadlı uşaqların bir çoxu üçün təlim tələbatı
özünəməxsus kvazi tələbata çevrilir, ən yaxşı halda ikinci dərəcəli tələbata, bəzi hallarda isə
hətta beşinci dərəcəli tələbata çevrilir. Məktəb isə bu konteksdə təlimdə geri qalan şagirdlərin
önəmli dəstəsi ilə rastlaşir və problemi konseptual ölçülərlə həll etməlidir.
Dərsdənkənar motivasiya ilk baxımda psixopedaqoji fenomen kimi səslənsə də, əslində
sosial-psixoloji fenomendir. Bu fenomen istedadlı uşağın asudə vaxtının psixoloji
parametrləri ilə bilavasitə bağlıdır.
İstedadlı uşaqlar bəzən asosial qruplara qoşulurlar və qoşulanda bu qruplar onların
həyatında məhvedici rol oynayırlar. Əksər hallarda isə onların məktəbdənkənar mühitdə
oturub–durduğu “uşaqlar” sənət yoldaşları olurlar. Onun ünsiyyət dairəsi də referent qrupu da
sənət yoldaşlarından ibarət olur.
İstedadlı uşaqların referent qrupu istər pedaqoji psixologiya, istərsə də sosial pedaqoji
psixologiyada mahiyyətcə öyrənilməyib.
a) bu qruplar qeyri – formal qruplardır (qeyri rəsmi) qruplardır və “yoldaşlıq kodeksinə”
söykənir.
b) istedadlı uşaqların referent qrupu onların həyatında “görünməyən kolloc” rolunu
oynayır.
c) istedadlı uşaq uğur əldə etdikcə, bu kollec onun üçün şəxsi məna kəsb edir. Onlarda
referent asılılığı yaranır, özünəməxsus motivasiya sxemi(attityudlar, davranış potternləri)
əmələ gəlir.
Sinifdən kənar motivasiya fenomeni hələ psixopedaqogikada sistemli öyrənilməyib. Onun
sosioloji (təhsilin sosiologiyası), məntiqi-metodoloji və tətbiqi problemlərinin araşdırılması
son dərəcə aktualdır.
İstedadlı uşaqların təlimdə geri qalmalari aktual psixo - pedaqoji problemdir. Bu problemi
inkişafetdirici təlim prinsipi kimi açıqlamaq üçün, hər şeydən öncə, onun psixoloji köklərini
təhlil etmək gərəkdir.
Görəsən, təlimdə geridə qalma hansi amillərlə şərtlənir? İlk növbədə, şagirdin bilik,
bacarıq və vərdişlərində əmələ gələn arakəsmələrlə, çatışmazlıqlarla! Bəs, bu arakəsmələr
necə əmələ gəlir?
Müasir psixologiyada təlimdə geridəqalma təlimə qabillik baxımından təhlil edərək onun
köklərini, ilk növbədə, şagirdin fikri fəaliyyətinin xüsusiyyətlərində axtarırlar. Şagirdin
akademik uğurları bilavasitə onun idrak fəaliyyətinin səviyyəsini əks etdirir. Təlimdə geridə
qalma, hər şeydən öncə, idrak fəaliyyətinin xüsusiyyətləri ilə şərtlənir. Müasir psixologiyada
bu önəmli fakt şəxsiyyət baxımından təhlil olunur. Öz - özlüyündə aydin məsələdir ki,
şagirdin təlimə münasibətini - şəxsiyyətin istiqamətə müəyyən olunan bu tutumlu amili
nəzərə almadan təlimdə geridəqalmanın mahiyyətini açıqlamaq mümkün deyil.
Təlimdə geridəqalmanın köklərini araşdırmaq üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan iki
inteqrativ kəmiyyətin – şagirdin idrak fəaliyyətinin və təlimə münasibətinin xüsusiyyətinin
ayırd edilməsi məsələni tipoloji baxımdan açıqlamaq imkanı verir.
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Nəzərdən keçirdiyimiz inteqrativ kəmiyyətlərin əsasında təlimdə geri qalan şagirdlərin
aşağıdakı üç tipi müəyyən edilmişdir. (N.N.Muraekovski və b.)
Birinci tip. Şagird təlimə müsbət münasibət bəsləyir və özünün məktəbli mövqeyini
qoruyub saxlayır, lakin idrak fəaliyyətinin aşağı səviyyədə olması ilə seçilir.
İkinci tip. Şagird idrak fəaliyyətinin nisbətən yüksək səviyyəsi ilə fərqlənsə də, təlimə
mənfi münasibət bəsləyir, məktəbli mövqeyini qismən və ya tamamilə itirmişdir.
Üçünçü tip. Şagirdin həm idrak fəaliyyəti səviyyəcə aşağıdır, həm də o, təlimə mənfi
münasibət bəsləyir. Şagird mövqeyini tamamilə itirmişdir.
Müəyyən edilmişdir ki, birinci və ikinci tip şagirdlər çox vaxt IV-V siniflərdən etibarən
təlimdən geri qalmağa başlayırlar. Üçünçü tip şagirdlər isə elə I sinifdən başlayaq proqram
materiallarını mənimsəməkdə çətinlik çəkirlər.
Şagirdlərin təlim uğursuzluqlarını necə aradan qaldırmaq olar? 70-ci illərdə, məktəblər
üçün xüsusi əhəmiyyətə malik bu suala pedaqoji psixologiya da tipoloji yönümdə cavab
verilmişdir. Tiplərin təsvirində də bu cəhət aydın nəzərə çarpır. Əgər I tip şagirdlərdə bu
sahədə aparılacaq işin prinsipləri və məzmunu bilavasitə onların idrak fəaliyyətinin
aktivləşdirilməsi ilə əlaqələndirilirdisə, II tip şagirdlərdə təlimə müsbət münasibətin
formalaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirildi. III tip şagirdlərdə isə həm birinci, həm də ikinci
yönümdə iş aparmaq məsləhət görülürdü...
Müəyyən edilmişdir ki, istedadlı uşaqların təlimdən geri qalması tipoloji baxımdan II tipin
fenomenologiyası ilə bağlıdır.Bu məsələni iki yönümdə açıqlamaq olar.
Birinci yönüm. İstedadlı uşaqların idrak fəaliyyətinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında .
Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, istedadlı uşaqların təlim uğursuzluqları mahiyyət etibarilə
onların idrak fəaliyyətinin səviyyəsi ilə şərtlənmir. Bu uşaqların intellekt əmsalı yüksək
göstəricilərlə səciyyələnir. Lakin onların idrak fəaliyyətində təlim uğurlarına dolayısı ilə təsir
göstərən müəyyən xüsussiyyətlər də özünü göstərir.
İstedadlı uşaqların psixoloji və sosial inkişafı eyni vüsətlə getmir. Onların intellektual
inkişafı ilə psixomotor inkişafı arasında ziddiyyət müşahidə olunur. İstedadlı uşaqlarda
diqqəti tənzim etmə sisteminin kifayət qədər inkişaf etməməsi müəyyən olunmuşdur.
İkinci yönüm. İstedadlı uşaqların təlimə münasibətinin psixoloji kökləri haqqında .
Qeyri-adekvat təlim uğurları sindromunun mahiyyətini açıqlamaq üçün onu təlim
motivasiyası baxımında nəzərdən keçirmək lazimdir. İstedadlı şagirdlərdə təlim
motivasiyasının formalaşması onlarda təlimə mənfi münasibətin əmələ gəlib bərqərar
olmasında həlledici rol oynayır. Görəsən, istedadlı uşaqlarda təlimə mənfi münasibətin əmələ
gəlməsini nə ilə izah etmək olar? Onların özlərinin böyük imkanlarını məktəb məkanında
reallaşdıra bilməməsi, görəsən, nə ilə şərtlənir?
Səbələr çoxdur və müxtəlifdir. Hər şeydən əvvəl, qeyd edək ki, onları müəllimlər bir
səpkidə, valideynlər isə başqa səpgidə izah edirlər. İstedadlı şagirdlərin isə öz arqumentləri
var.
Müəllimlər bir qayda olaraq bu şagirdləri qabiliyyətli olmasına inanmırlar. Çox vaxt belə
hesab edirlər ki, onlar məktəb təliminə hazir deyildirlər və oxumaq istəmirlər. Bir qayda
olaraq valideynləri günahlandırırlar: guya valideynlər uşaqları işləməyə məcbur etmirlər.
Valideynlər isə çox vaxt belə hesab edirlər ki, müəllimlər uşaqlara yanaşmağın qaydalarını
bilmirlər, uşaqları yerli – yersiz tənbəllikdə, təqsirlikdə təqsirləndirirlər.
Uşaqlar isə ... uğursuzluqlarında müəllimləri günahkar bilirlər, çox vaxt isə özlərini də
nədə isə günahkar sayırlar.
Müəllimlərin, valideynlərin və şagirdlərin yozumlarını təhlil edəndə bir cəhət aydın nəzərə
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çarpır: onlar ritorik və ənənəvi bir suala - «kimdir müqəssir?» sualına cavab axtarırlar.
Halbuki araşdırılan fenomenin önəmli sosioloji, sosial psixoloji və pedaqoji səbələri var.
Məqalənin aktuallığı. İstedadlı uşaqlar ilk dəfə məktəbə qədəm qoyarkən müəyyən
cətinliklərlə qarşılaşırlar. Həmin çətinliklərin öyrənilməsi və aradan qaldırılması baxımından
məqalə aktual hesab oluna bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarıtdir ki, istedadlı uşaqlarım ayrı-ayrı qruplar
üzrə təsnifatına və onların problemlərinin qruplaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrantları istifadə edə bilərlər.
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Отношение талантливых детей к обучению
Резюме
Когда талантливые дети добираются до школы, они сталкиваются с разными
парадоксами, особенно важными, причем два из них особенно важны. Первый парадокс
формируется на фоне неадекватных успехов в обучении. Второй парадокс основан на
отношении учителей к одаренным детям и их социально-психологическим качествам.
Типология успеха талантливых детей (неудача) еще не систематически изучалась.
В современной психологии переподготовка анализируется с точки зрения
способности к обучению, и ее корни, в первую очередь, ищут интеллектуальную
деятельность ученика. Академическое достижение ученика напрямую отражает
уровень его познавательной деятельности. Выход на тренинг - это, прежде всего,
обусловленная когнитивной деятельностью. В этой современной психологии этот
важный факт анализируется с точки зрения личности. Суть проблемы состоит в том,
что невозможно раскрывать суть переподготовки в обучении без учета отношения
ученика к этому внимательному аспекту идентичности.
M. Bayramov

The attitude of talented children to the training
Summary
When talented children get to school, they come across different paradoxes. Two of them
are especially important. The first paradox is formed in the background of inadequate training
successes. The second paradox is based on the attitude of teachers to talented children and
their socio - psychological qualities. The typology of talented children's learning success
(failure) has not yet been systematically studied.
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In modern psychology, the retraining is analyzed in terms of learning ability, and its roots,
first of all, are looking for the student's intellectual activity. The academic achievement of the
student reflects the level of his cognitive performance directly. Leaving in training is, first of
all, conditioned by the cognitive performance. In this modern psychology, this important fact
is analyzed in terms of personality. The essence of the problem is that it is impossible to
disclose the essence of retraining in the training without considering the attitudes of the
student to this attentive aspect of identity.
Redaksiyaya daxil olub: 22.12.2017
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Azərbaycan tarixi fənninin tədrisində bacarıq və vərdişlərin
formalaşdırılmasının vəzifələri və əhəmiyyəti
Ədalət Allahverdiyev
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: aedalet91@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. M.M. Əmirov,
t.ü.f.d, dos., Q.İ. Bəşirov
Açar sözlər: bilik, bacarıq, vərdiş, tarix, metodika, təfəkkür
Ключевые слова: знания, умения, привычку, дата, методика, мышление
Key words: knowledge, abilities, habits, history, method, thinking
Təhsilin dünya standartları səviyyəsində qurulmasına, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
edilməsinə zəmin yaradan tədbirlər kompleksi həyata keçirilmişdir. Buna uyğun olaraq son
illər təhsilin məzmununda da ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, şagirdlərdə bilik,
bacarıq və vərdişlər formalaşdırmaq, onları həyati bacarıqlar əldə etməyə, bir sözlə fəal və
məhsuldar əməyə hazırlamaq ön plana çəkilmişdir. Tarixin öyrənilməsi çox aktual məsələdir.
Demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrində məktəblərdə tarix çoxdan öyrənilir, lakin müxtəlif
yerlərdə tədris məqsədlərinin müxtəlifliyi ilə fərqlənir.
Bir tərəfdən, zorla qəbul etdirilən ideologiya zəminində məktəblilərə hazır tərif və ifadələr
öyrədilir ki, bu da “qanuna tabe” vətəndaş yetişdirməyə imkan verir, digər tərəfdən isə
məktəblilərə müxtəlif fikir və konsepsiyaları sərbəst təhlil etmək, başqalarının fikirlərinə
hörmət etmək, eləcə də, sərbəst nəticə çıxarmaq və kollektivdə işləmək kimi bacarıq və
vərdişlər aşılanır ki, bu da yeni demokratik cəmiyyətdə tam dolğun həyat sürməyə qabil yeni
şəxsiyyətlər yetişdirməyə imkan verir.
Metodiki ədəbiyyatda bacarığa “şüurlu və dəqiq hərəkətlərə (əqli və təcrübi) hazırlıq
dərəcəsi və ya dəyişkən şəraitdə bilik və vərdişlər əsasında fəaliyyət məqsədinə nail olmaq
bacarığı” kimi tərif verilir [1, 156].
Şagirdlərdə bacarıq formalaşdırmaq üçün bir sıra əqli əməliyyatlardan və praktiki
hərəkətlərdən ibarət olan tədris-idrak fəaliyyətinin müəyyən üsulunun onlar tərəfindən
mənimsənilməsinə kömək etmək lazımdır. Fəaliyyət üsulları yalnız bacarıqda deyil, həm də
vərdişlərdə reallaşır.
Metodiki ədəbiyyatda vərdişlər köməkçi rol oynayan və mürəkkəb bacarıqların tərkibinə
daxil olan avtomatlaşdırılmış hərəkətlər kimi nəzərdən keçirilir (misal üçün, rəvan oxuma,
dərsliyin mündəricatı ilə iş, kataloqla davranış və sair). Digər ədəbiyyatda göstərilir ki,
bacarıq fəaliyyətdə olan bilikdir, öyrənilənlərin təcrübəyə tətbiqi üsuluna yiyələnməyi nəzərdə
tutur və qazanılmış bilikləri tətbiq edə bilmək səriştəsidir [1, 156].
Digər bir ədəbiyyatda deyilir ki, “bacarıq dedikdə qarşıya çıxan problemləri həll etmək
üsullarına yiyələnməkdə ən yüksək pillə başa düşülür. Bacarığa şüurlu və dəqiq fəaliyyətə
hazır olmaq kimi tərif verənlər də var. Bacarıq vərdişə nisbətən daha çox şüurlu olması ilə
fərqlənir” [4, 92].
Yuxarıda sadalanan təriflərin məzmununa nüfuz etdikdə aydın olur ki, hər üç tərəfin
məzmununda və quruluşunda azacıq fərq olmasına baxmayaraq mahiyyət etibarı ilə eynidir.
Ümumi nəticəyə gələrək aşağıdakı tərifi daha məqbul hesab etmək olar.
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“Vərdişlər - praktik bacarıqlardır ki, insan fəaliyyət prosesində onları qismən avtomatlaşan
hərəkətləri ilə, iş üsullarını çətinlik çəkmədən, xüsusi iradə səyi və şüurun xüsusi nəzarəti
olmadan və tərəddüdsüz yerinə yetirir”.
Bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması üzrə işə başlayarkən onların məzmununun nədən
ibarət olduğunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Bununla, ilk növbədə, didaktlar və psixoloqlar
məşğul olurlar. Bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına, habelə onların nisbətinə dair iki
nöqteyi-nəzər mövcuddur.
Birinci nöqteyi nəzər bacarıqları hər hansısa fəaliyyət üsuluna şüurlu şəkildə sahib olmaq
vasitəsi kimi xarakterizə edir. Vərdiş - avtomatlaşma dərəcəsinə çatmış bacarıqdır. Bacarıq
tədricən vərdişə keçir. Deməli, tədris prosesində eyni zamanda bacarıq və müvafiq vərdiş
spesifik növü olan dərsliklə işin təşkili (əsas fikri tutmaq, anlayışların mahiyyətini izah etmək,
materialı təhlil etmək və sistemləşdirmək, plan tərtib etmək, sxemləri, diaqramları və digər
sxematik materialları oxumaq və s.). İkinci nöqteyi-nəzər qulaq asmaq yolu ilə mənimsənilən
mətnlərlə və audiovizual mənbələrlə iş (müəllimin mühazirəsini, şagirdin məruzəsini
dinləmək, radio və televiziya vasitəsilə ötürülən informasiyanı mənimsəmək və s.).
Didaktika və psixologiya elmində şagirdlərin əsas bacarıq və vərdişlərinin bir neçə
təsnifatı vardır. Şagirdlərin ümumi tədris bacarıq və vərdişlərinin inkişafına dair tövsiyələr də
hazırlanmışdır. Bütün tədris bacarıq və vərdişləri üç qrupda ümumiləşdirilib.
1. Tədris əməyinin təşkili (iş yerinin hazırlanması, əqli əmək gigiyenasına əməl olunması)
və tədris fəaliyyətinin strukturuna sahib olma. Dərs tapşırıqlarının dərk edilməsi,müstəqil
işlərin qoyuluşu kimi şagirdlərdə bacarıqların formalaşdırılmasına, habelə tapşırığın yerinə
yetirilməsinin planlaşdırılması.
2. Kitabla və tədris xarakterli informasiyanın digər mənbələri ilə iş (oxuma prosesinə, yəni
məzmununa görə müxtəlif olan mətnlərin oxunulması. Oxuma texnikasının, tempinə,
məqsədinə görə müəyyənləşdirmək, habelə informasiyanı götürərək sistemləşdirmək
bacarığına yiyələnmək).
3. Şagirdlərin şifahi və yazılı nitq mədəniyyətinin xarakteristikası (müxtəlif xarakterli
suallara cavab vermək, mətni yenidən danışmaq, materialı əlaqəli şəkildə şərh etmək,
məlumata rəy bildirmək və s.)
Y.K. Babanskinin irəli sürdüyü bacarıqların təsnifatının əsasını tədris fəaliyyətinin
strukturları və biliklərin mənimsənilməsi prosesi təşkil etmişdir. O, tapşırıqları nəzərdə
tutmaq və öz fəaliyyətini səmərəli planlaşdırmaq, bunun üçün əlverişli şəraitlər yaratmaq (gün
rejimi, iş yerinin gigiyenası) məqsədilə tədris təşkilatı bacarıqlarının; tədris - informasiya
bacarıqlarını (kitabla, məlumat kitabçası ilə, biblioqrafiya ilə iş); tədris - intellektual
bacarıqlarını (fəaliyyətin motivasiyası, informasiyanın qəbul edilməsi, yadda saxlanılması,
əks etdirilməsi, problemli məsələlərin həlli, tapşırıqların yerinə yetirilməsi, özünə nəzarətin
həyata keçirilməsi). Bu təsnifatda bacarıqların siyahısı fəaliyyətin strukturuna və biliklərin
şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi prosesinə uyğundur.
İ.Y. Lerner bacarıqları hərəkət üsuluna görə təşkilati (öz fəaliyyətini planlaşdırmaq),
praktiki (plan, məruzə və sair tərtib etmək bacarığı) və intellektual (təfəkkürün inkişaf
etdirilməsi) bacarıqlara ayırır. Tarixin predmetinə münasibətdə buraya tarixçilik prinsipinə
riayət etmək, ictimai hadisələrin təhlilinə obyektiv yanaşma tətbiq etmək və tarixi materialı
ümumiləşdirmək bacarıqları aiddir.
L.S. Vıqotski bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək və ümumi keyfiyyətlərə,
qabiliyyətlərə (mücərrədləşdirmə, ümumiləşdirmə, ixtiyarilik) yiyələnməyin mümkün
olduğunu aşkara çıxarmışdır. O, birinci cəhəti (bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməni) təlim
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(öyrənmə), ikincini isə inkişaf adlandırmışdır. Onun fikrincə təlimdə mənimsəmənin əsas
predmetini bilik və mədəniyyət haqqında tarixi təcrübə təşkil edir [3, 568].
Beləliklə, pedaqoji sahədə, bacarıqlar müxtəlif əsaslarla təsnif olunurlar. Ümumi və xüsusi
bacarıqlar mövcuddur. Tədris prosesində tarix müəllimi bu və ya digər bacarıqlarla işləməli,
lakin spesifik bacarıqlara, yəni tarixi prosesin mahiyyətini dərk etməyə imkan verən
intellektual və praktiki bacarıqlara daha çox diqqət yetirməlidir.
Tədris materialını qavramaq və anlamaq hələ onu tam mənimsəmək üçün kifayət deyil.
Bundan ötrü əlavə addımlar atılır, tədris materialının şagirdlər tərəfindən əsaslı dərk olunması
təşkil edilir. Bu məqsədlə müəllim şagirdlərin şüurunu hərəkətə gətirir, onları düşünməyə,
fikir yürütməyə vadar edir; onların diqqətini öyrənilən hadisələrdə və cisimlərdə səbəb-nəticə
əlaqələrinə yönəldir. Təlimin bu mərhələsində uşaqlar müəllimin rəhbərliyi ilə müəyyən əqli
nəticələr çıxarır, öz fikirlərinin doğruluğunu isbat etməyə meyl göstərirlər, onlarda əqidə
ünsürləri yaranır, öyrəndikləri hadisələrə müəyyən mövqedən yanaşmağa başlayırlar. Təlimin
bu mərhələsində şagirdlər idrak əməliyyatları olan müqayisəyə, təhlilə, ümumiləşdirməyə,
mücərrədləşdirməyə daha çox müraciət etməli olurlar. Bu səbəbdən də, şagirdlərin bilik və
bacarıqları intensiv şəkildə formalaşır. Şagirdlər öz bacarıqlarını işə salırlar, bilik ehtiyatından
vəziyyətin tələb etdiyi bilikləri seçib istifadə edirlər [2, 286].
Bilikləri qavramaq, anlamaq və möhkəmləndirməklə iş bitmir. Əsas məqsəd praktiki
vəzifələri həll etmək üçün alınmış bilikləri tətbiq etməkdən ibarətdir.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə Avropa Təhsil sisteminə inteqrasiya, kurikulum
təhsil sisteminə keçid, habelə təlimdə müasir təlim metodlarının tətbiqi, habelə fəal/interaktiv
təlimin üsul və texnikalarından istifadə edilməsi, elmin son nailiyyətlərinə əsaslanan yeni
texnologiyadan və onun texniki aparatlarının tədris prosesinə cəlb edilməsi və s. səbəblərə
əsaslanaraq deyə bilərik ki, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması yollarından istifadə üzrə
işin sistemini yaratmağı, tədris zamanı yeni forma, metod və üsullardan istifadəni zəruri hala
gətirmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə VI-XI siniflərində Azərbaycan tarixi kursunun
tədrisində bacarıq və vərdişlərdən istifadə üzrə işin imkanları araşdırılmış, didaktik, pedaqoji
və metodiki əsasları təqdim edilmiş, Azərbaycan tarixi fənninin tədrisində bacarıq və
vərdişlərin yeni pedaqoji texnologiyalar, interaktiv metodlarla təşkili yolları
müəyyənləşdirilmiş, Azərbaycan tarixi kursunun tədrisində bacarıq və vərdişlərdən istifadə
üzrə işin sistemi yaradılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələrindən orta ümumtəhsil
məktəblərində Azərbaycan tarixi fənninin tədrisi ilə yanaşı, digər fənlərin tədrisi prosesində
təlimin səmərəliliyinin artırılmasında, metodik vəsaitlərin hazırlanmasında, ali təhsil
müəssisələrində bakalavr səviyyəsində müəllim hazırlığında, habelə ixtisasartırma kurslarında
istifadə etmək olar.

Ədəbiyyat
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A. Аллахвердиев

История Азербайджана в преподавании предмета умений и
навыков задачи формирования и значение
Резюме
Успех зависит от условий для становления школьников навыки работы много.
Учитель истории, в первую очередь, должен выявить, какие ссылки на отдельные у
школьников навыки слабо развиты или нет ни каких - может, установившиеся знаний и
навыков в той или иной если бы он раньше в классе. Впоследствии его ученики в
отдельных строится на основе различных дифференциальных подход к школьникам.
A. Allahverdiyev

Azerbaijan history subjects in the teaching of skills and habits
the functions and importance of forming
Summary
Students success depends on many conditions of work for the development of skills and
habits. History teacher in the first place, he should discover this and other classes in the
generated knowledge and skills in students the skills they developed or not, referring to what the
county could be some weak - what previously would. Later on this basis differential approach
of some students of different students group is based.
Redaksiyaya daxil olub: 06.02.2018
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Coğrafiyanın tədrisində interaktiv təlimə əsasən
şagird fəaliyyətinin təşkili metodikası
Dadaş Ələsgərov
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun dosenti

Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. O.K. Alxasov,
c.ü.f.d., dos. M.X. Məmmədov

Açar sözlər: cəmiyyət, inteqrasiya, təbiət, fənlərarası, ikitərəfli, təlim, forma, çoxtərəfli
Ключевые слова: обшество, интеграция, природа, межпредметный, двухсторонний,
обучение, форма, многосторонний
Key words: society, integration, nature, interdisciplinary, two-sided, training, form, polygonal
Cəmiyyətdə və təbiətdə bizi əhatə edən hər yerdə inteqrasiya mövcuddur. Bütün elmlər
mənbəyini məkan, zaman, canlı və cansız varlıqların vəhdəti olan dünyadan alır və bütün
təhsillər bir Yer kürəsi və onun üzərində mövcud olan müxtəlif sahələrin öyrənilməsi üzrə
inkişaf edir.
İnteqrasiya nədir? İnteqrasiya təlim prosesini, fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığı
dərinləşdirməyə xidmət edir. İnteqrasiyanın köməyi ilə şagirdlər biliklər arasında qarşılıqlı
əlaqəni başa düşür və həmin bilikləri şəxsi və ictimai problemlərin həllində istifadə edir.
İNTEQRASİYA VƏ FORMALARI

(ŞAQULİ) FƏNDAXİLİ

(ÜFÜQİ) FƏNLƏRARASI

İnteqrasiyanın növləri
Fənlərin
əlaqələndirilərək
inteqrasiya edilməsi

Fənlərin birləşdirilərək
inteqrasiya edilməsi

İki fənni
uyğunlaşdıraraq

Fənnə
əsaslanaraq

Bacarıqların
inteqrasiyası

Mövzuya
əsaslanaraq

Bir fənn çərçivəsində
inteqrasiya

Layihələrə
əsaslanaraq
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Fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnin əhatə etdiyi ortabilik və bacarıqların sintezi
olmaqla, bir fənn aid anlayışların metodların digər bir fənnin tədrisində ifadəsini nəzərdə tutur.
Belə inteqrasiya müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət edir. Bu
proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin etməklə,
təlim prosesinin səmərəliliyinin artırılmasına şərait yaradır. Fənlərarası və fəndaxili
münasibətlərin, sadəcə əlaqəsi deyil, inteqrasiya xarakteri daşıması bu münasibətlərin daha
sıx və möhkəm olmasına, onun bütöv bir prosesə çevrilməsinə şərait yaradır. Müəllimlər
pedaqoji prosesdə ondan daha səmərəli qaydada istifadə etmək imkanı qazanırlar. Bundan
əlavə, fənlərarası və fəndaxili inteqrasiya interaktiv öyrənməyə geniş yol açır, şagirdlərin
təbiət, cəmiyyət və insanlar arasında qarşılıqlı əlaqələr şəraitində stimullaşdırır. Şaquli
inteqrasiya daha çox fənnin siniflər və mərhələlər arasındakı əlaqəsini, üfüqi isə müxtəlif,
lakin uyğun gələn fənlərin əlaqəsini ehtiva edir.
İnteqrasiya nəticəsində tədris materialının yığcamlılığı təmin edilir, təkrara yer verilmir,
şagirdlər artıq yüklənmir və tədris vaxtına qənaət edilir. Şagirdlər az vaxt içərisində çox, həm
də bir-biri ilə üzvi şəkildə formalaşmış biliklər əldə edirlər. Bu məqsədlə təhsilalanları
inteqrativ biliklər əldə etməyə hazırlayan fənlərarası əlaqəyə geniş yer verilməlidir. Bunun
təmin edilməsi üçün müəllim bütün fənlər üzrə proqram materiallarına yaxşı bələd olmalı,
fənlərarası əlaqədən istifadə etməyin yollarını, onun metodikasını dərindən bilməlidir.
Fənlərarası əlaqə prosesində tədris fənni şagirdlər tərəfindən yaxşı mənimsənilir, bir neçə fənn
üzrə bilik, bacarıq və vərdişlər təkrarlanır, nəticə, biliyin şagirdlər tərəfindən sistemli
mənimsənilməsi təmin edilir.
Orta ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan coğrafiya dərslərində bir çox fənlərlə əlaqə
yaratmaq imkanları ilə yanaşı, uyğun olaraq, riyaziyyat, fizika, həyat bilgisi, tarix, ədəbiyyat,
musiqi kimi fənlərin tədrisində də coğrafiyaya inteqrasiya etmək imkanları mövcuddur və bu
imkanlardan yerində, düzgün istifadə olunması məqsədə uyğundur.
Coğrafiya fənninin tədrisində digər fənlərə inteqrasiya olunma imkanlarının olduğu kimi,
həmin fənlərin tədrisi prosesində də coğrafi anlayışlardan istifadə edilməsi imkanlarını nəzərə
alaraq, “fənlərarası əlaqə” termini ilə yanaşı, “fənlərarası qarşılıqlı əlaqə” termininin də
işlədilməsi düzgün olardı. Məsələn, xəritələrin öyrənilməsi, kartoqrafik biliklərin əldə
edilməsi üzrə iş bu günə qədər yalnız coğrafiya müəllimlərinin üzərinə düşür. Əlbəttə, bu bir
tərəfdən qanunauyğundur. Lakin kartoqrafik bilik və bacarıqlara olan tələblərin artdığı bir
zamanda onun təmin edilməsinin yalnız coğrafiya müəllimlərinin öhdəsinə verilməsi bir qədər
çətinlik yaradır. Coğrafiya proqram və dərsliklərinin öyrənilməsi və təhlil göstərir ki,
coğrafiya kursunda öyrənilən kartoqrafik bilik və bacarıqlar coğrafiya və riyaziyyat
müəllimlərinin sıx əməkdaşlığı, razılaşdırılmış fəaliyyətləri sayəsində daha dərin və əsaslı
mənimsənilə bilər və eyni zamanda tətbiqi də asanlaşar. Göründüyü kimi ayrı-ayrı fənlər
arasında bu cür əlaqələr kifayət qədər dəyərləndirilərsə təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
səbəb olar.
Müəllimlər həmin mövzular arasında elə əlaqə yaratmalıdır ki, eyni məsələ ikinci, üçüncü
dəfə eynilə təkrarlanmasın, hər bir fənnin tədrisində özünəməxsus cəhətdən təqdim edilsin ki,
şagirdlər üçün daha maraqlı olsun. Eyni zamanda şagirdlərin bilmədikləri maraq və yaş
dairəsinə uyğun şəkildə ortaya çıxarılmalı və bilikləri daha da genişləndirməlidir.
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Coğrafiyanın digər fənlərlə əlaqələri

Kimya

Biologiya

Həyat bilgisi

Riyaziyyat

Coğrafiya

Tarix

Fizika

İnformatika

Ədəbiyyat

İnteqrativ əlaqə - coğrafiya ilə müvafiq fənn proqramının mövzularına uyğun şəkildə
yanaşmaqla həyata keçirilir.
Texniki tərəqqi dövründə insanlar informasiya bolluğunda yaşayır və saysız informasiya
ilə yüklənir. Həmin məlumatlar içərisində ən faydalılarını və əsaslarını seçmək, müəyyən
etmək yollarını şagirdlərə öyrətmək üçün fənlərarası əlaqələrin əhəmiyyəti böyükdür.
“İnteqrasiya – şagirdlərdə dünyanın bütöv və bölünməz obrazını yaratmaq və onları özünü
inkişafa yönəltmək üçün, məqsədyönlü şəkildə biliyin məzmun komponentləri arasında
standart və sistemləşdirilmiş əlaqələrin yaradılması və həyata keçirilməsini özündə əks etdirən
didaktik prinsipdir”.
Kurikulum anlamında təhsilin məzmununa verilən tələblər, ilk növbədə tədris planları,
proqram və dərsliklərlə bağlıdır. Dərsliklərin yeniləndirilməsı kurikulum islahatının başlıca
amillərindəndir. Çünki, dərsliyi şagirdin «dünyaya açılan pəncərəsi» adlandırırlar. Aydındır ki,
son illərdə dərsliklərin məzmun və quruluşca yeniləndirilməsi sahəsində əhəmiyyətli
dəyişikliklər olmuşdur. İnteqrativ fənlərin yaradılması eyni zamanda inteqrativ proqram və
dərsliklərin, eləcə də, dərs vəsaitlərinin yaradılması zərurətini doğurmuşdur. Yeni fənn
proqramlarında (kurikulumlarda) bu məsələyə xüsusi olaraq diqqət yetirilmiş, şagirdlərin
siniflər və səviyyələr üzrə inkişafına qoyulan standart tələblər hazırlanmışdır. Ölkə
miqyasında ilk dəfə hazırlanan bu standartlar özlərinin inteqrativ xarakterinə görə seçilir. Bu
standartlarda həm fənlərarası, həm də fəndaxili inteqrasiya nəzərə alınmaqla, mühüm təhsil
prinsiplərindən birinin tərkib hissəsi kimi tətbiq olunması məqsədəuyğun hesab edilmişdir.
İnteqrasiya - təhsil sistemi çərçivəsində şagirdləri özünüinkişafa doğru aparan, ayrı-ayrı
eyni tipli, yaxın məzmunlu anlayışlar arasında məqsədyönlü şəkildə təşkil olunanan əlaqələrin
qurulmasıdır.
Fəndaxili inteqrasiya təlimin əsas və orta təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulan məzmun
xətlərini əhatə edir. Məzmun xətlərinin inteqrasiyası əsasında təqdim olunan
ümumiləşdirilmiş bilik və bacarıqlar hər bir təhsil səviyyəsi üçün gözlənilən ümumi təlim
nəticələrinin tərkib hissəsidir.
Beləliklə, həm fənlərarası, həm də fəndaxili əlaqələrə səmərəli təlim prosesinin əsas
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şərtləri kimi baxılmalıdır.
Psixoloqlar tərəfindən sübut olunmuşdur ki, şagirdlərin əqli inkişafı yalnız fəal tədris
fəaliyyəti prosesində mümkündür. Başqa sözlə desək, sistemləşdirilmiş biliklərin şagirdlər
tərəfindən qavranılması və üzunmüddət hafizədə saxlanılması üçün təlim prosesində, müəllim
tərəfindən yaradılan öyrədici mühitdə müxtəlif düşündürücü tədqiqatların aparılması və
praktik tətbiqi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Təlimin bu şəkildə təşkili təfəkkürün inkişafını
təmin edən analiz-sintez, induksiya-deduksiya, müqayisə, analogiya kimi fikri fəaliyyət
priyomlarının tətbiqinə şərait yaradır, nəticədə elmi anlayış və təsəvvürlərin şagirdlər
tərəfindən düzgün qavranılmasına gətirib çıxarır.
Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyaya aid nümunə cədvəli:
SİNİF
VI sinif

VII sinif

VIII sinif
IX sinif

X sinif
XI sinif

ƏSAS STANDART

AIT STANDART
2.1.1.Yerin daxili quruluşuu, relyefini
və orada baş verən hadisə və prosesləri
təsvir edir.
F.-1.1.1.; 2.1.1.; H.b.-1.1.1.
2.1.1.Yer səthində relyefin
müxtəlifliyinin yaranma səbəblərini şərh
edir.
B.-1.1.2.; H.b.-1.1.1.
2.1.1.Litosfer tavalarının hərəkətini
2.1.Coğrafi təbəqədə baş verən
müasir relyef formalarının yaranması ilə
hadisə və proseslərin ekocoğrafi
əlaqələndirir.
nəticələrini mənimsədiyini nümayiş
2.1.1.Yer qabığında baş verən hadisə və
etdirir.
proseslərin iqtisadi həyata təsirini
dəyərləndirir.
B.-4.2.1.; 4.2.2.
2.1.1.Yer qabığındakı dəyiikiklərə dair
proqnozlar verir.
B.-1.1.1.; 4.2.1.
2.1.1.Ərazilərin tektonik quuuunun və
təbii proseslərin ölkələrin
iqtisadiyyatında rolunu izah edir.

Fəndaxili inteqrasiya-coğrafiyanın tədrisində əhəmiyyətli didaktik məqsəd daşıyır. Bu
inteqrasiya modeli fənn müəllimindən bilik və bacarığı əlaqəli şəkildə, eləcə də ayrılıqda görə
bilmək qabiliyyəti tələb edir. Bu inteqrasiya formasının həyata keçirilməsi, məzmun xətlərinə
aid təlim nəticələrinin siniflər üzrə sadədən-mürəkkəbə doğru dinamik ardıcıllığını təmin edir.
Siniflər üzrə bir-birini tamamlayan təlim nəticələri fənn daxilində inteqrasiyanın
möhkəmlənməsinə səbəb olur.
Fəndaxili inteqrasiya təlimin əsas və orta təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulan məzmun
xətlərini əhatə edir. Məzmun xətlərinin inteqrasiyası əsasında təqdim olunan
ümumiləşdirilmış bilik və bacarıqlar hər bir təhsil səviyyəsi üçün gözlənilən ümumi təlim
nəticələrinin tərkib hissəsidir. Aşağıdakı cədvəldə verilmiş nümunədə coğrafıya fənn
kurikulumunda «Cəmiyyət» məzmun xətti üzrə sinifdən-sinifə keçdikcə fəndaxili
inteqrasiyanın yaradılmasının sadədən-mürəkkəbə prinsipi əsasında standartlarda öz əksini
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tapdığını görmək mümkündür.
Coğrafıya fənn kurikulumunda «Cəmiyyət» məzmun xəttində 3.1.1. standartının VI-XI
siniflər üzrə dəyişməsini izləməklə görmək olar:
VI sinif
VII sinif
VIII sinif
IX sinif
X sinif
XI sinif

3.1.1.Dünya xalqlarının fərqli xüsusiyyətlərini təsvir edir
3.1.1.Əhalinin regionlar üzrə paylanmasını şərh edir
3.1.1. Əhalinin təbii və mexaniki hərəkətinin səbəblərini izah edir
3.1.1.Əhalinin artım dinamikasını ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə
əlaqələndirir
3.1.1.Əhalinin təbii artımının yaratdığı problemləri təhlil edir
3.1.1. Əhalinin tərkibini təhlil edir

Fənlərarası inteqrasiya - bir fənnə aid olan qanun, nəzəriyyə və metodların başqa bir
fənnin öyrədilməsi zamanı istifadəsini nəzərdə tutur. Müxtəlif fənlərə aid oxşar və bir-birini
tamamlayan ayrı-ayrı mövzular elə planlaşdırılır və iş elə təşkil olunur ki, müəyyən bir
çərçivə yaranır, yəni onlar eyni vaxtda tədris olunur.
Hər hansı fənnin səmərəli təşkili baxımından, onun uyğun fənlərlə əlaqəli təlimi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımda coğrafiyanın fənlərarası inteqrasiya imkanlarının geniş
olması, xüsusilə də tarix, biologiya, fizika, riyaziyyat və başqa fənlərlə inteqrativ öyrədilməsi
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, fənlərarası inteqrasiya modelinin düzgün və uğunu tətbiqi,
fənn müəlliminin paralel (qonşu-inteqrasiya olunacaq) fənlərin məzmunundan xəbərdar
olması, mövzunun tədrisində istifadə edəcəyi məlumata və ona dair göstərişlərə
yiyələnməsindən bilavasitə asılıdır.
Fənlərüstü (transfənn) inteqrasiya-inteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla, özündə
təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva, ümumiyyətlə,
cəmiyyətin iqtisadi, sosial, ekoloji problemlərinin həllinə kompleks yanaşma inteqrasiyanı
zəruri edir. Coğrafiya fənninin tədrisində yalnız təbiət fənləri deyil, eləcə də ictimai və texniki
fənlərin tətbiqi inteqrativlik baxımından coğrafiyanın rolunu yüksəldir, onu mərkəzi mövqeyə
gətirir, fənnin didaktik əhəmiyyətini artırır, müxtəlif təlim metodlarının tətbiqinə imkan verir.
İnteqrasiyanın tətbiqi nəticəsində, eyni zamanda digər fənn sahələri ilə kombinasiyalar da
yaradılır. Coğrafiya demək olar ki, bütün fənlərlə inteqrasiya oluna bilər. Coğrafiya ilə fizika,
kimya, riyaziyyat, biologiya, tarix, ədəbiyyat fənlərinin inteqrasiyası təkcə ayrı-ayrı elm
sahələrində yaranan sualların cavablandırılmasına kömək etmir, həm də bu tədris fənləri
arasında kəsilməz əlaqələrin olduğunu göstərir. Bu əlaqələrdən düzgün və lazımi şəkildə
istifadə etmək üçün coğrafiya müəllimləri coğrafiyanın fizika, riyaziyyat, kimya, biologiya,
informatika və həyatın müxtəlif sahələrində tətbiqini aşılamaq üçün hər cür imkandan
ustalıqla istifadə etməlidirlər.
Fənlərin əlaqəsini reallaşdırmaq üçün şagirdlərin yaş səviyyəsinin nəzərə alınması, yəni
mövzuların çətinlik dərəcəsinin seçilməsi prinsipi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə ki,
fənlərarası əlaqə materiallarının seçilməsi elə həyata keçirilməlidir ki, tədris prosesi proqram
materiallarının ağırlaşdırılmasına deyil, onların asanlaşdırılmasına, rahat mənimsənilməsinə
xidmət etmiş olsun. Eyni zamanda proqram materiallarını əlaqələndirmə adı ilə həddindən
artıq sadələşdirməyə və təsvirçiliyə də yol verilməməlidir. Bu prinsiplər yerli-yerində,
məqsədyönlü şəkildə tətbiq olunarsa, qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq olar. Lakin,
müşahidələr göstərdi ki, təlimdə fənlərarası əlaqələr düzgün qiymətləndirilmədiyi hallarda,
ayrı-ayrı fənlərdən müvəffəq oxuyan şagirdlər bir bilik sahəsindəki bacarıq və vərdişlərini
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digər bilik sahəsində tətbiq etməyi ya bacarmır, ya da buna çətinlik çəkirlər. Məsələn,
riyaziyyat dərslərində miqyasın tərifini bilərək, ona aid hesablamaları apardıqları halda,
coğrafiya kursunda müxtəlif miqyaslı xəritələrdən istifadə edərək çalışmaların həllində çaşbaş qalırlar. Görkəmli psixoloq E.N.Kabanova-Mellerin göstərdiyi kimi, «əqli inkişafın
mühüm göstəricisi-bilik, bacarıq və vərdişləri şagirdlərin əvvəllər rast gəlmədiyi yeni tipli
tapşırıqları sərbəst surətdə yerinə yetirə bilməsindən ibarətdir».
Fəndaxili inteqrasiya da coğrafiya təlimində mühüm yer tutur. Bu inteqrasiya forması
fənni tədris edən müəllimdən xüsusi istedad, yəni bilik və bacarığı əlaqəli və eləcə də
ayrılıqda görə bilmək qabiliyyəti tələb edir. Fəndaxili inteqrasiya coğrafiya fənninin məzmun
xəttinə aid təlim nəticələrinin siniflər üzrə dinamik ardıcıllığını təmin edir. Ayrı-ayrı siniflər
üzrə bir-birini tamamlayan təlim nəticələri fənn daxilində inteqrasiyanın möhkəmlənməsinə
səbəb olur. Eyni zamanda bir sinif daxilində ardıcıl və uyğun mövzular da bir-biri ilə əlaqədə
olduğundan, inteqrasiyanı şərtləndirir. Belə ki, yeni fənn proqramı (kurikulumu) sadədənmürəkkəbə prinsipinə əsaslandığından, sinifdən-sinfə keçdikcə məzmun xətləri üzrə alt
standartlar dəyişir və şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun olaraq, çətinlik dərəcəsi artırılır. Bu
baxımdan hər yeni sinifdə tədris olunan mövzu əvvəlki sinifdə öyrənilən mövzulardakı bilik
və bacarıqlara «söykənərək», onların davamı və bir qədər mürəkkəbləşdirilmiş forması kimi
çıxış etdiyindən, keçmiş mövzulara inteqrasiya olunmasını, onların yada salınmasını labüd
edir.
Coğrafi biliklərin müstəqil mənimsənilməsini həyata keçirmək üçün tədris prosesində
qarşıya qoyulmuş problemin həll edilərək öyrənilməsi, şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyətinin
səmərəli təşkil edilməsinə uyğun şəraitin yaradılması zəruridir. Eyni zamanda tədqiqat
nəticəsində şagirdin yiyələndiyi coğrafi biliklərin digər məktəb fənləri ilə uzlaşdırılması çox
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bir məsələ ilə bağlı müxtəlif fənlər baxımından
məlumatlar əldə etmək ehtiyacı şagirdlərdə tədqiqatçılıq qabiliyyətinin və vaxtı düzgün idarə
etmək bacarığının formalaşdırılmasına şərait yaradır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki,
fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın yaradılması vaxtdan səmərəli istifadə etməyə imkan
yaratdığı kimi, həm də şagirdlərin təlim yükünün azaldılmasına səbəb olur. Bu isə öz
növbəsində biliklərin daha asan və uzunmüddətli mənimsənilməsinə şərait yaradır.
Məqalənin aktuallığı. Məqalənin kurikulum təlim modelinin əsasında hazırlanmış
standartların tələblərinə uyğun olaraq şagird fəaliyyətinin təşkili məsələlərinə həsr olunması
aktual hesab olunmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, coğrafiya fənni ilə ümumtəhsil
orta məktəblərinin müxtəlif fənlərinin tədrisində eyni məsələlər qarşılıqlı olaraq şagirdlərə
öyrədilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Методика образовании ученической деятельности на основах
интерактивной обучении в изучении географии
Резюме
Эта статья посвящена интеграции и формам ее применения на уроках географии.
Проанализированы эффекты интеграции предметов и курсов на уроках географии с
учениками логического мышления и мыслей, глубоких и всесторонних способов
изучения предмета географии.
D. Alaskarov

Methods of forming of the pupil activities to interactive training
according to in the teaching of the geography
Summary
This article is about integration and its application forms at geography lessons. Effects of
integration between subjects and courses at geography lessons to students logical mentality
and thoughts, deeply and comprehensive learning ways of geography subject are analyzed.
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Elm xadimlərinin əsərlərin təbiətin qorunması və ekologiya haqqında daha geniş məzmun
verilmişdir. Ə. Əsgərov yazdığı “Müasir ekologiya” [18] kitabında ali məktəb tələbələri üçün
yazdıqları dərslikdə təbiətin mühafizəsi öyrədən ekologiya elmi ilə əlaqədar Ümummilli
liderimiz H.Əliyev, akademik H.Əliyev və X.Məmmədov çox gözəl fikirlər demişlər.
Akademik Həsən Əliyev demişdir ki, ekologiyasız başqa elmlərin inkişafı mümkün ola
bilməz. Orta və ali məktəblərdə ekoloji biliklərin öyrədilməsi tələbə və şagirdlərin biologiya
elmini öyrənmələrinə imkan verəcəkdir. “Müasir ekologiya” dərsliyində atmosferin,
hidrosferin və litosferin ekologiyası, təbiətin mühafizəsi ilə bağlı geniş məzmun verilmişdi.
Orta məktəbin biologiya müəllimləri dərs zamanı müasir ekologiyadan sadə nümunələr
gətirməklə bitki və heyvanların qorunması ilə əlaqədar geniş bilik verə bilərlər. Onda
şagirdlər təbiətin qorumasının nə qədər zəruri olduğunu dərk edəcəklər. Biologiya müəllimləri
biologiya gecələrində, dərnəklərdə ekologiya elmi ilə bağlı şagirdlərə məruzələr də verə
bilərlər.
G. Mahmudovanın “Ekologiya” kitabı (74) ali məktəblərdə mühazirə məqsədi daşıyır. Bu
kitabda ətraf mühitin çirklənməsi ilə əlaqədar məzmun verilir. Bitki və heyvanların
mühafizəsinə az yer ayrılmışdır.
Ş.Y. Göyçaylı və başqalarının “Ətraf mühiti mühafizə” (91, 92) kitabında əsas məqsəd
atmosferin, su hövzələrinin çirklənməsindən və onların mühafizəsindən bəhs olunur. Bitki,
heyvanların mühafizəsi və insan sağlamlığına toxunulmur. Bu kitablar əsasən elm adamları,
elmi işçilər üçün daha faydalıdır.
Tədqiqatlardan görünür ki, ətraf mühitin mühafizəsinin öyrədilməsi ilə əlaqədar orta
məktəblərdə istifadə olunacaq ədəbiyyatlara az rast gəlinir. Ona görə də biz eyni zamanda
pedaqoji və metodik ədəbiyyatın təhlil olunmasını lazım bildik. Elmi, pedaqoji və metodik
ədəbiyyatı təhlil etməklə problemin həllinə nail olmaq mümkündür. Təəssüflər olsun ki, ətraf
mühitin qorunması ilə bağlı metodik əsərlər, kitab və məqalələr çox azdır.
Ətraf mühitin qorunması ilə əlaqədar Ə.M. Hüseynov və R. Sultanov “Ətraf aləmlə
tanışlığın tədrisi metodikası” proqramını yazmışlar (38). Proqramın verilmiş məzmunu ilə
bağlı metodik məqalə və vəsaitlər yazılmamışdır. Prof. Ə.M. Hüseynov “Təbiəti mühafizənin
yenilikləri” (37) ilə əlaqədar 1979-cu ildə müəllimlər üçün metodik məqalə yazmışdır. Burada
təbiətin mühafizəsi ilə əlaqədar yeni yaranmış mühafizə yenilikləri haqqında məlumat verilir.
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Kazımov İ.M. “Biologiyanın tədrisində biosenozda canlıların yaşama formaları və qida
zənciri” bəhsinin öyrədilməsi imkanları (68) mövzusunda yazdığı məqaləsində canlıların qida
zəncirini və onların yaşama formaları haqqında əhatəli məzmun öz əksinə tapmışdır. Lakin
verilmiş elmi biliklər orta məktəbə aid deyil. Burada heç bir metodik fikir söylənilmir.
Piruz Pərvin “Ümumi biologiyanın tədrisində ekoloji biliklərin öyrədilməsi yolları” (78),
“Ümumi biologiyanın tədrisində ekoloji biliklərin öyrədilməsi təcrübəsindən” (79) və
“Şagirdlərdə ekoloji təfəkkürün inkişafı” (80) məqalələrini yazmışdır. Eyni zamanda P.
Qafarova (P. Pərvin) “Gənc nəslə yaşıl paket” layihəsi üzrə ekoloji biliklərin verilməsi” adlı
məqaləsində (Təhsildə İKT, 2010, s. 117-122) məqaləsində ekoloji biliklərlə əhatə
olunmasına verilməsinə şagirdlərə nümunələr vermişdir. Ancaq bu metodik məqalələrin
məzmunundan aydın olur ki, həmin məzmun şagirdlərə ekoloji biliklərin öyrədilməsi ilə
yekunlaşır, ətraf mühitin qorunmasına dair əhatəli biliklər verilmir. Müəllifin “Ümumi
biologiyanın tədrisində ekoloji biliklərdən: bioloji tərəqqi, tərəqqi, bioloji tənəzzül,
populyasiya, abiotik və biotik amillər, aromorfoz, idioadaptasiya, mimikriya və s. haqqında
izahat verilir. Eyni zamanda ağac kəsmək, meşələri yandırmaq, gölləri qurutmaq kimi insan
amilləri, onun təbiətə vurduğu ziyanların öyrədilməsi kimi şagirdlərə bilik verilir. Lakin
təbiəti necə qorumaq probleminə toxunulmur.
P.M. Qafarova və G.N. Sarıyeva “Biologiyanın tədrisində multimediya təqdimatları ilə
ekoloji biliklərin öyrədilməsi məqaləsində “Ekologiyanın əsasları” bəhsində ekoloji biliklərin
öyrədilməsi metodikası işlənilmişdir. Bu mövzuda ekoloji biliklərin tələbələrə necə
öyrədilməsinin metodikası öz əksini tapmışdır. Belə metoddan orta məktəb müəllimləri də
istifadə edə bilərlər.
Müəllif biologiya dərslərində şagirdlərdə ekoloji təfəkkürün inkişafı məqaləsində (80)
ibtidai sinif şagirdlərinə ekoloji anlayışların öyrədilməsi üzrə işin metodikasını vermişdir.
Kişik yaşlı uşaqlara təbiətdə bitki və heyvanların qorunması, onların insan həyatında
əhəmiyyəti, bəzi ekoloji anlayışların öyrədilməsi haqqında sadə biliklər verilir. Müəllif I-IV
sinif şagirdlərinə Azərbaycanın təbiət qoruqları haqqında və digər ekoloji biliklərin
verilməsinin şagirdlərin tərbiyəsində və onların təfəkkürlərinin inkişafında mühüm
əhəmiyyəti olduğunu iddia edir.
P.M Qafarova “Biologiya dərslərində İKT-dən istifadə etməklə ekoloji anlayışların
aşılanması məqaləsində (81) interaktiv təlim metodunun köməyilə ekoloji anlayışların
öyrədilməsi yollarını açıqlayır. Məqalədə ətraf mühitin qorunması və təbiətin mühafizəsi ilə
əlaqədar məzmun verilmir.
Dosent H.M. Hacıyeva və S. Axundova “Gənc nəslin ekoloji təlim və tərbiyəsi” (48) ilə
əlaqədar məktəblilərə ekoloji bilik və tərbiyə verilməsini dövrün ən vacib problemi olduğunu
qeyd edirlər. Lakin ətraf mühitin necə qorunması, hansı bitki və heyvanların mühafizə
olunması ilə əlaqədar fikir bildirməmişlər. Müəlliflər həmçinin “Təbiətşünaslığın tədrisində
ekoloji təfəkkürün inkişafı” məqaləsində (49) ekoloji biliklərin məktəblilərə öyrədilməsinin
onların təfəkkürlərinin inkişafına müsbət təsirinin aydınlaşdırmağa səy göstərmişlər.
Araşdırmalar və elmi-metodik ədəbiyyatın təhlilindən aşağıdakı nəticələrə mümkündür:
1. Mövcud ədəbiyyatda və məqalələrdə ətraf mühitin qorunması ilə bağlı öz əksini tapmış
fikirlər orta məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulmamışdır, onların yaş və bilik səviyyəsinə
uyğun deyildir;
2. Ətraf mühitin qorunması ilə əlaqədar xüsusi tədqiqat aparılmamışdır;
3. Metodik məqalələrdə ətraf mühitin qorunması ilə əlaqədar konkret məzmun verilmir;
4. Orta məktəb kurikulumunda və dərsliklərdə ətraf mühitin mühafizəsinə dair
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müəyyənləşdirilmiş məzmun xətləri bir qədər artırılmalıdır;
5. Biologiyanın tədrisi sahəsində orta məktəb müəllim və şagirdləri üçün ətraf mühitin
qorunmasına dair əsaslı tədqiqat işləri aparılmalı və elmi-metodik vəsaitlər yazılmalıdır.
6. Ətraf mühitin mühafizəsinin öyrədilməsi ilə bağlı zəruri məlumatların verilməsi
şagirdlərinin yaş və bilik səviyyəsinə, pedaqoji və psixoloji tələblərə uyğun olmalı və sistem
şəkilində öyrədilməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Ətraf mühitin mühafizəsinin öyrədilməsi ilə əlaqədar orta
məktəblərdə istifadə oluna biləcək ədəbiyyatlara az rast gəlinir. Ona görə də bu mövzunun
pedaqoji və metodik ədəbiyyatda təhlili baxımından məqalə aktual hesab edilməlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ətraf mühitin Orta məktəblərdə biologiya fənninin
tədrisində ətraf mühitin mühafizəsinin öyrədilməsinin nəzəri problemləri araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təklif və nəticələr orta
məktəblərdə nəzərə alına bilər.
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Исследование изучении охраны окружающей среды в
методическом литературе
Резюме
Согласно исследованиям, недостает материалов, связанных с исследованием об
охране окружающей среды, которые используются в средних школах. Поэтому мы
считаем, что изучение педагогической и методической литературы в то же время
является обязательным. Можно решить проблемы с изучением учебной,
педагогической и методической литературы.
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S. Sadigova

Analysis of teaching of the guarding of the environment
in the methodic literature
Summary
According to the researches, there is a lack of the materials which are related to the study
about the protection of environment that are used at the secondary schools. Therefore, we
think that the study of pedagogical and methodical literature at the same time is a must. It is
possible to solve the problems with studying the educational, pedagogical, and methodical
literature.
Redaksiyaya daxil olub: 09.02.2018
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Bakalavr səviyyəsi üzrə “Azərbaycan dili” fənnin tədrisi
prosesində İslam dəyərlərindən istifadə
Sevinc Kərimova
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Ключевые слова: pелигия, священная книга ислама, образованиe интеллекта,
ценности
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Təhsilin məzmunu dövlət tərəfindən müəyyənləşir və formasından asılı olmayaraq hər bir
təhsil dünyəvi və fasiləsiz olmaqla yanası vətəndaşın, cəmiyyətin, dövlətin maraqlarını əks
etdirir. Təhsil insanın bütün ömür boyu, davamlı olaraq, qırılmadan, ara verilmədən keçdiyi
bir yoldur. Bu bəzən planlı, düşünülmüş, bəzən isə şəxsin özündən asılı olmadan qeyriixtiyari baş verir. Ölkəmizdə təhsil sistemi pərakəndə deyil, qəbul edilmiş qanunlar əsasında
idarə edilir. Bu qanunlar isə milli-mənəvi, ümumbəşəri dəyərlər üzərində köklənən, əldə
edilmiş və sınaqdan çıxarılmış təcrübələrə dayanan, dünyəvi yanaşmayla, beynəlxalq inkişafı
izləyərək müasir təhsil sisteminin yararlılığını artırmağa xidmət edir.
Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Milli Kurikulumu çərçivə sənədində
müəyyən edilmişdir ki, ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi vasitəsilə
Azərbaycan xalqının dili, tarixi, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, mədəniyyəti, adət-ənənələri
haqqında ilkin anlayışların yaradılması təmin olunmalıdır. Ana dilinin tədrisi milli maraqlar
və dövlətçilik baxımından önəm daşıyır, onun tədrisi milli təfəkkürün formalaşmasında
mühüm vasitə hesab olunur. Şagirdlərdə bu vərdiş və bacarıqların aşılanması vəzifəsi
müəllimlərin üzərinə düşdüyü üçün Ali pedaqoji kadr hazırlığı prosesində Azərbaycan dilinin
təlimi üzrə əldə ediləcək bilik və bacarıqların məzmunu və onun tədrisi mühüm rol oyanyır.
Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin humanistlik, demokratiklik, bərabərlik, millilik və
dünyəvilik, keyfiyyətlilik, fasiləsizlik, vəhdətlilik, daimillik, varislik, liberallaşma, inteqrasiya
kimi prinsipləri hər bir təhsil pilləsinin məzmununda yer almalı, tədris prosesinin
qurulmasında əsas təməl olmalıdır. Gənclərin təlim-tərbiyə prosesi çox ciddi, strateji
əhəmiyyətli fəaliyyət sahəsi olduğu üçün elə qurulmalıdır ki, onların təhsili, elmi, düyagörüşü
və mənəviyyatı milli və ümumbəşəri dəyərlərin vəhdəti zəminində formalaşsın. Təhsil verən
hər bir pedaqoq, maarifləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olan hər bir şəxs və ya qurum
fəaliyyətləri çərçivəsində yuxarıda adı çəkilən prinsipləri gözləməli və tətbiq etməlidir.
Bütün zamanlar boyu inanclar ictimai qanunların formalaşmasına və cəmiyyətin idarə
sisteminə daha çox təsir edib. Əslində bu təsir yalnız dini inanc və şəriət qanunları ilə
yekunlaşmır. Eyni zamanda dini baxışları rədd edən bir cox ideologiyalar, məsələn “Leninin
ateist” fikirləri üzərində qurulan ictimai qanunlar da eyni məqsəd daşıyıb. Lakin hər zaman
humanist dəyərlər üzərində qurulan, bütün bəşəriyyət üçün keçərli ola biləcək, təbiətdə və
cəmiyyətdə hər bir canlının varlığını əhəmiyyətli sayaraq ona dəyər verən, haqq və ədaləti hər
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şeydən öndə tutan inanc və prinsiplər, istər konstitutsiya, istərsə də şəriət qanunları ilə idarə
olunan hər bir dövlət quruluşunun təməli olmalıdır.
Cəmiyyət üçün daima arzulanan və tələb edilən humanizm, bəşərilik, dünyəvilk,
tolerantlıq kimi prinsip və qanunlar İslamın əsasını təşkil edir. “Qurani-Kərim”in isə insanlara
çatdırdığı və tələb etdiyi prinsiplər inkişaf etmiş dünya ölkələrinin təməl qanunlar ilə üst-üstə
düşür. Əgər bu gün təhsilimizdə İslami dəyərlərə söykənərək, “Qurani-Kərim”in yalnız şəriət
qaydalarını əks etdirən kitab deyil, həqiqi mənada təbiət, cəmiyyət, ümumilkdə bütün kainat
haqqında olduqca dəyərli elmi-fəlsəfi, ictimai biliklərin daşıyıcısı kimi yanaşsaq həqiqi
mənada dövlətimizin təhsil qarşısında qoyduğu prinsiplərlə çıxış etmiş olarıq. İslam
dəyərlərindən düzgün şəkildə, heç bir qurum və təriqət maraqlarını təbliğ və təziq etmədən
gənclərə verilən təhsil və tərbiyədə istifadə olunmalıdır. Bunun üçün pedaqoqlar
çalışmalıdırlar ki, “Qurani-Kərim”dən istifadə edən zaman onun haqqında yazılan, onu izah
etməyə çalışan elmi-dini ədəbiyyatlardan öncə bu Şəmavi Kitabın özünü oxuyub dərk etsinlər.
Bu əsararəngiz, unikal toplunu dərk etmək üçün insanın bəsirət gözü acıq olmalı, beyni və
ürəyi ilə görməyi bacarmalıdır. “Qurani-Kərimi” o kəs dərk edə bilər ki, insana və insanlığa
dəyər versin. Ətrafında olan hər şeyi, bütün kainatı sevməyi bacarsın və onu qorumağa
çalışsın. Bu gün inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən səsləndirilən bəşəriyyətin qorunması, təbiətin
xilası kimi qlobal çağırışlar min illərdir ki, bu təkrarsız kitabın təməl prinsipidir.
“Yadına sal o zamanı ki, Rəbbin mələklərə dedi: həqiqətən mən yer üzündə bir canişin
(Allahın oradakı nümayəndəsi, ya da oranın nəsli kəsilmiş qədim sakinlərinin canişini)
qoyacağam.” [Bəqərə 30] (A.Mehdiyev və D.Cəfərli).
Fizik, astronom, kimyaçı, riyaziyyatıçı, sosioloq, psixoloq və bir çox elm sahələrinin
insanları zaman-zaman onları düşünməyə məcbur edən sualların cavabını burada tapa bilərlər.
Dünya alimlərinin bir çoxu doğurdan da XX, XXI əsrin kəşfləri sayılan bir çox mühüm
nəzəriyyələrin artıq 1400 il əvvəl “Quran”da əks olunduğunu qəbul edir, təsdiqləyirlər.
“Dağlara baxıb onları donmuş zənn edirsən, halbuki onlar bulud keçdiyi kimi keçib
gedirlər. Bu, hər şeyi bacarıqla edən Allahın gördüyü işdir. Həqiqətən O, etdiyiniz əməllərdən
xəbərdardır.” (“Nəml” surəsi, 27/88)
Bu ayədə Yerin təkcə hərəkət etməsi deyil, onun dövr etdiyi istiqamət də təsvir olunur.
3500-4000 metr yüksəklikdəki bulud topalarının hərəkət istiqaməti həmişə qərbdən şərqə
tərəfdir. Bunun əsas səbəbi Yerin dövr etdiyi istiqamətdir. Məlum olduğu kimi, Yer də
qərbdən şərqə tərəf olmaqla dövr edir. Elmin yaxın dövrlərdə kəşf etdiyi bu həqiqət Quranda
min dörd yüz il bundan əvvəl açıqlanıb.
İslam qanunlarının təzahür tapdığı “Qurani-Kərim”in səmavi kitab olması dəfələrlə elmi
şəkildə təsdiqini tapmış və o bütün zamanlar boyu bəşəri, dünyəvi, elmi, ictimai əhəmiyyətini
insan oğlunun idrakına həkk edilmişdir. Bu gün dünyada dini ayrılığı bəşəriyyət üçün faciə
şəklinə gətirmiş qüvvələr mövcuddur ki, onlar “İslam” və “terroru” az qala sinonim söz kimi
istifadə etməyə çalışırlar. Lakin alim və ya dindar olmadan belə sadəcə səma elçisi olan
“Quran”dan müəyyən surə və ayələri oxuyaraq bunun nə qədər yanlış olduğunu dərk edə
bilərlər. Bütün dünya dillərinə tərcümə edilmiş bu kitab öz səhifələrində bəşəriyyət üçün elə
dəyərli kəlamlar əks etdirir ki, bunu görməyən və dərk etməyən elə səmavi kitabın özündə
vurğulandığı kimi “kar və kordurlar”. “İman gətirənlərdən (müsəlmanlardan), musavi
(yəhudi), isəvi (xristian) və sabiilərdən Allaha, axirət gününə (sədaqətlə) inanıb yaxşı iş
görənlərin mükafatları Rəbbinin yanındadır. (Qiyamət günü) onların nə bir qorxusu olar, nə
də onlar bir qəm-qüssə görərlər” [Bəqərə 62] (Ərəb dilindən tərcümə edənlər "Z.M.Bünyadov
və V.M.Məmmədəliyev").
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“O kəsləri ki, sənə göndərilənə (Qurana) və səndən əvvəl göndərilənlərə (Tövrat, İncil,
Zəbur və s.) iman gətirir və axirətə də şəksiz inanırlar” [Bəqərə 4].
“Quran ondan öncə gəlmiş müqəddəs kitabları təsdiq edən bir həqiqətdir” [Bəqərə 90].
Kicik bir nümunə də olsa bunlar İslamın doğurdan da bəşəri dəyərlərə öncəlik verdiyini
görürük. Bu kimi ayələr isə “Quran”- da olduqca çoxdur.
“(Ya Peyğəmbər!) İman gətirən və yaxşı işlər görən kimsələrə müjdə ver: onlar üçün
(ağacları) altından çaylar axan cənnətlər (bağlar) vardır”, “Ey insanlar! Sizi və sizdən
əvvəlkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, müttəqi olasınız! (Allahdan qorxub pis
əməllərdən çəkinəsiniz!)” [Bəqərə 21].
“O Allah ki, sizin üçün yer üzünü döşədi, göyü isə tavan yaratdı, göydən yağmur endirdi
və onun vasitəsilə sizin üçün müxtəlif meyvələrdən ruzilər yetişdirdi” [Bəqərə 22].
“Şübhəsiz Allah təqvalılarla, yaxşı iş görənlərlədir” [Nəhl. 127] (Ağabala Musayev,
Dürdanə Cəfəlrli, tərcümə )
Bu vaxta qədər “Qurani-Kərim” Ziya Bünyadov, Vasim Məmmədəliyev, Əlixan Musayev,
Nəriman Qasımoğlu, bundan başqa Ağabal Mehdiyev və Dürdanə Cəfərli tərəfindən
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. 114 surədən ibarət olan bu müqəddəs Kitab İslamın
mahiyyətini özündə ehtva edir. Bu gün İslami dəyərlər “Qurani-Kərim”ə istinadən gənclərə
savadlı şəkildə təqdim edilərsə gənclərin təlim-tərbiyəsinə, onlarda intellektual potensialın
bəşəri dəyərlər zəmnində formalaşmasına müsbət təsiri ola bilər. “Bu, (Allah tərəfindən nazil
edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə (Allahdan qorxanlara,
pis əməllərdən çəkinənlərə) doğru yolgöstərən Kitabdır” [Bəqərə 2].
Məqalənin aktuallığı. Günümüzdə gəncləri yad, xüsusi və məqsədli aparıla biləcək
kütləvi təbliğatlardan qorumaq.
Məqalənin elmi yeniliyi. İslami dəyərlərin tədris prosesində istifadəsi dövlətimizin təhsil
qarşısında qoydğu prinsiplər fonunda baş verməsi müəyyənləşdirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Gənclərin dünyagörüşündə, mənəviyyatında
dini dəyərlər və anlayışlara tərəfsiz, mövhumatdan uzaq istiqamət verəcək.
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С. Керимова

Использование исламских ценностей в процессе преподавания
предмета «Азербайджанский язык» уровня бакалавриата
Резюме
Священная книга ислама «Коран», которая всегда передается с помощью
современных научных, логических, философских знаний, а также для привития добрых
моральных ценностей.
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S.Karımova

Use of Islamic values   in the process of teaching the "Azerbaijani
language" subject in bachelor level
Summary
Today, if Islamic values   are presented to young people by referring to the Quran, the
Islamic values   may have a positive effect on the education of young people and the
formation of intellectual potential in human values.
Redaksiyaya daxil olub: 10.01.2018
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İngilis dilini professional məqsədlərlə öyrənən tələbələrdə
sosiomədəni kompetensiyanın inkişaf etdirilməsi
haqqında bəzi mülahizələr
Fəxriyyə Zahidova
fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dоktоrаnt,
Аzərbaycan Dillər Universiteti
E-mail: fakhriyyazahidova@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.G.C. Hüseynzadə,
filol.ü.f.d., dos. A.X. Ramazanova
Açar sözlər: sosiomədəni kompetensiya, ünsiyyət dili, linqvistik savada malik olan,
innovativ ideya və metodlar, tələblərə cavab vermək
Ключевые слова: социокультурная компетенция, язык обучение, лингвистические
образованный, инновативные идеи и методы, соответствовать пребываниям
Key words: sociocultural competence, language of communication, linguistically
educated, innovative ideas and methods, to meet the demands
Qloballaşan dünyada ixtisas dili kimi öyrənilən xarici dildən, xüsusilə də qlobal miqyasda
əsas ünsiyyət dili statusunu əldə etmiş ingilis dilində kommunikativ cəhətdən səriştəli olan,
ixtisas dilinə linqvistik savada malik olan dildaşıyıcıları səviyyəsində yiyələnmiş, yüksək
səviyyəli peşəkar kadrların hazırlanması ixtisası xarici dil olan ali məktəblərin qarşısında
qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. Azərbaycan xarici ölkələrdə çoxşaxəli əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi dünyanın aparıcı dilləri, ilk növbədə müasir dünyada xüsusi rola malik olan və
“lingua franca”, yəni əsas ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edilən ingilis dilinin tamamilə yeni
tərzdə mənimsənilməsini və dilöyrənənlərin yeni keyfiyyətlərə yiyələnməsini tələb edir.
Qloballaşma dövründə “lingua franca” statusunu qazanmış ingilis dilinin kommunikasiya
vasitəsi kimi mənimsənilməli olduğu danılmazdır.
Kommunikativ təlimin günün tələbləri səviyyəsində həyata keçirilməsinə təsir göstərə
bilən amilləri araşdırarkən, ilk növbədə dillərin tədrisi sahəsində çalışan mütəxəssislərin
müasir dövrün tələblərinə uyğun olan səviyyədə hazırlanmasını qeyd etmək lazımdır.
Kommunikativ kompetensiyaya yüksək səviyyədə yiyələnmiş, innovativ ideya və metodları
mövcud sosial-mədəni kontekstə uyğun olan tərzdə tətbiq etməyə, auditoriyada müəllimtələbə və tələbələr arasında münasibətləri düzgün, dövrün tələblərinə uyğun olan şəkildə təşkil
etməyə, tələbələrini ixtisas dili olan xarici dilin mənimsənilməsi prosesinə təşəbbüskar,
marağı olan iştirakçılar qismində cəlb etməyə qadir olmalı, onlara dil sevdirmək, dildə olan
incəlikləri öyrətmək, dildən müxtəlif, həm rəsmi, həm də rəsmi olmayan kontekstlərdə
adekvat şəkildə istifadə etmək, ixtisas dilini mükəmməl şəkildə öyrənməyi onlara öyrətməyi
bacarmalıdır (6).
İxtisas dili olan xarici dildən ünsiyyət məqsədləri ilə istifadə etmək qabiliyyətinin
linqvistik savada malik olan dildaşıyıcıları səviyyəsində dil fakültələri tələbələrində inkişaf
etdirilməsi, onlarda ixtisas dilində kommunikativ kompetensiyanın günün tələbləri
səviyyəsində formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi olduqca vacibdir. Lakin, təəssüflə qeyd
edilməlidir ki, dil fakültələrində, o cümlədən də ingilis dili fakültələrində təhsil alan
tələbələrdə ixtisas dilində kommunikativ kompetensiyanın səviyyəsini qənaətbəxş kimi
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qiymətləndirə bilməz. Əksər hallarda dil fakültələri məzunlarının ixtisas dili olan xarici dildə
kommunikativ kompetensiya səviyyəsini müasir dövrün tələblərinə cavab vermir. Dil
fakültələrində təhsil alan tələbələr ingilis dilinin sistem və struktur xüsusiyyətlərini bilsələr də,
onlarda fikir və ideyalarını, mövqe və münasibətlərini sərbəst, müstəqil, həm linqvistik, həm
də kommunikativ baxımdan adekvat şəkildə bildirmək qabiliyyəti tələb olunan səviyyədə
deyil. Bu cür vəziyyəti şərtləndirən əsas səbəblərdən biri ixtisası xarici dil olan ali
məktəblərdə, o cümlədən də ingilis dili fakültəsində ixtisas dili olan xarici dil tədrisinin
müasir tələblərə cavab verməməsidir. Dünya miqyasında, o cümlədən də Avropa təhsil
məkanında geniş şəkildə müvəffəqiyyətlə tətbiq edilən və olduqca müsbət nəticələr verən
kommunikativ təlim metodikası Azərbaycanda xarici dillərin tədrisində hələ də lazımı yer
tutmamışdır. Kommunikativ təlim sahəsində çoxsaylı əsərlərin müəllifi olan tədqiqatçı alim
Dell Hayms kommunikativ kompetensiyanın dörd əsas komponentdən ibarət olduğunu qeyd
edir: qrammatik (linqvistik) kompetensiya, diskursiv kompetensiya, sosiomədəni
kompetensiya və strateji kompetensiya (5). Qeyd etmək lazımdır ki, kommunikativ
kompetensiyanın bütün komponentləri eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir və hər biri ayrılıqda
müəyyən bir funksiyanı yerinə yetirir. Kommunikativ kompetensiyanın ayrılmaz və olduqca
vacib olan komponentlərindən biri sosiomədəni kompetensiyadır (1). Sosiomədəni
kompetensiya dilin hansı sosio-mədəni məkanda, hansı kommunikativ kontekstdə istifadə
edildiyini, kommunikasiya iştirakçılarının kim olduqları, onların milli mədəni mənsubiyyəti,
sosial statusu, yaş səviyyəsi, mənsub olduqları təbəqə və s. bu kimi olduqca vacib əlamətlərin
nəzərə alınmasını və kommunikasiya prosesinin həmin əlamətlərin nəzərə alınmasını və
kommunikasiya prosesinin göstərilən əlamətləri nəzərə almaqla qurulmasını tələb edir (2).
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ənənəvi olaraq bizim təhsil sistemində qrammatik biliklərin
mənimsənilməsi prioritet hesab olunduğu üçün, bu sahədə aparılan işlər bir çox hallarda
müsbət qiymətləndirilə bilər (4). Son illərdə tələbələrdə ixtisas dili olan xarici dildə danışıq
vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi sahəsində də müsbət xarakterli dəyişikliklərin baş verdiyini
qeyd edərək, diskursiv kompetensiyanın inkişaf etdirilməsi sahəsində də müəyyən müsbət
xarakterli islahatların aparılmasını da vurğulamaq lazımdır. Sosiomədəni kompetensiyaya
gəldikcə, qeyd edilməlidir ki, hətta ingilis dilinin professional məqsədlərlə tədris edildiyi dil
fakültələrində bu sahəyə lazımı diqqət yetirilmir.
Məlum olduğu kimi, dil və mədəniyyət vəhdət təşkil edir, dili mədəniyyətdən,
mədəniyyəti dildən ayırmaq qeyri-mümkündür. Dilə yiyələnmək, bu dilin daşıyıcıları olan
insanların təmsil etdikləri mədəniyyətin öyrənilməsini, mənimsənilməsini tələb edir. Onu da
demək lazımdır ki, “mədəniyyət” çoxmənalı sözdür. Şübhəsiz dili professional məqsədlərlə
öyrənən tələbələr incəsənət əsərləri, musiqi, ədəbiyyat, tarixi abidələr, dildaşıyıcılarının adətənənələri ilə tanış olmalıdırlar (3). Lakin, xarici dili ixtisas dili kimi öyrənən və gələcəkdə
filoloq, tərcüməçi, xarici dil müəllimi olmaq arzusunda olan dil fakültələri tələbələrinə,
deyilənlərlə bərabər, həm də dildaşıyıcılarının yaşadıqları sosial-mədəni məkanda müxtəlif
sosial təbəqələri təmsil edən insanlar tərəfindən riayət edilməli olan verbal və qeyri-verbal
davranış normaları aşılanmalıdır. Dil fakültələrində təhsil alan tələbələrə linqvistik savada
malik olan dildaşıyıcılarına xas olan sosio-mədəni davranış normaları xarici dil tədrisinin
ilkin mərhələsindən aşılanmalı, təhsilin növbəti pillələrində bu istiqamətdə aparılan iş davam
etdirilməli, tələbələrin sosiomədəni kompetensiyası inkişaf etdirilməli və təkmilləşdirilməlidir.
Dil fakültələrində təhsil alan tələbələrdə ixtisas dili olan xarici dildə kommunikativ
kompetensiyaya qloballaşma dövrünün tələbləri səviyyəsində yiyələnməsini və onlarda
müxtəlif sosial-mədəni kontekstlərdə baş verən kommunikasiyada linqvistik savada malik
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olan dildaşıyıcıları cəmiyyətində qəbul edilmiş verbal və qeyri-verbal normalara adekvat
şəkildə riayət etməklə kommunikativ niyyətlərinə nail olmaq qabiliyyətinin inkişaf
etdirilməsini təmin edən əsas şərtlərdən biri onlarda sosio-mədəni kompetensiyanın müasir
dövrün tələblərinə uyğun olan səviyyədə inkişaf etdirilməsidir.
İxtisası xarici dil olan ali məktəblərdə ingilis dilinin tədrisində sosiomədəni
kompetensiyanın müasir dövrün tələbləri səviyyəsində olmaması problemin xarici dillərin
tədrisi metodikasının olduqca aktual və hələ də həllini tapmamış problemlərdən biri olduğunu
təsdiq edir və mövzunun aktual olduğunu sübut edir.
Dil fakültələrinin yuxarı kurs tələbələrində ingilis dilində sosiomədəni kompetensiyanın
inkişaf etdirilməsi prosesinin kommunikativlik, interaktivlik prinsipləri üzərində qurulması,
kommunikativ kompetensiyanın ayrılmaz komponentləri olan qrammatik (linqvistik),
diskursiv və strateji kompetensiyalarla kompleks şəkildə həyata keçirilməsi, təlim prosesinin
tələbələrin ehtiyac, maraq və tələbatlarını nəzərə almaqla təşkil edilməsi, təlim prosesində
istifadə edilən nitq modellərinin dildaşıyıcılarının real həyatda, həm rəsmi, həm də qeyrirəsmi olan şəraitdə istifadə etdiyi nitq nümunələri olması, sosiomədəni kompetensiyanın
inkişaf etdirilməsi prosesinin məqsədyönlü, mərhələli, ardıcıl şəkildə təşkil edilməsi və həyata
keçirilməsi, tapşırıq və çalışmaların autentik xarakterli olması tələbələri müxtəlif sosialmədəni situasiyalarda baş verən kommunikasiya prosesində iştirakını təmin etməsi dil
fakültələrində təhsil alan yuxarı kurs tələbələrində sosiomədəni kompetensiyanın inkişaf
etdirilməsinin daha səmərəli şəkildə təşkil olunmasına və daha uğurlu nəticələrin əldə
edilməsinə xidmət edir.
İngilis dilini professional məqsədlərlə öyrənən yuxarı kurs tələbələrinə sosiomədəni
kompetensiyanın günün tələbləri səviyyəsində aşılanmasına nail olmaq məqsədilə yuxarı
kurslarda ixtisas dilinin tədrisi prosesi məhz bu prizmadan müşahidə və təhlil edilməli və
mövcud problemlər müəyyən edilməlidir. Dil fakültələrinin yuxarı kurslarında təhsil alan
azərbaycanlı tələbələrə ingilis dilində sosiomədəni kompetensiyanın inkişaf etdirilməsinə
yönəldilmiş metodik model yaradılmalı, kommunikativyönümlü, tələbələrin müxtəlif sosialmədəni kontekstlərdə kommunikasiyaya cəlb olunmasını təmin edən tapşırıq və çalışmalar
sistemi işlənib hazırlanmalı və eksperimental yolla aprobasiyadan keçirilməlidir.
Deyilənləri yekunlaşdıraraq qeyd etmək lazımdır ki, qloballaşma dövründə dünya
miqyasında ingilis dilinin tədrisində prioritet məqsədlərdən biri kommunikativ
kompetensiyanın inkişaf etdirilməsi olduğundan dili professional məqsədlərlə öyrənən
tələbələrə sosiomədəni kompetensiyanın dövrün tələblərinə uyğun olan səviyyədə aşılanması
təcrid edilmiş şəkildə deyil, kommunikativ kompetensiyanın formalaşdırılması kontekstində
həyata keçirilməlidir. Sosiomədəni kompetensiyanın inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş tapşırıq
və çalışmalar sistemi autentiklik, kommunikativlik, funksionallıq, tələbə-yönümlülük
prinsipləri üzərində qurulmalı, tələbələrə təqdim edilən mətn və tapşırıqlar asandan çətinə,
sadədən mürəkkəbə doğru, məqsədyönlü, mərhələli şəkildə təqdim olunmalı və yuxarı kurs
tələbələrinə dildaşıyıcılarının riayət etdiyi sosial davranış normalarının aşılanmasını təmin
etməlidir. İngilis dilinin bilavasitə daşıyıcıları olan ingilislərin yaşadıqları sosial-mədəni
məkanda qəbul edilmiş sosial davranış normalarını əks etdirən materialların təqdim edilməsi
tələbələrə linqvistik və praqmatik imkanlarına uyğun olan, İngiltərənin ingilislərin
mədəniyyətini əks etdirən mətnlərinin təqdim edilməsi, tələbələrə müvafiq sosial-mədəni
kontekstə uyğun olan verbal və qeyri-verbal sosial davranış normalarının aşılanmasına
yönəldilmiş dilöyrənənlərin milli-mədəni mənsubiyyətini nəzərə almaqla işlənilmiş tapşırıq və
çalışmalar sisteminin təlim prosesinə məqsədyönlü, sistemli, ardıcıl şəkildə tətbiq edilməsi dil
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fakültələrində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrdə ingilis dilində sosiomədəni
kompetensiyanın inkişaf etdirilməsinə təkan verən əsas amillərdir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə qarşıya qoyulan başlıca məqsəd ingilis dilini professional
məqsədlərlə öyrənən tələbələrdə sosiomədəni kompetensiyanın inkişaf etdirilməsi haqqında
bəzi problemlərin geniş dil materialları əsasında öyrənilməsidir.
Bizim məqsədimiz ixtisası xarici dil olan ali məktəb tələbələrində ingilis dilində
sosiomədəni kompetensiyanın inkişaf etdirilməsinin nəzəri aspektlərinin araşdırılması,
azərbaycanlı tələbələrə ingilis dilində sosiomədəni kompetensiyanın aşılanmasına yönəldilmiş
metodik modelin və çalışmalar sisteminin hazırlanmasıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq ingilis dilinin tədrisi prosesinin sosio-mədəni
aspektləri geniş dil materialları əsasında öyrənilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali məktəblərin filologiya fakültələrində
ingilis dilinin öyrənilməsi ilə bağlı xüsusi kursların aparılmasında müəllim, tələbələr tərəfindən
istifadə oluna bilər.
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Формирование социокультурной компетенции в условиях
обучение английскому языку как специальности
Резюме
Статья посвящена исследованию проблемы формирования социокультурной
компетенции в условиях обучения английскому языку как специальности.
Рассмотрение проблемы предполагает решение ряда основополагающею вопросов,
наиболее важным из которых является необходимость строить процесс обучения
социокультурному аспекту коммуникативной компетенции с учетной конкретных
условий, в которых происходит обучение английскому языку и его изучение. В
подавляющем большинстве случаев, в которых происходит обучение английскому
языку как специальности, основная задача заключается в создание благоприятных
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условий для формирования у студентов рецептивных и продуктивных возможностей
использовать язык на уровне интеркультурного обучение.
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F. Zahidova

Some Thoughts on Teaching Sociocultural
Competence in EPP Contexts
Summary
The article deals with teaching sociocultural competence in EPP (English for professional
purposes) contexts. There are a number of fundamental issues, foremost of which is the urgent
need to base any claims about teaching sociocultural competence in English on empirical
evidence drawn from the communication context (in our case EPP) for which the claims are
being made one of the most urgent problems of teaching adequate sociocultural competence
to students during their English learning phrase in the majority learning contexts is precisely
how to give students learning English for professional purposes the productive and receptive
opportunities essential to prepare them for international communication.
Redaksiyaya daxil olub: 11.01.2018
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Görkəmli pedaqoqların vətən haqqında fikirləri doğma yurda
məhəbbət tərbiyəsində qiymətli mənbə kimi
Zenfira Vəliyeva
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun dosenti
Ayşad Əsgərli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. P.M. Həsənova,
ped.ü.f.d., dos. G.V. Sultanova
Açar sözlər: vətənə məhəbbət, milli dəyər, vətənpərvərlik
Ключевые слова: любов к родине, национальная ценность, патриотизм
Key words: love to homeland, national value, patriotism
Vətənə sədaqətlik, xalqa, milli və mənəvi sərvətlərinə, Vətənə, xalqa, doğma torpağına,
yurduna məhəbbət, adət-ənənələrinə hörmət Azərbaycan xalqının nəcib əxlaqi
keyfiyyətlərindəndir.
Bəşəriyyətin tarixi inkişafında vətənpərvərlik hissinin mahiyyəti və təzahür formaları
yaşayış şəraitindən və insanlar arasında olan əlaqələrin dəyişməsi ilə bağlı olaraq dəyişmiş və
inkişaf etmişdir. Bütün xalqlar kimi, Azərbaycan xalqı da öz doğma yurdunu, Vətənini qızğın
məhəbbətlə sevmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev dəfələrlə çıxışlarında demişdir: “Gənclərimiz bizim
tariximizi, keçmişimizi, dilimizi yaxşı bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi,
tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır.
Vətənə sadiq olmaq, Vətəni sevmək, torpağa, yurduna bağlı olmaq - budur Vətənpərvərlik”
(3).
Görkəmli şəxsiyyətə görə xoşbəxt uşaqlığı xalqın həyatından, onun ictimai quruluşundan
və qanunauyğunluqlarından ayırmaq olmaz. Uşaqlar təkcə ailə mühitini deyil, ictimai həyatın
müxtəlif sahələrini görür, onlardan təsirlənir. İctimai həyatda baş verən hadisələr şüurlu,
qanunauyğun və elmi əsasda qurulan ləyaqətli insan tərbiyə etmək asan olar. Çünki uşaqların
ləyaqətli bir vətəndaş kimi tərbiyə olunması bunu tələb edir.
Qabaqcıl maarifpərvərlər və görkəmli pedaqoqlar gənc nəslə doğma yurda məhəbbət və
vətənpərvərlik hissinin hələ kiçik yaşlarından aşılamağı məsləhət görmüşlər. Onlar bu hissi
əməksevərliklə doğma yurdun və vətənin xeyrinə iş görməklə əlaqələndirmişlər.
Azərbaycan xalqının vətənə məhəbbət hissi çox qədim zamanlardan “Doğma yurd şirin
olar”, “Hər kəsə öz Vətəni əzizdir”, “Hər quşun öz yuvası istidir”, “Torpaq qüvvətli olar” və
s. atalar sözlərində öz ifadəsini tapmışdır.
Bu baxımdan xalqımızın soy-kökünün qədimliyindən, mənəvi zənginliyindən xəbər verən
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanını öyrənmək olduqca aktualdır. Soy-kökümüzün güzgüsü,
əxlaq kodeksi sayılan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı zamana görə bizdən ən uzaq dövrdən
xəbər verən hikmətli bir kitabdır. Əjdər Ağayev haqlı olaraq onu milli tərbiyə məktəbi
adlandırır. O, göstərir ki, bu dastan türk-oğuz xarakterini, məişətini, mənəviyyatını, şəxsifərdi xüsusiyyətlərini, onların həyat, insan, əməl, fəaliyyət haqqında baxışlarını anlamaq üçün
ən gözəl mənbədir (1, 104).
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Dastan epos olmaq etibarilə onun əsas ideyasını vətənpərvərlik təşkil edir. Belə ki, insan
cəmiyyətinin formalaşmasının ilkin mərhələsində aləm haqqında təsəvvürlərin birinci qatı
mifologiyada cəmlənmişdir. Sonrakı qat isə epos adlanır. Epos etnoslararası münasibətlərin,
münaqişələrin və müharibələrin nəticəsi olaraq yarandığından onun əsas ana xəttini, ideyasını
qəhrəmanlıq, qoçaqlıq, cəsurluq, yurdsevərlik təşkil edir. Tariximizi, məişətimizi, adətənənələrimizi əks etdirən, milliliklə bəşəriliyi özündə birləşdirən bu dastan Azərbaycan
xalqının insanpərvər, yüksək humanist keyfiyyətlərə malik, saf və təmiz ailəyə sahib olma
meyillərini əks etdirir. Düşmən təcavüzünə məruz qalmış torpaqlarımızı işğal edənlərə,
tariximizi saxtalaşdıranlara, mənəvi mədəniyyət nümunələrimizə zorla sahib çıxmaq
istəyənlərə tutarlı tarixi bir zərbədir “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı.
Şifahi xalq ədəbiyyatında Vətən sevgisini tərənnüm edən “Koroğlu” dastanından,
bayatılardan, atalar sözlərindən təsirli misallar göstərmək olar. Xalq arasında belə bir bayatı
geniş yayılmışdır:
Aşıq Vətən yaxşıdır,
Köynək kətan yaxşıdır.
Qürbət cənnət olsa da,
Yenə Vətən yaxşıdır.
Xalqımız Vətənin qədrini həmişə bilmiş və onu əziz tutmuşdur. Öz Vətənini dərin
məhəbbətlə sevən Azərbaycan xalqı həmişə yadellilərə qarşı qəhrəmanlıqla vuruşmuşdur.
Babək, Cavanşir, Koroğlu, Nəbi, Həcər, Gültəkin, Mübariz, Fərid və yüzlərlə
qəhrəmanlarımız zəhmətkeş xalqla birləşib vətənimizin azadlığı uğrunda zülm və
soyğunçuluğu aradan qaldırmaq üçün mətanətlə vuruşmuşlar.
Nizami Gəncəvi Azərbaycan xalqının mübariz keçmişini, Vətəni uğrunda düşmənlərə
qarşı mətanət və cəsarətli çıxış edən azərbaycanlı oğul və qızları öz əsərlərində dərin
məhəbbət və böyük ehtirasla təsvir etmişdir.
Azərbaycan xalqının böyük oğlu M.F. Axundovun əsərlərində də vətənpərvərlik
məsələləri xüsusi yer tutur.
Görkəmli şair A. Səhhət “Vətənim” şeirində öz fikrini belə ifadə etmişdir :
Vətəni sevməyən insan olmaz,
Olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Bu misallarda şair insanlıq üçün ən böyük meyarı doğma yurda, Vətənə məhəbbətdə görür,
bu nəcib hissdən məhrum olanlarda “vicdan olmaz” deyir.
H. Vəzirov “Quzğunlar” adlı məqaləsində vətənin qədir-qiymətini bilmək, onu əziz
tutmağın əhəmiyyətindən danışaraq ürək ağrısı ilə yazırdı: “Amandır, quzğunlar.Vətən əldən
gedir, yaman günlərə qalarıq, balalarımızın xatirinə, gələcəkdə övladlarımızın xatirinə rəhm
edin vətənə, rəhm edin millətə, əl çəkiz mürətəd işlərdən, yoxsa, gələcək tarixdə adınız
çəkiləndə lənət oxunacaqdır” (5).
İctimai həyatın gözəlliyi haqqında uşaq şüurunda formalaşan anlayışlar, onda doğma
yurda məhəbbət hissinin güclənməsinə müsbət təsir göstərir. Uşaq tədricən doğma yurdunun
təbiətinə, möhtəşəm və yaraşıqlı binalarına, baharda yaşıllaşan, payızda saralan ağaclarına,
əlvan çiçəklərinə bağlanır: onda yaşadığı yerin hər yerdən yaxşı və yaraşıqlı olduğu əqidəsi
yaranır. Lakin məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda vətənpərvərlik hissini onun yaşadığı mühitin
gözəlliyi ilə məhdudlaşdırmaq düzgün olmaz.
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Uşaq doğma yurda, Vətənə məhəbbət hissini əsasən yaşlıların təbiətə, doğma yerlərə
münasibətini nümunə əsasında mənimsəyir. Məsələn, ata-anası ilə bulvara, parka gəzintiyə
çıxan 5 yaşlı uşaq gündən-günə gözəlləşən, yaşıllığa qərq olan bu yer, Xəzər, sahilə can atan
qırçın ləpələr, dənizin işərisinə doğru uzanan körpü və s. haqqında valideynlərinin
söhbətlərini dinlədikcə, həmin xoş mənzərəyə onların gözü ilə baxdıqca çox şeylər duyur.
Uşaq hiss edir ki, bu gözəllik, bu möhtəşəm binalar, dənizdə üzən nəhəng gəmilər, neft
buruqları öz-özünə əmələ gəlmir, yaşlıların əməyi ilə yaradılır. Bu mənada belə gəzinti və
söhbətlər zamanı anlayış və xəyalına düzgün istiqamət vermək, ona aydın olmayanları
aydınlaşdırma, gördüyü yerlərin bu günü və gələcəyi haqqında aydın, səlist dillə izahat
vermək zəruri və faydalıdır.
Bununla yanaşı, uşağı ancaq anlamaq, mühiti seyr etmək səviyyəsində saxlamaq düzgün
olmaz. 5-6 yaşlı uşağı evdə və uşaq bağçasında yaşıllığa, habelə ev və çöl quşlarına qulluq
etməyə həvəsləndirmək də çox vacibdir. Təbiəti qorumaq, əməyi sevmək, əmək adamlarına
rəğbətlə yanaşmaq, əşyalarla ehtiyatla davranmaq və s. kimi hisslər bu prosesdə formalaşır və
tədricən inkişaf edir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda doğma yurda məhəbbət və vətənpərvərlik hissi aşılamaq
üçün aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirmək lazımdır:
— Uşaqlarda kiçik yaşlardan doğma və gözəl yurdumuza, qəhrəman xalqımıza məhəbbət
hissi tərbiyə etmək.
— Məktəbəqədər yaşdan Vətən üçün zəhmət çəkməyə, ailədə, uşaq bağçasında uşaqların
yaşlarına müvafiq özünəxidmət və faydalı əməkdə iştirak etmək vərdişi yaratmaq.
— Vətənimizdə yaşayan qardaş xalqlara məhəbbət və rəğbət hissi aşılamaq.
— Kiçik yaşdan öz Vətəninin sərvəti, əzəməti və gözəlliyi ilə fəxr etmək, daha doğrusu,
milli iftixar hissi tərbiyə etmək.
— Məktəbəqədər yaşdan uşaqlarda Vətənimizin düşmənlərinə, millətçilərə qarşı nifrət
hissi oyatmaq.
Beləliklə, məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda vətənpərvərlik hissinin əmələ gəlməsində ictimai
mühitlə tanışlığın müstəsna əhəmiyyəti vardır. Çünki, uşaq üçün Vətən ailədən, yaşadığı
mühitdən, doğma yurddan başlayır.
Məqalənin aktuallığı. Şərh etdiyimiz məsələlər hər zaman aktualdır. Gənclərin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, ulu babalarımızdan bizə miras qalmış zəngin
mənəvi irsimizi öyrənmək, onun elmi mahiyyətini açmaq müasir dövrdə xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Bu mənada milli-mənəvi dəyərlərimizin, tarixi köklərimizin araşdırılması və
təbliğinə dərindən bələd olmaq olduqca aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Klassik pedaqoqların vətənpərvərlik haqqındakı fikirlərinin
qloballaşma dövründə də öz əhəmiyyətini itirməməsi, indi də qüdrətli mənbə mövqeyində
olması elmi şəkildə əsaslandırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təkli və nəticələrdən
məktəbəqədər sahə üzrə çalışanlar və uşaq birliyi rəhbərlərinin işinin yenidən qurulmasında
istifadə oluna bilər.
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Мнении выдающиеся педагогов о Родине как ценный
источник в воспитании любви к родной край
Резюме
Чувств любовь и искренность к Родине должен осуществляться ребятам с младших
лет. Многоценные примеры устных и письменных литературы, а также фольклор
Азербайджана является ценным источником в любви к своей Родине и родной край.
Z. Valiyeva, A. Asgarli

Thoughts about country of the notable pedagogues as
valuable source to native country in the love upbringing
Summary
The sense of love and affection for homeland must be taught children who are our future
from their early years. The rich folklore of Azerbaijan, the sample of oral and written
literature are very valuable source for children to teach them the sense of love and
commitment to native land.
Redaksiyaya daxil olub: 13.02.2018
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Vətənpərvərlik tərbiyəsində “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanı elmi mənbə kimi
Xatirə Pənahlı
Bakı Qızlar Universiteti
E-mail: xatire.penahli@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. G.V. Sultanova,
ped.ü.f.d., dos. P.M. Həsənova
Açar sözləri: pedaqogika, dastan, tərbiyə, dəyərlər, elm, dünyagörüş
Ключевые слова: педагогика, сага, взрастить, ценности, наука, мировоззрение
Key words: pedgogy, story, educate, values, science, outlook
Türkün inamı, əxlaqı, eşqi, ailə, yurd və dövlət haqqında anlayışları, mənəvi böyüklüyü
dastanlarda öz əksini taparaq nəsillərdən-nəsillərə keçmişdir.
Dastanlarda türk uşaqları ilahi bir işıqdan doğulur. Qara xanın yaratdığı aləm işıq
aləmidir, dənizdən çıxan qadın xəyalı işıqdan yoğrulmuşdur. Oğuz doğulduğu zaman onun
üzü mavi işığa çalırdı, arvadı göydən enən bir işıqdan doğulmuşdur.
Türkün işıq sevgisi, suya, ağaca, təbiətə pərəstişi onun ilkin inamlarının əks-sədasıdır.
Tanrının ilk dəfə doqquz insanı doqquzbudaqlı bir ağacın altında yaratması inamı, Oğuzun
Qağanın Göy, Dağ, Dəniz adlı oğlanlarının ağac koğuşunda dünyaya gəlməsi, başqa bir ağac
koğuşunda doğulan uşağa Qıpçaq adı verilməsi və s. etiqadları türkün təbiətə məhəbbətinin
rəmzidir, öz mənşəyini təbiətlə bağlamaq arzusu ilə bağlıdır.
Vətənpərvərlik insanın öz vətəninə sevgi və sədaqətindən, onun tarixi, milli və mədəni
dəyərləri üçün qürur hissi keçirməkdən, doğma vətənin siyasi, iqtisadi və mədəni tərəqqisi
naminə çalışmaqdan və onun müdafiəsinə hər an hazır olmaqdan ibarətdir.
Vətənpərvərlik hissi insanda uşaqlıqdan tərbiyə edilməli, kiçik yaşlarından aşılanmalıdır.
Bu, ailədən başlasa da, sonra uşaq bağçalarında və orta ümumtəhsil məktəblərində paralel
şəkildə davam və inkişaf etdirilir. Orta məktəblərdə keçirilən ədəbi və mədəni tədbirlər uşaq
psixologiyasına daha çox və tez təsir göstərir. Ədiblərimizin vətənin tərənnümü və
vətənpərvərlik ruhunda yazdığı şeirlərinin müsabiqəsini təşkil etmək, nəsr əsərlərindən
tamaşalar səhnələşdirmək, vətənə sədaqət, onun maddi və mənəvi dəyərlərini qorumağı təbliğ
etmək vətənpərvərlik hisslərinin formalaşdırılmasında əvəzsiz rol oynayır. Keçirilən
tədbirlərdə bayramlarımızdakı adət-ənənələrin, xalq dramları və oyunlarının təşkil olunması
və göstərilməsi uşaqkən məktəblilərə aşılanır və onların milli ruhda tərbiyə olunmasına təkan
verir.
İndiki tarixi mərhələdə Azərbaycan gənclərində vətənpərvərlik hisslərinin formalaşması
Azərbaycan üçün milli demokratik dövlət quruculuğu ilə sıx bağlılıqda olmalıdır. Vətənə
məhəbbət hər şeydən əvvəl dövlət quruculuğunda fəal iştirakda ifadə olunmalıdır. Doğma
yurda sədaqət hər şeydən əvvəl mövcud çətinliklərdən qorxmayıb vətəndaşlıq mətanəti
göstərmək deməkdir. Vətənin maraqlarını qorumaq istəyi müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünü,
millətin maddi və mənəvi dəyərlərini qorumaq kimi başa düşülməlidir. Bütün bunların
mənəvi-əxlaqi stimullaşdırıcısı isə vətənin keçmişi və indiki tarixi haqqında obyektiv biliklərə
əsaslanan qürur hissi olmalıdır.
Azərbaycan türklərinin etnik mənşəyini, dilini, ümumiyyətlə, mədəniyyət tarixini
öyrənmək baxımından “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları böyük elmi əhəmiyyətə malikdir.
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“Kitabi-Dədə Qorqud” oğuzların, ilk növbədə Azərbaycan türklərinin yazılı yaddaşıdır. O,
türklərin Ön Asiyada o cümlədən, Cənubi Qafqazda qədim dövrlərdən məskunlaşmasını sübut
edən, əsl elmi tarixi əhəmiyyəti hələ tam şəkildə müəyyən edilməmiş ən əhəmiyyətli ilkin
qaynaqlardan biridir. Onun dili oğuz türklərinin dilidir. Təsadüfi deyildir ki, kitabın Drezden
nüsxəsinin üzərində onun məhz oğuz dilində yazıldığına işarə edilmişdir: “Kitabi-Dədəm
Qorqud alə lisani taifeyi oğuzan”.
Türkiyə tədqiqatçısı M.Ergin “Kitabi-Dədə Qorqud”a yazmış olduğu ön sözdə xüsusi
olaraq, qeyd edir: “Türk ədəbiyyatı tarixininən böyük alimi Fuad Köprülünün dərslərində
söylədiyi bir söz vardır: “Bütün türk ədəbiyyatını tərəzinin bir gözünə, Dədə Qorqudu o biri
gözünə qoysanız Dədə Qorqud ağır gələr”(1, X).
“Kitabi-Dədə Qorqud” tarixçilər və etnoqraflar üçün böyük maraq kəsb edir. Bu abidə
Azərbaycanın etnotarixi keçmişi ilə bağlı ilkin yazılı qaynaqlardan biridir. O, İslamın
yayılmağa
bağladığı
ilk
dövrlərdəki
tariximizin,
kökümüzün,
məskənimizin
müəyyənləşdirilməsi üçün son dərəcə etibarlı və mötəbər bir qaynaqdır. Həmin boylarda əks
olunan tariximiz Azərbaycanın şimalında, cənubunda, Şərqi Anadoluda, Borçalıda, indi
Ermənistan adlanan Qərbi Azərbaycanda qədim dövrlərdən türklərin yaşadıqları ərazilərin
coğrafi adlarında, toponimlərində, hidronimlərində hifz olunmuşdur. Dastanın dili bəzi arxaik
ifadələr istisna olunmaqla, bu gün hər bir Azərbaycan türkünün başa düşdüyü aydın və doğma
dilidir.
Dünya qorqudşünaslığı “Kitabi-DədəQorqud”un istər etnik mənşə, dil və məfkurə, istərsə
də tarixi-coğrafi baxımından Azərbaycan türklərinə mənsub olması fikrini qəti şəkildə qəbul
etmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan türklərinin etnik tarixidir, onun tarixi
coğrafiyasıdır. O, bütöv bir xalqın qəhrəmanlığını özündə əks etdirən bir eposdur və
Azərbaycan türklərinin etnik yaddaşının və arxaik təfəkkürünün öyrənilməsi baxımından
olduqca qiymətlidir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” boyları “türk törəyiş əfsanəsi”, “özünü dərketmə”, “dil birliyi”,
“söykökü birliyi” ilə bağlı elementləri özündə vəhdət halında birləşdirir. Onun bir tarixi
mənbə kimi əhəmiyyəti də məhz bundan ibarətdir. Elə buna görə də Sovet hakimiyyəti
dövründə, 1957-ci ilə qədər bu eposun öyrənilməsinə qadağa qoyulmuşdur.
Dastanda Azərbaycan xalqının söykökündən bəhs edilir, mənəvi dəyərlərini özündə əks
etdirir. Milli-mədəni təfəkkürümüzün ensiklopediyası sayılan “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanları xalqımızın qəhrəmanlıq tarixidir. Türk xalqlarının mədəniyyətini, milli dəyərlərini
özündə cəmləşdirən bu dastan dünya alimlərinin də diqqətini çəkmişdir. Dastanın
mahiyyətinə endikdə görə bilərik ki, o yalnız türk xalqlarının mədəniyyətini əks etdirməklə
qalmır, eyni zamanda, ümumbəşəri anlam da daşıyır. Dünya səviyyəsində bu dastanın
öyrənilməsinin çox müsbət yanı vardır ki, onlara misal olaraq Azərbaycan xalqının milli
kimliyinin, milli dəyərlərinin tanınmasıdır. Və bütün bunlar türk xalqlarına məxsus əxlaqı,
dini, mənəvi keyfiyyətlərin tədqiqinə səbəb olub. Xalq yazıçısı Anarın dediyi kimi, “Hər bir
xalqın ədəbi irsi nə qədər zəngin olsa da, ya bir, ya iki ana kitaba malikdir. “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanı Azərbaycan xalqının mənşəyini, mənliyini, məskənini təsdiq edən, keçmişini
və gələcəyini müəyyənləşdirən, fəlsəfi və əxlaqi baxışlarını, dünyagörüşünü, etik və estetik
dəyərlərini göstərən, xasiyyətinin, məcazının, davranışının ən incə psixoloji çalarlarını açan,
torpağın ətrini və rəngini, dağlarının əzəmətini, meşələrinin, çaylarının, bulaqlarının
sərinliyini, çöllərinin, düzlərinin genişliyini canlandıran şah əsəridir”
Zaman keçdikcə dastan pedaqoji aspektə araşdırılmağa başlanılmışdır. Bu baxımdan Ə.Ağayev,
Ə.Həşimov, Ş.Məmmədov, R.Hüseynzadə və başqalarının araşdırmaları əhəmiyyətlidir.
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Dastanda maraq doğuran maraqlı cəhətlərdən biri də oğuzların tərbiyə sistemidir. Bu
sistemin əsas qolunu isə oğuz gənclərinin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi təşkil edir. Dastanda
bu cəhətə daha çox önəm verilməsini professor Pənah Xəlilov belə əsaslandırır: “Dədə
Qorqud” qəhrəmanlıq dastanıdır və gənclərin təhsil zamanı göstərdiyi səyi, istedadı təsvir
etməkdən daha çox onun igidliyi, şücaəti, döyüş məharəti, alplıq hünəri, alpların məşqləri,
güləşləri, bir-birini sınamaları təsvir və tərənnüm üçün tipik sayılır”.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı üzərində tədqiqatçı P. Həsənova da araşdırma etmiş və
dissertasiya işini bütövlükdə bu mövzuya həsr etmişdir. Araşdırmalarından məlum olmuşdur
ki, şəxsiyyətin formalaşması probleminin həllində bu dastanın möhtəşəm tərbiyəvi mahiyyəti
vardır.
Dastanda böyüklərə, valideynlərə hörmət, doğma yurda, vətənə, torpağa məhəbbət
tərbiyəsi tam dolğunluğu ilə aydın şəkildə verilmiş və bu məsələlərin müasir baxımdan dərk
olunması, həmin tərbiyəvi hisslərin yeni nəsillərə ötürülməsi vacibdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ilə bağlı H.F.Dits, C.Lyunsun, V.Bartold, M.Ergin,
Ə.Dəmirçizadə, S.Əlizadə, Ş.Cəmşidov, K.Abdullayev, N.Cəfərov, T.Hacıyev və digər
alimlər müxtəlif aspektlərdə tədqiqatlara aparmışdır.
“Kitabda vətənpərvərlik motivləri Bayandır xan, Qazan xan, Bamsı Beyrək və digər Oğuz
qəhrəmanlarında daha çox müşahidə olunur. Döyüşə hazırlıq, ana vətənin müdafiəsi kimi
məsələlərə isə boyların hər birində yer ayrılır.Bu məsələləri təbii ki, oxumaq, öyrənmək,
tədqiq etməklə kifayətlənmək olmaz. Bu gün həmin məsələlərə təhsil müəssisələrində,
ailələrdə xüsusi diqqət verilməsi vacibdir.
Bu gün hər bir Azərbaycan övladını itirilmiş torpaqlarımızın düşməndən azad edilməsi,
ərazi bütövlüyümüzün bərpası, Azərbaycanın qüdrətli dövlət kimi möhkəmləndirilməsi və
inkişafı məsələləri düşündürür. “Kitabi-Dədə Qorqud” bu baxımdan nəsillərdə dövlətçilik
şüurunun, milli köklərə bağlılıq hissinin formalaşdırılmasında zəngin mənbə rolunu oynayır.”
İntiqam Cəbrayılovun sözlərindən anlamaq olur ki, Hər cür tərbiyə, o cümlədən də hərbivətənpərvərlik tərbiyəsi cəmiyyət qarşısında ailənin ən mühüm vəzifəsi hesab edilir. Hətta
oğuz gənclərinin adqoyma mərasimi də onların igidliyi, göstərdiyi hünərlə bağlıdır. Oğuz
adətlərinə görə uşaqlara göstərdiyi hünərə uyğun el ağsaqqalı Dədə Qorqud ad verir.
Əlavə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, dastanda mərdlik, igidlik dərslərini təkcə oğlanlar
deyil, qızlar da keçirlər. Dastandakı qadın qəhrəmanlar da at minməyi, ox atmağı, qılınc
qurşanmağı, güləşməyi bacarır, lazım gəldikdə döyüşə də girərək mərdliklə vuruşaraq
düşmənə qalib gəlirlər. Dastanın əsas qadın qəhrəmanları: Dirsə xanın xatunu, Burla xatun,
Banuçiçək, Selcan xatun belə qadınlardandır.
Vətənpərvərlik, döyüş ənənələri, cəsurluq, igidlik dastanın bütün ruhuna hakimdir.
Gənclərin tərbiyəsində başlıca prinsip vətənə məhəbbət, düşmənə nifrət hissinin aşılanması,
döyüş silahlarından istifadə qabiliyyətinin formalaşdırılması və fiziki tərbiyədir. Polad biləkli,
şir cüssəli oğuz igidləri nəinki düşmənə, hətta vəhşi heyvanlara da qalib gəlirlər: həm gücləri,
həm də ağıl və düşüncələri ilə.
Dastanın pedaqoji mahiyyətindən, aparılan araşdırmalardan anladıq ki, müasir
gənclərimizdə vətənpərvərlik keyfiyyətlərini formalaşdırmaq üçün siyasi və ictimai tərbiyə
işinin effektliyini artırmaq, onların dünyagörüşünü inkişaf etdirmək, milli-mədəni folklor
nümunələrimizdən örnəklərlə özünütərbiyəsinə diqqəti artırmaq, sosial əhəmiyyət kəsb edən
ideyaların, normaların və prinsiplərin mənimsənilməsinə yönəldilmiş fəallığı stimullaşdırmaq
vacib milli-psixoloji problemdir.
Beləliklə, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq insanda ilk vaxtlarda vətənpərvərlik hisslərini
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gücləndirir və sonrakı mərhələlərdə insanın əsl vətəndaş olmasında birbaşa rol oynayır.
Məqalənin aktuallığı. Tədqiqatlar göstərir ki, təkcə müasir dövr materialları,
texnologiyaları, innovasiyaları deyil də qədim mədəni nümunələrimiz, dastanlar, nağıllar və
başqa xalq yaradıcılıq nümunələrimizin pedaqogikada rolu böyükdür. Və qətiyyətlə qeyd edə
bilərik ki, şəxsiyyətin inkişafı tarixi, mədəni zəmin üzərində qurulmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə əks edilmiş fikirlər, tədqiqatlar “Kitab-i Dədə
Qorqud” dastanının təkcə dövrümüz üçün deyil, eyni zamanda gələcək nəsillər üçün də
pedaqoji prosesdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əks olunmuş yeniliklər milli-mənəvi
dəyərlərimizin öyrənilməsində dastanların, xüsusilə “Kitab-i Dədə Qorqud” dastanın elmi,
mənəvi mahiyyətini göstərir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Эпос «Китаби-Деде Горгуд» как научный источник в
патриотическом воспитании
Резюме
В статье рассматривается место эпоса «Китаби-Деде Горгуд» в педагогике.
Исследователи ссылаются на свои исследования. Подчеркивается важность роли
личности в развитии личности. Его концептуальная сущность воспринимается как
образовательная основа образования.
Kh. Panahli

The epic "Kitabi-Dede Gorgud" in patriotic education
is a scientific source
Summary
The article deals with the place of the epic "Kitabi-Dede Gorgud" in pedagogy.
Investigators are referred to their research. The importance of the role of personality in the

168

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

development of the personality is emphasized. Its conceptual essence is perceived as the
educative basis of education.
Redaksiyaya daxil olub: 13.01.2018

H. Zərdabinin Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq
uğrunda mübarizəsi
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H. Zərdabinin maarifçilik fəaliyyəti çoxşaxəli, çoxistiqamətli xarakter daşıyır. O, gah alim,
gah hüquqşünas, gah pedaqoq, gah publisist, gah kənd təsərrüfatı mütəxəssisi, gah qəzet
redaktoru və ya müxbir, gah duma deputatı, gah ictimai xadim və s. kimi fəaliyyət göstərir.
Gah xeyriyyə cəmiyyəti yaradır, gah teatr işləri ilə məşğul olur, gah qəzet nəşr etməyə
təşəbbüs göstərir. Bir sözlə, vətənpərvər ziyalı ətalət girdabında uyuyan həmvətənlərini
səfsətə və cəhalət yuxusundan qurtarmaq üçün zamanın tələbinə uyğun olaraq hər nə
mümkünsə, onu da edir. Xalqı maarifləndirmək, onu yeni dövrün ab-havasına müvafiq
surətdə tərbiyələndirmək yolunda bir sıra gərəkli tərbiyə vasitələrinin yaradılması və inkişafı
naminə fədakarlıqla çalışır. Həmin vasitələr sırasında aşağıdakıları xüsusilə qeyd etmək olar:
xeyriyyə cəmiyyətləri, milli teatr və milli mətbuat yaratmaq; yeni – Avropa tipli təhsil
ocaqları, məktəblər açmaq və xalqın övladlarını bu məktəblərə cəlb etmək; kütlə arasında
şifahi şəkildə təbliğat-təşviqat aparmaq və s.
Azərbaycanda ilk xeyriyyə cəmiyyətinin, milli teatrın və milli mətbuatın bünövrə daşını
qoyan H. Zərdabidir.
Doğrudur, qədim və orta əsrlərdə Azərbaycanda müəyyən xeyriyyəçilər olmuşlar. Lakin
müasir mənada, yəni təşkilati anlamda, cəmiyyət formasında ilk xeyriyyə cəmiyyətinin
yaradılmasının təşəbbüskarı bu böyük maarif mücahididir. O, həmin təşəbbüsə ilk dəfə 1871ci ildə Bakı realnı gimnaziyasında müəllim işləyərkən girişmişdir. Bu barədə müəllif 1905-ci
ildə “Həyat” qəzetində (25 noyabr, 8 dekabr) dərc olunan “Cəmiyyəti – xeyriyyə binası” adlı
məqaləsində yazır: “1871-ci sənədə mən də bizim müsəlmanlar üçün bir belə cəmiyyətixeyriyyə nizamnaməsi” tərtib edib və bir neçə qeyri-adamlara da onun ərizəsinə qol çəkdirib,
sərdara verib təsdiq elətdirdim. Amma mənim çağırışıma nə ki, bir qeyri-müsəlman, hətta
ərizəyə qol çəkənlər də gəlmədi” (6).
AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda H. Zərdabinin fondunda saxlanılan və “Həsən bəy
Zərdabinin bioqrafiyası və epistolyar irsi” (Bakı, 2006) kitabına da daxil edilən bir məktubdan
bəlli olur ki, vətənpərvər pedaqoq belə bir cəmiyyət yaratmaq təşəbbüsü ilə 1871-ci ildə may
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ayının əvvəllərində Bakı qubernatoru Staroselskiyə müraciət etmişdir (5, 40-45).
Rus dilində yazılmış həmin məktub həcmcə xeyli müfəssəldir. Burada müəllif xeyriyyə
cəmiyyətinə ianə toplamaq məqsədilə Şamaxıya, Gəncəyə, Tiflisə, İrəvana, Naxçıvana və s.
yerlərə gedişindən də söz açır.
H. Zərdabi ərizə ilə bərabər xeyriyyə cəmiyyətinin nizamnaməsini də təsdiq üçün Bakı
qubernatoruna təqdim etmişdi. Az sonra nizamnamə təsdiq edilmişdi. 46 maddədən ibarət
nizamnamə belə adlanır: “Müsəlmanlardan dərs oxuyan uşaqlara iyanət etmək üçün fərahəm
olan icmanın vaxtilə qərar olunan qaidəsidir” (1).
Xeyriyyə cəmiyyətini yaratmaqda əsas məqsəd ianə toplamaq və bunun hesabına kasıb,
maddi cəhətdən imkansız azərbaycanlı uşaqlarını məktəbə cəlb edərək oxutmaq idi. Həsən
bəy Nizamnamənin ilk maddəsində cəmiyyətin məqsədinin nədən ibarət olduğunu aydın
şəkildə ifadə etmişdi: “İcmanın məqsədi” bu qərar ilədur: əvvələn: bu mənzur ilə ki,
Zaqafqaziyada olan müsəlmanlar için labüdlük üz verir ki, elmə rəqib olsunlar və çünki
onların çox hissəsi fəqir olmaq səbəbilə elmxanələrdən uzaq yerlərdə sakin olanları üçün
məqdur olmuyur ki, öz uşaqlarını elm təhsil etməgə versünlər. Buna binasəyin olunur
Badukübə şəhərində məcmun-əanət ta ki fəqir olan şəxslərdən uşaqlarına elm verməyə xahiş
edənlərinə əanət etmək için” (1).
Nizamnəmənin 6-cı maddəsində isə bir daha vurğulanır ki, “İcma şagirdlərin cümləsinə
götürüləcəkdir. Hər bir müsəlman əhalisinin ki, elm kəsb etməyə qüdrəti yoxdur və əksərən
yetim olan uşaqlardır” (1).
Maraqlıdır ki, hökumət dairələri də rəsmi səviyyədə Həsən bəyin təşəbbüsünə rəğbətlə
yanaşırlar. Qafqaz Təhsil Dairəsinin müdiri 1871-ci ildə bu münasibətlə Qafqaz camisinə
göndərdiyi məktubunda yazırdı: “Cənubi Qafqaz ölkəsində ilk dəfə Bakıda, müsəlman
mühitində belə bir fikir meydana gəlmişdir ki, gənc oğlanların təlim və tərbiyəsinə qayğı
göstərmək yalnız hökumətin işi olmayıb, həm də cəmiyyətin vəzifəsinə aiddir”…Həmin
cəmiyyətin planına mənim yanımdakı popeçitel şurasında baxılmış və ehtimal ki, tezliklə siz
əlahəzrətin baxmasına və imperator əlahəzrətlərinin təsdiqinə veriləcəkdir” (3, 412).
Cəfakeş maarifçinin təşəbbüsü müəyyən qədər də olsa, öz səmərəsini verdi. Onun
“Kavkaz” qəzetində çap edilən bir məlumatından öyrənmək olur ki, 1871-ci ilin sentyabr və
oktyabr aylarında cəmiyyətin hesabına ümumilikdə cəmi 1305 manat pul toplanmışdır. H.
Zərdabi cəmiyyətə pul verənlərin siyahısını və onlardan hər birinin verdiyi pulun məbləğini
də göstərir.
QTD-nin müdiri özünün illik hesabatında müsəlmanlar arasında belə bir cəhdin və
xeyirxah işin baş verməsindən heyrətini gizlətmirdi: “Bu hadisənin əhəmiyyətini bir də ona
görə qeyd etmək lazımdır ki, yerli əhalinin təhsili işində hökumətə kömək edən cəmiyyət
təşkilinin ilk cəhdi xristianlar arasında deyil, məhz müsəlmanlar arasında meydana gəlmişdir”
(3, 413). QTD-nın müdiri həmin illik hesabatında “cəmiyyəti-xeyriyyə”nin təşəbbüsü və
fəaliyyəti nəticəsində həyata keçirilən tədbirlərin bəhrəsi olaraq dövlət məktəblərində oxuyan
müsəlman uşaqlarının miqdarının xeyli sayda artmasına da diqqəti cəlb edir. Bunu
əhəmiyyətli bir məsələ kimi təqdir edir və yazır: “Keçən il dövlət məktəblərində oxuyan
müsəlman şagirdlərinin sayı 140 nəfərdən çox artmışdır və şübhəsiz ki, daha çox artacaqdır.
Belə ki, Bakı gimnaziyasında hətta kasıb müsəlmanlardan olub dövlət məktəblərində oxuyan
şagirdlərə kömək cəmiyyəti təşkil edilmişdir və bu cəmiyyətin banisi yerli realnı
gimnaziyanın təbiət elmləri müəllimi Həsən bəy Məlikovdur” (3, 413)
H. Zərdabinin yuxarıda adını çəkdiyimiz rus dilində yazılmış məktubundan bəlli olur ki, o,
1871-ci ildə may ayının əvvəllərində yaratmaq istədiyi xeyriyyə cəmiyyətinin nizamnaməsini
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Bakı qubernatoruna təqdim etdikdən və az sonra onun rəsmi surətdə təsdiqinə nail olduqdan
sonra ianə yığmaq təşəbbüsü ilə işə girişir. Bunun üçün o, həmin ilin yay fəslində Qafqazda
azərbaycanlılar yaşayan bir çox yerləri gəzir. İyun ayının 15-də Bakıdan çıxan maarif xadimi
Şamaxıya gəlir. Daha sonra Gəncəyə, iyunun 15-də Tiflisə yola düşür. 1 iyulda Tiflisə çatır,
15 iyulda İrəvana, 26 iyulda Naxçıvana, nəhayət, 2 avqustda Şuşaya gəlir (5, 40-45).
Məktubunda təsvir etdiyi təfsilat, cəmiyyətdən ötrü pul toplamaq məqsədilə etdiyi bu
səyahət və onun nəticələri barədə H. Məlikov 1905-ci ildə “Həyat” qəzetində çap olunan
“Cəmiyyəti-xeyriyyə binası” məqaləsində bir daha məlumat verir. Söylənən təfsilat bu
fədakar insanın millət və onun tərəqqisi yolunda nə qədər ciddi çətinliklərlə, tənələrlə,
namünasib situasiyalarla üzləşdiyini aydın göstərir. O, xalq işi uğrunda yayın istisində
həftələrlə yol gedir, yüz kilometrlərlə məsafə qət edir.
Hər bir mədəni millətdə zamanın tələbi ilə meydana gəlmiş bir neçə “Cəmiyyətixeyriyyə”nin olduğunu deyən Həsən bəy cəmiyyətlərin lazımi faydalı işi ancaq pul vasitəsi ilə
həyata keçirə bildiklərini nəzərə çatdırır. Xəsislik göstərdiklərini, onun mahiyyətini və
faydasını başa düşmədiklərini söyləyir. Eyni zamanda bunun səbəbini də izah edir: “Çünki
hər bir xeyir işin artıq nəfi olmağı pul ilədir və belə xeyir işə artıq pul verən çox az olar.
Ələlxüsus bizim müsəlmanlardan. Çünki xeyir iş görmək qanacaq ilədir və qanacaq elm ilədir,
amma heyif ki, bizim müsəlmanlarda azdır. Ondan başqa hansı işin artıq xeyri olmağını da
bilmək lazımdır” (6).
Kütlənin cəhalət və düşüncəsizlikdən doğan bir sıra adətləri, əməlləri nəinki xalqa fayda
verir, əksinə ona zərər yetirir. H. Zərdabi buna nümunə olaraq mərsiyəxanlara, iş qabiliyyəti
olan dilənçilərə verilən pulları misal çəkir. Belə adamlara verilən pulların nəticəsində ilbəil
onların sayı artır. Halbuki həmin pulları yığıb, bir “miskinxana” açıb dilənçilik edənləri oraya
cəm edib həmin pula onlara yemək, içmək verib müəyyən sənət öyrətmək daha faydalı olar.
Belə olduqda “bu dilənçilər sənətkar olub, bizə baş ağrısı verməzlər və qeyrilərə də kömək
edərlər”.
Zəmanə tələb edir ki, xalq bir sıra zərərli, yaramaz adət-ənənələrindən əl çəkib fayda
gətirən adətlərlə yaşasınlar: “Pəs cəmiyyəti-xeyriyyə bina tutub baqi qalmaqdan və artıq nəf
gətirməkdən ötrü lazımdır: qədim adətlərimizi dəyişdirib zəmanəyə muvafiq iş görmək. Biz
qədim adətlərimizi dəyişdirməmək nə qədər bizləri geri salmağını sübut etməkdən ötrü bizim
qonşu ermənilər və biz müsəlmanlar Bakıda keçmişdə cəmiyyəti-xeyriyyə açmağından
danışacağıq” (6).
Məqalə müəllifi azərbaycanlılarla ermənilərin xeyriyyə işlərinə, millətin dirçəlişi və
inkişafı naminə görülən tədbirlərə, millət övladlarının nəfi yolunda icra olunan əməllərə
münasibətini aydınlaşdırmaqdan ötrü yaxın keçmişdən tipik bir əhvalat danışır. Göstərir ki, 40
il bundan əvvəl Bakıda cəmi 10-15 erməni ailəsi var idi. Doktor Rustamyan erməni uşaqlarını
oxutmaq məqsədilə erməni cəmiyyəti-xeyriyyəsi” yaratmaq fikrinə düşdü. Bunun üçün pul
toplamağa başladı. Bir suçu Karapet var idi. Eşşəklə su daşıyıb sataraq xeyli pul yığmışdı. Elə
ki Karapet Rustamyanın təşəbbüsünü eşidir cəmiyyətə gəlib məsələnin mahiyyətini soruşur:
“Ona cavab verdilər ki, xahiş edirik məktəbxanalar açıb fəqir-yetim erməni uşaqlarını oxudaq.
O vaxtda Karapet… dəridən tikilmiş bir təlatını açıb doktor Rustamyana uzadıb dedi: mənim
övladım yoxdur, ermənilərin hamısının uşaqlarını mən özümə övlad hesab edirəm. Və onların
oxumağını çox istəyirəm. Sabahlar eşşək üstə su daşıyanda küçələrdə qoltuqlarında kitab
məktəbxanalara gedən erməni uşaqlarını görəndə şad oluram. Ona görə də bu təlatının içində
olan pulu mən bir neçə ildir cəm etmişəm, bu cəmiyyəti-xeyriyyəyə bağışlayıram. Bu sözü
eşidib tamam məclis Karapetə mərhəba dedi. Təlatının içindən çıxan pulu sayıb gördülər ki,
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min manata qədərdir” (6).
H. Zərdabi erməni suçu Karapetlə Bakıda, Şamaxıda, Tiflisdə, İrəvanda, Naxçıvanda,
Şuşada, Qubada, Dərbənddə və s. yerlərdə görüb üzləşdiyi, söz və rəftarlarının şahidi olduğu
azərbaycanlı bəyləri, xanzadələri, hacıları, varlı şəxsləri müqayisə edir. Erməni suçu
Karapetin milli qeyrəti, millət duyğusu və düşüncəsi, təəssübkeşlik hissi, uzaqgörənliyi
qarşısında azərbaycanlı imkanlıların, bəylərin, söz və var-dövlət sahiblərinin nə qədər dönük,
xəsis, milli qeyrətdən və təəssübkeşlikdən uzaq, vətən və xalqsevərlik hisslərindən, müasirlik
düşüncəsindən kənar olduqlarını faktlarla açıb göstərir. Mənsub olduğu xalqın övladları
arasında milli qeyrət və təəssübkeşliyin bu qədər sükunətli bir həddə olmasına təəssüf edir.
Göstərir ki, 1871-ci ildə xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq məqsədilə bir nizamnamə yazdım, ərizə
də tərtib edib bir neçə müsəlmana da qol çəkdirdim. Amma pul toplamaq məsələsi gələndə
nəinki başqaları, hətta ərizəyə imza atanlar da yaxalarını qırağa çəkdilər.
Belə olduqda Həsən bəy Bakı qazisi Molla Cavad Axundovdan xahiş edir ki, Bakının
tanınmış, imkanlı şəxslərini öz evinə toplasın ki, məsələnin faydasını onlara başa salıb maddi
vəsait toplamağa təşəbbüs göstərək. Bakı qazisi, doğrudan da, lazımi şəxsləri evində toplayır.
H.Z. Tağıyev də burada iştirak edir. H. Zərdabinin, H.Z. Tağıyevin və Molla Cavad
Axundovun təbliğatına baxmayaraq Bakı varlılarından heç kəs xeyriyyə cəmiyyətinə pul
vermir. Hərə bir bəhanə ilə aradan çıxır. Bundan məyus olan müəllif yazır: “Biz məclisdə olan
3-4 adamlar da onlardan sonra durub getdik. Mən dəftərləri qoltuğuma vurub mənzilimə
gedəndən sonra bizim bədbəxt müsəlmanların fikrindən bir neçə gün xörək yeyə bilmədim və
gecələr mənə yuxu haram oldu. Qardaşlar, bizim və qonşularımız ermənilərin indiki halına
baxıb diqqət edin! Onda görərsiniz ki, zikr olunan otuz dörd ilin müddətində onlar bizdən nə
qədər irəli gediblər və bunun ümdə səbəbi onların cəmiyyəti-xeyriyyəsi olubdur. Bəs deyilmi,
haçan biz ayılacağıq?” (6).
Şamaxıda iki min manat pul toplayan Həsən bəy Gəncə, Tiflis kimi şəhərlərdə yaylaq
vaxtı olduğundan lazım olan heç kəsi tapa bilmir. İrəvan və Naxçıvanda isə cüzi bir məbləğ
toplaya bilir. Qarabağ-Şuşa bəyləri isə onu tamamilə məyus edir. Yemək-içməkdən başqa heç
nə vermir, əli boş yola salırlar.
H. Zərdabi böyük əziyyətlər hesabına az-çox yığılan məbləği imkansız uşaqların
məktəblərə cəlb edilməsinə yönəldir. Bunun nəticəsində yuxarıda QTD-nin illik hesabatında
deyildiyi kimi dövlət məktəblərində təhsil alan müsəlman uşaqlarının sayı xeyli artır.
Haqqında danışdığımız maarif münəvvərinin xeyriyyə hərəkatına başlamaq təşəbbüsü
tədricən də olsa, Azərbaycan ictimai-mədəni və pedaqoji gerçəkliyinə müəyyən impuls verdi,
bu istiqamətdə yeni-yeni cəhdlərin yaranmasına səbəb oldu. Bu nəcib ideya ilk növbədə onun
şagirdlərinə sirayət etdi. Şagirdlərinin bir neçə il sonra ona ünvanladıqları məktubda bunun
aydın ifadəsini, əməli şəkildə həyata keçirmək cəhdinin nümunəsini görürük. Məsələn, Bakı
realnı gimnaziyasında Həsən bəyin şagirdlərindən olmuş, sonra Peterburqda ali təhsil alan
Əsgər ağa Adıgözəlov tələbəlik illərində öz müəlliminə yazdığı 4 oktyabr 1875-ci il tarixli
məktubunda qeyd edir ki, “Peterburqda mən Kərimlə (Peterburqda təhsil alan başqa
azərbaycanlı tələbə – dissertant) yeni cəmiyyət yaratmaq barədə razılığa gəldik: bu kasıb
müsəlman tələbələrə kömək göstərən cəmiyyət olmalıdır, baxmayaraq ki, onlar hələ yoxdur
(daha doğrusu, nəinki kasıb, heç varlı tələbələr də yoxdur!).
Layihəmiz belədir: mən hər ay 3, Kərim 2 manat, Nəcəf 50 qəpik. Sizdən ayda 2 manat
alacağıq və s. İlin sonunda bizim 150 manat kapitalımız olacaq, üzvlərin artması hesabına o,
bir neçə ilə bir az da çoxalacaq, beləliklə, onun faizi hesabına gələcəkdə kasıb müsəlman
tələbələrə müəyyən köməklik göstərmək mümkün olacaq” (5, 48).
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Məktubda sonra Zərdabidən xahiş edir ki, siz öz nüfuzunuzdan istifadə edib Öməri də
gəlib burada oxumağa təhrik edin. Atası ona ayda 10 manat versə, bizim də köməkliyimiz ilə
o, “İran şahı kimi yaşayacaq”. Məktubun məzmunundan aydın olur ki, I, II kursları
Peterburqda təhsil alan Ömər adlı azərbaycanlı maddi çətinlik ucbatından III kursdan təhsilini
yarımçıq dayandırmışdır. İndi azərbaycanlı tələbə yoldaşları xeyriyyəçilik yolu ilə ona kömək
etmək istəyir, təhsilini davam etdirməkdən ötrü yardım göstərməyi nəzərdə tuturlar.
M.T. Əliyevin də 5 dekabr 1877-ci il tarixli (məktubun ili göstərilməsə də, məzmunundan
onun 1877-ci ildə yazıldığı bəlli olur) məktubunda yazır: “…kasıb müsəlman tələbələrə
kömək üçün kassaya yardım etməyi nəzərdə tuturuq. Təfsilat barədə sonra biləcəksiniz…
Sizin tərəfinizdən ayda 5 manat ödəməyi qeyd etdik. Üzvlük haqqı dekabrdan etibarən
kassaya ödənilməlidir. Hər bir cəmiyyət üzvü ayda 50 qəpikdən az ödəməməlidir. Üzvlərin
sayı hələ ki, 15 nəfərdir, əksəriyyəti tələbədir. Bu barədə Hacı Zeynəlabdinə, Nuh bəyə və
başqalarına da təklif verin” (5, 76).
Göründüyü kimi, Həsən bəy başqalarını, xüsusilə də şagirdlərini də xeyriyyəçilik
hərəkatına sövq etmiş və xalqın işıqlı gələcəyi naminə bu işin əhəmiyyətini onlara anlatmışdır.
Millət xadiminin səpdiyi toxumlar tədricən çiçəklənib böyüyür, şaxələnir və öz bəhrəsini
verməyə başlayırdı. XX əsrin əvvəllərində bu istiqamətdə daha əhəmiyyətli işlər görüldü. Elə
H. Məlikov özü həmin dövrdə yenidən xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış etdi.
1905-ci ilin ortalarında o, “Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti” yaratmaq məqsədilə
Azərbaycan və rus dillərində Nizamnamə tərtib edərək rəsmi ərizə ilə birlikdə Qafqaz
canişininə göndərdi. Nizamnamə 10 oktyabr 1905-ci ildə Qafqaz canişini Vorontsov-Daşkov
tərəfindən təsdiq edilmişdir (2).
Nizamnamə 6 bölmədən, 42 bənddən ibarət olmuşdur. Burada cəmiyyətin 21 nəfərdən
ibarət təsisçisinin adları da göstərilmişdir. H.Z. Tağıyev, H. Məlikov, Ə. Topçubaşov, Ə.
Ağayev, Ə. Hüseynzadə və b. tanınmış şəxsiyyətlər də həmin siyahıya daxil idilər.
Cəmiyyətin ilk iclasında onun idarə heyəti də seçilmişdi ki, onların sayı 11 nəfər idi. H.Z.
Tağıyev idarə heyətinin sədri seçilmişdi. İdarə heyətinin üzvlərindən biri də H. Zərdabi idi.
Bunlardan əlavə Bakı qubernatoru knyaz M.N. Nakaşidzenin həyat yoldaşı Lvovna Nakaşidze
onun fəxri sədri seçilmişdi.
Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin H. Zərdabi tərəfindən tərtib edilmiş
nizamnaməsinin ilk bəndində cəmiyyətin məqsədi, fəaliyyət istiqaməti barədə deyilirdi:
“Müalicəxanalarda, əlillər evlərində, digər xeyriyyə müəssisələrində əldən düşmüş qocaları
saxlamaq; habelə kasıb müsəlman uşaqlarının orta və ali tədris müəssisələrinə daxil olub,
təhsillərinin başa vurulmasına maddi yardım göstərmək. Kasıb müsəlmanlara cəmiyyətin
köməyi onlara paltar, yemək verilməsi, mənzillərində tibbi xidmət göstərilməsi, nadir hallarda
isə pul vəsaitinin verilməsi və tədris haqqının ödənilməsindən ibarətdir (26).
Cəmiyyət 1906-cı ildən etibarən fəaliyyətə başladı. “Cəmiyyətin maliyyə imkanlarını
səfərbər edən H.Z. Tağıyev, Bakının bəzi imkanlı şəxsləri, habelə keçirilən bəzi xeyriyyə
tədbirləri idi. Lakin onun ideya istiqamətinin keşiyində isə Həsən bəy Zərdabi və onun
həmfikirləri dururdu” (4, 30).
“Nəşri-maarif” adı ilə tanınan bu cəmiyyətdən sonra Azərbaycanda bu nümunədə bir sıra
yeni xeyriyyə cəmiyyətləri də meydana gəldi. “Nicat” (22 avqust, 1906), “Səadət” (7 iyun,
1907), “Səfa” (14 avqust, 1912) və s. müsəlman xeyriyyə cəmiyyətləri bu qəbildəndir.
Xalqımızın ictimai, pedaqoji, maarif və mədəniyyət tarixində əhəmiyyətli iz qoymuş həmin
cəmiyyətlərin hamısı Həsən bəyin təməlini qoyduğu əməl və ideya sarayının sonrakı
sütunlarıdır.
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Məqalənin aktuallığı. Məqalədə ilk dəfə xeyriyyəçilik hərəkatının inkişafında H.
Zərdabinin fəaliyyəti araşdırılmış, onun bu sahədəki fəaliyyətinin “Nəşri-maarif”, “Nicat”,
“Səadət”, “Səfa” xeyriyyə cəmiyyətlərinin yaranmasına təsiri üzə çıxarılmışdır.
Məqalənin elmi yenliyi. Məqalədə ilk dəfə Azərbaycanda xeyriyyəçilik hərəkatının
yaranmasında Həsən bəy Zərdabinin rolu araşdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən Azərbaycan məktəb və pedaqoji
fikir tarixinin kursunda tədrisində mühazirə və seminar məşğələlərində istifadə etmək olar.
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Борьба Г. Зардаби за создание благотворительного
общества в Азербайджане
Резюме
Г.Зардаби является первым инициатором в борьбе за создание благотворительных
обществ в Азербайджане. Он начал борьбу в этом направлении в 20-х годах. XIX. В
начале ХХ века в Азербайджане появились некоторые благотворительные общества.
Определенную роль имеет Г. Зардаби в их создании. Гасан бек имеет огромные
заслуги в определении идейных направлении, в практической деятельности этих
обществ.
В этой статье сделана попытка рассмотреть и выявить работы проделанные в этом
направлении.
R. Gurbanova

The struggle of G. Zardabi for the creation of a charitable
society in Azerbaijan
Summary
G. Zardabi is the first initiator in the struggle for the creation of charity societies in
Azerbaijan. He began to struggle in this direction in the 1920s. XIX. At the beginning of the
20th century, some charitable societies appeared in Azerbaijan. G. Zardabi has a role in their
creation. Hasan bey has great merit in determining the ideological direction, in the practical
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activities of these societies.
This article attempts to review and identify the work done in this direction.
Redaksiyaya daxil olub: 12.02.2018
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Üzeyir Hacıbəyli və Azərbaycanda musiqi tənqidi
Elmira Əfəndiyeva
ADPU-nun dosent,
əməkdar müəllim
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. Ə.B. Qədimova,
ped.ü.f.d., dos. Y.A. Allahverdiyev
Açar sözlər: musiqi, mədəniyyət, elm, tədqiqat, mahnı, sənət, janr, rəqs
Ключевые слова: музыка, культура, наука, исследование, песня, профессия, жанр,
танец
Key words: music, culture, science, investigation, song, art, genre, dance
Dövrün hadisələri daima musiqiyə öz müsbət təsirini göstərirdi. Şifahi xalq yaradıcılığı
səbəbli bir çox maraqlı məlumatlar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin tarixini
zənginləşdirmişdir.
Arxeoloji qazıntılar zamanı Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə dair bir sıra məlumatlar
aşkar edilmişdir. Belə qazıntılar zamanı bəzi musiqi alətlərinin yarandığı tarixi şərait öz əksini
tapmışdır.
Azərbaycan musiqişünasları milli musiqimizin yaranması və tədqiqatı sahəsində çox işlər
görmüşlər. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti daima öz inkişafını davam etdirirdi. Aşıq
musiqisi, xanəndəlik sənəti, xalq mahnı və rəqsləri, bəstələnmiş musiqi əsərləri yayılmağa
başlamışdır. Lakin bu əsərlər haqqında dolğun, geniş məlumatların açıqlanması, tədqiqatı
bilavasitə musiqişünasların öhdəsinə düşür.
Musiqi tənqidi sahəsində xalq və peşəkar musiqinin janr təsnifatı, onlara həsr olunmuş
elmi əsərlər, ifaçılıq və alətşünaslığa dair bir sıra məsələlər açıqlanıb, araşdırılmışdır.
Bu sahədə görkəmli bəstəkarımız Ü. Hacıbəylinin çox böyük xidmətləri olmuş, daima
xalq musiqisinə dair bir sıra müddəaların mülahizələrini açıqlamışdır. O, xalq yaradıcılığı
sahəsində görülən işin sistemləşdirilməsini əsas tutaraq janr təsnifatında oxşar və fərqli
cəhətlərin aşkar edilməsinə üstünlük vermişdir.
Azərbaycan musiqişünaslığında xalq və peşəkar bəstəkar musiqisinin tədqiqatı əhəmiyyət
kəsb edir. Azərbaycanda musiqi tənqidi sahəsində Səfiəddin Ürməvi, Əbdül Qadir Marağayi,
Mir Möhsün Nəvvab, Ü. Hacıbəyli kimi görkəmli alim, tədqiqatçı və musiqişünaslar çox
böyük işlər görmüşlər. Müxtəlif dövrlərdə yaşayıb fəaliyyət göstərmələrinə baxmayaraq,
onların hər biri Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinə öz qiymətli töhfələrini daxil etmişlər.
Onların, musiqinin inkişafında yaradıcılıq yolu keçmiş Azərbaycan musiqi elminin mühüm
mərhələlərinin müəyyənləşdirilməsi, istiqamətləndirilməsi, həmçinin qiymətləndirilməsi
sahəsindəki zəhmətləri əvəzolunmazdır.
Azərbaycan xalq musiqisinin folklor nümunələrinin tədqiqatı işlənməsi, tərtibi böyük bir
dövrü əhatə edir. Nota salınmış hər bir mahnı, hər bir instrumental musiqi əsəri janr, forma,
məzmun və xarakterinə görə təhlil edilməli, yaranma tarixi və şəraiti tədqiq edilməli və elmi
nəticələr çıxarılmalıdır. Bu zaman Azərbaycan musiqişünaslarının əsərlərində janr, forma və s.
ilə əlaqədar olaraq irəli sürülən elmi müddəalar və nəticələrin müqayisəli şərhi verilməlidir.
Hər bir mövzuya musiqişünasların müxtəlif baxışları, münasibətləri ola bilər. Ona görə də
müəyyən bir elm sahəsinin ümumi vahid mənzərəsini yaratmaq üçün onun inkişaf yolu və
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perspektivi nəzərə alınmalıdır.
Peşəkar musiqi sənətinin yaradıcıları olan xanəndə və sazəndəranlar dəstəsi, aşıq və
zurnaçılar dəstəsi saray və şəhər mühitində, eləcə də kənd həyatı ilə əlaqədar olaraq təşəkkül
tapmışlar. Onlar tərəfindən muğam dəstgahları, təsnif və rənglər, həmçinin dastanlar,
şikəstələr yaranırdı.
Ü. Hacıbəyli musiqişünas kimi öz tədqiqatında musiqi janrlarını iki yerə – bəhrsiz və
bəhrli janrlara ayırır. Muğamlar, aşıq sənəti nümunələri olan şikəstə və bayatılar bəhrsiz janra,
mahnı və rəqslər, rənglər və təsniflər isə bəhrli janra aiddir. O, həmçinin milli musiqi
üslubuna da iki mövqedən – janr və forma rəngarəngliyi ilə seçilən, çalğı alətlərinin müşayiəti
İlə ifa olunan xalqın istəyi ilə yaranmış peşəkar musiqi; və mərasimlərin ayrılmaz hissəsi olan
dini musiqi – yaranmışdır.
Azərbaycan
musiqişünaslıq
elminin
inkişafında
Ü.Hacıbəylinin
fəaliyyəti
musiqişünaslarımız
M.S.İsmayılov,
R.Zöhrabov,
E.Babayev
tərəfindən
yüksək
qiymətləndirilmişdir. Məsələn, M.S. İsmayılov öz tədqiqatlarında Ü. Hacıbəylinin
təsnifatlarına əsaslanaraq metro-ritmik xüsusiyyətlərə görə bölgü prinsipini irəli sürür: bəhrli
janr qrupu – xalq mahnıları, təsniflər, aşıq havaları, rənglər, rəqslər; bəhrsiz janr qrupu –
muğamlar; qarışıq bəhrli janr qrupu – şikəstə və ritmik muğamlar. M.S. İsmayılovun
tədqiqatında mahnıların mətninə, mövzusuna görə bölgü prinsipi diqqəti cəlb edir. Xalq
mahnılarının – əmək, qəhrəmanlıq, lirik, yumorlu, uşaq, məişət, mərasim mahnıları kimi hər
biri janr etibarilə təhlil olunaraq araşdırılır. R. Zöhrabov isə Ü. Hacıbəylinin təsnifatlarını
genişləndirərək Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığını üç təbəqəyə bölür: xalq musiqi
yaradıcılığı – mahnı və rəqslər; xalq peşəkar musiqisi – aşıq musiqi yaradıcılığı; şifahi ənənəli
peşəkar musiqi janrları – muğam dəstgahları, zərbi muğamlar, rəng və təsniflər. E. Babayev
şifahi ənənəli musiqi irsini iki hissəyə ayırır: ənənəvi musiqi – aşıq, xanəndə və sazəndərənlər
sənəti – xalq musiqisi.
Azərbaycan musiqi tənqidi sahəsində həmçinin S. Qasımova, Ə. Eldarova, S. Seyidova
kimi bir sıra musiqişünaslar çox maraqlı iddialar irəli sürmüşlər. R. İsmayılzadə xalq
mahnılarını dörd janr qrupuna – əmək, mərasim, məişət, tarixi mahnılara bölmüş və hər
birinin mahiyyətini ayrı-ayrılıqda təhlil edərək araşdırmışdır.
S.Qasımova isə xalq mahnı yaradıcılığında olan ümumi janrlarla yanaşı “Haxışta”,
“Gülümcan” növlü mahnılarını da öz tədqiqatına əlavə edərək janr təsnifatını bir qədər
genişləndirmişdir.
Azərbaycan folklor nümunələrinin, rəqslərin təhlili, araşdırılması sahəsində B.
Hüseynlinin apardığı tədqiqatlar da böyük məna daşıyır. O, xalq rəqs musiqisinin təsnifatını
iki mövqedən – müşayiətinə və mövzu əsasına görə açıqlayır. Müşayiətinə görə o, rəqslərin
vokal, vokal – instrumental və instrumental qruplara bölünməsini iddia edir. B. Hüseynlinin
fikrincə, vokal müşayiətli rəqslərin yaranması qədim dövrə təsadüf edir. O, vokal –
instrumental müşayiətli və instrumental rəqslərin isə bir qədər sonra yarandığını tarixi
faktlarla bildirərək mövzu baxımından rəqslər – ənənəvi, məişət, zəhmət, hərbi qəhrəmani və
idman – yallı, oyun rəqslərinə ayırır.
Azərbaycan tənqidi tarixində aşıq sənəti üzrə daha geniş açıqlama Ə. Eldarova tərəfindən
irəli sürülmüşdür. Xalq peşəkar musiqi sənəti olan aşıq yaradıcılığına dair, aşıq sənətinin əsas
xüsusiyyətləri olan sinkretik sənətin təmsilçiləri kimi aşıqların ərazi üzrə xarakterizə olunması,
aşıq musiqisi janrlarının aşkar edilməsi və təsnifatın verilməsi onun bu sahədəki fəaliyyətinin
əsasını təşkil edir.
Azərbaycan musiqişünaslığında xalqımızın həyat və məişətilə bağlı olan dini musiqi
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haqqında S. Seyidova tərəfindən aparılmış tədqiqat əsəri də əhəmiyyət kəsb edir. O, bir sıra
xüsusiyyətlərinə görə dini oxumaları xalq peşəkar sənət nümunəsi kimi qələmə verir. S.
Seyidova dini oxumaları məna və mahiyyətinə görə iki qrupa – Quran və namaz oxumaları və
dini mərasimlərdə oxunan qəsidə, mərsiyə, şəbih tamaşalarına – ayırır.
Muğamla bağlı tədqiqatlarda muğam dəstgahları müxtəlif mövqelərdən araşdırılmışdır.
M.S. İsmayılov “Rast” və “Segah” ailəsinə daxil olan muğamların yalnız lad – tonallıq
xüsusiyyətlərini, R Zöhrabov isə bütün mövcud muğam dəstgahlarının məzmun və
kompozisiya – quruluş xüsusiyyətlərini səciyyələndirməklə yanaşı, həmçinin “Rast” və
“Çahargah” muğam dəstgahlarının tam şəkildə nəzəri əsaslarını – lad, melodika, tematizm,
çoxsəslilik, ritm, quruluş prinsiplərini təhlil etmişdir.
Azərbaycan musiqişünaslığında zərbi muğam janrına dair Ü. Hacıbəyli, M.S. İsmayılov, Ə.
Bədəlbəyli, R. Zöhrabov öz tədqiqatlarında çox maraqlı açıqlamalar vermişlər. Ü.
Hacıbəylinin fəaliyyətini davam etdirərək M.S. İsmayılov janr təsnifatında “Qarabağ
şikəstəsi”, “Kəsmə şikəstə”, “Arazbarı”, “Kərəmi”, “Ovşarı”, “Mənsuriyyə”, “Mani”, “Simayi
Şəms”, “Heyrati” ritmik muğamlarında metro-ritmik xüsusiyyətləri əsas götürərək çox
qiymətli tədqiqatlar aparmışdır. O, zərbi çalğı alətlərinin müşayiəti ilə ifa olunan muğamların
həm bəhrli və həm də bəhrsiz musiqi ünsürlərini geniş araşdırmışdır. R. Zöhrabov dörd
zərbi – muğamı vokal – instrumental not yazısı ilə təhlil etmiş, onları araşdırmış və janr
xüsusiyyətlərini tədqiq etmişdir. O, həmçinin zərbi – muğam sistemində müşayiətin aparıcı
rol kimi əhəmiyyətini qiymətləndirmişdir. R. Zöhrabov öz tənqidi araşdırmalarında zərbi –
muğamı bir hissəli instrumental – vokal kompozisiya adlandırmışdır. R. Zöhrabovun
“Azərbaycan muğamının nəzəri problemləri” əsərində təsniflər şifahi ənənəli professional
musiqi janrı kimi xarakterizə edilir. Təsniflər müəllif tərəfindən peşəkar musiqinin əsas
janrlarından biri kimi ilk dəfə araşdırılmış, onların janr xüsusiyyətləri, kompozisiya quruluşu,
lad əsası, melodik və metro-ritmik cəhətləri təhlil edilmişdir.
1970-1980-ci
illərdə
Azərbaycanda
musiqişünaslıq
tədqiqatlarının
yönümü
dəqiqləşdirilməyə və müəyyən bir janrın öyrənilməsi istiqamətində aparılmağa başlamışdır.
Xalq musiqisinin, xalq peşəkar və şifahi ənənəli peşəkar musiqinin bütün janrları – xalq
mahnı və rəqsləri, aşıq musiqisi, dastanlar, dini musiqi nümunələri, muğam dəstgahları, zərbi
muğamlar, təsnif və rənglər araşdırılmışdır. Xalq çalğı alətlərinin tədqiqinə dair əsərlərdə xalq
çalğı alətlərinin yaranma tarixi, inkişaf mərhələləri, ədəbi mənbələrdə, orta musiqi
risalələrində, təcəssümü, təsnifat məsələləri öz əksini tapmışdır. Burada qədim musiqi
alətlərinin təşəkkülü və inkişaf tarixinə dair tədqiqatlar, milli alətşünaslığın inkişafında
klassik poeziyanın rolu, Azərbaycan musiqişünaslığında xalq çalğı alətlərinin təsnifatı
araşdırılmışdır. Bu sahədə S. Abdullayeva, V. Əbdülqasımov, A. Məmmədov, K. Kərimov, Q.
Quliyev, Ə. Rəhmətov Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin tarixi və inkişaf yoluna dair
maraqlı tədqiqatlar aparmışlar. Azərbaycanda musiqi tənqidi yeni mərhələdə müasir tələblərə
uyğun aparılaraq musiqişünaslıq elminin inkişafında əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin aktuallığı. Musiqi tənqidi sahəsində xalq və peşəkar musiqinin janr
təsnifatının təhlili, onlara həsr olunmuş elmi əsərlər, ifaçılıq və s. məsələlərin açıqlanması,
xüsusən də bu sahədə Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığının araşdırılması baxımından məqalə
aktual hesab olunmalıdır..
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Azərbaycan musiqi
tənqidi sahəsində Ü.Hacıbəyli ilə yanaşı, bir çox musiqişünasların tədqiqatlarının
nəticələrindən, tənqidi mülahizələrindən istifadə olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən musiqiyönlü ali və orta ixtisas

178

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

məktəblərinin müəllimləri, tələbələr, eləcə də musiqişünaslar bəhrələnə bilərlər.
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У. Гаджибекли и музыкальная критика в Азербайджане
Резюме
Азербайджанские музыковеды провели большую работу в области музыкальной
критики. Они продолжали деятельность Узеира Гаджибекова. Огромное значение
имеет изучение фольклорных образцов профессиональными музыкальными
исследователями.
E. Efendiyeva

Uzeir Hajibeyli and music in Azerbaijan critical
Summary
The Azerbaijani musicologists conducted large work in area of musical criticism. They
continued activity of Uzeir Hajibeyli. An enormous value has a study of folklore standards
professional musical researchers.
Redaksiyaya daxil olub: 30.01.2018

179

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

Azərbaycanda “1 Şagird-1 Kompüter” Proqramının
təhsilə tətbiqinə təsir göstərən əsas amillər
Samir Мəmmədov
Азərbaycan Mühəndislik Universiteti
E-mail: mammadov.samir@gmail.com
Rəyçilər: tex.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev,
f.-r.ü.f.d., M.Ə. Şahverdiyev
Açar sözlər: “1 şagird-1 kompüter” proqramı, texnologiyanın təhsilə tətbiqi, noutbuklarla
təhsil
Ключевые слова: программы «1 ученик - 1 компьютер»; интеграция технологий в
образование; обучение ноутбуками
Key words: one-to-one computing, technology integration into education, learning with
net books
“1 şagird: 1 kompüter” proqramlarının xarakterik xüsusiyyətləri hər bir şagirdi fərdi
şəkildə kompüter avadanlığı, noutbuk, netbuk, tablet və ya başqa şəxsi rəqəmsal avadanlıqla
təmin etməkdir (Penuel, 2006). İlk “1 şagird: 1 kompüter” proqramı 1989-cu ildə
Avstraliyada Qadınların Metodist Kollecində həyata keçirilmişdir (Bebell, 2005). Bu təşəbbüs
Latın Amerikası və Karib hövzəsi ölkələrində və Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Azərbaycan
kimi keçmiş Sovet ölkələri də “1 şagird: 1 kompüter” proqramını tətbiq olunub.
Azərbaycanda pilot layihə olaraq sinif otaqları simsiz internetə qoşulmuş, eyni zamanda
onlar interaktiv lövhə və proyektor ilə təmin olunmuşdur. Müəllimlərə noutbuk hər bir şagirdə
isə netbuk paylanılmışdır və təxminən 500 müəllim məktəblərdə noutbukların təhsil
məqsədilə işlədilməsinə dair təlimlərdə iştirak etmişdir.
Ədəbiyyat icmalı
Mövcud ədəbiyyatın geniş və detallı şəkildə öyrənilməsi nəticəsində aşağıdakı amillər
aşkar edilmişdir:
Kompüterdən istifadənin tezliyi: Bəzi tədqiqatlar texnologiya tətbiq olunan dərslərdə
şagirdlərin kompüterlərdən daha tez-tez və müxtəlif tapşırıqları həyata keçirmək üçün istifadə
etdiyini aşkar etmişdir. (Trimmel & Bachmann, 2004).
Şagird mövqeyi: Bir sıra tədqiqatçılara görə şagirdlər kompüterdə yazı yazmağa,
internetdə araşdırma aparmağa və təqdimat hazırlamağa üstünlük verir (Suhr, Hernandez,
Grimes, & Warschauer, 2010).
Müəllim-yönümlü təhsildən şagird yönümlü təhsilə keçid; Maninger və Holden (2009)
aşkarlamışdır ki, dərslərdə müəllimlər daha çox şagirdlərə fasilitatorluq edir.
Şagirdlərin texnoloji dəstəyi: Aşkar edilmişdir ki, şagirdlər həm öz sinif yoldaşlarına həm
də müəllimlərinə texniki kömək edir.
Tədrisdə dəyişiklik: Warschauer (2007) “1 şagird: 1 kompüter” proqramı ilə tədrisdə baş
verən beş əsas dəyişikliyi qeyd edir: informasiyanın daha əlçatan olması; müstəqil
öyrənmənin inkişafı; araşdırma aparmağın asanlığı; empirik araşdırmaların sayının çoxalması;
dərindən öyrənmə üçün daha yaxşı imkanların olması.
Müəllim inamı: Aşkar edilmişdir ki, müəllimlərin ən yaxşı tədris təcrübələrinə, məktəbdə

180

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

öyrənənlərə və texnologiyanın şagird həyatındakı roluna olan inamı onların kompüterləri
tədrisə tətbiq etmə üsullarına təsir edir.
Peşəkar inkişaf, bir çox alimin də razılaşdığı kimi, əsas amillərdən biridir və
texnologiyanın təlim və tədrisə tətbiqinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir (Penuel, 2006).
Məktəb rəhbərliyinin dəstəyi: Stavert (2010) qeyd edir ki, texnologiyanın tətbiqi ancaq
güclü məktəb rəhbərliyinin düzgün şəkildə nizamladığı göstərişlər və siyasət olduğu zaman
müvəffəqiyyətli olur.
Metodologiya
Tədqiqat ikisi Bakıda, biri isə rayonda yerləşən üç məktəbdə keyfiyyət tədqiqat üsulları
olan müşahidə, fərdi müsahibələr və fokus qrup müzakirələrindən istifadə edilərək həyata
keçirilmişdir. Charmazın (2006) kostruktivist təməl nəzəriyyə yanaşması iştirakçıların
düşüncə və mövqelərini dərindən araşdırmaq üçün seçilmişdir.
Məlumatın təhlili prosesi iki hissəyə bölünmüşdür: birinci hissədə məlumatın ilkin təhlili
aparılmış və əsasən dərslərin müşahidəsi videoları izlənmiş, həmçinin müsahibə və fokus qrup
müzakirələrinin səs yazıları dinlənilmişdir. İkinci mərhələdə daha dərindən təhlil aparılmışdır.
Belə ki, bu mərhələdə kodlaşdırılma həyata keçirilmiş və tədqiqat təhlil aləti olan Dedoose
alətindən istifadə olunaraq yaradılan diaqram və sxemlərin təhlili aparılmışdır. Nəticələr bu
məqalənin növbəti hissəsində təqdim olunacaqdır.
Nəticələr
Tədqiqat üçün bu sual tərtib olunmuşdur: “Hansı amillər “1 şagird: 1 kompüter”
proqramının təlim və təhsilə tətbiqinə təsir göstərir?” Cari tədqiqat “1 şagird: 1 kompüter”
proqramının təlim və təhsilə tətbiqinə təsir göstərən aşağıdakı səkkiz amili aşkar etmişdir.
Kurikuluma İKT-nin əlavə edilməsi: İKT kurikulumun tərkib hissəsinə çevrilməlidir.
Beləliklə, müəllimlər bundan istifadə edərək “1 şagird: 1 kompüter” proqramının
müvəffəqiyyətlə tətbiqinə nail ola bilər.
Araşdırıcı öyrənmənin formalaşdırılması: Şagirdlər texnologiyadan istifadəyə çox həvəsli
idilər və buna görə də onlar öz biliklərini genişləndirmək üçün daha dərin araşdırma aparmağa
can atırdılar.
Şagird məmnunluğu əhəmiyyətlidir, çünki tələb olunan yeni bilik və 21-ci əsr bilik və
bacarıqlarını öyrənməsi, tətbiq etməsi və genişləndirməsi üçün şagirdlər öyrənmə prosesinə
həvəsli olmaqla yanaşı ondan məmnun olmalıdır.
Yeni öyrənmə təcrübələri əsasən “1 şagird: 1 kompüter” proqramı və ya Veb 2.0 kimi
alətlərlə yaranmağa başlamışdır və sözügedən proqramın təlim və tədrisə tətbiqinə geniş
şəkildə təsir göstərmişdir.
Valideyn dəstəyi: Valideynlərin dəstəyini proqrama yönəltmək üçün onlara proqramı daha
yaxından və dərindən izah etmək və mümkünsə, sinifdə və məktəbdə baş verən fəaliyyətlərə
qoşulmağa həvəsləndirmək vacibdir.
Müəllim inamı müəllimlərin proqramın tətbiqində danılmaz böyük rolunun olmasını
nəzərə alaraq proqramın müvəffəqiyyətinə gətirib çıxarır.
Məktəb rəhbərliyinin dəstəyi “1 şagird: 1 kompüter” proqramının yaradılması və
tətbiqində əhəmiyyətli rola malikdir.
Peşəkar inkişaf: Proqramın tətbiqinin ilkin mərhələsində müəllimlərin, praktiki və nəzəri
olaraq, “1 şagird: 1 kompüter” proqramı ilə bağlı təlimlərdə iştirakı faktı bu fikri bir daha
təsdiqləyir.
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Məqalənin aktuallığı. Cari məqalə “1 şagird: 1 kompüter” proqramının təhsilə tətbiqinə
təsir göstərən amillərindən bəhs edir. Məqalə Edinburq Universitetində təhsil üzrə fəlsəfə
doktorluğu üçün həyata keçirilmiş tədqiqata əsaslanır. “1 şagird: 1 kompüter” proqramının
təhsilə tətbiqində əhəmiyyətli olan xüsusi amilləri təqdim etməzdən əvvəl məqalədə “1 şagird:
1 kompüter” proqramını qısa şəkildə izah edilir. Bu məqalədə həmçinin müvafiq sahədə
mövcud müzakirələri ortaya çıxarmaq üçün ədəbiyyat icmalına müraciət edilmişdir.
Tədqiqatda “1 şagird: 1 kompüter” proqramının təlim və tədrisə tətbiqinə təsir göstərən əsas
səkkiz amil aşkarlanmış və bu məqalədə onlar qısa şəkildə təsvir olunur. Metodologiya
bölməsində məlumatı toplamaq və təhlil etmək üçün istifadə edilən yanaşmalar göstərilir.
Növbəti bölmədə isə əldə olunmuş nəticələr verilir. Bundan sonra isə məqalə son söz bölməsi
ilə yekunlaşır. Bütün bunlar məqalənin aktuallığını şərtləndirən amillərdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Azərbaycanda “1
şagird: 1 kompüter” proqramının təlim və tədrisə tətbiqinə təsir göstərən səkkiz amili təsvir
edilmişdir. Məqalə üçün təhlil edilən ədəbiyyat aşkarlanmış nəticələrin bu sahədə mövcud
olan müzakirələrlə müqayisə və qarşılaşdırma məqsədi daşımışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə təsvir olunan hər bir amilin
özünəməxsus əhəmiyyəti olsa da qeyd edilməlidir ki, bu amillər bir-biri ilə bağlıdır. Ona görə
də hər bir amilə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır və gələcəkdə yeni bir tədqiqat həmin
amillərin “1 şagird: 1 kompüter” proqramının təlim və tədrisə tətbiqinə olan təsirini daha da
dərindən araşdırılmasına yönəldilə bilər.
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С. Мамедов

Факторы, влияющие на интеграцию программы «1 ученик - 1
компьютер» в сфере образования в Азербайджане
Резюме
В настоящей статье кратко изложены восемь факторов, влияющих на интеграцию
программ «1 ученик - 1 компьютер» в образование. Эти факторы были выявлены в
рамках более широкого исследования, направленного на изучение факторов, влияющих
на интеграцию «1 ученик - 1 компьютер» в образование в школах Азербайджана и они
следующие: внедрение ИКТ в учебную программу, способствование поисковой
обучений, удовлетворенность студентов, новые практики обучения, профессиональное
развитие, поддержка со стороны руководства школы, убеждения преподавателей,
поддержка родителей. Несмотря на то, что каждый фактор имеет свою
индивидуальную важность, если каждый фактор будет надлежащим образом
рассмотрен, желательно интегрированным образом, желаемый и устойчивый успех
может быть достигнут в процессе интеграции технологии в образование.
S. Mammadov

Factors Influencing Integration of One-to-one Computing
into Education in Azerbaijan
Summary
The present article briefly details eight factors influencing integration of one-to-one
computing programmers into education. They have been identified within the margins of a
wider study exploring the factors influencing integration of one-to-one computing into
education in Azerbaijani schools and they are the following: embedding ICT into curriculum,
fostering of exploratory learning, student satisfaction, new learning practices, professional
development, school leadership support, teacher beliefs and parental support. Despite the fact
that each factor has its individual importance, if each factor is given a proper consideration,
preferably in an integrated manner, desired and sustainable success can be achieved in the
process of the integration of technology into education.
Redaksiyaya daxil olub: 05.02.2018
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İnternetin tənzimlənməsinin müasir problemləri
Murad Qafarlı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: muradgafar@gmail.com
Rəyçilər: ped..ü.e.d., prof. Ə.Q. Pələngov,
tex.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev
Açar sözlər: internetin tənzimlənməsi, internet-yurisdiksiya, şəbəkə, internet provayder,
kibercinayətkarlıq
Ключевые слова: регулирование интернета, интернет-юрисдикция, сеть, интернетпровайдер, киберпреступность
Key words: internet regulation, internet jurisdiction, network, internet provider,
cybercrime
İnternet müasir dünyada informasiya cəmiyyətinin əsas vasitələrindən biri kimi ən mühüm
fenomenə çevrilməkdədir. İnternet şəbəkəsinin yaratdığı geniş imkanlar nəticəsində artıq
insanların düşüncəsində, iş fəaliyyətində, ünsiyyətində və sosial fəaliyyətində böyük
dəyişikliklər baş verməkdədir. İnternet özünün sürətli inkişafı nəticəsində coğrafi sərhədlər
çərçivəsində tətbiq olunan ölkə qanunlarını və beynəlxalq hüquq normaları gücsüz vəziyyətə
gətirmişdir. Beləliklə də virtual münasibətləri mövcud qanunlarla tənzimləmək çox çətinləşir
və hətta bəzi hallarda mümkün olmur. Buna görə də virtual münasibətləri hüquqi
tənzimləmək üçün bu mühitə xas yeni qanunların, hüquq normalarının yaradılması, tətbiq
edilməsi zərurəti meydana çıxır. Hazırda İnternetin ayrı-ayrı seqmentlərinə münasibətdə
dövlət yurisdiksiyasının hüdudları ilə bağlı problemlər müasir hüququn ən mühüm və
mürəkkəb məsələlərindən biri kimi çıxış edir. İnternetin qlobal xarakteri milli qanunvericilik
sistemləri ilə beynəlxalq praktika arasında ziddiyyət yaradır. Məhz buna görə də İnternet
vasitəsilə həyata keçirilən virtual fəaliyyət beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi ilə yeni
tənzimləmə mexanizmlərinin işlənməsini tələb edir. Bundan başqa, İnternet istifadəçilərinin
bir hissəsi qlobal şəbəkədə “məkansızlıq” ideyasını əsas tutaraq, özlərinin qanundan və
dövlətdən asılı olmadıqlarını bəyan edirlər və “suveren şəbəkə” uğrunda mübarizə aparırlar.
İnternet cəmiyyətinin nümayəndələri arasında qlobal şəbəkənin tənzimlənməsi vacib deyil,
hətta qeyri-mümkündür fikirləri də geniş yayılıb. Onların fikrinə görə, İnternet artıq unikal
ünsiyyət vasitəsidir və heç bir dövlətə mənsub deyil, internet resurslarına çıxış xüsusi
hüquqlara aid olduğuna görə, onun qarşısında hər-hansı inzibati maneə qoyula bilməz,
internet – tamamilə özünütənzimləyən informasiya mühitidir. Onun istifadəçiləri isə bu qlobal
resursdan istifadə qaydalarını sərbəst şəkildə müəyyən etməlidirlər.
İlk vaxtlar hətta belə bir fikir də yayılmışdı ki, bu qlobal şəbəkə milli sərhədləri aşacaq və
dövlət suverenliyi prinsipini pozacaq. Qlobal şəbəkədə söz azadlığının müdafiəsi,
kiberməkanda sosial və hüquqi problemlərin tədqiqi ilə məşğul olan Elektron Sərhəd
Fondunun (Electronic Frontier Foundation) yaradıcısı və vitseprezidenti Con Perri Barlou
özünün məşhur “Kiberməkanın müstəqilliyi” adlı Bəyannaməsində bütün dövlətlərə belə bir
müraciət ünvanlamışdı: “Bizim aramızda sizə yer yoxdur. Bizim toplandığımız yerdə siz
yuxarı hakimiyyətə malik deyilsiniz. Bizim üzərimizdə hökmranlıq etməyə sizin nə mənəvi
haqqınız, nə də məcburetmə metodunuz var. Siz nə bizi, nə də bizim dünyamızı tanımırsınız.
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Kiberməkan sizin sərhədlərinizdən kənarda yerləşir” [1].
Artıq internetin sürətli inkişafı nəticəsində onun fəaliyyətini tənzimləyən ölkələrin sayı
durmadan artır. Bunun isə bir çox səbəbləri mövcuddur. Məsələn: “milli təhlükəsizliyin təmin
edilməsi”, “milli-mədəni normaların və dini dəyərlərin mühafizə edilməsi”, “uşaqların
pornoqrafiyadan və istismardan qorunması”, “intellektual mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi”
və s.
İnternetin unikal olması, hər hansı hüquqi və ya fiziki şəxsin, yaxud dövlətin
mülkiyyətində olmaması bu qlobal şəbəkənin heç bir bölümündə mərkəzləşdirilmiş
tənzimləmə, senzura və digər informasiyaya nəzarət metodları mövcud olmamasına gətirib
çıxarır. Buna görə də lazım olan istənilən informasiyanı heç bir məhdudiyyət olmadan əldə
etmək imkanı yaranır və nəticədə informasiya sahiblərinin hüquqlarının pozulması halları
artıq nəzərə çarpacaq dərəcədə artır. Bu səbəblərdən dolayı informasiya təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi problemi və kompyuter cinayətkarlığı ilə mübarizə sisteminin yaradılması
hazırda xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Söz azadlığının reallaşdırılması artıq internet sayəsində əvvəllər mümkün olmayan
səviyyəyə çatmışdır. Lakin bu azadlıq formasının meydana çıxması şəraitində şəxsi həyatın
toxunulmazlığı, şəxsi məlumatların təhlükəsizliyi və söz azadlığı getdikcə daha çox
pozulmaqdadır. Məhz buna görə də İnternetin tənzimlənməsi sahəsində ən aktual
məqamlardan biri də məhz dövlətin, cəmiyyətin və şəxsiyyətin təhlükəsizliyi ilə insan
hüquqları arasındakı tarazlığın qorunub saxlanması ilə bağlıdır.
Digər bir problem odur ki, internet texnologiyalarının və internetin inkişaf sürəti bu
sahədə mövcud olan və yeni yaranan problemləri tənzimləmək üçün zəruri olan normativhüquqi aktların qəbulu prosesini xeyli qabaqlayır. Məhz bu səbəbdən dolayı baş verən
texnoloji yeniliklərə qanunvericilik sistemlərinin çevik, adekvat reaksiya vermələrinin hüquqi
mexanizmlərini işləyib hazırlanmalıdır [2].
Şəxsi həyatın toxunulmazlığının və fərdi məlumatların qorunması problemləri internetin
tənzimlənməsində bir-biri ilə çox sıx bağlı olan aspektləridir. Şəxsi həyatın toxunulmazlığını
təmin edən hüquqi mexanizm kimi informasiyanın qorunmasını göstərmək olar. İnsanın əsas
konstitusion hüquqlarından biri də – şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququdur. Bu hüquqa
aşağıdakılar aiddir :
— şəxsin razılığı olmadan onun şəxsi həyatı haqqında informasiyanın toplanmasının,
saxlanmasının, istifadəsinin və yayılmasının qadağan olunması;
— fərdi məlumatların qorunması hüququ;
— özü haqqında informasiyaya nəzarət etmək hüququ;
— şərəf və ləyaqətin qorunması hüququ;
— mülkiyyət hüququ;
— rabitə sirri hüququ və s. [3]
Fərdi məlumatlar — şəxsin kimliyini birbaşa və ya dolayısı ilə müəyyənləşdirməyə imkan
verən istənilən məlumatdır [4]. Eyni zamanda konkret insan haqqında, onunla eyniləşdirilən
və ya eyniləşdirilə bilən (maddi daşıyıcıda əks olunmuş) informasiyadır. Fərdi məlumatlara
bioqrafik və fərqləndirici (tanıdıcı) məlumatlar, şəxsi xarakteristika (xasiyyətnamə), ailə və
sosial vəziyyət, təhsil, peşə, xidmət və maliyyə vəziyyəti, sağlamlıq və s. vəziyyəti barədə
məlumatlar aid edilir. İnternetdə işləyərkən istifadəçilər haqqında olan məlumatlar müəyyən
şəxslər üçün əlyetərli olur. Bu məlumatlar istifadəçini birmənalı olaraq identifikasiya etməyə
imkan verir (məsələn, onun adı, soyadı, doğum tarixi, yaşadığı yer, peşəsi, iş yeri haqqında
informasiyalar vasitəsi ilə). İstifadəçi aşağıdakı vasitələrlə işləyərkən onun haqqında məlumat
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digər şəxslər (istifadəçilərin daxil olduqları resursların sahibləri, elektron məktubları qəbul
edənlər, istifadəçiyə xidmət göstərən provayder, ən müxtəlif məkrli niyyətləri olan üçüncü
şəxslər və s.) məlumat əldə edə bilərlər – veb-saytların məzmunu ilə tanış olarkən; loqfaylların məzmununu işləyərkən; elektron poçtdan istifadə edərkən (elektron məktubların
başlıqları üzrə); provayderin modeminə qoşularkən və s. hallarda həyata keçirilə bilər.
Beləliklə yuxarıda sadaladığımız hallarda və qeyd olunan şəxslər istifadəçilər haqqında
məlumatı çox asanlıqda əldə edə bilər. Bu isə brauzerlərin işləmə texnologiyası, informasiya
təhlükəsizliyi sahəsində olan qüsurlar, provayderlərin səhlənkarlığı və s. İstifadəçilərin
hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Bütün bunlar da şəxsi həyat sirrinin və fərdi
məlumatların qorunması üçün İnternetdə optimal tənzimlənmə siyasətinin həyata keçirilməsi
zərurətini ortaya çıxır.
İntellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması problemləri də internetin təsiri ilə
qloballaşan dünyada mühüm problemlərdən biridir. Bilik və ideyalar qloballaşan
iqtisadiyyatda artıq mühüm resursa çevrilməkdədir. Bu isə əqli mülkiyyət hüququ anlayışını
İnternetin tənzimlənməsində zəruri bir amilə çevirir. Əlbəttə cəmiyyətin inkişafı baxımından,
İnternetdə ədəbiyyat, incəsənət əsərləri, filmlər, elmi əsərlər, proqram təminatı və verilənlər
bazası nə qədər çox olarsa, bir o qədər yaxşıdır. Çünki bu operativ şəkildə və minimal xərclər
hesabına həmin mənbələri nəhəng istifadəçi auditoriyasına təqdim etməyə imkan verir, bu da
şəxsiyyətin və cəmiyyətin inkişafına xidmət edir. Bu isə tez-tez müəllif hüquqlarını
pozulmasına şərait yaradır. Beləliklə, informasiya mübadiləsi azadlığı müsbət tərəfləri ilə
yanaşı, neqativ nəticələrə də yol açır. Məhdudiyyətsiz olaraq materialların köçürülməsinin
qarşısının alınması və paralel olaraq həmin materiallardan istifadə imkanının saxlanılması
İnternetin tənzimlənməsi ilə bağlı ən çox araşdırılan məsələlərdən biridir. Bu gün böyük
şirkətlər öz maraqlarını hüquqi müstəvidə qoruya bilirlər, lakin sıravi istifadəçilər üçün isə bu
bir qədər çətindir.
İnternetin özünəməxsus imkanları bəzi cinayətlərin törədiləməsi üçün çox əlverişli mühit
yaratmışdır. Bu sahədə olan hüquqi boşluqlar isə bunun qarşısının alınmasında çətinliklər
yaradır. İnternet həm ənənəvi cinayətlərin daha rahat şəkildə həyata keçirilməsi, həm də
yalnız bu qlobal şəbəkəyə məxsus olan, geniş ictimaiyyətə məlum olmayan yeni cinayət
növlərinin reallaşdırılması üçün əlverişli mühit kimi çıxış edir [5].
Artıq internet-cinayətlərin ənənəvi cinayət hallarını üstələyəcəyi, iqtisadi və siyasi
proseslərə daha geniş şəkildə təsir edəcəyi proqnozlaşdırılır və kibercinayətkarlıq halları
digər analoqları ilə müqayisədə daha sürətlə artmaqdadır. 2000-ci ilin əvvəllərindən
başlayaraq kibercinayətkarlıqla hüquqi müstəvidə mübarizəyə başlanılmışdır. 2003-cü ildə
Budapeştdə Avropa Şurası tərəfindən imzalanan Kibercinayətkarlıq haqqında Konvensiya isə
hələlik müvafiq sahədə ən mühüm sənəd kimi çıxış edir [6].
Bu virtual məkanda cinayətkarlıq hallarının sürətlə artması, hər şeydən əvvəl, bu qlobal
şəbəkənin xüsusiyyətləri – hamı üçün əlyetərli və açıqlıq olamsı, heç bir dövlətin və ya
təşkilatın nəzarətində olmaması ilə bağlıdır. Həmçinin bu sahədə fəaliyyətlə bağlı effektli
hüquqi tənzimləmə mexanizmlərinin olmaması, yurisdiksiya probleminin mövcudluğu, eləcə
də bu sahədə peşəkar hüquq-mühafizə vasitələrinin və kadrlarının olmamaları hələ
kiberməkanda cinayət əməllərinin sayının artmasına şərait yaradır.
Kibercinayətkarlıqla mübarizədə uğurlu tənzimləmə və mübarizə siyasətinin həyata
keçiriləcəyi halda, onun artım tempinin aşağı salınması da istisna edilmir. Lakin eynilə real
aləmdə olduğu kimi virtual aləmdə də tamamilə buna nail olmaq hələ ki, mümkün deyil.
İnternet hərbi məqsədlərə xidmət etmək üçün dövlət layihəsi kimi yaradılsa da, çox az
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keçmədən ilkin yaradılma məqsədindən uzaqlaşdı. Dünyanın qloballaşmasına və
virtuallaşması səbəb oldu, tədricən də insanlar və bəşəriyyət üçün artıq yeni hesab olunacaq
müxtəlif təbiətli böyük təhlükələr gətirdi. İnsanların şəxsi həyat sirrinin və fərdi
məlumatlarının, virtual məkanda intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması,
kibercinayətkarlıq və s. kimi təhlükələri özündə ehtiva etməsinə baxmayaraq, internet bütün
dünyada sürətlə yayılmaqda, cəmiyyətin demək olar bütün fəaliyyət sahələrində tətbiq
olunmaqla insanların gündəlik həyatının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilməkdədir. İnternet
şəbəkəsinin yaratdığı bu cür geniş imkanlar insanların həyat fəaliyyətinin bütün sferalarında
böyük dəyişikliklərə səbəb olmaqdadır. Onun müasir həyatdakı rolu isə danılmazdır.
Məqalənin aktuallığı. Yuxarıda qeyd edilən məsələlərdən də göründüyü kimi İnternetin
tənzimlənməsi aktual məsələ olaraq qalır. İnternet getdikcə cəmiyyətin, dövlətin, insanın
fəaliyyət sferalarına daha dərin şəkildə nüfuz etməyə başlayır. Eynilə gerçək dünyada olduğu
kimi, virtual məkanda da dövlətin, cəmiyyətin və ayrı-ayrı insanların maraqları, mənafeləri
təmsil olunur. Nəzərə alsaq ki, dövlətin əsas funksiyalarından biri ictimai münasibətləri
tənzimləmək, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını təmin etməkdir, deməli, internetin
tənzimlənməsi zəruri məsələdir. Amma hər hansı bir dövlətə məxsus olmaması, bütün
dünyanı əhatə etməsinə görə internetin tənzimlənməsi də qlobal miqyasda həyata keçirilən bir
proses olmalıdır. Məhz buna görə də bu işdə dünya dövlətlərinin birgə fəaliyyət göstərməsi və
səylərini birləşdirilmələri vacibdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İnternet şəbəkəsinin aktual problemləri göstərilmiş, bu sahədə
çatışmazlıqlar araşdırılmış və həlli istiqamətlərinin tapılması təhlil edilmişdir. Qloballaşma
şəraitində hər bir ölkə üçün vacib olan milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələsi, habelə
insan hüquqlarının müdafiəsi məqalənin əsas məğzini təşkil etmişdir. İnformasiya
cəmiyyətində ən mühüm ünsürlərdən biri olan intellektual mülkiyyətin qorunmasının
vacibliyi məsələsi də məqalənin tədqiqat obyektlərindən biridir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali təhsil müəssisələrində və
kolleclərdə kompüter şəbəkələri mövzusunun tədrisi zamanı tələbələrə əlavə məlumat
verilməsi məqsədilə, habelə elmi-praktiki konfranslarda istifadə oluna bilər.
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М. Кафарлы

Современные проблемы регулирования Интернета
Резюме
В статье исследуются современные проблемы регулирования Интернета. В том
числе анализируется такие проблемы как определение Интернет-юрисдикции, защита
личной жизни и персональных данных, защита интеллектуальной собственности в
виртуальной среде, киберпреступность. Обосновывается необходимость регулирования
Интернета для решения данных проблем.
M. Gafarlı

Modern problems of Internet regulation
Summary
The article deals with modern problems of Internet regulation. Problems in areas such as
determination of Internet jurisdiction, protection of privacy and personal information,
intellectual property rights protection in virtual space, cyber crime has been analyzed as well.
The necessity of internet regulation in solving these problems is justified.
Redaksiyaya daxil olub: 09.02.2018
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Bütün əməliyyat sistemlərində, o cümlədən, Windows ƏS-də kompüteri və onun
qurğularını idarə etmək üçün müəyyən əmrlər sistemi realizə olunub. Amma bu əmrlərdən adi
istifadəçinin istifadəsi müəyyən problemlər yaradır. Bu səbəbdən ƏS-i üçün «File Manager»
adlanan xüsusi proqramlardan istifadə olunur. Faktiki bu sistemlər ƏS-nin əmrlərinin
vizualizasiyası üçün nəzərdə tutulub. «File Manager»lə1 insan arasında interfeysin yüksək
səviyyəsi adi istifadəçi üçün ƏS-nin əmrlər sistemi ilə asanlıqla işləmək imkanı yaradır2.
Proqram təminatı bazarında çoxlu «File Manager» mövcuddur. Bunlar arasında Norton
Commander, Total Commander, Windows Commander, Dolphin, MsExplorer və d.
göstərmək olar.

1

Əməliyyat Sistemlərində əsasən fayl/kataloqların idarə olunmasıi üçün nəzərdə tutulmuş proqram sistemlərə
verilmiş ümumiləşdirilmiş ad.
2
Bu isə başqa bir problemin kompüterin “bütləşdirilməsi”nə gətirib çıxarır. Əksər hallarda, mahiyyətinə varmadan
kompüterdə işləyən istifadəçinin hansı problemləri yarada biləcəyini təsəvvür etmək çətin deyil. Məsələn, AES-nın
kompüterlərindən istifadə edərsə... növbəti “Çernobıl” baş verə bilər...
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Şəkil 1. «File Manager»-lər üçün “standarta” çevrilən Norton Commander proqramının
görünüşü
Piter Norton1 tərəfindən hazırlanmış bu sistem DOS ƏS-də geniş istifadə olunurdu. Faktiki
bu sistem gələcək «File Manager»-lər üçün bir standarta çevrildi. Bu proqram təminatından
hal hazırda əsasən hackerlər tərəfindən istifadə olunsa da, uzun adlı faylları və UNICODE
dəstəkləmədiyi üçün adi istifadəçilər tərəfindən istifadə olunmur.

Şəkil 2. Windows ƏS-də əsasən proqramçılar tərəfindən geniş istifadə olunan Total
Commander proqramının görünüşü
Bu sistem Norton Commander-ə bənzəyir, amma qrafik vasitələrlə realizə olunub. Əsasən
proqramçı və İnformasiya Texnologiyalarıla üzrə mütəxəssislər tərəfindən geniş istifadə
olunur.
Şəkil 3. Linux ƏS-nin müxtəlif klonlarına inteqrasiya olunmuş Dolphin sistemi

Bu sistem Linux əməliyyat sisteminin fayl/kataloqları ilə işləmək üçün nəzərdə tutulub.
Bu «File Manager» Linux ƏS-nin klonlarından biri olan Mandriva 2009 ƏS-nə inteqrasiya
olunub.
Hal hazırda proqram təminatı üzrə aparıcı şirkətlərdən biri olan Symantec, Piter Norton tərəfindən
yaradılıb və əsasən kompüter texnologiyalarının mühafizə məsələləri üzrə ixtisaslaşıb.
1
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Bütün «File Manager»lər, cüzi istisnalarla, fayl/kataloq sistemilə işləmək üçün nəzərdə
tutulub və əsas funksiyaları eynidir.
Biz «File Manager» kimi Windows ƏS-nə inteqrasiya olunmuş Explorer sistemini
qarşıdakı alt-bölmədə başlanğıc səviyyədə öyrənəcəyik.
Windows ƏS-nin «File Manager»i - Explorer (BO1)
Windows ƏS istifadəçiləri, bu əməliyyat sisteminə inteqrasiya olunmuş Explorer (Bələdçi2)
sistemindən istifadə etmək bacarığına malik olmalıdırlar. Bu alt-bölmədə Bələdçi sistemilə
bağlı zəruri məlumatlar öz əksini tapıb. Bu məlumatların praktik yoxlanmasını tələbələrin
öhdəsinə buraxırıq.

Şəkil 4. Bələdçi (Exrlorer) sisteminin görünüşü
Sərlövhə sətri. Bu sətrdə
o Explorer sisteminin loqotipi olan qovluq və lupa işarəsi,
o Aktiv obyektin adı
o Sətrin sonunda 3 düymə: 1) pəncərənin gizlədilməsi, 2) pəncərəni tam/real ölçüyə
gətirilməsi, 3) pəncərənin bağlanması düymələri yerləşib.
Menyu sətri. Bu sətirdə Bələdçinin bütün mümkün rejimləri yerləşib.
Alətlər paneli. Bələdçi sistemində ən çox istifadə olunan rejimlərin bəziləri bu paneldə
yerləşmiş düymələrə bağlanıb.
Ünvan paneli. Aktiv kataloqu göstərir. İstifadəçi burada ünvanı göstərməklə bir-başa
istədiyi kataloqa daxil ola bilər.
Sol pəncərə. Kompüterdəki yaddaş qurğularını və burada yerləşmiş kataloqların siyahısını
göstərir. Bu pəncərə vasitəsilə müxtəlif alt-kataloqlara keçmək olar3.
Sağ pəncərə. Aktiv kataloqun mündəricatındakı fayl və alt-kataloqların siyahısı görünür.
İnformasiya paneli. Seçilmiş obyekt haqqında əlavə məlumat öz əksini tapır. Məsələn,
Bu alt-bölmə Başlanğıc və Orta səviyyəli istifadəçi üçün nəzərdə tutulub.
İngilis dilindəki Explorer sözü əvəzinə “Bələdçi” sözündən istifadə edəcəyik.
3
Faktiki bu imkan ƏS-nin cd(chdir) əmrinin vizualizasiyasıdır.
1
2
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şəkil 4-də, sol pəncərədə seçilmiş msagent alt-kataloqunda 13 obyekt (11 fayl və 2 alt-kataloq)
yerləşib. Bu alt-kataloqda toplam 776Kb informasiya yerləşib.
Windows ƏS-nin “Exrlorer” sisteminin rejimləri
Windows ƏS-də kataloqlar1 – qovluq (folder) adlandırılır. Bundan sonra biz bu sözdən
istifadə edəcəyik.
Bələdçinin rejimləri, sistemin Menyusundakı aşağıdakı kateqoriyalar üzrə qruplaşdırılıb.
File. ƏS-nin obyektlərilə bağlı əmrlər/rejimlər realizə olunub. Bu rejimlərin siyahısı
obyektin hansı pəncərədə olmasından asılıdır:
 Obyekt sol pəncərədə seçilərsə2, yaratmaq(new), ləğv etmək(delete), adını dəyişdirmək,
xüsusiyyətlərə baxmaq kimi, obyektin sağ pəncərədə inikası üzərində əməliyyatlar toplumu
və Bələdçinin bağlanılması rejimləri inikas olunub.
Şəkil 4-dan göründüyü kimi, bu kateqoriyada rejimlər və müəyyən alt-kateqoriyalar
(məsələn, yaratmaq/new, Test) mövcuddur. Yarlığ yaratmaq/Create Shortcut rejimi aktiv
olmasada Test kateqoriyasında aktivdir!!! Çünki, A1 kateqoriyasında (bu kateqoriyanın adı
seçilmiş obyektin adına uyğundur) toplanmış rejimlər Bələdçinin sol pəncərəsində yerinə
yetirilmək üçün nəzərdə tutulub. Bu isə Bələdçinin sol pəncərəsinin xüsusiyyətlərilə bağlıdır
(sol pəncərədə yalnız qovluqlar görsənir).
Bələdçinin sağ pəncərəsindəki obyektlərdən biri seçilərsə File kateqoriyasındakı rejimlər
siyahısı dəyişir. Seçilmiş obyektdən asılı olaraq, mümkün rejimlərin/əmrlərlə işləmək çox
əlverişli bir üsuldur. Bu menyu sətrinə alternativ olan kontekst-menyuda istifadə olunur.
Seçilmiş obyektlə işləmək üçün mouzun sağ düyməsini sıxmaqla, bu obyektlə bağlı mümkün
rejim/əmrlərin siyahısı görünür.
Windows ƏS-də rejimləri işlətmək üçün Bələdçi bir neçə eyni güclü variantlar təklif edir.
Bu variantların seçilməsi istifadəçinin öhdəsinə buraxılır.

Şəkil 5. Bələdçinin sol pəncərəsində seçilmiş test qovluğu üçün File kateqoriyasındakı
Windows ƏS-nin sistem proqramlarını sazlamaq üçün lazım gələn xüsusiyyətlər müəyyən qruplar üzrə
cəmlənib və Bələdçi sistemində kataloq şəkilində vizualizasiya olunub(Məsələn, Control Panel, Network
Connection, Printer and Faxes və d. ). Bu səbəbdən Real kataloqlarla, psevdo-kataloqlar
ümumiiləşdirilmiş addan – qovluq (folder)dan istifadə olunur.
2
Sol tərəfdə yalnız kataloq seçilə bilər. Qeyd etdiyimiz kimi Bələdçinin sol pəncərəsində yalnız kataloqlar
(psevdo-kaialoqlar) yerləşir.
1
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rejimlər
Kontekst-menyuda Bələdçinin seçilmiş obyektlə bağlı bütün rejimləri yerləşir. Beləki,
Delete, Rename rejimləri Bələdçinin File kateqoriyasına, Cut, Copy isə Edit kateqoriyasına
aiddir.
File kateqoriyası üzrə aşağıdakı rejim və alt-kateqoriyalar realizə olunub:
Sol Pəncərə
o New. Alt-kateqoriya olub, yeni obyektlərin, o cümlədən, qovluqların, yarlığların və
qeyd olunmuş müəyyən tipli faylların, yaradılması üçün nəzərdə tutulub.
o Create Shortcut. Yarlığ yaratmaq rejimidir. Bu rejim bu və ya digər formada
menyunun obyektə bağlı alt-kateqoriyasında və kontekst-menyuda realizə olunub.

Şəkil 6. Bələdçinin sol pəncərəsində seçilmiş test qovluğu üçün kontekst-menyu
o Delete. Seçilmiş obyektin, o cümlədən. qovluq, fayl və yarlığların ləğv edilməsi üçün
nəzərdə tutulub.
o Rename. Seçilmiş obyektin adının dəyişdirilməsi rejimi.
o Properties. Seçilmiş obyekt(lər)in xüsusiyyəti. Burada, obyektin adı, ünvanı, ölçüsü,
yaradılma/korrektə/müraciət tarixləri və d. informasiyalar yerləşdirilib. Seçilmiş bir neçə
obyekti
o Obyektin adı. Seçilmiş obyektlə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş rejimlər realizə
olunub. Bu müxtəlif kateqoriyalara aid rejimlərin qrupudur.
o Close. Aktiv Bələdçini bağlamaq.
Sağ pəncərə
o Explorer. Folder rejimi aktiv olan bələdçi variantıdır.
o Open. Seçilmiş obyekt üçün bələdçini yeni pəncərədə açmaq.
o Search. İnteraktiv rejim olub seçilmiş qovluqda axtarışı təmin etmək üçün istifadə
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olunur.
o Sharing and Security. Seçilmiş obyektlə işləmək icazələrini müəyyən edir. Əsasən
şəbəkə adminləri üçün nəzərdə tutulub.
o Send to. Alt-kateqoriyası vasitəsilə seçilmiş obyekt müəyyən qurğulara və ya
sistemlərə ötürülür.
o Obyektin tipindən asılı olaraq müxtəlif rejimlər aktivləşə bilər:
 Priview. Şəkil fayla baxmaq.
 Edit. Korrektə etmək.
 Print. Çap etmək.
 Open with. Başqa proqramın köməyilə açmaq.
 Open. Seçilmiş faylın açılması.
Edit. Bu kateqoriyada obyektlə işləmək üçün aşağıdakı rejimlər toplanıb:
Undo. Əməliyyatı geri qaytarmaq.
Cut. Obyektin yerini dəyişmək üçün istifadə olunur.
Copy. Obyekti başqa yerə köçürmək üçün istifadə olunur.
Paste. Kəsilmiş (Cut) və ya Köçürülmüş (Copy) obyektin seçilmiş qovluğa yerləşdirilməsi.
Paste Shortcute. Köçürülmüş (Copy) obyektin seçilmiş qovluğda yarlığının yaradılması.
Copy To Folder. Obyektin seçilmiş qovluğa birbaşa köçürdülməsi.
Move To Folder. Obyektin yerini seçilmiş qovluğa dəyişmək.
Select all. Aktiv pəncərədə bütün obyektlərin seçilməsi.
Invert Selection. Obyektləri invert üsulla seçilməsi (seçilmiş obyektlər qeyri-aktiv, qeyriaktivlər isə seçiləcək)
View. Bu kateqoriya əsasən Bələdçinin vizual görünüşünü dəyişmək üçün istifadə olunan
rejim və alt-kateqoriyaları əhatə edir. Bu kateqoriya Bələdçinin hansı pəncərəsinin
seçilməsindən asılı olaraq dəyişə bilər.
Toolbars. Alt-kateqoriya olub, alətlər panellərinin yandırılıb/söndürülməsi, bu panellərin
korrektəsi üçün nəzərdə tutulmuş rejimləri əhatə edir.
o Standart Buttons. Standart düymələr paneli.
o Adress Bar. Ünvan paneli.
o Links. Bağlantılar paneli.
o Lock the Toolbars. Alətlər panelini bağlamaq/açmaq üçün istifadə olunur. Alətlər
paneli açıq olarsa, Customize interaktiv rejimi vasitəsilə bu panelə yeni düymə/rejimlər əlavə
etmək olar.
o Customize. Alətlər paneli açıq olarsa, bu interaktiv rejim vasitəsilə alətlər panelinə
yeni düymə/rejimlər əlavə etmək olar.
Status bar. İnformasiya paneli olub, əsasən aktiv/seçilmiş obyektlər haqqında istifadəçinin
əlavə məlumatlar əldə etməyə yardım edir. Rejim bu panelin yandırılıb/söndürülməsinə
xidmət edir.
Explorer bar. Bələdçinin sol pəncərəsində müxtəlif alt-sistemləri aktivləşdirən rejimləri
əhatə edən alt-kateqoriyadır:
o Search. Sol tərəfdə axtarış panelini açır və kompüter yaddaşındakı məlumatların
optimal axtarışı üçün nəzərdə tutulan alt-sistemi aktivləşdirir.
o Favorites. Seçmə obyektlər siyahısını aktivləşdirir. İstifadəçi daim müraciət etdiyi
obyekti bu siyahıya əlavə etməklə optimal iş şəraiti yaradır.
o History. Sonuncu müraciət olunan obyektlərin tarixə görə siyahısını aktivləşdirir.
o Research. Təkrar axtarış.
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o Folders. Sol tərəfdə qovluqların siyahısını aktivləşdirir.
Thumbnails, Filmstrip, Tiles, Icons, List, Details. Obyektlərin sağ pəncərədə görünüş
rejimləridir. Bu rejim eyni zamanda alətlər panelində də aktivdir.
Arrange Icons by. Sağ pəncərədə obyekt siyahılarının çeşidlənməsi.
Choose Details. Çeşidləmə üçün əlavə sahələri müəyyən etməyə imkan verir.
Customize This Folder. Bu interaktiv rejim aktiv qovluğun, bələdçidə görünüşünü
müəyyən edir1.
Go To. Alt-kateqoriyasında istifadəçinin istifadəçinin müraciət etdiyi qovluqların siyahısı
yerləşir. İstifadəçi bu siyahı vasitəsilə asanlıqla müraciət etdiyi qovluğa təkrar qayıda bilər.
Bundan başqa bu alt-kateqoriyada 3 rejim realizə olunub:
o Back. Geriyə bir addım. Öncə aktiv olan qovluğa qayıtmaq üçün istifadə olunur. Bu
rejim geniş istifadə olunduğu üçün Alətlər panelində uyğun düyməyə bağlanıb.
o Forward. Əgər Back rejimindən istifadə olunubsa, təkrar növbəti qovluğa qayıtmaq
üçün istifadə olunur. Bu rejim də geniş istifadə olunduğu üçün Alətlər panelində uyğun
düyməyə bağlanıb.
o Refresh. Bələdçinin sol və sağ pəncərələrini təzələmək üçün istifadə olunur. Belə ki,
fayl sistemində dəyişikliklər kənar proqramlar2 vasitəsilə aparıla bilər. Bu zaman pəncərələrin
akvtomatik təzələnməsi yerinə yetirilmir. İstifadəçi bunu özü etməyə məcbur olur.
Favorites. Seçmə obyektlərin siyahısını özündə saxlayan kateqoriyadır. Bu kateqoriya üzrə
2 interaktiv rejim realizə olunub:
Add to Favorites. İstifadəçi bu rejim vasitəsilə istədiyi mövcud qovluğun yarlığını
kateqoriyadakı seçilmişlər siyahısına əlavə edə bilər.
Organize Favorites. Favorites kateqoriyasının sazlanma interaktiv rejimidir. Bu rejim
vasitəsilə kateqoriyaya siyahılar qrupunu özündə saxlayan alt-kateqoriyalar əlavə etmək/ləğv
etmək, alt-kateqoriyanın adının və yerinin dəyişdirilməsi mümkündür.
Tools. Bələdçiyə servis xidmət edən3 rejimlərin toplandığı kateqoriyadır. Demək olar ki,
bütün TPS-də bu adda kateqoriya mövcuddur. Bu kateqoriyada aşağıdakı rejimlər realizə
olunub:
Map Network Drive. Şəbəkə disklərini qoşmaq üçün istifadə olunur. Bu rejim şəbəkə
müraciətli qovluqların şəbəkə diskinə çevrilməsi və kompüterin adi HDD diskləri kimi
istifadə olunmasına imkan verir.
Disconnect Network Drive. Şəbəkə disklərinin (əgər varsa) bağlanması üçün istifadə
olunur.
Synchronize. Əsasən Web səhifənin seçilmiş qovluqla sinxronizasiyası üçün istifadə
olunur4.
Folder options. Qovluqların xüsusiyyətləri ilə bağlı interaktiv rejimdir və 4 alt-rejimdən:
o General. Ümumi alt-rejimi Bələdçinin görünüşünü (sağ və sol pəncərələri) müəyyən
etmək üçün nəzərdə tutulub.
o View. Əsasən qovluqdakı obyektlərin görünmə qaydalarını müəyyən etmək üçün
istifadə olunur. Məsələn, gizli obyektlərin görünməsi və ya görünməməsi buradan müəyyən
Məsələn, Thumbnails rejimində bu qovluqda hansı şəkilin görünəcəyini müəyyən edir. Beləki standart
rejimdə qovluğ daxilində mövcud ardıcıl şəkillər görsənir. “Oyuncaq” rejimlərdən biridir. -:)))
2
Məsələn, şəbəkə vasitəsilə.
3
Bu xidmət əsasən rejimə bağlı proqram alt-sistemin parametrlərini müəyyən etmək üçün nəzərdə
tutulub.
4
Bu rejim əsasən IIS Web serverdən istifadə edənlər üçün nəzərdə tutulub.
1
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olunur.
o File Types. Fayl əlavələrinə görə faylın tipinin avtomatik müəyyən olunması
texnologiyası müasir ƏS-də geniş istifadə olunur. Bu rejimdə Windows əməliyyat sisteminin
özünün müəyyən etdiyi qaydalar, daha doğrusu əlavəyə uyğun proqram təminatını müəyyən
edir. Məsələn, Windows xls əlavəli faylları Excel TPS-nin işçi kitabı kimi qeyd edir və hər
hansı xls əlavəli faylın üzərinə mouse vasitəsilə sıxanda əvvəlcə Excel proqramı yüklənir,
sonra isə bu proqrama faylın özü yüklənir.
o Offline Files. Şəbəkəyə (istər Internet, istər digər) qoşulmadan kompüterə əvvəlcədən
yüklənmiş və ya lokal versiya kimi yadda saxlanılmış fayllarla işləmək mümkün olur.
İnternetdən hər hansı saytın lokal versiyasını lokal kompüterdə yadda saxlamaqla, gələcəkdə
fayllara İnternetdə işlədiyiniz kimi müraciət edə bilərsiz1.
Help. Bələdçinin kömək sistemi ilə bağlı rejimlərin kateqoriyasıdır2. Ümumiyyətlə TPS-in
əksəriyyətində texniki-yardım sənədləri HELP(Kömək) alt-sistemi kimi realizə olunub. IKTnin yaradılması, öyrənilməsi, istismarı və d. məsələlərilə bağlı HELP sistemindən istifadə
etmək bacarığı müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Bu səbəbdən fərqli3 HELP alt-sistemlərini
dərindən öyrənmək lazımdır. Bələdçi menyusunun HELP kateqoriyasında aşağıdakı rejimlər
mövcuddur:
Help and Support Center. Kömək və dəstəkləmə mərkəzi.
Is this copy of Windows legal? Lisenziya müqaviləsi.
About Windows. Windows Əməliyyat Sistemi haqqında.
Şəkil 7. “Help and Support Center” rejiminin ümumi görünüşü

Məqalənin aktuallığı. Hal-hazirda insan fəaliyyıtinin bütün sahələrinin informatlaşması
həyata keçirilir. Bu səbəbdən ilk növbədə ƏS, Örtük proqramları və ofis proqramları ilə iş
Saytların lokal versiyalarını əldə etmək üçün əox vaxt xüsusiləşdirilmiş proqram sistemlərdən (Teleport,
ReGet və d.) istifadə olunur.
2
Bu kateqoriyada bizi maraqlandıran texniki-sənədlərlə işləməyə imkan verən rejim, daha doğrusu HELP
alt-sistemidir. Bu rejim(lər)in alt-sistem adlandırmağımızın əsas səbəbləri:
- müstəqil imkanlara malik olub, TPS-in digər rejimlərindən asılı deyil
- elektron kitabxana sisteminin funksional imkanlarını (o cümlədən, məlumatların strukturlaşdırılmış
kateqoriyalarda saxlanılması, adi və requlyar ifadələr əsasında axatırış) realizə etməsi və d.
3
HELP alt-sisteminin standart kimi qəbul olunmuş bir neçə variantı mövcuddur.
1
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prinsiplərinə yiyələnmək aktual proqramlardan biridir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Örtük proqramları ilə iş prinsiplərini açıqlayır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən materiallardan
informatika müəllimləri və bu sahədə tədqiqat aparan şəxslər iatifadə edə bilər.
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Файлы менеджеры операционных систем
Резюме
Данная статья посвящена программной оболочке Windows Explorer в операционной
системе Windows.
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“File Manager” of Operating Systems
Summary
The article is about the use of “Windows Explorer” which is the shell process of Windows
Operating System.
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Microsoft Excel proqramı ilə sistem tənliklərin
matris üsulu ilə həlli
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Açar sözlər: elektron cədvəl, sistem tənlik, matris, əks matris, xana, diapazon
Ключевые слова: электронная таблица, системное уравнение, матрица, матрица
отражения, ячейка, диапазон
Key words: electronic spreadsheet, system equation, matrix, reflection matrix, cell, range
Müasir İnformasiya texnologiyalarından istifadə üçün müxtəlif kateqoriyalı proqramlardan
istifadə edilir. Onlardan ən geniş yayılanları Office proqramlarıdır. Bu proqramlar geniş
istifadəçi diapazonuna malikdirlər. Office proqramlarından olan MS Excel – elektron cədvəl
prosessoru adlanır. Bu proqram müxtəlif cədvəllər üçün geniş diapazonlu əməliyyatlar aparır,
müxtəlif kateqoriyalı funksiyalardan istifadə etməklə bir çox problemli məsələləri həll edir,
verilənləri daxil etməklə və ya verilənlər bazasından istifadə etməklə diaqramlar, qrafiklər
qurur. Excel proqramında istifadə edilən müxtəlif kateqoriyalı funksiyalar (maliyyə, statistik,
riyazı, məntiqi, vaxt və tarix, çoxluq və massivlər, verilənlər bazası, mühəndis-texniki tipli)
istifadəçilər tərəfindən müxtəlif məqsədlə istifadə olunurlar.
Excel proqramında funksiyaların köməyilə bir çox məsələləri yerinə yetirmək mümkündür.
Onlara misal olaraq əmək haqqı cədvəlində tələb olunanların hesablanması, tələbələrin
müvəffəqiyyət faizinin hesablanması, testlərin hazırlanması, bir sıra proqram (məs., lüğətin
hazırlanması) və oyunların (məs, kim uddu?) hazırlanması və s. misal göstərmək olar.
Bu məqalədə Microsoft Excel 2013 proqramı ilə sistem tənlikləri əks matris üsulu ilə necə
həll etməli olduğu izah ediləcək. Bu tip məsələlərin həlli riyaziyyat sahəsi ilə məşğul olan
insanlar üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.
Misal.Tutaq ki, bizə aşağıdakı sistem tənlik verilmişdir:
x1-13x2+4x3=-9
3x1+21x2-5x3=2
4x1+3x2-5x3=5
Tənliyin sol tərəfində, x-lərin qarşısındakı əmsallar A, tənliyin sağ tərəfindəki rəqəmlər isə
B matrisini əmələ gətirir:
A
B
1 -13 4
-9
3 21 -5
2
4 3 -5
5
Həll: Həll edərkən Excel elektron cədvəlindən istifadə edəcəyik.
1. Excel elektron cədvəlinə daxil olmaq üçün Start→All programs→Microsoft
Office→Microsoft Excel 2013 əmrlərini icra edirik. Bu zaman Excel elektron cədvəlin
proqram pəncərəsi açılır.
Qeyd etdiyimiz matrisləri proqram pəncərəsində müvafiq xanalara yazırıq:
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Şəkil1.
Əks matris üsulu ilə sistemi həll etmək üçün A matrisinin əks matrisini tapmaq lazımdır.
Bunun üçün isə A matrisinin əks matrisini qeyd edəcəyimiz xanaları seçməliyik. Biz N3:P5
seçirik. Siz istədiyiniz diapazonu seçə bilərsiniz.

Şəkil2.
Növbəti addımda FORMULAS başlığının Math&Trig bölməsindən MİNVERSE
funksiyasını aktivləşdiririk:
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Şəkil3.
Qarşımıza çıxan ekranda A matrisi olaraq E3:G5 diapazonunu Array bölməsinə daxil edib,
OK düyməsinə basırıq:

Şəkil4.
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Beləliklə, ilk nəticəni aldıqdan sonra digər nəticələri də almaq üçün F2 düyməsini basılı
vəziyyətlə saxlamaqla CTRL+SHİFT+ENTER kombinasiyasından istifadə edirik:

Şəkil 5.
Biz A matrisinin əks matrisini tapdıq. İndi isə yekun həlli tapmaq üçün alınmış əks matrisi
B matrisinə vurmaq və yekun nəticənin yazılacağı xanaları seçmək lazımdır. Biz bu xanaları
L10:L12 olaraq seçirik:

Şəkil6.
Matrislərin vurulması üçün FORMULAS başlığındakı Math&Trig bölməsindən MMULT
funksiyasını aktivləşdiririk:
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Şəkil 7.
Qarşımıza çıxan pəncərədə Array1-ə əks matrisi, yəni N3:P5 diapazonunu, Array2-ə isə B
matrisini, yəni K3:K5 xanalarını daxil edib, OK düyməsinə basırıq:

Şəkil 8.
Gördüyünüz kimi ilk nəticəni almış olduq. Digər nəticələri də almaq üçün biraz əvvəl
qeyd etdiyimiz kimi F2 düyməsini basılı vəziyyətdə saxlayıb CTRL+SHİFT+ENTER
kombinasiyasından istifadə etmək lazımdır:
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Şəkil 9.
Beləliklə, biz Microsoft Excel 2013 proqramından istifadə etməklə sistem tənliyi matris
üsulu ilə həll etmiş olduq.
Məqalənin aktuallığı. Sistem tənliklərinin həllinin məntiqi ardıcıllıqla öyrədilməsi
tövsiyə olunur. Bunun üçün məzmunun öyrədilməsində yeni ardıcıl struktur
müəyyənləşdirilmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Sistem tənliklərinin matris üsulu ilə həllinin öyrədilməsində fəal
təlim metodlarından istifadəyə üstünlük verilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəblərdə riyaziyyat
fənnində sistem tənliklərini həll edən zaman istifadə oluna bilər.
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С. Эйюбова

Решение системных уравнений с программой Microsoft Excel
используя матричным методом
Резюме
В статье основное внимание уделяется использованию программы Excel в
математике в старшей школе. Основная цель здесь - предоставить студентам
возможность использовать функциональность Excel для изучения математических
уравнений математических методов. Статья основана на возможностях программы
Excel в математическом уроке используя матричный метод системных уравнений.
S. Eyyubova

MICROSOFT system solution with Excel program with
matrix method of the equations
Summary
The article focuses on the use of the Excel program in mathematics in the high school. The
main objective here is to provide students with the functionality of the mathematical subject
teaching process using Excel's functional capabilities. It is recommended to use the program's
efficiency to teach the mathematical solution of mathematical equations in mathematics. by
using the matrix method of the system equations.
Redaksiyaya daxil olub: 13.02.2018
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Şagirdlərin məsələ həll etmək bacarığının artırılması
Valeh Məmmədov
ADPU-nun baş müəllimi
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. S.S. Həmidov,
ped.ü.e.d., dos. N.A. Əliyev
Açar sözlər: modelləşdirmə, araşdırma, planlaşdırma, məsələnin şərti, özünənəzarət
Ключевые слова: моделирование, исследование, планирование, условие задач,
самокантроль
Key words: modeling, research, planing, conlilions of tasks, self control
Hazırda istifadədə olan riyaziyyat dərslikləri təlimi həyati bacarıq və vərdişlərin
formalaşmasına istiqamətləndirir, şagirdi axtarış aparmaq üçün lazım olan aktiv mövqeyə
kökləyən fəaliyyətin təşkilini zəruri edir. Son illərdə müasir təlim resursları ilə məktəbin
təmin olunmasında təhsillə bağlı olan bütün vətəndaşların əhatə olunması zəruri hesab olunur.
O, cümlədən şagirdlər, onların valideynləri, müəllimlər, eləcə də digər məsul işçilər təhsil
prosesinə cavabdehdirlər. Bu təhsilin müasir tələblərindəndir.
Bu baxımdan riyaziyyat üzrə kurikulum (proqram) materialının mənimsənilməsində, əldə
ediləcək təlim nəticələrinə aşağıdakı tələblər verilir:
— öyrənilən materialın araşdırılması
— vacib informasiyanın müəyyən edilməsi
— məsələ şərtinin modelləşdirilməsi
— məsələ həlli gedişinin planlaşdırılması
— təlim nəticələrinə nəzarət
— hesablamaların təshih edilməsi.
Didaktika öyrədir ki, dərs özünün bütün komponentləri (məqsədi, məzmunu, vasitələri,
metodları, təşkili və s.) ilə şagirdləri tərbiyə edir. Tərbiyəvi təsir cəhətdən hər bir pedaqoji akt
(iş, hərəkət, hadisə) fəaldır. O, ya müsbət və ya mənfi təsir göstərir, lakin heç vaxt təsirsiz
olmur. Burada görünür ki, müəllim dərsin komponentlərinin tərbiyəvi funksiyalarına çox
diqqətli olmalıdır.
Hər bir dərsin əsas tərbiyəvi məqsədi şagirdlərdə beynəlmiləl dünyagörüşünün tərbiyəsi və
inkişafına kömək etməkdir. Aydındır ki, dərsdə bir-biri ilə əlaqədar olan çoxlu sayda xüsusi
məqsədlərin əldə edilməsində biz əsas tərbiyəvi məqsədə nail oluruq. Bu xüsusi tərbiyəvi
məqsədlərdən aşağıdakılar göstərmək olar: a) şagirdləri elmi biliklərin əsaslarına
yiyələndirmək üçün onları müntəzəm olaraq, təhlil və müqayisə etməyə, funksional səbəbnəticə əlaqələrini açmağa,
məntiqi mühakimə yüyürtməyə, konkretləşdirmə,
ümumiləşdirməyə və s. alışdırmaq; b) şagirdlərdə riyaziyyata maraq oyatmaq və onu inkişaf
etdirmək, onlarda riyaziyyatı öyrənməyə daxili tələb və bacarıq tərbiyə etmək; c)
əməksevərlik, iradə, səliqə və məsuliyyət tərbiyəsi; d) ünsiyyət qurmaq və kollektivlə əlbir
işləmək; g) yeniliyə, kəşf və ixtiraçılığa meyl tərbiyəsi; e) beynəlmiləlçilik, vətənpərvərlik
tərbiyəsi və s.
Müəllim çalışmalıdır ki, şagirdlər riyazi anlayışları, təklif və isbatları, həmçinin məsələ
həllini məhz tərbiyəvi məqsədlər səviyyəsində mənimsəsinlər. Misal üçün məsələ həlli təlim
tərbiyəvi məqsədlər səviyyəsində olduqda, şagirdlər onlara təklif edilmiş məsələ üzərində
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aşağıdakı mərhələlər üzrə mühakimə və axtarış aparmağa alışırlar:
a) məsələni düzgün başa düşmək (Məsələdə nə verilmişdir və nə tələb olunur? Bunların
arasında nə kimi münasibətlər var? Məsələdə hansı əsas anlayışlar var, onlar mənə
məlumdurmu? Məsələdə açıq şəkildə verilməyən şərtlər varmı? Məsələni daha aydın başa
düşmək üçün sxem və çertyojlardan istifadə etmək olarmı? və s.)
b) həllin planını tərtib etmək (bu məqsədlə aşağıdakı kimi mühakimə aparmaq: bu
məsələyə oxşar məsələ həll etmişikmi, o, necə idi, bu məsələnin ondan fərqi nədir? Onun həlli
yolunda burada istifadə etmək olmazmı? Bu məsələnin həllində hansı biliklərdən istifadə
etmək lazımdır? Bu məsələyə oxşar məsələ həll edilməmişsə, verilmiş şərtlərdən bəzilərini
müvəqqəti kənara qoymaqla məsələni sadələşdirmək olmazmı, olarsa, onda alınan məsələni
necə həll etmək olar? Bu iş verilmiş məsələnin həllinə kömək edərmi və s.)
v) həllin planını yerinə yetirmək (plandakı bütün addımlara və onların ardıcıllığına ciddi
nəzarət etməklə).
Onu da qeyd edək ki, məsələ həlli riyaziyyat təlimi prosesində şagirdlərdə bərpaedici
təxəyyülün inkişafına kömək edən mühüm amillərdən biridir (bərpaedici təxəyyüldə yeni
surətlər beynimizdə mövcud olan elementar təsəvvürlərin sintezindən alınır). Məsələnin
məzmununa uyğun təxəyyül surətlərinin yaranmasına imkan vermək üçün şagirdlərin
məsələni aramla oxumasına ciddi fikir verilməlidir (tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir
ki, oxunun təsiri ilə, uyğun təsəvvürlərin yaranmasına lazım olan vaxt, oxunan materialın
mənasını anlamaq üçün lazım olan vaxtdan üç dəfəyə qədər çoxdur).
Şagirdlərdə təxəyyülü inkişaf etdirmək məqsədilə ara-sıra sadə mətnli məsələlərin şifahi
həlli də çox mühümdür.
Şagirdlərin çalışmalar üzərindəki müstəqil işlərində qabaqcadan verilmiş şərtə görə məsələ
və misalların tərtib edilməsinə və ya çevrilməsinə aid tapşırıqlara da lazımi yer verilməlidir.
Bu növ tapşırıqlar şagirdlərdə: çeviklik, fəallıq, tənqidçilik, özünü tənqidçilik, diqqətçillik,
iradəlilik, yoldaşlarının fikirlərini sona qədər dinləmək və s. keyfiyyətlərin inkişafında
mühüm yer tutur (bu xüsusiyyətlər forma cəhətdən riyazi təfəkkürün xüsusiyyətlərini təşkil
edir). Həmçinin bu çalışmalar şagirdlərdə təxəyyülün inkişafına da müsbət təsir göstərir. Bu
növ çalışmaların müzakirəsi canlı müşahidəyə çevrilir.
İbtidai sinif şagirdləri məsələ həllində çətinlik çəkirlər, bunun səbəbini təcrübəli
müəllimlər bilirlər, mümkün hallarda müəllimlərə elmi-metodik köməklik də edirlər. Elə
məsələlər də vardır ki, onun həllini metodiki məqalələr vasitəsilə müəllimlərə çatdırmaq daha
səmərəli olur.
İbtidai sinif müəllimlərinin fəaliyyətində gərəkli olacaq bir məsələyə diqqət çəkməyi
lazım bilirik. Müəllimlər təlim prosesində müxtəlif növ məsələlərin həllini şagirdlərinə
öyrədirlər. Onlardan biri də hərəkətə aid məsələlərin həllinin öyrədilməsidir. Bu növ
məsələnin məktəb təcrübəsində standart şəkillərinə baxılır: eyni istiqamətli, əks istiqamətli,
qarşı-qarşıya hərəkətə aid məsələlr.
Lakin təcrübədə elə məsələlər də olur ki, onlar standart şəkildə olmur, həlli də mübahisə
yaradır, şagirdlər məsələnin həllini araşdırmaqda çətinlik çəkirlər. Əgər müəllim təlim
prosesində məsələlər həllində şagirdlərə sərbəstlik verərsə, həllin müxtəlif variantlarına
nəzarət edərsə, belə hal baş verə bilməz.
Qeyd etdiklərimizi nümunə üzərində şərh edək:
Aralarındakı məsafə 90 km olan M və N şəhərlərindən eyni zamanda 4 km/saat sürətlə
piyada, 12 km/saat sürətlə velosipedçi yola düşdülər. 3 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə
nə qədər olacaqdır?
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Bu məsələdə piyada və velosipedçinin hansı istiqamətdə hərəkət etdiyi göstərilməyibdir,
ona görə də o, standart şəkildə verilmiş məsələlərdən fərqlənir. Şagirdlərin də bu məsələni
həll etməkdə tərəddüd edirlər. Məsələ bir növ qeyri-standart şəkildədir, hərəkətin istiqaməti
verilməmişdir. Məsələnin bir neçə üsulla həllini göstərək.
1. Qarşı-qarşıya hərəkətə aid məsələ
Həlli:
1) 4+12=16 (km) – yaxınlaşma ürəti;
4 km/saat
12 km/saat
P
v
M
90 km
N
2) 163=48 (km) – 3 saata yaxınlaşdılar;
3) 90-48=42 (km) – 3 saatdan sonra aralarındakı məsafə.
2. Eyni istiqamətli hərəkətə aid məsələ.
Həlli:
4 km/saat
12 km/saat
P
v
M
90 km
N
1) 43=12 (km) – 3 saata piyadanın getdiyi yol;
2) 123+36 (km) – 3 saata velosipedçinin getdiyi yol;
3) 90-36=54 (km) – velosipedçinin M şəhərinə çatmasına qalan məsafə;
4) 54+12=76 (km) – velosipedçi və piyadanın 3 saatdan sonra olacağı məsafə;
3. Əks istiqamətli hərəkətə aid məsələ
1) 43=12 (km) – piyadanın 3 saata getdiyi yol;
4 km/saat
12 km/saat
M

90 km

N

2) 123=36 (km) – velosipedçinin 3 saata getdiyi yol;
3) 12+36=48 (km)- bir-birindən aralandığı məsafə;
4) 36+48=84 (km) – 3 saatdan sonra aralandıqları məsafə.
5) Bir istiqamətli hərəkətə aid məsələ.
4 km/saat
12 km/saat
M

90 km

N

1) 43=12 (km) – 3 saata piyadanın getdiyi yol;
2) 123=36 (km) – 3 saata velosipedçinin getdiyi yol;
3) 90-36+54 (km) – piyadanın N məntəqəsinə çatmasına qalan məsafə;
4) 54+36=90 (km) – 3 saatdan sonra piyada və velosipedçi arasında olacaq məsafə.
Cavab: Onlar arasındakı məsafə: 42 km; 76 km; 84 km və ya 90 km ola bilər.
Qabaqcadan verilmiş şərtə görə məsələ tərtibinin və çevrilməsinin yuxarıda göstərilmiş
yollarına və formalarına riyaziyyat təlimində başqa növ çalışmalarla eyni dərəcədə yer
ayırmaq lazımdır.
İbtidai sinif müəllimləri dərslərini həm interaktiv, həm də digər müasir təlim üsulları ilə
aparmaqla, şagirdlər qarşısında problemli suallar qoymaqla, tədqiqatçılıq qabiliyyətini kəşf
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edə bilirlər.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, məsələnin müxtəlif üsullarla həlli
şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətini müəllimin kəşf etməsinə kömək edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İbtidai sinif şagirdlərini verilmiş məsələnin müxtəlif üsullarla
həllinə hazırlanmasını, onların özünənəzarət etməsinə istiqamətlənməsini məqalənin elmi
yeniliyi hesab etmək olar.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə ondan ibarətdir ki, məqalədə şərh
olunan məsələ sinif müəllimlərinə dərslərini kurikulum tələblərinə uyğun qurmaqda praktik
kömək göstərəcəkdir.
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Повышение у учащихся умений решать задачи
Резюме
Обучение учащихся начальных классов решению задач различными способами
способствует повышению у них интереса к математике. Они овладевают навыками
ведения исследования, получения результата, повышаются их математические
способности и они стремятся к самостоятельному решению задач.
V. Mammadov

Increasing the ability of students to solve the problem
Summary
Teaching primary school students to solve problems in various ways increases their
interest in mathematics. They master the skills of conducting research, obtaining results,
increasing their mathematical abilities and they are striving to solve their problems
independently.
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Atmosfer konveksiyası nəzəriyyəsində sərhəd məsələsinin həlli
Qurban Əliyev
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun dosenti
E-mail: qurban1919@ mail.ru
Rəyçilər: tex.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev,
f.-r.ü.f.d., dos. N.X. Şərifov
Açar sözlər: həllin varlığı, atmosfer konveksiyası, tənliklər sistemi, atmosferin sərhəd qatı
Ключевые слова: существование решений, атмосферной конвекции, система
уравнений, пограничный слой атмосфера
Key words: the existence of solutions, atmospheric convection, the system of equations,
the boundary layer atmosphere
Q= D x (0, T) oblastında, haradakı D= ( x, z ) : 0  x  1, 0  z  1 , aşağıdakı sistem
tənliyə baxaq:

(1)

Burada

=

2
2

;
x 2 z 2

tempratur; t − zaman;



−küləyin sürətinin komponentləri;

 (t )   0  0

−turbulentlik əmsalıdır;

 −potensial

 − konveksiya parametri;

-təzyiqin analoqudur.
(1) tənliklər sistemi konvektiv proseslərini müxtəlif formalarını ifadə edir, xüsusi halda
termikləri, atmosferin sərhəd qatında inkişaf edən və qarışan hissəsi.
Q oblastında belə bir başlanğıc-sərhəd məsələsinə baxaq. (1) sistem tənliyinin Q
oblastında elə bir

həllini tapaq ki, aşağıdakı şərtləri ödəsin:
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üçün,

(2)
üçün,
üçün və

üçün ;

(3)
Məsələ ondan ibarətdir ki, (1) tənliklər sisteminin elə
həllini tapmaq
lazımdır ki, (2)-(3) şərtləri ödənsin.
Aşağıdakı teorem doğrudur:
TEOREM. Tutaq ki, U 0 (0,0, 0 ) vektor-funksiyası üçün U 0  H 2 ( D)  V ( D) şərti ödənir.
Onda istənilən T0 üçün (1)-(3) məsələsinin elə həlli vardır ki,

U   L2 (0, T ; V ( D))  L (0, T ; L2 ( D)),
U  L2 (0, T ; H 2 ( D)).
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Məqalənin aktuallığı. Hava proqnozu sahəsində meydana çıxan qeyri-xətti tənliklər
sisteminin həllinin varlığının isbatı məqalənin aktuallığını göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Qeyri-xətti tənliklər sisteminin Sobolev fəzasında verilməsi
məqalənin elmi yeniliyini göstərir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən aln məktəb müəllimləri, eləcə də
tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Одной краевой задачи возникающей в теории
атмосферной конвекции
Резюме
В статье доказывается существования решения в пространствах С.Л.Соболева одной
краевой задачи, возникающей в теории атмосферной конвекции.
Q. Aliyev

A boundary value problem arising in the theory
of atmospheric convection
Summary
In this paper we prove the existence of solutions in spaces, S.L.Soboleva boundary value
problem arising in the theory of atmospheric convection.
Redaksiyaya daxil olub: 02.02.2018
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Fənlərarası əlaqələrin şagirdlərin
riyazi təfəkkürünün inkişafında rolu
Sevda İsmayılova
fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertant,
Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
E-mail: sevdaismayilova@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov,
ped.ü.f.d. S.Ə. Məmmədov
Açar sözlər: fənlərarası inteqrasiya, hərəkət problemi, didaktik prinsiplər, riyazi təfəkkür,
təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, проблемы движения,
дидактические принципы, математическое мышление, совершенствование учебного
процесса
Key words: interdisciplinary integration, problem motion, didactic principle,
mathematical maturation, supervision of educational process
Şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişafında fənlərarası əlaqələrin elmi-metodik məsələləri
və riyaziyyatın təlimində onların potensial imkanlarının öyrənilməsi də təlimin əsas
məqsədlərindən biridir. Görkəmli pedaqoq Y.A. Komenski özünün “Böyük didaktika”
kitabında yazırdı ki, “Qarşılıqlı əlaqədə olan hər şey həmin əlaqədə də öyrənilməlidir. Cisim
və hadisələrin əlaqədə öyrənilməsi məzmunun açılmasını reallaşdırır” [1]. Fənlərarası təlimin
elmi-nəzəri səviyyəsinin yüksəldilməsi şagirdlərin yaradıcılıq fəaliyyətinin inkişafı, bilikləri
mənimsəmə prosesinin optimallaşdırılması və nəhayət bütün tədris prosesinin
təkmilləşdirilməsi şərti kimi baxılır. Professor A.S. Adığözəlov özünün “Riyaziyyatın tədrisi
prosesində fənlərarası əlaqələrin tətbiqi” kitabında yazır ki, elmlərin riyaziləşməsi fənlərarası
əlaqələrin həyata keçirilməsi vasitəsidir. Elmin riyaziləşməsi, əsasən cari prosesin riyazi dildə
təsviri ilə həyata keçirilir. Riyaziyyatın tətbiqinin ənənəvi sahələri olan astronomiya,
mexanika, fizika, kimya, informatika ilə yanaşı riyazi metodlar indi digər sahələrə (biologiya,
iqtisadiyyat, sosiologiya, psixologiya və s.) də tətbiq edilir [2].
VII-IX sinif riyaziyyat kursu təbiət-riyaziyyat silsiləsindən olan bütün fənlər üçün
dayaqdır. Mövzuların proqramda qəbul olunmuş düzülmə ardıcıllığı qonşu fənlər üçün zəruri
olan müasir hazırlığı təmin edir. Xüsusi ilə tənlik qurmaqla məsələ həllindən digər fənlərin
öyrənilməsində, kimya, fizika məsələlərinin yerinə yetirilməsində geniş istifadə edilir.
Fizika və kimya fənlərinə inteqrasiya: Riyaziyyat və fizika kurslarının hər ikisinə müxtəlif
baxımdan yanaşılsa da, onların ortaq öyrənmə oblastı vardır. Bu fənlərin ideya və
metodlarının qarşılıqlı təsirdə olması onların qarşılıqlı əlaqəsini müəyyən edir. Prof. A.S.
Adıgözəlov “Riyaziyyatın tədrisi prosesində fənlərarası əlaqələrin tətbiqi” kitabında qeyd
edir ki, riyaziyyat və fizika arasındakı əlaqəni 3 qrupa bölmək olar:
1) Fizikada məsələ qoyulur və bu məsələnin həlli üçün zəruri olan ideyalar və metodlar
yaranır. Bu ideyalar və metodlar isə öz növbəsində riyazi nəzəriyyənin inkişafı üçün əsas olur.
2) İnkişaf etdirilmiş riyazi nəzəriyyə öz ideyaları və riyazi aparatı ilə birlikdə fiziki
hadisələrin təhlili üçün istifadə edilir ki, bu da çox vaxt yeni fiziki nəzəriyyənin yaranmasına
səbəb olur. Bu isə öz növbəsində fizikanın inkişafına və yeni fiziki problemlərin yaranmasına
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gətirir.
3) Fiziki nəzəriyyənin inkişafı mövcud riyazi aparata istinad edir. Lakin riyazi aparatın
fizikada istifadə edilməsi riyaziyyatın təkmilləşməsi və inkişafına imkan verir [2].
Fizika qanunları əksər hallarda müxtəlif funksional asılılıqlarla ifadə olunur. Onlardan
bəziləri düz və ya tərs mütənasiblik, digərləri isə daha mürəkkəb şəkildə funksional
asılılıqlarla göstərilir. Orta məktəbin riyaziyyat proqramında funksiya əsasən VII sinifdən
k
başlanaraq öyrənilir. y = kx+b xətti funksiyası, y=kx düz mütənasibliyi, y 
tərs
x
mütənasibliyi riyazi məsələlərin həllində, tənlik qurmada geniş istifadə olunan anlayışlardır.
Məsələn, s = vt asılılığında v sürəti mütənasiblik əmsalı ola bilər.
Hərəkətə aid məsələləri araşdıraq: belə məsələlərdə əsasən vahid ideologiya hökm sürür.
Qəbul olunur ki, cisim düzxətli və bərabərsürətli hərəkət edir, sürət müəyyən zaman anında
sabitdir və dönmələrdə və s. dəyişmir, hərəkət edən cisim maddi nöqtə kimi qəbul edilir, yəni
məsələnin həllində cismin hər hansı çəkiyə və ya ölçüyə malik olduğu nəzərə alınmır.
Hərəkətə aid məsələlərin əsas növləri aşağıdakılardır:
a) Düz xətt boyunca hərəkət (qarşı-qarşıya və ya bir-birinin ardınca) məsələləri;
b) Qapalı yolda hərəkət məsələləri;
c) Suda hərəkətə aid məsələlər;
d) Orta sürətə aid məsələlər;
e) Dartma hərəkətinə aid məsələlər.
Qarşı-qarşıya hərəkətə aid məsələ nümunəsinə baxaq:
Nümunə 1: Aralarındakı məsafə 100 m olan iki cisim eyni zamanda qarşı-qarşıya hərəkətə
başlayır. Onlardan birinin sürəti 15m/san, digərininki isə 10m/san-dir. Bu cisimlər nə qədər
vaxtdan sonra görüşər?
Həlli: Diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, belə məsələləri həll edərkən şagird ilk növbədə
cisimlərin düz xətt boyunca hərəkət etdiyini qəbul etməlidir. Bəzən şagird şərti dərk etmədən
məsələdə olan ədədlər üzərində müxtəlif əməllər yerinə yetirir və bu cür həll aparan şagirdə
müəllimin yanaşma tərzi müxtəlif olur. Şagirdin belə reaksiyası şərti anlamamasından irəli
gəlir. Əvvəla şagirdə sürət və zaman arasındakı fiziki-funksional asılılığın başa salınması
qaçılmazdır. Burada hərəkət trayektoriyasının - məsələnin modelinin qurulması vacibdir (şəkil
1).
Müəllim əvvəlcə şagirdə hərəkətə başladıqdan 1 dəqiqə sonra bu cisimlər arasındakı
məsafənin nə qədər olduğunu araşdırmağı tapşırır. Burada vəziyyətin necə dəyişdiyi təsvir
olunur (şəkil 2).
v1  15m / san

v2  10 m / san

tgörüş
100 m
v1  15m / san

15 m

Şəkil 1
v2  10 m / san

tgörüş
75 m
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Aydın olur ki, cisimlər arasındakı məsafə birinci dəqiqədə 15 + 10 = 25 metr qısalmış oldu.
Buradan şagird artıq nəticə çıxarmış olur ki, cisimlər arasındakı məsafə 1 dəqiqə ərzində
onların sürətlərinin cəmi qədər azaldı. Deməli, cisimlərin görüşmə anına qədər olan zamanı t
san. ilə işarə etsək, (15 + 10)t = 100 olar.
Beləliklə, t = 4 san. alarıq.
Nümunə 2: Aralarındakı məsafə 435 km olan A məntəqəsindən B məntəqəsinə tərəf sürəti
60 km/saat olan avtomobil hərəkətə başladı. Ondan 1 saat sonra B məntəqəsindən A-ya doğru
sürəti 65 km/saat olan ikinci avtomobil yola düşdü. Görüş anında birinci avtomobil A
məntəqəsindən hansı məsafədə olar?
Həlli: Əvvəlki məsələni həll edən şagird artıq dərk edir ki, əgər avtomobillər eyni
zamanda hərəkətə başlasaydılar, məsələ nümunə 1-də olduğu kimi həll edilərdi. Lakin birinci
avtomobilin 1 saat tez hərəkətə başlaması məsələnin şərtini dəyişir. Deməli, həmin zaman
ərzində birinci avtomobilin qət etdiyi məsafəni bütün yolun uzunluğundan çıxsaq, nümunə 1dəki məsələnin şərti alınar (şəkil 3):
(65+60)t = 435  60. Buradan alınır ki, avtomobillər 3 saatdan sonra görüşür, deməli
görüş anında birinci avtomobil A məntəqəsindən 4 ∙ 60 = 240 (km) məsafədə olur.
v1  60 km / saat

A

60km

v 2  65 km / saat

tgörüş
435 - 60 = 375 (k m)

1 saat

B

Şəkil
3
Nümunə 3: Aralarındakı məsafə 100 m olan iki cisim A və B məntəqəsindən
eyni

istiqamətdə və eyni zamanda hərəkətə başlayır. A məntəqəsindən çıxan və sürəti 15m/san
olan cisim nə qədər vaxtdan sonra B məntəqəsindən çıxan və sürəti 10m/san olan cismə çatar?
[3]
Həlli:

A

v1  15m / san

B

v2  10 m / san

tgörüş

100m

Şəkil

4

Tutaq ki, 1 dəqiqə keçib. Bu halda cisimlərin vəziyyəti şəkil 5-dəki kimi dəyişir:
v1  15m / san

A
15m

95m

B

v2  10 m / san

tgörüş

85m

10m

Şəkil

5

Göründüyü kimi, 1 dəqiqə sonra cisimlər arasındakı məsafə 15 – 10 = 5 (m) azalır. Deməli
cisimlər onların sürətlərinin fərqi qədər yaxınlaşırlar, yəni birinci cisim ikinciyə t = 100:(1510) = 20 dəqiqəyə çatar. Beləliklə, aralarındakı məsafə s olan v1 və v2 sürətli iki cisim düz xətt
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boyunca eyni istiqamətdə hərəkət edirsə, onda birinci cisim ikinci cismə t 

s
v1  v2

(burada

v1 > v2) vaxtda çatar.
Nümunə 4: İki piyada eyni məntəqədən eyni zamanda və eyni istiqamətdə hərəkətə
başlayır. Birinci piyadanın sürəti ikincinin sürətindən 1,5 km/saat çox olarsa, nə qədər
vaxtdan sonra onlar arasındakı məsafə 300 m olar?
Həlli: Məsələnin şərtini araşdıran şagird başa düşür ki, piyadalar arasındakı məsafə hər
saatda 1,5 km artır. Yəni birinci saat ərzində bu məsafə 1,5

A

v1  1,5

v1

Şəkil

300m
km, ikinci saat ərzində 3 km və s. olur (şəkil 6).
Onda piyadalar arasındakı məsafənin 300 m= 0,3 km olması üçün

t

s
0,3

 0,2(saat )  1,2 dəq. lazımdır.
v1  v2 v2  1,5  v2

6

Nümunə 5: L uzunluqlu çevrə üzərində sürətləri v1 və v2 (v1 >
II
v2) olan iki maddi nöqtə eyni istiqamətdə və eyni zamanda
hərəkətə başlayır (şəkil 7). Nə qədər vaxtdan sonra birinci maddi
nöqtə ikincini bu çevrənin uzunluğu qədər qabaqlayar?
Həlli: Fərz etsək ki, birinci nöqtə ikinci nöqtəyə v1 – v2 sürətilə
yaxınlaşır, onda məsələnin tələbi birinci nöqtənin ikinci ilə ilk
dəfə üst-üstə düşdüyü vaxtda ödənər. Bu zaman birinci nöqtə
çevrənin uzunluğa qədər məsafə qət edər və məsələnin həlli
I
L
nümunə 4-də olduğu kimi yerinə yetirilər: t 
. Beləliklə,
v1  v2
Şəkil 7
əgər iki maddi nöqtə v1 və v2 (v1 > v2) sürəti ilə çevrə boyunca
hərəkət edirsə, onda birinci nöqtə ikinciyə v1 - v2 sürətilə yaxınlaşır. Birinci nöqtənin ikinci
nöqtə ilə ilk dəfə üst-üstə düşdüyü zaman o, ikinci nöqtəni bu çevrənin uzunluğu qədər
qabaqlamış olur.
Nümunə 6: Uzunluğu 14 km olan dairəvi yolda eyni zamanda eyni istiqamətdə iki
avtomobil hərəkətə başlayır. Sürəti 80 km/saat olan birinci avtomobil hərəkətə başladıqdan 40
dəqiqə sonra ikinci avtomobili bu yolun bir çevrəsinin uzunluğu qədər qabaqlayır. İkinci
avtomobilin sürətini tapın.
2
Həlli: Şərtdən göründüyü kimi, birinci avtomobil ikincini 40 dəq =
saat sonra 14 km
3
qabaqlayır. Şagird anlayır ki, birinci avtomobilin ikincini bir çevrə uzunluğu qədər
2
L
qabaqlaması üçün
saat vaxt sərf olunub. Əvvəlki nümunəyə görə bu vaxt t 
3
v1  v2
düsturu ilə müəyyən edildi. Beləliklə, ikinci avtomobilin sürətini x km/saat ilə işarə etsək,
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14
2
 alarıq. Deməli, x = 59 km/saat olar.
80  x 3
Göründüyü kimi, fizika və riyaziyyatın qarşılıqlı əlaqəsi və fiziki kəmiyyətlərin,
düsturların riyazi məsələlərin həllinə tətbiqi şagirdin riyazi təfəkkürünün inkişafında
əvəzedilməz rol oynayır. Məsələ şərhinə tənlik qurma istiqamətində şagirdin potensial
imkanlarının aşkar olunmasında, onun təfəkkürünün formalaşmasında fizika fənni ilə yanaşı
kimya fənnindən öyrənilən anlayışlar da əhəmiyyətli təsirə malikdir. Kimyadan nəzəri
materialı mənimsəmək üçün onun bölmələrini əhatə edən məsələlər həll etməyi bacarmaq
zəruri amildir. Məsələ həlli bacarıqları şagirdlərə bir çox kimyəvi prosesləri və
qanunauyğunluqları dərindən öyrənməyə və başa düşməyə imkan yaradır. Orta məktəbin
kimya kursunda riyazi metodların, xüsusi ilə tənlik qurmanın köməyi ilə həll edilən
məsələlərin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Məktəb kimya kursunda göstərilən müxtəlif tip
məsələlər riyazi baxımdan şagirdlərə rasional ədədlər üzərində riyazi əməllərin tətbiqi,
tənasübün məchul həddinin tapılması, tənlik qurma və alınan ifadənin qiymətinin
hesablanması bacarıqlarından istifadə etməyə imkan verir. Kimyəvi tənliklərin tərtibi
turşuların və duzların xassələri haqqında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının inkişafına, riyazi
təfəkkürlərinin formalaşmasına zəmin yaradır.
Nümunə 7: 11,0 q alüminium və dəmir qarışığı xlorid turşusunda həll edilir. Bu zaman
normal şəraitdə toplanan hidrogenin həcmi 8,96 l olmuşdur. Metal qarışığının tərkibində kütlə
hissəsini tapın [2].
Həlli: Reaksiya tənliklərini tərtib edək: 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2
(1)
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
(2)
Tutaq ki, qarışıqdakı alüminiumun kütləsi x q-dır. Onda dəmirin kütləsi
(11– x) qram olar. (1) tənliyində ayrılan hidrogenin həcmi y litr olsun. Onda (2)
tənliyində ayrılan hidrogenin həcmi (8,96 – y) = (0,8 – y) q (burada 8,96 l hidrogenin həcmi
0,8 q-dır) olar.
Dəmir atomlarının molyar kütləsinin 56 q/mol, alüminium atomlarının molyar kütləsinin
27 q/mol və normal şəraitdə qazların molyar həcminin 22,4 q/mol olduğunu bilərək (1) və (2)
reaksiya tənliklərinə əsasən aşağıdakı riyazi tənlikləri yaza bilərik
Bu tənliklər sistemini həll etsək, x  4,75
 2  27 3  22, 4

,

 x  2, 05 y  7,368  0, və y  5,91 taparıq.
7
 x

 56
22, 4
11, 2 x  9 y  0.



11  x 8,96  y

Beləliklə, qarışıqda 4,75 q alüminium olduğunu alarıq ki, bu da qarışığın 4,75100 :11,0
=43,18% -ni təşkil edir. Qarışıqda 5,91 100 : 11 = 54% dəmir vardır.
Riyazi baxımdan belə məsələlər şagirdin tənasüb və faiz haqqında biliklərini, tənliklər
sistemini həll edə bilmək bacarıqlarını dərinləşdirir, onların riyazi təfəkkürünü formalaşdırır.
Digər tərəfdən şagirdlərin kimyadan nəzəri biliklərin praktikaya tətbiqi, kimyəvi reaksiyaların
tənliklərinin tərtibi sahəsindəki biliklərini və bacarıqlarını möhkəmləndirir.
Fənlərarası əlaqələr didaktik prinsiplərin həyata keçirilməsinə çox böyük təsir göstərir.
Həmçinin didaktik prinsiplərin həyata keçirilməsi təlim metodları və qaydalarının
yaradıcılıqla tətbiqi fənlərarası əlaqələrin həyata keçirilməsini təmin edir.
Məqalənin aktuallığı. Məsələ həllinin yerinə yetirilməsi zamanı fənlərarası əlaqənin
tətbiqi aktual problem kimi ortaya qoyulmuş və bu əlaqə vasitəsilə şagirdlərin məsələ həllini
daha aydın dərk etməsi, onların təfəkkürünün inkişafında məsələnin rolu araşdırılmışdır.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə tənlik qurma yolu ilə məsələ həll edərkən digər
fənlərdən əldə olunan bilik və bacarıqların tətbiqinin şagird təfəkkürünün inkişafında
əhəmiyyətli rolu haqqında əhəmiyyətli fikirlər irəli sürülür.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məsələ həllinin tənlik qurma yolu ilə həll
edilməsi digər fənlərdə, xüsusilə də fizika və kimya fənlərində də geniş istifadə edilir.
Fənlərarası təlimin elmi-nəzəri səviyyəsinin yüksəldilməsinə şagirdlərin yaradıcılıq
fəaliyyətinin inkişafı, bilikləri mənimsəmə prosesinin optimallaşdırılması və nəhayət bütün
tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi şərti kimi baxılır. Müəllif fənlərarası əlaqələrin didaktik
prinsiplərin həyata keçirilməsinə çox böyük təsir göstərdiyini yazır. Məqalədə qeyd edilir ki,
didaktik prinsiplərin həyata keçirilməsi təlim metodları və qaydalarının yaradıcılıqla tətbiqi
fənlərarası əlaqələrin həyata keçirilməsinin təmin edilməsində böyük rol oynayır.
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Роль межпредметных связей в развитии
математического мышления учащихся
Резюме
Решение задачи путем составления уравнений широко используется в других
предметах, особенно в физике и химии. Совершенствование научно-теоретического
уровня межпредметного обучения рассматривается как условие развития творческой
деятельности учеников, оптимизации процессов их приобретения знаний и, наконец,
совершенствования всего учебного процесса. Автор пишет, что межпредметные связи
оказывают большое влияние на осуществление дидактических принципов. В статье
подчеркивается, что при реализации межпредметных связей важную роль играет
осуществление дидактических принципов и творческое применение новых методов и
правил обучения.
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S. Ismayilova

The role of intersubject connections in the development
of students' mathematical thinking
Summary
Solving the problem by compiling equations is widely used in other subjects, especially in
physics and chemistry. Improving scientific and theoretical level interdisciplinary training is
regarded as a condition of development of creative activity of students, optimization of
processes of acquisition of knowledge and, finally, improving the entire educational process.
The author writes that interdisciplinary ties exert a great influence on the implementation of
didactic principles. The article emphasizes that the implementation of didactic principles and
the creative application of new methods and rules of teaching play an important role in the
implementation of intersubject communications.
Redaksiyaya daxil olub: 03.02.2018
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Bir sinif sinqulyar tənlik inteqral tənliyin təqribi həlli
Alif Məmmədov
ADPU-nun professoru
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Açar sözlər: sinqulyar inteqral tənlik, Yevrey funksiyalar sinfi, ədədi nəzəri şəbəkə,
interpolyasiya
Ключевые слова: сингулярные интегральные уравнения, класс функции Жеврея,
теоретико-числовые сетки, интерполяция
Key words: singular integral equation, Yevrey class of functions, numerical theoretical
network, interpolation
Bu işdə Hilbert tipli nüvəli sinqulyar inteqral tənliyin Yevrey funksiyalar sinfində təqribi
həlli məsələsi araşdırılıb. Yevrey sinfində qurulmuş kvadratur və interpolyasiya düsturlarının
tətbiqi ilə tənliyin təqribi həlli tapılır və xətalar qiymətləndirilir.
Tərif: f (x1,x2,...,xs) funksiyası qapalı D oblastında təyin edilmiş kəsilməz funksiya və
onun müəyyən tərtib törəmələri

n

n1  n2  ns
n

f

x1 1 x 2 2  x s

n

ns

n

 MH1 1 H 2 2  H s

ns

1

1

1

2

n1! n2 !

1

 n s ! s

n  0,0     1,  1,2,..., s
şərtini ödəyirsə, həmin funksiyalar siniflərinə Yevrey tipli funksiyalar sinfi deyirik və
G 1 , 2 , , s M ., H1  H s  ilə işarə edirik. [1]-də bu sinfin periodik funksiyalarının Furye
əmsalları qiymətləndirilmiş, kvadratur və interpolyasiya düsturları qurulmuşdur.
Bu düsturların köməyi ilə çoxölçülü Hilbert nüvəli sinqulyar inteqral tənliyin təqribi
həllinə baxaq:
U  x1 , x2 , xs   f  x1 , x2 , xs  
1

1

0

0

    H x1, x2 ,, xs y1, y2 , ys   Ctg  y1  x1   Ctg  y2  x2 Ctg  ys  xs  

U  y1, y2 , ys dy1dy2 ...dys
f(x1,x2,...,xs)  G 1 , 2 , , s M ., H1  H s  ,
H(x1,...,xS,y1,...,ys)  G2s(M1,H1,...Hs)

1

Baxılan sinifdə interpolyasiya çoxhədlisini aşağıdakı kimi təyin edirik:
1
n
  dN s  ln N 

Pn  y1 , y 2 ,..., y s    f M k  k  y1 , y 2 ,..., y s   O e
2
k 1
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 a k  a k  a k 
VM k  M k    1 ,  k ....,  s  
  N   N   N 
əmsallardır 2



ai i  1, s

paralelopipedal şəbəkədir,
ka 





ka 



optimal

ka 



2 m1  y1  1  m2  y2  2 ... m2  y2  s  ]
1
N 
N 
N 



k  y1, y2 ,..., ys  
e




N d1 m1 1 d2 m2 2 ...d s ms s T

1

d i  d i  H1 , H 2 ,..., H s  , T  CN   1 ,



1



1

 ... 

 1  2
Sinqulyar inteqral üçün interpolyasiya düsturlarını yazaq
1

1

0

0

1

s

, C-sabitdir.

J  x1 , x2 ,..., xs    .... f  y1 , y2 ,..., ys ctg  y1  x1 ctg  y2  x2 ...ctg  ys  xs dy1dy2 ...dys 
n

1

1

0

0

 f M  ...   y , y ,... y ctg  y
k

k 1

1

k

2

1

s

 x1 ctg  y2  x2 ...ctg  ys  xs dy1dy2 ...dys 


 1 1
s
O e N ln N    .... ctg  y1  x1 .ctg  y2  x2 ...ctg  ys  xs dy1dy2 ...dys

 0 0
3 -də isbat edilmişdir ki,
1

1

1

0

0

 ... ctg  y1  x1 .ctg  y2  x2 ...ctg  ys  xs dy1dy2 ...dys  0
İndi (1) tənliyinin həllini


4

U  x1 , x 2 ,..., x s    nU n  x1 , x 2 ,...., x s 
n 0

şəklində axtaraq. Əgər U (x1,x2,...,xs) həlldirsə , onda




  U x x
n

n0

n

x   f  x1 , x2 ,......xs    

1, 2,....., n

n0

n1

1

1

0

0

 ... H x , ,..., x , y ,...., y ctg  y
1

s

1

s

1

 x1  

ctg  y2  x2 ....ctg  ys  xs dy1dy2 ...dys
olar. Burada λ – nın uyğun dərəcələrinə görə əmsalları bərabərləşdirsək alarıq:
U0  x1x 2 ...x s   f  x1 , x2 ,..., x s 
1

1

0

0

U1  x1 , x2 ,... xs    ... H  x1 , x2 ,... xs , y1 , y2 ,... y s ctg   y1  x1 ctg   y2  x2 ...ctg   y s  xs  
s





dy1......dy s   H  P, Q1  f Q1  ctg  yk1  xk dQ1
Gs

k 1

P  x1, x2 ,...xs 
s









U 2  x1 , x2 ,..., xs    ... H  P, Q1 H Q1Q2  f Q2  ctg yk2   xk ctg y12   y11 



2 

1



s

s



k 1



ctg y2  y2 ....ctg ys2   ys1 dQ1dQ2
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U n P  



(1)
 K P, Q1, Q2 ,..., Qn  f Qn  ctg yk  xk
k 1

 sn

Burada Q   y1(  ) , y2(  ) ,... ys(  )  ,   1,2,..., n



n

s

 ctg y
P  2 k 1

(0)
k



 yk( P1) dQ1dQ2 ...dQs



K  P, Q1 , Q2 ,..., Qn   H x1 , x2 ,..., xn , y1(1) , y2(1) ,... ys(1) 



(1)
1

(1)
2

(1)
s

( 2)
1

( 2)
2

( 2)
s





( n 1)
1

H y , y ,..., y , y , y ,..., y * .... * H y
olur.
İsbat olunur ki , [2]
f1  x1 , x2 ,..., xs   G 1 , 2 ,... s M , H1 , H 2 ,..., H S 
f 2  x1 , x2 ,..., xs   G 1 , 2 ,... s M , H1 , H 2 ,..., H S 





s

, y2( n1) ,..., ys( n1) , y1( n ) , y2( n ) ,..., ys( n )



olsa

f1  f 2  G1 , 2 ,..., s 2 M , H1, H 2 ,..., H S
olar. Onda
K  P, Q1, Q2 ,..., QS   f Qn   F  P, Q1, Q2 ,..., QS   G1 , 2 ,..., S 2sn M n1, H1(1) ,...H s(1)
olur.
Yevrey tipli funksiyar sinfində qurulmuş interpolyasiya düsturundan istifadə etsək alarıq:
N1
(5)
1
F  P, Q1 , Q2 ,...Qn   S  F P, M k1 , M k 2 ,...M k s .k1 ,k 2 ,..., k s Q1 , Q2 ,..., Qs 
N1 k1 ,k 2 ,..., k s 1



1
N1s



N1
k1 ,k 2 ,..., k s 1



F  P, Q1 , Q2 ,...Qn   k1 ,k2 ,...k3 Q1 , Q2 ,...QS   PN1 Q1 , Q2 ,..., Qn 

isbat edək.
Onda alarıq :
F  P, Q1 , Q2 ,..., Qn   PN1  P, Q1 , Q2 ,..., Qn   rN1
Nəticədə

S



U n  P   PN1  P, Q1 , Q2 ,..., Qn  ctg y k(1)  xk
k 1








. sn

S

s

p  2 k 1

k

p

k

p 1

1

2

n





rN 1  P , Q1 , Q 2 ,..., Q n  ctg  y k( P )  y k( P  1 ) dQ 1 , dQ 2 ,... dQ n
K 1

 k ,k

Gsn



n

 ctg y    y   dQ , dQ ,..., dQ

1

s

2

n

s

1
 p
 p 1
dQ1dQ2 ...dQn  k ,k ,...,k  p 
,..., k Q1 , Q2 ,..., Qn  ctg  yk ... xk  ctg  yk ... y
s

k i

1

p  2 k 1

və
 
  1
 rN1 P, Q1, Q2 ,..., Qm  ctg yk  yk dQ1dQ2 ...dQn  RN1  p 
Gsn

işarə etsək
N1
1
U n  P   S  F P, M k1 , M k 2 ,...M k s  k1 , k 2 ,..., k s  P   R N1  P 
N 1 k1 , k 2 ,...k s 1
Un(P) – nin bu qiymətini (4)-də yerinə yazsaq :
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 1
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 1
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k1
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 0
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P

R
P
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k
k
k
k , k ,..., k
N
  N 1
 1
 N1 k ,k ,..., k 1

işarə edək, beləliklə alarıq:
N
1 N
(7)
U  P   f  P   s    1 F P, M k , M k ,...M k    k ,k ,...,k  P   R N  P 
N1  0 k ,k ,...,k 1


1

1

1

1

2

2

1

s

2

3

1

1

s

1

1

1

1

2

2

1

s

2

s

1

s

R N 1 - i qiymətləndirsək, D oblastında RN1  0

olduğunu alarıq. Nəticədə baxılan

singulyar inteqral tənliyin təqribi həllini tapırıq .
1 N1 N1  1
U  P   f  P   s    F P, M k1 , M k 2 ,...M k s  k1 ,k 2 ,...,k s  P 
N1  0 k1 ,k 2 ,...,k s





U  P   U  P   R N1

Həlldə iştirak edən inteqralları kvadratur düsturların köməyi ilə hesablayırıq və nəhayət
ədədi təqribi həll alınır və bu zaman yaranan xəta qiymətləndirilir.
Məqalənin aktuallığı. İşdə ədədi nəzəri metodların tətbiqi ilə çoxölçülü sinqulyar inteqral
tənliyin həllinin tapılması məsələsi araşdırılır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yevrey tipli funksiyalar sinfində çoxölçülü funksiyalar üçün
qurulmuş interpolyasiya düsturunun və iterasiya üsulunun tətbiqi ilə çoxölçülü Hilfert nüvəli
sinqulyar tənliyin təqribi həlli araşdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Sinqulyar inteqral tənliklərin təqribi həllinin
tapılması praktik mahiyyətə malikdir və geniş tətbiqi əhəmiyyətə malikdir.
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А.Мамедов, З.Тагиева

Приближенное решение одного класса сингулярного
интегрального уравнения
Резюме
В работе исследуется сингулярное интегральное уравнение с ядром Гильбертово
типа в классе функций Жеврея.
Применяя интерполяционную формулу для сингулярного интегрального уравнения,
получаем систему нелинейных алгебраических уравнений. Далее можно вычислить
многократные интегралы применяя квадратурные формулы.
Наконец, получаются численные приближенные решения данного уравнения и
дается оценка погрешности.
A.Mammadov, Z.Taghıyeva

Approximate solution of a class of singular integral equation
Summary
In this paper, we develop a singular integral equation with a Hilbert type main in the class
of Yevrey function.
Applying the interpolation formula for the singular integral equation, we obtain a system
of nonlinear algebraic equations. Further, it is possible to calculate multiple integrals using
quadrature formulas.
Finally, numerical about solutions of the given equation are obtained and an error estimate
is given.
Redaksiyaya daxil olub: 22.12.2017
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İrrasional tənliklərin müxtəlif üsullarla həlli
Mətləb Ağayarov
SDU-nun dosenti
Xalidə Həsənova
SDU-nun dosenti
Ülkər Babayeva
SDU-nun assistenti
E-mail: abdullayev_ayxan@list.ru
Rəyçilər: r.ü.f.d., dos. M.N. Heydərova,
r.ü.f.d., dos. F.F. Əliyev
Açar sözlər: irrasional tənlik, artan və azalan funksiya, yeni dəyişən daxil etmə, qoşma
vuruq, tam kvadratın ayrılması, qiymətləndirmə, vektor üsulu, qrafik üsul
Ключевые слова: иррациональное уравнение, возрастающая и убывающая
функция, ввод нового переменного, сопряженный множитель, выделения полного
квадрата, оценивания, векторный метод, графический метод
Key words: irrational equation, increasing and decreasing function, enter a new variable,
conjugate multiplier, the allocation of the full square estimation, of the vector method,
graphical method
İrrasional tənliklərinn həllində bir çox hallarda kvadrata yüksəltmə əməlindən istifadə
olunur. Bununla əlaqədar xatırladaq ki,
tənliyinin kökləri
tənliyinin köklərindən çox ola bilər;

və

tənlikləri
və ya
şərtləri eyni
zamanda ödəndikdə, yəni hər iki tərəfin işarəsi eyni olduqda eynigüclü olur.
Qeyd edək ki, tənlikdə cüt dərəcəli irrasionallıqlar iştirak etdikdə (məsələn, ikinci və
dördüncü dərəcəli köklər və s.) belə tənliklərin təyin oblastı adətən -dən fərqlənir və onu ya
həllin ilk mərhələsində tapmaq lazımdır, ya da tənliyin həllərini özündə saxlayan müəyyən
ədədlər küllüsünü tapmaq, yoxlama aparmaqla bu ədədlərdən hansının verilmiş tənliyin həlli,
hansının kənar kök olduğunu aydınlaşdırmaq lazımdır.
Tənlikdə irrasionallıqlar daxil olan irrasional tənlikləri kvadrata (kuba və s.) yüksəltmə
əməlindən fərqli müxtəlif üsullarla həll etmək olar. Bu üsullardan bir neçəsini əyani olaraq
göstərək.
1-ci üsul. Yeni dəyişən daxiletmə.
Misal 1.
tənliyini həll edin.
Həlli. Əvvəlcə tənlik üzərində aşağıdakı çevirmələri edək:
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əvəzləməsi aparaq. Onda
tənliyini alarıq. Bu tənliyi həll etsək,
(

olduğundan

kvadrat
olar. Əvəzləməmizə qayıtsaq

olur)

kvadrat tənliyini alarıq, onun da

kökləri
olur. Yoxlamaqla əmin ola bilərik ki, hər iki kök tənliyi ödəyir.
2-ci üsul. Tənliyn təyin oblastının tədqiqi.
Misal 2.
Həlli. Dəyişənin mümkün qiymətləri çoxluğunu tapaq:

tənliyini həll edin.

Yoxlamaqla əmin ola bilərik ki,
verilmiş tənliyin həllidir.
3-cü üsul. Tənliyin hər iki tərəfinin qoşma vuruğa vurulması.
Misal 3.
tənliyini həll edin.
Həlli. Tənliyin hər iki tərəfini

ifadəsinə qoşma olan

ifadəsinə vursaq alarıq:

,

Alınan tənliklə verilən tənlik birlikdə

tənliklər sistemini əmələ gətirir. Alınan sistemi cəbri toplama üsulu ilə həll edək:
Yoxlamaqla əmin ola bilərik ki,
verilmiş tənliyin həllidir.
4-cü üsul. Dəyişənlər daxil etməklə tənliyi tənliklər sisteminə gətirmə.
Misal 4.

tənliyini həll edin.

Həlli.
əvəzləməsini aparaq. Onda
olar. Birinci
bərabərliyin hər iki tərəfini kvadrata, ikinci bərabərliyin hər iki tərəfini kuba yüksəltsək, alarıq:
Buradan isə

alırıq. Bu tənliklə verilən tənlik birlikdə

tənliklər sistemini əmələ gətirir.
Alınan tənliklər sistemini həll edək. Sistemin birinci tənliyindən

tapıb,

ikinci tənlikdə yerinə yazsaq
tənliyi alınar. Aşkardır ki,
bu tənliyin həllidir (2 ədədini sərbəst həddin bölənlərindən biridir), digər həllər isə kompleks
ədədlərdir. Deməli,
, buradan isə
alırıq və yoxlamaqla əmin ola bilərik ki,
verilmiş tənliyin həllidir.
5-ci üsul. Tam kvadratın ayrılması.
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Misal 5.
tənliyini həll edin.
Həlli.

olduğundan,

və
olar.

6-cı üsul. Qiymətləndirmə üsulu.
Misal 6.
Həlli. Tənliyin təyin oblastını tapaq:

Onda

tənliyini həll edin.

Göründüyü kimi verilmiş tənliyin həlli

tənliyinin həllinə

gətirildi. Asanlıqla yoxlamaq olar ki, sərbəst həddin (8-in) bölənlərindən 2 və
həllidir.
Deməli, verilmiş tənliyin həlli
və
-dir.
7-ci üsul. Funksiyanın monotonluğu xassəsindən istifadə.
Misal 7.
tənliyini həll edin.

bu tənliyin

Həlli.
və
funksiyaları ciddi artan funksiyalardır.
Artan funksiyaların cəmi artan funksiya olduğundan verilən tənliyin ən çoxu bir kökü var.
Seçmə üsulu ilə yoxlamaqla tapırıq ki, verilən tənliyin həlli
-dir.
8-ci üsul. Vektorların tətbiqi.
Misal 8.
tənliyini həll edin.
Həlli. Tənliyin təyin oblastını tapaq:

və

vektorlarını daxil edək. Aşkardır ki, bu

vektorların skalyar hasili tənliyin sol tərəfinə bərabərdir:
vektorların uzunluqlarının hasilini tapaq:

Bu
.

Beləliklə, alırıq ki,

Deməli,
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vektorların kollinearlıq şərtinə əsasən

. Alınan tənliyi həll edək:

Asanlıqla yoxlamaq olar ki, hər üç kök verilmiş tənliyin həllidir.
9-cu üsul. Qrafik üsul.
Misal 9.

tənliyini qrafik üsulla həll edin.

Həlli.
quraq.

və

funksiyalarının qrafiklərini eyni koordinat sistemində

3
-2 -1

\1

2

0

-11
\1

Şəkildən görünür ki,

1

2

3

4

1 1 1 1

x

5

\
və

funksiyalarının qrafikləri yalnız bir

nöqtədə kəsişir. Bu nöqtənin absisi 2-yə bərabərdir. Deməli verilmiş tənliyin həlli
-dir.
Məqalənin aktuallığı. Orta məktəb “Riyaziyyat, 10” dərsliyində irrasional tənliklərin
həllində bir çox hallarda yalnız bir üsuldan, kvadrata yüksəltməklə həll üsulundan istifadə
olunur. Mövcud dərsliklərdə bu mövzular kifayət qədər verilmədiyindən baxılan problemin
tədqiqinin nəticələri irrasional tənliklərin təliminin intensivləşdirilməsində aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İrrasional tənliklərin həlli üsullarına əsaslanaraq bir irrasional
tənliklərin doqquz müxtəlif üsulla həlli verilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələrindən riyaziyyatı dərindən
öyrənən siniflərdə, şagirdlərin ali məktəblərə qəbul imtahanlarına və olimpiadalara hazırlığı
üçün istifadə edilə bilər.

Ədəbiyyat
1. Mərdanov M.C., Yaqubv M.H. və b. Cəbr və analizin başlanğıcı: 10-cu sinif üçün
dərslik. Bakı, 2003.
2. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра и
начала математического анализа: Учебник для 11 класса. М: Просвещение, 2009.
3. Олейник С.Н., Потапов М.К., Пасиченко П.И. Уравнения и неравенства.
Нестандартные методы решения: Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2001.
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М. Агаяров, Х. Гасанова, У. Бабаева

Решение иррациональных уравнений
различными способами
Резюме
В учебнике для общеобразовательных школ 10-го класса было рассмотрено решение
иррационального уравнения с помощью возведения в квадрат. В статье существует
девять других способов, отличных от этого способа для решения иррациональных
уравнений.
M. Aghayarov, Kh. Hasanova, U. Babayeva

The solution of irrational equations
in various ways
Summary
In the textbook for secondary schools of the 10th grade, the solution of the irrational
equation by means of squaring was considered. There are nine other ways in the article that
are different from this method for solving irrational equations.
Redaksiyaya daxil olub: 04.12.2017
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IV sinifdə “Ehtimal və statistika” məzmun xəttinə aid mövzuların
şagirdlərin riyazi biliklərinin inkişafında rolu
Samirə Tağıyeva
ADPU-nun dosenti
Şəfiqə Alıyeva
ADPU
E-mail: sama-qasa@mail.ru
Rəyçilər: f.-r.ü.f.d., dos.N.X. Şərifov,
f.-r.ü.f.d., dos.M.Ə. Şahverdiyev
Açar sözlər: ehtimal, təhsil, təfəkkür, məzmun xətti,eksperiment, hadisə
Ключевые слова: вероятность, образование, мышление, линии содержания,
эксперимент, событие
Key words: probability, education, thinking, content lines, experiment, event
Respublikamızda aparılan təhsil islahatlarının mühüm komponentlərindən olan məzmun
islahatları çərçivəsində artıq həlledici addımlar atılmışdır. Aparılan kurikulum islahatında
təlim nəticələrindən ibarət yeni məzmunlu yeni təlim texnologiyaları və şagird nailiyyətlərinin
qiymətləndirilməsi sisteminə keçilir. İlk növbədə bu özünü ümumtəhsil məktəbblərinin 1-4
sinifləri üçün hazırlanmış fənn kurikulumlarında göstərir. Artıq 2008/2009-cu tədris ilindən
fənn kurikulumlarının tətbiqinə başlanılmışdır. Kurikulum əsasında təlimə keçidlə əlaqədar 14 siniflərin riyaziyyat fənninin məzmununa yeni məzmun xətti “Ehtimal və statistika”
məzmun xətti daxil olmuşdur.
Gündəlik həyatımizda daim müəyyən ehtimalla baş verən və təsadüfi ehtimallarla
qarşılaşırıq. Ehtimal nəzəriyyəsini elementlərini bilmək bu kimi hallarla qarşılaşdığımız
zaman düzgün qərarlar verməyə kömək edir. Bu məzmun xəttinin məktəb riyaziyyat kursuna
salınmasının səbəbi şagirdlərdə real həyatda baş verən hadisələrə, situasiyalara həyati təcrübə
kimi baxıb, riyaziyyata marağı daha da artırmaqdır.
Bu məzmun xətti vasitəsilə ibtidai siniflərdə ehtimal eksperimentlərini yerinə yetirmək,
məlumatları toplamaq kimi məsələlərin həll olunması nəzərdə tutulur. Yuxarı siniflərdə
statistika və onun gündəlik həyata təsirinin daha dərindən öyrənilməsi, toplanmış məlumatlar
əsasında mühakimə aparılmasına zəmin yaradılır.
Ehtimal nəzəriyyəsi müasir riyaziyyatın ən mühüm və böyük tətbiqi əhəmiyyəti olan bir
sahəsini əhatə edir. Ehtimala aid məsələlər həllinin təlimi metodikasını işləyib hazırlamaq
lazımdır. Bu məsələlərin həllinə yanaşma üsulu, düzgün cavabın əsaslandırılması hesab
məsələlərindən fərqlənir.
Ehtimala aid məsələlər şagirdlərin:
— riyazi təfəkkürü inkişaf etdirir;
— çox variasiyalı məsələlərin həllinə şagirdlərin marağını artırır.
Ehtimal nəzəriyyəsinin öyrədilməsi məntiqi-metodik modelin eksperiment anlayışına
əsaslanır.
Eksperiment sonlu sayda nəticəsi olan təcrübəyə deyilir. Burada modeli iki anlayış
xarakterizə edir:
1) alınan nəticələr çoxluğu
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2) həmin nəticələrdən hər birinin alınması imkanı
Insan fəaliyyətinin bütün sahələrində nəticəsi təsadüfdən asılı olan, yəni nəticəsini
əvvəlcədən söyləmək mümkün olmayan hadisələrə tez-tez rast gəlinir. Məsələn, sığorta
edilmiş əmlakın təbii fəlakət nəticəsində sıradan çıxması təsadüfün nəticəsidir. Belə olan
halda təsadüfü hadisələr haqqında əvvəlcədən nə isə söyləmək olarmı və yaxud sığorta
şirkətləri öz işlərində nəyi əsas tuturlar? Məlum olur ki, sığorta edilmiş ayrıca bir obyektin
gələcək taleyi haqqında heç nə söyləmək mümkün olmasa da, onların əksəriyyətinin vəziyyəti
haqqında yəqinliklə çox şey demək olar.
Real gerçəklikdə baş verən hər bir hadisəni öyrənmək üçün insanlar müəyyən müşahidələr,
təcrübələr, ölçmə işləri – sınaqlar aparırlar. Mümkün qədər çox aparıla bilən, praktiki olaraq
qeyri-məhdud sayda təkrar edilə bilən sınaqların nəticəsinə əsasən həmin hadisənin xassələri
və qanunauyğunluğu aşkar edilir. İnsanlar bu qanunauyğunluğu öyrənməklə müəyyən
dərəcədə təsadüfü hadisələri idarə etməyi, onların təsirinin nəticələrini əvvəlcədən söyləməyə
və aradan qaldırmağa, hətta onlardan öz praktiki fəaliyyət sahələrində məqsədyönlü şəkildə
istifadə etmək imkanı əldə edirlər.
Ehtimal nəzəriyyəsində riyaziyyat elminin bir çox sahələrində istifadə olunan üsullardan
və alınan nəticələrdən (kombinator analizdə, riyazi analizdə, cəbrdə, məntiqdə və s.) geniş
istifadə olunur. Ancaq ehtimal nəzəriyyəsinin sırf özünə məxsus öyrənmə üsulları vardır.
Çünki onun öyrəndiyi məsələlərin əksəriyyətində dəqiq riyazi quruluş olmur və belə
məsələlərin riyazi modelini qurmaqda nəzəri ehtimal intuisiyadan istifadə oluna bilər.
Ehtimal
nəzəriyyəsinin
analitik
üsullarının
işlənib
hazırlanmasında
və
ümumiləşdirilməsində Abraham de Muavrın (1667-1754), Markiz de Laplasın (1749-1827),
Yohan Karl Fridrix Qauss (1821-1894), Simon de Puasso (1781-1840), P.L.Çebışevin (18211894), Aleksandır Lyapunovun (1857-1918) böyük xidmətləri olmuşdur. Müasir ehtimal
nəzəriyyəsini aksiomlar sistemi əsasında qurmağa cəhd edən S.N.Bernşteyn (1880-1948),
lakin tam quran A.N. Kolmoqorov (1903-1987) olmuşdur.
İbtidai sinif müəllimləri “Statistika və ehtimal” məzmun xəttinə aid aşağıdakıları
bilməlidir:
1. Hadisə nədir? Təsadüfi hadisələr. Hadisələr üzərində əməllər.
2. Klassik ehtimal və onun xassələri. Kombinotorika düsturları
3. Şərti ehtimal. Asılı olmayan hadisə. Tam ehtimal düsturu. Bayes düsturu.
4. Asıllı olmayan ehtimalların Bernulli sxemi. Bernulli düsturu
5. Diskret və kəsilməz təsadüfi hadisələr. Ehtimalın paylanma funksiyası və onun xassələri.
6. Təsadüfi hadisələrin ədədi xarakteristikaları: riyazi gözləmə, dispersiya, orta kvadratik
meyl, momentlər, korrelyasiya əmsalı
7. Təsadüfi kəmiyyətlərin paylanması.
Bu nəzəriyyə əsasən uduşlu oyunlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nəzəriyyənin əsas
anlayışları-hadisənin ehtimalı və riyazi gözləmədir.
Sonlu sayda nəticələri olan sınağın ehtimal modelini quraq. Bu modellərdən ən sadəsi
“Klassik ehtimal sxemi” adlanır. Bu sxemdə ehtimalın təyini sonlu sayda nəticələrdən hər
birinin “eyniimkanlı” (eyni ehtimallı) olmasını nəzərdə tutulur. n  A  ilə A hadisəsini təşkil
edən elementar hadisələrin sayını işarə edək. Onda

nisbətinə A hadissəsinin

klassik ehtimalı deyilir. Ehtimalın klassik tərifini sözlə aşağıdakı kimi ifadə eləyə bilərik:
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Təcrübə və sınaq nəticəsində alınan fakt - hadisə adlanır. Deməli, təcrubə prosesi göstərir,
hadisə isə nəticəni göstərir. Hadisələrin təsnifini verək:
Verilmiş təcrübədə hökmən baş verən hadisəyə mütləq hadisə deyilir. Məsələn, qutuda
ancaq dovşanlar varsa, onda qutudan dovşanın çıxması mütləqdir.
Verilmiş təcrübədə baş verə bilməyən hadisəyə mümkün olmayan hadisə deyilir. Məsələn,
qutuda ancaq dovşanlar varsa, qutudan göyərçinin çıxarılması-mümkün olmayan hadisədir.
Verilmiş təcrübədə baş verə bilən və baş verə bilməyən, lakin baş vermə imkanı olan
hadisəyə təsadüfi hadisə deyilir. Lotoreyada uduş təsadüfi hadisədir.
Verilmiş təcrübədə bir hadisənin baş verməsi digər hadisənin baş verməsini inkar etmirsə,
bunlara uyuşan hadisə deyilir. Məsələn, iki metal pulun havaya atılmasında eyni və müxtəlif
hadisələr baş verə bilər:
1) hər iki pul eyni tərəf üzə düşür;
2) pullar müxtəlif tərəflər üzərinə düşür.
Bu hadisələrin heç birində bir hadisə digərini inkar etmir.
Verilmiş təcrübədə iki və daha çox hadisədən heç birinin başvermə imkanı digərindən çox
deyilsə, bunlara bərabər imkanlı hadisələr deyilir.
Təcrübənin sonuna qədər başvermə imkanı olan hadisəyə elementar hadisə deyilir.
Məsələn, qutuda 3 şar ardıcıl nömrələnib: 1, 2, 3. Bu şərtlə ki, üç sınaq aparılsın. Onda hər bir
şarın çıxma ehtimalı var.
IV sinfin sonunda şagird aşağıdakı bacarıqlara yiyələnir:
1. Məlumatların təhlili üçün müvafiq metod seçir və tətbiq edir.
1.1 Müxtəlif üsullarla məlumatları toplayır, təqdim edir və şərhlər verir.
1.2 Məlumatlar əsasında suallara cavab verir, mühakimə yürüdür və şərhlər verir.
2. Toplanmış məlumatlara əsasən proqnozlar verir, sadə ehtimal anlayışını başa düşür və
tətbiq edir.
2.1 Ehtimalın doğruluğunu inanmaq üçün təcrübə aparır.
2.2 Hadisənin başvermə ehtimalı haqqında mühakimələr yürüdür.
Ehtimala aid məsələləri nəzərdən keçirək.
Məsələ 1. E H T İ M A L sözünün hərfləri kəsilərək torbaya yığıldı. Torbaya baxmadan
bir hərf çıxarsan, onun sait hərf olması ehtimalını necə ifadə etmək olar?
a) Hərflər sayılır - 7 hərf
b) Sait hərflər sayılır - 3 hərf
Məlumdur ki, 7 yoxlama nəticəsində 3 əlverişli nəticə ala bilərik. Deməli, sait hərfin
çıxması ehtimalı 7-dən 3-dür
Məsələ 2. Qutudakı 18 şardan 3-ü qara, qalanları ağdır. Qutudan qara şarların çıxarılması
ehtimalı nədir?
Məlumdur ki, 18 yoxlama nəticəsində 3 əlverişli nəticə ala bilərik. Qara şarların
çıxarılması ehtimalını P(A) ilə işarə etsək ehtimalın klassik nəzəriyyəsində həmin məsələnin
həlli aşağıdakı kimi ifadə olunur:
P(A) = 3\18
Statistika və ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin ibtidai siniflərin riyaziyyat kursuna daxil
edilməsi Təhsil Konsepsiyası əsasında riyazi təhsilin müasirləşdirilməsi və şagirdlərin
funksional asılılıq ideyası ilə daha dərindən tanış edilməsi, onlarda formalaşdırılan riyazi
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anlayışların məzmunca genişləndirilməsi, məntiqi strukturlu təfəkkürün inkişaf etdirilməsi
kimi məqsədlərə xidmət göstərir.
Məqalənin aktuallığı. Ehtimal nəzəriyyəsi nəzəri və tətbiqi əhəmiyyət kəsb edən riyazi
elmdir. Hal-hazırda elm və texnikanın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada ehtimal nəzəriyyəsi və
riyazi statistika üsullarından bu və ya başqa dərəcədə istifadə olunmasın. Ehtimal nəzəriyyəsi
və riyazi statistika XX əsrin əvvəllərində tam formalaşaraq həm fundamental, həm də
müxtəlif tətbiqi sahələrdə geniş istifadə olunmağa başladı. XX əsrin sonlarında ehtimal
nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın bütün sahələrində yeni inkişaf mərhələsi başlandı. Bu
kompüter texnologiyasının inkişafı və onun elmin müxtəlif sahələrinə geniş tətbiqi ilə bağlıdır.
Son onillikdə ehtimal nəzəriyyəsi və kombinatorika elementləri məktəb riyaziyyat kursuna
daxil edilmişdir. Beş il bundan əvvəl isə ehtimal nəzəriyyəsi elementləri ibtidai siniflərdə də
öyrənilməyə başlanılmışdır. Bununla əlaqədar olaraq baxılan işin mövzusu aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə IV sinifdə ehtimal
nəzəriyyəsi və statistika elementlərinin tədrisi xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş, bu məzmun
xəttinə uyğun məsələ və çalışmaların həllinin öyrədilməsi yolları aşkara çıxarılmış və elmi
cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. IV sinifdə ehtimal nəzəriyyəsi və statistika
elementlərinin öyrədilməsinin nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından,
ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementlərinin öyrədilməsinin praktik tətbiqlərini
göstərməkdən ibarətdir.
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Роль изучения линии содержания «Вероятность и статистика» в
развитии математических знаний учащихся IV классе
Резюме
Изучая темы по линии содержания «Вероятность и статистика» в IV классе ученики
приобретают следующие умения: 1. Они накопляют сведения, их сортируют и дают
прогнозы; 2. Для проверки результата вероятности ставят эксперименты и утверждают
свое мнение. В работе также даны решения задач на вычисления вероятности событий.
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S. Tagiyeva, Sh. Alieva

The role of studying the content line "Probability and statistics" in the
development of mathematical knowledge of students of the IV class
Summary
Studying topics in the content line "Probability and Statistics" in the 4th grade, students
acquire the following skills: 1. They accumulate information, sort them and give forecasts; 2.
To test the result, probabilities are put to experiments and state their opinion. The paper also
provides solutions to problems in calculating the probability of events.
Redaksiyaya daxil olub: 26.12.2017
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Riyaziyyatın tədrisində fizika ilə əlaqənin əhəmiyyəti
Yaqut Əliyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: yagutaliyeva12@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov,
ped.ü.f.d. dos. N.B. Nəsirov
Açar sözlər: fənlərarası əlaqələr, riyaziyyat ilə fizika arasında əlaqə, məktəb kursunda
riyaziyyatın tədrisində fizika ilə əlaqə
Ключевые cлова: межпредметные связи, связь между математикой с физикой,
связь в преподавании математики с физикой в школьном образовании
Key words: inter subject links, intersubject links of mathematics and physics, links in
science mathematics and physics
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında sosial, ictimai və iqtisadi sahələrdə olduğu kimi
təhsil sahəsində də islahatlar davam edir. Təhsil islahatlarında təlim – tərbiyə işlərini
şagirdlərin inkişafına, təhsilin demokratikləşməsi va humanistləşməsinə, elmin məktəblə,
məktəbin cəmiyyətlə və muəllimin şagirdlə əməkdaşlığına istiqamətləndirmək tələb olunur.
Bütün bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində tədris fənlərinin, o cümlədən, riyaziyyatın fəndaxili
və fənlərarası əlaqələrin əhəmiyyəti az deyildir. Məktəbdə təlim ayrı-ayrı fənlər üzrə
aparıldığından hər bir fənn öz imkanları daxilində şagirdlərə elmin əsaslarına dair yalnız
birtərəfli məlumat verə bilir. Həqiqi aləmi tam halda mənimsəmək, təbiət hadisələrini
qarşılıqlı dialektik əlaqədə görmək, onları bütün əlaqələri və vasitələrində öyrənmək, təlimtərbiyənin nəzəriyyə və təcrübəsinə kompleks yanaşmaq üçün təlimdə riyaziyyat və fizika
fənləri arasındakı mövcud təbii əlaqələrdən istifadə etmək çox faydalıdır.
Tədris prosesində fənlərarası əlaqələrin əhəmiyyəti böyükdür. Onlar təlimin təhsil, tərbiyə
və inkişaf məqsədlərinə nail olmağa bilavasitə təsir göstərir. Bu zaman fənlərarası əlaqələr
şagirdlərdə elmi dünyagörüşü formalaşdırır, dünyanı hərəkətdə va inkişafda görməyə kömək
edir, anlayışlar arasında məntiqi əlaqələrin yaradılmasına imkan verir.
Bununla da şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün tədris prosesində fənlərarası əlaqələrin
əhəmiyyəti böyükdür. Onlar təlimin təhsil, tərbiyə va inkişaf məqsədlərinə nail olmağa
bilavasitə təsir göstərir. Bu zaman fənlərarası əlaqələr şagirdlərdə elmi dünyagörüşü
formalaşdırır, dünyanı hərəkətdə və inkişafda görməyə kömək edir, anlayışlar arasında
məntiqi əlaqələrin yaradılmasına imkan verir. Bununla da şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü
inkişaf etdirir, məktəblilərin biliklərindəki formalizmin qarşısının alınması və aradan
qaldırılması vasitəsi kimi çıxış edir; şagirdlər qarşısında donub qalmış kimi deyil, dinamik,
keyfiyyətcə yeniləşmiş bir sistemi formalaşdırmağa imkan verir. Tədrisə sərf olunan vaxtı
azaldır va şagirdlərin yüklənməsinin qarşısını almağa kömək edir.
Respublikamızda orta ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisinə fənlərarası
əlaqənin reallaşdırılması problemin ayrı-ayrı məsələləri A.S. Adıgözəlov, T.M. Əliyeva, S.S.
Novruzov, S.S. Həmidov və b. tərəfindən tədqiq olunmuşdur, indi qabaqcıl dünya alimlərinin
fikrincə, fənn üzrə bilik və bacarıqların formalaşması ilə yanaşı, məktəb şagirdlərdə əldə
etdikləri riyazi biliklərindən real həyata yaxın situasiyalarda istifadə edə bilmək bacarıqlarının
formalaşmasını da təmin etməlidir.

235

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

Riyazi savad dedikdə, müasir insanın yaşadığı aləmdə riyaziyyatın rolunu müəyyən etmək
və başa düşmək, əsaslandırılmış riyazi mühakimələr yürüdə bilmək, indiki və gələcək
tələblərini ödəmək üçün riyaziyyatdan istifadə edə bilmək qabiliyyəti başa düşülür.
Araşdırmalar göstərir ki, bu tədqiqat əsərlərində və respublika pedaqoqlarının tədrismetodik vəsaitlərində və mətbuatdakı çıxışlarında riyaziyyatın tədrisində fənlərarası əlaqənin
əhəmiyyəti yüksək qiymətləndirilir, fənlərarası əlaqənin tədrisdə reallaşdırılması yolları və
formalarının işlənilməsinin vacibliyi qeyd olunur. Lakin indiyə qədər aparılmış tədqiqatların
çoxu fənlərarası əlaqənin ayrı-ayrı məsələlərinin öyrənilməsinə, bir qayda olaraq problemin
bəzi metodik tərəflərinin işlənilməsinə həsr olunmuşdur. Hazırda fənlərarası əlaqələrin
gücləndirilməsinə məktəb riyaziyyat kursunun didaktik istiqamətinin təkmilləşdirilməsinin
mühüm vasitəsi kimi baxılır.
Təlim prosesində fənlərarası əlaqə problemi müvəffəqiyyətli tədrisin zəruri şərtidir.
Şagirdlərin təfəkkürü və görüş dairəsinin inkişafı, alınan biliklərin həyat hadisələrinə şuurlu
tətbiqi bu əlaqələrin məktəbdə necə həyata keçirilməsindən asılıdır. Bundan başqa, fənlərarası
əlaqələrin düzgün həyata keçirilməsi elmi dünyagörüşün formalaşmasına imkan verir, maddi
aləmin cisim və hadisələri arasında qarşılıqlı əlaqələri görməkdə şagirdlərə kömək edir.
Riyaziyyatın əhəmiyyəti bir da ondan ibaratdir ki, onun anlayışları, düsturları, metodları
və alqoritmlərindən fiziklər, kimyaçılar, bioloqlar və digər elmlərin nümayəndələri istifadə
edə bilərlər. Hər hansı elmin əsaslarına yiyələnmək üçün ilk növbədə bu elmin anlayışlarını
mənimsəmək və həyatda ondan istifadə etməyi bacarmaq lazımdır. Riyaziyyat dərslərində
şagirdlərə göstərmək lazımdır ki, riyaziyyat maddi aləmin formaları və münasibətlərini əks
etdirərək real həqiqətlərin riyazi modelləri haqqında elmdir. Ədəd, fiqur, törəmə, inteqral,
vektor anlayışları real aləmin proseslərinin müxtəlifliyini əks etdirir və yalnız buna görə də
tətbiqi məsələlərin və digər məktəb fənləri məsələlərinin həllinə tətbiq edilir. Nəzəri
materialın öyrənilməsində, teoremlərin isbatında, məsələlərin həllində və s. Həmişə onların
digər fənlərdə, təcrübədə və həyatda tətbiqlərini şagirdlərə göstərmək lazımdır. Yalnız belə
olduqda şagirdlər tədris materialın daha dərin və şüurlu mənimsəyəcək, riyazi nəzəriyyənin
özündə daha yaxşı istiqamətlənəcək va riyaziyyatın əhəmiyyətini başa düşəcəkdir.
Orta məktəblərdə şagirdrin nəzəri və praktiki bilik səviyyəsinin yüksəldilməsində
riyaziyyat fənninin əhəmiyyəti danılmazdır. Odur ki, təhsil sistemində aparılan islahat orta
məktəblərdə təlimin yeni məzmuna keçməsi, riyaziyyat kursunun elminin müasir anlayışları,
ideyaları və metodlarına yaxınlaşmasını tələb edir.
Riyaziyyat mücərrəd elmdir. Ona görə onun məktəbdə öyrənilməsini yalnız məntiqi
qaydalar şəklində qurmaq düzgün deyildir. Riyaziyyat təliminin ilk illərində fizika, texnika və
digər fənlərdən konkret faktlar, praktik misalların gətirilməsi zəruridir.
Riyaziyyat və fizika kurslarının yaxınlaşması üçün nə etmək mümkündür, riyaziyyatın real
tədrisində onu necə həyata keçirmək lazımdır?
Eyni bir şey haqqında müxtəlif şəkildə danışdıqda, müxtəlif şəkildə izahat verildikdə
imkan daxilində ziddiyyətdən qaçmaq lazımdır. Buna aid bir neçə misal göstərək.
Misal l. Fizika dərslərində müəllim maddənin sıxlığının mahiyyətini, sıxlıq düsturunu izah
edərək şagirdlərə xatırladır ki, riyaziyyat dərslərində onlar aşağıdakı ifadə ilə müəyyən edilən
mütənasib kəmiyyətləri öyrənmişlər: Əgər x və y dəyişənlərinin uyğun qiymətlərinin
istənilən cütləri üçün - nisbəti sıfırdan fərqli eyni bir ədədə bərabər olarsa, onda y dəyişəni x
dəyişəni ilə mütənasibdir .
Müəllim məlumat verir ki, p =
düsturunda verilmiş materialından hazırlanan cismin
kütləsinin qiyməti və onun V həcmi də belə dəyişən kəmiyyətlərdir, m–in istənilən qiymətinə
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tamamilə müəyyən V qiyməti uyğundur və istənilən uyğun qiymətlərinin dəyişənlərin m/v
nisbəti eyni bir ədədinə bərabərdir ki, ona verilmiş maddənin sıxlığı deyildir. Ona görə təsdiq
etmək olar ki, m dəyişəni V dəyişəni ib mütənasibdir; bu halda maddənin (p) sıxlığı
mütənasiblik əmsalı adlanır ki, riyaziyyatda onu k ilə işarə edirlər. Sonra şagirdlərin diqqəti
ona yönəlir ki, verilmiş maddə üçün — nisbətinin qiyməti həmişə sabitdir, verilmiş maddənin
xassəsini xarakterizə edir, cismin kütləsi və həcminin qiymətindən asılı deyildir.
m və V müxtəlif kəmiyyətlər olduğundan mütənasiblik əmsalının m və v kəmiyyətlərinin
ölçü vahidlərindən asılı olaraq müəyyən ölçü vahidi olacaqdır.
Sonra şagirdlərə elan olunur ki, Beynəlxalq Vahidlər Sistemində kütlə vahidi – 1 kq, həcm
vahidi - I
qəbul olunmuşdur.
Növbəti fizika dərsində şagirdlərə təklif olunmuşdur ki, maddənin sıxlığı və cismin həcmi
məlum olduqda ardıcıl mühakimələrə əsasən m = p*V düsturunu çıxarsınlar.
Sonra müəllim məlumat verir ki, bu düsturu riyaziyyata aid biliklərdən istifadə etməklə də
almaq olardı, m dəyişəni V və p dəyişənləri ilə mütənasib olduğundan o, mütənasiblik
əmsalıdır, onda m -in - F dən asılılığı m = p *V düsturu ilə ifadə olunur. Şagirdlərə bu
düsturla hansı şəkildə funksiya ifadə olunur? Bu düstur da funksiya, arqumetn, mütənasiblik
əmsalı hansıdır? suallarına cavab vermək təklif olunmuş və bu düstura uyğun funksiyanı
ümumi şəkildə yəni, y = k • x (y = m; x = V) k = p;m =Vp) yazmaq təklif olunmuşdur.
Misal ll. Riyaziyyat dərsində kəmiyyətlərin tərs mütənasib asılılığının öyrənilməsində
əvvəl fizika muəllimi riyaziyyat müəllimi ilə razılaşma əsasın da şagirdlərə evdə aşağıdakı
məsələni həll etməyi təklif etmişdir: Piyadanın sürəti 1 m/san, təyyarənin sürəti 150m/san,
reaktiv təyyarənin sürəti 450 m/san olarsa, piyada, təyyarə və reaktiv təyyarənin 18 km
yerdəyişməsi üçün onlara nə qədər vaxt lazımdır.
Bundan əvvəlki dərslərdə şagirdlər cismin bərabərsürətli hərəkətini artıq öyrənmiş, sürət,
zaman, yol düsturlarını mənimsəmiş və onları konkret hesablama məsələlərinə tətbiq etmişdir.
Lakin zamanın bərabərsürətli hərəkət edən cismin sürətindən asılılığının xarakterini hələ
öyrənməmişlər.
Şagirdlərə təklif edilən məsələlərin məzmunu riyaziyyat müəlliminə şagirdlərdə
kəmiyyətlərin tərs mütənasib asıldığı haqqında anlayışın formalaşdırılmasına imkan verir.
Metodik planda riyaziyyat və fizika kursları arasındakı əlaqəni iki istiqamətdə həyata
keçirmək olar:
l.Bu tədris fənləri üzrə proqramların keçirilməsinin vaxta görə uzlaşması zəruridir;
2. Riyaziyyatda və fizikada öyrənilən eyni anlayışların vahid baxımdan şərh olunmasına
çalışmaq lazımdır;
Məktəb riyaziyyat və fızika fənləri üçün funksiya riyazi anlayışının böyük əhəmiyyəti
vardır. Ona görə də fizikada ilk dərslərdən başlayaraq hər bir düsturda fiziki kəmiyyətlər
arasındakı funksional asılılıqları görməyə şagirdləri alışdırmaq lazımdır. Tədrisdə real
mövcud cisimlər və onların qarşılıqlı təsirləri arasındakı funksional asılılıqların düzgün başa
düşülməsinə diqqəti artırmaq məqsədəuyğundur. Professor V.L.Qonçarov yazmışdır ki, öz
aralarında bir-biri ilə əlaqəli iki dəyişən kəmiyyətin funksional asılılığının xarakteri haqqında
fikir söyləmək üçün onun uyğun qiymətlərinin bütün cütlər çoxluğunu bir baxışla nəzərdən
keçirmək lazımdır. Bunun üçün istər-istəməz əyani obraza, həndəsi modelə-funksional
aşılılığın qrafikinə müraciət etmək zəruridir.
Qrafikin qurulması prinsipini başa düşmək kifayət deyildir. Onun çəkilməsi, oxunması və
qrafıkin qurulması üçün dayaq nöqtələrin müəyyən edilməsi və ondan istifadə vərdişlərinin
əldə edilməsi zəruridir.
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Qeyd etmək lazımdır ki, fizika tədrisi təcrübəsində funksiya anlayışı, təəssüf ki, heç də
həmişə düzgün şərh etmək üçün bu düsturla təsvir olunan konkret məsələni hər dəfə təhlil
etmək zəruridir. Fizika müəllimləri üçün xətti funksiya və onun düz mütənasib asılılıqla
əlaqəsi haqqındakı məsələ maraqlıdır.
Bərabərtəcilli hərəkətdə gedilən yol düsturu vy = Vo + at izoxor prosesdə qazın təzyiqini
təyin etmək üçün Pı = Po + p pot ifadəsi xətti funksiyaya misal ola bilər.
Məktəb həndəsə və fizika kursları arasındakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması
yollarından biri təlimdə onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdən geniş istifadə edilməsidir. Belə
ki, müasir məktəb həndəsə kursundan fızikanın tələbatları üçün maksimum dərəcədə istifadə
edilməli, fiziki məzmunlu materiallar isə şagirdlərdə həndəsi təsəvvürlərin formalaşmasına
xidmət edən vasitələrdən biri olmalıdır. Fizika kursunun öyrənilməsində həndəsi materialın
tətbiq π nəzərdən keçirdiyimiz baxımdan təhlil edilməsi məqsədəuyğundur. İlk fizika
dərslərindən başlayaraq şagirdlər riyaziyyatdan onlara məlum olan bir sıra həndəsi
materiallarla rastlaşırlar.
4. Neftin boru ilə mümkün hərəkət sürəti 2m/san.dir. l saat müddətində diametri lm olan
borudan keçən neftin həcmini tapın.
Həlli: Boru ilə hərəkət edən neftin həcmi V=S*v düsturu ilə hesablanır. Burada S borunun
en kəsiyinin sahəsi, v - neftin hərəkət sürətidir. Onda D=lm olduğundan R= D = 0,5m və
S=π

olduğundan S= 3,14= 0,785( ) taparıq.
1 saniyə=
olduğundan v=2
=2*3600

=720

olar. Onda

V=S*v=0,785*7200=5652 alarıq
Cavab : 5652 .
Beləliklə, məktəb fizika kursunun təhlili və göstərilən məsələlərin həlli fizika kursunun
müvəffəqiyyətlə öyrənilməsində şagirdlərin həndəsi biliklərinin zəruri olmasına bizi inandırır,
riyaziyyat və fizika müəllimlərindən bu fənlərin tədrisində həmin müddəanı nəzərə almağı
tələb edir.
Məktəbdə riyaziyyat və fizikanın təlimi prosesində skalyar və vektorial kəmiyyətlər
üzərində riyazi əməllərin yerinə yetirilməsinə diqqət yetirmək lazımdır. Məlum olduğu kimi,
riyaziyyatda:
1. Bircins skalyar kəmiyyətləri toplamaq olar;
2. Bircins skalyar kəmiyyətləri müqayisə etmək olar;
3. Skalyar kəmiyyətləri ədədə vurmaq olar ;
4. Bircins skalyar kəmiyyətlər çoxluğunda vahid qəbul olunan kəmiyyət vardır. Bəzi
skalyar kəmiyyətlər konkret məzmuna malikdir. Məsələn, belə skalyar kəmiyyətlərdən olan
həcm üçün aşağıdaki təkliflər vardır:
1. VƏ fıqurları bərabər olarsa, onda onların həcmləri də bərabərdir. Yəni,
v( )= V( );
2. F ÇOXÜZLÜSÜ
VƏ
çoxüzlülərinin birləşməsi olarsa, onda V(F)≤ F( ) +F(Fı)
olar.
3. fıquru fıqurunun hissəsi olarsa, onda V( ) V( ) olar ;
4. Tilinin uzunluğu I olan E kubu üçün V(E) = 1 olar. Burada / - uzunluq
vahididir. Yəni, vahid kubun həcmi 1-Ə bərabər qəbul edilir.
Fizikada həqiqi ədədlər üzərində aparılan əməllərin bircins kəmiyyətlər üzərində aparıla
bildiyini hesab edilir.
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Fizikada olduğu kimi, riyaziyyatda bircins olmayan kəmiyyətləri müqayisə etmək,
toplamaq, çıxmaq olmadığı başa düşülür. Qalan bütün əməllər doğrudur.
Vektorial kəmiyyətləri ədədə vurmaq olar. Fizikada bu əməllə yanaşı, vektorial
kəmiyyətin skalyar kəmiyyətə vurulması əməli vardır. Vektorlar üçün belə əməliyyat təyin
olunmamışdır. Vektorial kəmiyyətin skalyar kəmiyyətə vurulması nəticəsində başqa növ
vektorial kəmiyyət - qüvvə impulsu alınar. Bu zaman qüvvə impulsunun istiqaməti ilə üstüstə düşür.
Aşağı siniflərdə sürətə v = kimi tərif verildiyindən şagirdlərdə bu kəmiyyətin vektorial
kəmiyyətin olması haqqında təsəvvürlər əmələ gələ bilməz. Ona görə də V sinifdə sürətlərin
toplanmasına aid deyil, qüvvələrin toplanmasına aid məsələlər həll etmək məqsədəuyğundur.
Həndəsi isbatın analitik isbatdan üstünlüyü həmişə fayda gətirir. Şagirdlərin fizika üzrə
biliklərindəki bəzi çatışmazlıqlarının və sistemsizliyin hökm sürməsinin əsas səbəblərindən
birini də məhz fəndaxili əlaqə məsələnin fizika müəllimlərinin gündəlik fəaliyyət sisteminə
daxil olunmamasında axtarmaq lazımdır. Bunun nəticəsidir ki, VII sinif şagirdlərinin bir çoxu
istilik hadisələrinin, maddənin aqreqat dəyişmələrinin və s. fiziki mahiyyətin molekulyar –
kinetik təsəvvürlər əsasında izah etməkdə, bəzi fiziki hadisə və proseslərin mexanizmini
energetik baxımdan aydınlaşdırmaqda nöqsanlara yol verirlər.
Məqalənin aktuallığı. Bir çox ballarda şagirdlər fiziki hadisələr arasında səbəb və nəticə
əlaqələrin düzgün müəyyənləşdirməkdə, atomun quruluşu və elektron təsəvvürləri əsasında
bəzi elektrik hadisələrini izah etməkdə acizlik göstərirlər. Həmin problemlərin təhlili
baxımından məqalə aktual hesab olunmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə şagirdlərin məntiqi
təfəkkürünün tədris prosesində fənlərarası əlaqələrin araşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Mülahizələrdən aydındır ki, göstəriən
çatışmazlıqların və nöqsanlarm səbəbini əsasən müəllimlərin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Başqa cür
də ola bilməz, çünki mürəkkəb pedaqoji prosesdə aparıcı və əsas sima müəllimdir.
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Я. Алиева

Контакт взаимосвязи с физикой в преподавании математики
Резюме
В данной работе анализируется сущность, функции практико-ориентированного
обучения физике. Сущность практико-ориентированного обучения заключается в
обеспечении единства приобретения знаний и формирования практического опыта их
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Y. Aliyeva

The Importance of connection with physics
in mathematics teaching
Summary
In the given work essence? Functions of the practical-oriented training to the physicist is
analyzed. The essence of the practical-oriented training consists in maintenance of unity of
acquisition of knowledge and formations of practical experience of their use at the decision of
the vital problems.
Redaksiyaya daxil olub: 27.12.2017
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Fizika dərslərində nəzəri materialların tədrisi prosesində
şagirdlərin yeni təlim üsullarından istifadə imkanları
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Ölkəmizdə təhsil sahəsində gedən quruculuq işləri, təhsil islahatı proqramı pedaqoji
tədqiqatların yeni istiqamətlərini müəyyənləşdirir, nəzəri və praktiki xarakterli axtarışların
yeni məzmununu diktə edir.
Təlim prosesində inkişafetdirici texnologiyalardan istifadə hər biri fizika fənni üzrə
şagirdlərin bilik ehtiyatını artırır və bunlardan yeri gəldikcə istifadə bacarığını reallaşdırır.
Məlumdur ki müasir dərsə verilən tələblərdən ən mühümü şagirdlərin məntiqi və tənqidi
təfəkkürünün inkişafı, idrak fəaliyyətinin gücləndirilməsi və öyrənməyi-öyrətməklə bağlıdır.
Tədris prosesində şagirdlərə sərbəst işləmək, axtarıcılıq-tədqiqatçılıq qabiliyyəti aşılamaq
vacib şərtlərdəndir. Tədqiqatçılıq metodunun mahiyyəti şagirdlər üçün yeni olan problemi
həll etmək məqsədilə onların axtarıcılıq, yaradıcılıq fəaliyyətinin təşkili kimi başa düşülür.
Burada müəllimin vəzifəsi şagirdlərin müstəqil tədqiq edəcəkləri problemi
müəyyənləşdirmək, onun şagirdlər tərəfindən necə həll edilməsini izləmək, onları
istiqamətləndirmək və düzgün nəticələr çıxarmalarına kömək etməkdir. Tədqiqat tapşırıqları
hər bir fənnin xüsusiyyətləri nəzər alınmaqla müəyyənləşdirilir. Bu tapşırıqlar müxtəlif
müddətdə yerinə yetirilə bilər:
Məsələn:
— dərsdə və ya evdə qısa müddətdə yerinə yetirilən tapşırıqlar;
— bütün dərs müddətində yerinə yetirilən tapşırıqlar;
— hər həftə, hər ay müddətində yerinə yetirilən tapşırıqlar.
Tədqiqat metodu haqqında fikir, söz deyən alimlərin bir qrupu bu metodu, tədqiqat
prinsipi termini ilə ifadə edir, lakin onların şərhində bu terminlərin hər ikisi eyni mənanı
daşıyır. Şübhəsiz, buna tədqiqat metodu demək daha uyğundur. Prinsip “metoda” görə daha
geniş məna verir. “Tədqiqat prinsipi” deyilərsə bütün dərsləri bu əsasda qurmaq və davam
etdirmək tələb olunardı. Halbuki, təlim metodlarının sırasında bu tədqiqat metodu özünə
müəyyən yer tutmaqdadır. Tədqiqat metodunun özünəməxsus tarixi vardır. Bu da məlumdur
ki, keçən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq qabaqcıl müəllimlər bu metoddan istifadə edirlər.
Tədqiqat metodunun mahiyyətinə gəldikdə deməliyik ki, bu hər yerdə, hər zaman tətbiq
olunmur. Şagirdlərin idrak fəaliyyətini gücləndirmək, inkişaf etdirmək, onlarda müstəqil
problemi araşdırıb həll edə bilmək bacarığı yaratmaq məqsədilə tətbiq edilir. Belə ki, problem
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təlim prosesində müəllim tərəfində qarşıya çıxarılır, onun həlli isə şagirdlərə tapşırılır.
Müəllimin rolu burada ondan ibarətdir ki, problemin həllində məqsədin nədən ibarət olduğunu
bildirir, şagirdlərin onu araşdırmaları üçün istiqamət verir.
Ümumi metodlarla yanaşı hər bir fənnin özünəməxsus metodları vardır. Bunlardan biri
tədqiqatçılıq metodudur. Tədqiqatçılıq metodu şagirdlərin idrak metodunu inkişaf etdirir,
onlarda qarşıya qoyulan problemi müstəqil araşdırmaq bacarığı aşılayır. Bununla belə
unutmaq olmaz ki, fizikanın tədrisi prosesində şagirdlərin müşahidə aparmalarına, təcrübələri
yerinə yetirmələrinə imkan və şərait yaradılmalıdr. Şagirdlər yeni metodlardan o vaxt sərbəst
şəkildə baş açırlar ki, müəllim onlarda tədqiqatçılığa maraq yaradır, həmçinin müstəqil
tədqiqat aparmaq qaydalarını da öyrədir. Tədqiqat bacarıqları ─ tədqiqatı sərbəst yerinə
yetirmək üçün vacib olan intellektual, praktik bacarıqlar sistemidir.
Şagirdlərə sadədən mürəkkəbə keçməklə axtarmaq, sübut etmək bacarıqları aşılanmalıdır.
Şagirdlərin qabiliyyət və istedadını inkişaf etdirmək üçün fizika müəllimi onlarda müstəqillik,
təşəbbüskarlıq, yaradıcılıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılması istiqamətində iş aparmalıdır.
Tədqiqatçılıq fəaliyyətinin inkişafında eyni sinifdə təlim alan şagirdlərin fərdi
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, hər şagird üçün ən əlverişli şərait yaratmaq lazımdır.
Fizika fənninin tədrisində tədqiqatçılıq üzrə müvafiq məşğələləri şagirdlərin irdak
fəaliyyətini yüksəldir və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir. Onlarda hadisə və proseslər
arasında müqayisə aparmaq, müşahidə və faktlardan müsbət nəticə çıxarmaq, bu və ya digər
nəticənin alınmasına aid olan təcrübələrdən hansının daha münasib olmasını
müəyyənləşdirmək bacarığı formalaşdırır. Tədqiqatçılıq metodunun tətbiqi aşağıdakı
mərhələlərdən keçir;
— problemin dərk edilməsi, fərziyyənin irəli sürülməsi;
— işin yerinə yetirilməsi, alınan nəticələrin doğru olduğunun yoxlanılması;
— lazım gəldikdə yeni problemin qoyulması.
Tədqiqatçılıq metodundan şagirdlər qismən müstəqil axtarış aparmağı öyrəndikdən,
kitabdan və mətbuat materiallarından sərbəst istifadə etmək təcrübəsi qazandıqdan, təcrübə
qoymağı və onu aparmağı bacardıqdan sonra istifadə etmək məqsədəuyğundur. Yəni şagirdlər
elmi idrakın mərhələlərinə, problemin həllinə, yaradıcılıq fəaliyyəti pillələrinə tədricən
yiyələnməlidirlər.
Məqalənin aktuallığı. Fizika fənninin tədrisində şagirdlər tədqiqatçılıq qabiliyyətindən
istifadə etməklə mövzuları daha dərindən öyrənir. Bu da onu göstərir ki, fizikanın tədrisində
şagirdlərin tədqiqatçılığını səciyyələndirən cəhətlərində biri də onun müstəqilliyi və fəallığıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə fizikanın tədrisində şagirdlərdə tədqiqatçılıq
qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları araşdırılır, məktəb təcrübəsindəki yeniliklər tədqiqata
cəlb edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ümumtəhsil və ali məktəblərdə fizikanın
tədrisi ilə məşğul olan müəllimlər, tədqiqatçılar bu məqalədən istifadə edə bilər.
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Ф. Мамедов, А. Гашимова

Возможности школьников использования новые методы
обучения в процессе теоретических материалов
на уроках физики
Резюме
В данной статье рассматриваются аспекты развития исследовательских
способностей учащихся при преподавание физики. Отмечается, что изучение физики
способствует развитию мышления, логического рассуждения, способности обобщения,
в значительной мере развитию внимания и воли.
F. Mammadov, A. Hashimova

The school opportunities of schoolchildren using new methods
of training in the process of theoretical materials at
lessons of physics
Summary
In the article the aspects of development research skills of pupils at Physics lessons are
studied. It is noted that learning Physics challenges developing cognition, logical thinking,
ability of generalizing, and mainly, of attention and will-power.
Redaksiyaya daxil olub: 12.02.2018
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Azərbaycanda psixoloji fikrin təşəkkülü və inkişafı
Könül Qurbanova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: konul.qurbanova.91@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.e.d., prof. Ə.T. Baxşəliyev,
psixol.ü.e.d., prof. R.İ. Əliyev
Açar sözlər: elməqədərki mərhələ, elmi mərhələ, islam dini, şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunələri, müstəqillik illəri
Ключевые слова: донаучный этап, научный этап, исламская религия, примеры
устного народного творчества, годы независимости
Key words: pre-scientific stage, scientific stage, islam religion, folklore examples, the
years of independence
Psixoloji fikrin yaranması və inkişafı iki mərhələyə bölünür: elməqədərki və elmi mərhələ.
Lakin bu mərhələlər arasında sərhəd çəkmək də doğru deyildir, çünki onlar bir-birinin
tərkibində inkişaf edib, bir-birinə təsir göstərmişlər.
Elməqədərki mərhələ həm Şərq fəlsəfi fikrindən həm də xalq yaradıcılığından
bəhrələnmişdir. Azərbaycanda bu məsələ psixoloqlarımız tərəfindən ətraflı araşdırılmış, Ə.T.
Baxşəliyev bu mövzuda öz doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Ə.S. Bayramov və
Ə.Ə. Əlizadə elməqədərki psixologiyanı həm də “Güzəran psixologiyası” adlandırmışlar.
Onlar qeyd edirlər: “Güzəran psixologiyasına aid biliklərin mənbəyini ictimai və şəxsi təcrübə
təşkil edir. Hələ qədim zamanlardan başlayaraq bu biliklər nəsildən-nəslə verilmiş müxtəlif
obrazlı ifadələrdə, atalar sözlərində, bayatılarda, nağıllarda, dastanlarda və s. də öz əksini
tapmışdır. Bizim hər birimiz bu bilikləri ətraf adamlardan, eləcə də şifahi xalq ədəbiyyatı
vasitəsilə mənimsəyirik. İnsanın şəxsi təcrübəsində həmin biliklər daha da dəqiqləşir, yeni
məna çalarları kəsb edir.”
İnsanlar qədim zamanlardan münasibət qurduqları insanları anlamağa, dərk etməyə
çalışmış və buna görə də davamlı müşahidələr aparmışlar. Getdikcə əldə olunan məlumatlar
ümumiləşdirilmiş, dildən-dilə, ağızdan-ağıza keçərək hər kəsin qəbul etdiyi fikirlər olmuşdur.
Bunlar şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri olan nağıllar, əfsanələr, atalar sözləri, nəğmələr,
bayatılar və s. şəklində çatdırılmışdır. Ümumiyyətlə, elmi psixologiyanın tədqiq etdiyi bütün
məsələlərə xalq yaradıcılığında da yer verilmiş, münasibət bildirilmişdir.
Psixoloji fikrin yaranmasın və inkişafının digər bir istiqaməti isə yazılı ədəbiyyat, filosof
və yazıçıların, şairlərin yaradıcılığıdır. Bu mənada “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı, S.Şirazi,
Nizami, N.Tusi, Nəsimi, Füzuli, M.F.Axundov, Sabir, C.Məmmədquluzadə və digər
mütəfəkkirlərin yaradıcılığı Azərbaycan psixoloji fikrinin yaranması, inkişafı və
formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Azərbaycan xalqının islam dininin Azərbaycana gəlişinə qədərki həyat, məişət və təfəkkür
tərzi şifahi xalq ədəbiyyatında və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında çox bariz şəkildə əksini
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tapmışdır. Dastanda totemizmin, şamanizmin, çoxallahlılığın xeyli açıq və gizli əlamətləri
vardır.
Qədim türklər islamdan əvvəl çoxallahlılığa inanırdılar. Onlar öz qılınclarına and içir,
suyla xəbərləşir, qurd üzü mübarəkdir deyirdilər. Deməli, xalqın etnogeni ilə mühiti arasında
uyğunluq olduqda xalq inkişaf edir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”da başlıca ideyalardan biri əsarətdən, mütilikdən, kökünə, soyuna
dönük çıxmaqdan ölümün üstün tutulmasıdır. Gördüyümüz kimi, psixoloji fikrin inkişaf
mərhələlərinin müəyyən edilməsində şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin, eyni zamanda
klassiklərimizin yaratdıqları əvəzsiz xəzinədir.
Azərbaycanda psixoloji fikrin birinci mərhələsi eramızdan əvvəl başlayıb islamın
Azərbaycana gəlişi ilə başa çatır, lakin ikinci mərhələ asanlıqla birdən-birə yaranmadı. İslam
dininin Azərbaycana gəlişi ilə burada ərəb, fars, türk və digər etnos və xalqların dünyagörüşü,
mədəniyyəti, adət-ənənələrinin sintezindən yeni mədəniyyət, yeni təfəkkür yaranmağa başladı.
Şəxsiyyətin formalaşmasında orta əsrlərdən başlayaraq tərbiyə ön plana keçdi. Şair, filosof,
mütəfəkkirlərin əsərlərində nəsihətçilik əsas yer tutdu, mənəviyyat məsələləri önə keçdi.
18-ci əsrin sonları, 19-cu əsrin əvvəllərində ruslar Azərbaycana daxil olur. Bu zaman artıq
psixoloji fikrin ikinci mərhələsi başa çatır, üçüncü mərhələ başlayır. Formalaşmış bir çox
keyfiyyətlər, xüsusiyyətlər dəyişir. 19-cu əsrin sonlarına doğru Azərbaycanda maarif,
mədəniyyət inkişaf edir, ziyalı bir nəsil yetişirdi. Bakıxanov, Zərdabi, Vəzirov və başqaları
elmə, mədəniyyətə, zamana uyğun əsərlər yaratmaqla bərabər milli və bəşəri hisslərin
formalaşması üçün əllərindən gələni edirdilər.
20-ci əsrin əvvəllərini Azərbaycanın yeni bir intibah dövrü hesab edirlər. Bu dövrdə xalqın
həyat tərzi, düşüncə və təfəkküründə, adət-ənənələrində böyük dəyişikliklər baş verdi. Bütün
sahələrində əvvəlki davranış formaları nadanlıq hesab edilməyə, münasibətlər başqa şəkil
almağa başladı.
Böyük Oktyabrın qələbəsindən sonra SSRİ adlanan məkanda bir sistem yarandı.
“Öyünərsə, ər öyünsün, aslandı, öyünmək qadınlara böhtandı” deyən qədim türk qadınlarını
sevillər, almazlar, həyatlar əvəz etdi. Bu, Azərbaycan psixoloji fikrin dördüncü mərhələsi idi.
20-ci əsrin sonlarında (1991-ci ildə) SSRİ dağıldı, yeni, müstəqil dövlətlər yarandı.
Azərbaycan xalqı da uzun zamandır uğrunda mübarizə apardığı müstəqilliyi 1991-ci il 18
oktyabrda elan etdi. Bununla da ölkəmizin, xalqımızın həyatında yeni bir mərhələ-müstəqillik
mərhələsi başlandı. Azərbaycanda psixoloji fikrin beşinci mərhələsi də bu illərdən başlayır.
Bu dövrdə müstəqillik əldə etməklə yanaşı həm də torpaqlarımızın bir hissəsini itirdik. Bir
milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünlərimiz öz yurd yuvalarından didərgin düşdü. O
yerlərdə yaşayan insanların özünəməxsus adət-ənənələri, həyata baxışları, həyat tərzi də
deformasiyaya uğradı. Artıq ideoloji, iqtisadi sistem dəyişdi, insanlar həyat və düşüncə
tərzini dəyişməli oldu. Yeni dövrün psixologiyası yaranmağa, inkişaf etməyə başladı. Onun
necəliyinin qiymətləndirilməsinə isə zaman lazımdır.
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanda psixoloji fikrin yaranması və təşəkkülü ilə əlaqədar
psixoloqlarımız müxtəlif tədqiqatlar aparmışlar. Onlar psixoloji fikrin inkişafının bir neçə
mərhələdən keçdiyini müəyyən etmişlər. Elməqədərki və elmi mərhələdə rol oynamış şifahi
xalq ədəbiyyatı nümunələri və klassiklərimizin əsərləri nəzərdən keçirilməsi nöqteyi-nəzərdən
bi məqalə aktual əhəmiyyət daşıyır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycanda psixoloji fikrin mərhələlərinin araşdırılması
məqalənin elmi yeniliyi hesab olunmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
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müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Формирование и развитие психологической
мысли в Азербайджане
Резюме
Возникновение психологической мысли в Азербайджане прошел долгий путь
развития. Исследователи делят это развитие на 5 этапов. Первый этап связан с
исламской религией, а другие этапы вступлением русских в страну и новостями в
социально-политической жизни страны. Независимость Азербайджана характеризуется
событиями. Мы встречаемся психологическими знаниями связанные донаучным
этапом в примерах устного народного творчества.
K. Gurbanova

The formation and development of psychological
ideas in Azerbaijan
Summary
The creation of psychological ideas in Azerbaijan has a long way of development.
Researchers divide this development into 5 stages. The first stage is related to the islamic
religion, the other stages are related to the Russians' entry into the country, innovations in the
social and political life of the country and events related to the independence of Azerbaijan.
But psychological knowledge of the pre-scientific stage is found in folklore examples.
Redaksiyaya daxil olub: 30.01.20018
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множественный дискурс
Key words: postmodernism, postmodern progress, total Criticism, multiple discourse
Postmodernizm – XX yüzilliyin ikinci yarısında fəlsəfədə, incəsənətdə, ədəbiyyatda bütün
formaları, qaydaları, ehkamları inkar edən onları sintetik və qarışıq şəkildə təqdim edən
cərəyandır. Müasir dünyada informasiya texnologiyalarının inkişafı nəticəsində daha da
inkişaf etmiş, dünyanın aparıcı cərəyanına çevrilmişdir. Bir vaxtlar modernizm klassik,
akademik dəyərləri inkar edib yeni bədii formalar yaratdığı kimi, postmodernizm də
modernizmi inkar edərək ədəbiyyatda xaos, elementlər müxtəlifliyi yaradır. XX yüzilliyin
ikinci yarısından başlayaraq öndər ölkələrdə modernizm böhran keçirmiş, postmodernizmlə
əvəzlənmişdir. Günümüzdə də mədəniyyətin və fəlsəfənin çeşidli sahələrində postmodernizm
özünü göstərməkdədir. Postmodernizmdə bütün sərhədlər ortalıqdan götürülür. Fəlsəfə,
mədəniyyət, incəsənət, memarlıq və başqa anlayışlar bir-birinə qarışır. Artıq bunların ayrıayrı cərəyanları deyil, özləri bir-birinə qarışır, sinkretikaya çevrilir. Postmodernizmdə varlığın
və şeylərin mahiyyətinə varılmır, hər şeylə dərinliklərinə və incəliklərinə önəm vermədən
qavranılır. Dünya olduğu kimi qəbul edilir. Modernizm köhnə baxışları yeniləri ilə dəyişirdisə,
postmodernizmdə bu yeniliklərin də dağılması, hər şeyin sadə, bəsit, aydın və sinkretik olması
ideyası ortalığa qoyulmuşdur. Modernizm köhnə anlayışları yeniləri ilə dəyişib yeni
cərəyanlar yaradırdısa, postmodernizmdə bu məqsəd güdülmür. Burada elitar anlayışlarla
kütləvilik eyniləşir, birləşir, onun kateqoriyalarında ortalığa qoyulur. Burada sistemlikdən
xaotikliyə, qarışıqlığa doğru yönəlmələr duyulur. Uzun və çətin kateqoriyalar ən sadə
anlayışlarda verilir. Elmlər, fəlsəfə, sənətlər və başqa sahələr təkcə peşəkarların deyil, bütün
insanlara məxsus olur. Onların arasında sərhədlər silinir, sinkretik anlayışlar yaranır. Burada
modernizmdə olduğu kimi, adətlər tam danılmır, onlara qismən dönüş də ola bilər. Plüralizm,
ciddilikdən aralanma və dünyaya ironik baxış, həqiqətin olmaması, yazının obyektiv reallığı
əks etdirməməsi və yeni reallığı yaratmaq prinsipləri, marginalizm, internet və başqa
informasiya məkanlarının yaranması postmodernizmin özəlliklərindəndir [1, 45].
Postmodernizmin yaranması özü ilə bir çox sahədə yeni anlayışlar gətirmişdir. V.Kuritsın
XX əsrin sonlarına yaxın mədəniyyətdəki dəyişmə hallarını ya "müasir vəziyyət”, ya da
“postmodernizm situasiyası” adlandırır ki, bu da özünü insanın mədəni fəaliyyətinin ən
müxtəlif sahələrində büruzə verir (məsələn, linqvistikada (poststrukturalizm), fəlsəfədə
(dekonstruktivizm), təsviri sənətdə (konseptualizm), ədəbiyyatda, kinematoqrafda və
iqtisadiyyatda reklamın maldan – əmtəədən, nümunədən, örnəkdən daha üstün mövqedə
durmasını «postmodern mədəniyyət» kimi nəzərdən keçirir ki, burada
ironiyadolu
mətnlərarasılıq, eklektiklik və hipotetiklik də erudisiya, parodiya və ədəbi məişət kontekstində
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bir-birini tamamlayır.
Sosial psixologiyada yaranan bir çox yeni anlayışlar bu qəbildəndir. Xüsusən postmodern
cəmiyyət, postmodern şəxsiyyət anlayışları daha çox aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir.
Postmodern cəmiyyət - kompyuter, internet, müasir texnologiyalar və buna bənzər vasitələrlə
müəyyən edilən cəmiyyət formasıdır. Posmodernizim - əslində şəxsiyyətin, dolayısıyla
cəmiyyətin əqli inkişafının nəticəsidir. Şəxsiyyət inkişaf etdikcə postmodernizmin yaranma
səbəbləri, onun mahiyyəti daha da inkişaf edir, mürəkkəbləşir. Adekvat olaraq inkişafdan
sonrakı inkişaf olan “Postmodern tərəqqi” şəxsiyyətdə yeni bilik, bacarıq, qabiliyyətləri həm
formalaşdırır, həmdə hər keçən gün daha yenilərini mənimsəməyi tələb edir.
Məşhur psixoloq E. Fromun assistenti və bir çox əsərlərinin redaktoru olan Rayner Funk
“Mən və biz” əsərində postmodern şəxsiyyətinin psixoloji xüsusiyyətlərini açmağa
çalışmışdır. R. Funka görə postmodern şəxsiyyətin xarakterinin əsas xüsusiyyəti onun “mən”
mərkəzli olmasıdır. Buradakı “Mən”i və “Biz”i xarakter ikiləşməsi kimi qəbul etmək olmaz.
Postmodern şəxsiyyət daha çox “mən” deyir, bu mən eqoistik məndən fərqli bir məndir. Bu
“mən“ özündə eqoistliyi ehtiva eləmir. Postmodern şəxsiyyət sadəcə öz mənini yaşamaq
istəyir. Bu “mən“ ənənəvi “məndən” fərqli olaraq “bizi” də mənindən ayırmır.
Posmodern dövründə yaşayan şəxsiyyət (“Şəxsiyyət keçmişin şüursuz meyllərinin və
gələcəyə can atmalarının indiki ifadə vasitəsidir”[6,123]) modern şəxsiyyətdən fərqlidir.
Onun düşüncəsi, hissləri, ətraf aləmə münasibəti yeni xarakter kəsb edir. Postmodern
şəxsiyyətin xarakterinin əsas fəlsəfəsi “Mən mən oldum, ölcudə, meyarda mənəm” təşkil edir.
O, həyatın mərkəzində özünü görür, ətrafda bas verən hər şeyi özünə görə mənalandırıb,
dəyərləndirir. Burada diqqəti çəkən əsas məqam odur ki, bütün təzyiqlərdən,
məcburiyyətlərdən, adət - ənənələrdən və s. asılı olmadan qərar verir və fəaliyyət göstərir. İlk
baxışda Postmodern şəxsiyyət sadaladıgımız xüsusiyyətləri ilə - “nasist təfəkkürlü adam”
təəssüratını doğura bilər. Lakin bu qətiyyən belə deyil .
Postmodern şəxsiyyətin təfəkküründə “Mən, mən oldum meyardakı mənəm”lə yanaşı
“Sən, sən oldun ölçüdə, meyarda sənsən” yanaşması ön planda durur. Postmodern şəxsiyyət
həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən azaddır, müstəqildir. Ancaq bu müstəqilliklə yanaşı, o
həm də onu əhatə edən postmodern cəmiyyətlə “bağlıdır”. Burada bir məqama diqqətlə
yanaşmaq lazımdır: O, cəmiyyətlə “bağlıdır”, ondan “asılı” deyil. Məhz bu xüsusiyyət
postmodern şəxsiyyətin əsas dəyəridir. Postmodern “mən”i “aktiv” və “passiv” olaraq 2 qrupa
ayırmaq olar. Burada “aktiv” olan postmodern mədəniyyəti yaradan, inkişaf etdirən tərəfdir,
“passiv“ isə bu mədəniyyəti “istehlak” edən yaşayan tərəfdir. Məsələn, hər hansı Şou
proqramın aparıcısı, yaradıcı heyəti aktiv, tamaşaçılar isə passiv iştirakçıdır. Əlbətdə
“aktivlik” və “passivliyin” dəqiq sərhədlərini qətiyyətlə müəyyən etmək, düzgün deyildir,
çünki zaman zaman bu iki tərəf yerlərini dəyisə bilir. [1,səh. 45]
İqtisadiyyatın və cəmiyyətin sosial-iqtisadi strukturunun inkişafı müvafiq olaraq
şəxsiyyətin psixi xassələrinə (xarakter, qabiliyyət, sərvət meylləri) güclü təsir göstərməkdədir.
Bu baxımdan postmodern şəxsiyyətin təhlili göstərir ki, o, sosial–iqtisadi inkişafın nəticəsidir.
Məhz postmodern şəxsiyyətin “mən”inin ön planda gəlməsinə, “mən mərkəzli” olmasına
səbəb bazar iqtisadiyyatının inkişafı, ETT–nin inanılmayacaq səviyyədə inkişafı, təlqinin
gücü və insanın özü özünü təlqin edə bilmə bacarığıdır.
Bazar iqtisadiyyatı əlbəttə ənənəvi iqtisadi quruluşlardan fərqlidir. Artıq insanların
mövcud ehtiyacları ödənilməklə kifayətlənilmir, onlara yeni – yeni ehtiyaclar “istehsal”
olunur. Artıq bazarda yalnız məhsullar deyil, “yaşayış” da satıla bilir. Postmodern şəxsiyyət
insanı heyran edən təbiətə, ölkələrə və s. yerlərə turizim istirahətinə can atır, rahatlığa və
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sərbəstliyə, bahalı maşına və evə sahib ola bilir. Hətta postmodern şəxsiyyət olma arzusu da
“ehtiyaca” çevrilə bilir. Bu işdə onlara yeni peşə sahibləri - psixoterapevtlər, stilistlər,
imicmeykerlər və s. kömək edirlər.
Elmi Texniki Tərəqqinin nəticəsi olaraq artıq zaman və məkan qavrayışı əhəmiyyətini
itirmis hesab oluna bilər. İstənilən vaxt istədiyimiz yerə əlimiz çatır və hətta onu uzaqdan
belə idarə edə bilirik. ETT-nin inkişafı ilə obyektiv aləmi yenidən və başqa formada və
arzuladığımız kimi yarada bilərik. Artıq başqaları biz istəsək həyatımza girə bilirlər,
istəmədiklərimizi məhdudlaşdıra bilirik. Postmodern şəxsiyyət bir tərəfdən “mən” mərkəzli
yaşasa da, digər tərəfdən də həddindən artıq təlqinə qapılandır. Bazar iqtisadiyyatı artıq
özünün təlqini üsul və vasitələrini yaradır və tətbiq edir. Məsələn, bu gün supermarketlər
hərəsi özünəməxsus rəngarəngliyi ilə müştərilərin diqqətini cəlb etməyə çalışır. Bəzi ticarət
mərkəzlərində, dükanlarda isə yüksək templi musiqilərin şahidi oluruq. Maraqlı
xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, postmodern şəxsiyyət - “mənim həyatım üçün ən yaxşısını
mən bilərəm” düşüncəsində olsalar da psixoloqlara, psixoterapevtlərə də müraciət etməkdən
çəkinmirlər. Doğru yolu seçməkdə onlardan kömək almaq məqsədilə böyük maddi vəsait
də xərcləyə bilirlər.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Postmodern şəxsiyyətin əsas məqsədi qaydalardan,
məhdudiyyətlərdən azad, öz şəxsi dunyasını qurmaqdır. O, öz “qurduğu” dünyasından zövq
alır və onun bu dünyasının çox hissəsini yeni texnolgiyalar - mobil telefon, kompyuter,
televizor və s. təşkil edir. Bu vəziyyət əslində şəxsiyyətin “özü” ilə “real özü” arasına səd
çəkir, onları bir-birindən uzaqlaşdırır. Məsələn, küçədə futbol oynaya bilməyən uşaq virtual
futbol məkanında bütün rəqiblərini geridə qoya bilir. Yaxud da öz təbii görünüşü ilə başqaları
tərəfindən bəyənilmədiyini düşünən bir qadın plastik cərrahiyə vasitəsilə özünü dəyişdirə
Digər bir misal, Sosial fobiyası olan, özünü cəmiyyətdə ifadə etməkdə çətinlik çəkən bir insan
psixoloqların köməyi ilə bu probleminin həll edə bilər. Psixoanaliz sağlam şəxsiyyəti
“yaradıcı” və ”sevə bilən” kimi ifadə edir. Burada yaradıcı dedikdə psixi proseslər başa
düşülür: təxəyyülün inkişafı, xəyal qura bilmə; təfəkkürün inkişafı, imic formalaşdırma;
kədərə, çarəsizliyə dözüm və s. burada yaradıcılığın əsas prinsipləridir.
Postmodern şəxsiyyət son dərəcə güclü bir dünya ilə üz-üzədir. Dünyaya bu qorxunc gücü
həm də Elmi Texniki Tərəqqi verir. Hamımız yaxşı bilirik ki, əlində ETT-nin imkanları olan,
təsadüfən iki psixopatın qərarıyla dünyamız alt–üst də ola bilər. Ən kiçik insani hiss olan
“həsrət” hissi insanlar bir biridən uzaqda qalanda sevgiləri daha da çulğalaşdırır, daha da
pərvazlandirır. Lakin postmodernizim dövründə mobil telefonlar, sosial şəbəkələrlə vasitəli
ünsiyyətin həyata keçirilməsi həsrət hissinin də yox olmasına gətirib çıxardığının çoxlarımız
fərqində deyilik. Bu gün alternativlərlə dolu postmodern cəmiyyətdə uşağın cinsinin
əvvəlcədən məlum olması ilə əlaqədar abortlar, insanların klonlanması, aftanaziya və digər
şəxsiyyətin həyatı vacib hesab etdikləri seçimləri maddi və məntiqi baxımdan doğru qəbul
edilərək – etik hesab edilir. Mənəvi baxımdan isə bunlar təhlil edilməsi çətin və yolverilməz
hesab edilir [1, 47].
Postmodernizm bu və ya digər dünyagörüşü paradiqmalarını müəyyənləşdirən real hadisə
və faktlarla, məlumatlarla deyil, artıq, bilinənlərin işarələnənlərin qalığı ilə, dərk olunmayan,
müəyyən olunmayanlarla maraqlanır. Buna görə də rasional düşüncə istiqamətində gnesoloji
fəaliyyətin mərkəzi olan dərk edən subyekt “əriyib” “dünyanın siması”nı açır. Bu zaman
gerçəklik, dünya vahid sonsuz mətn kimi qəbul edilir. Bu sonsuz mətn özündə metaforalar,
illüziyalar, sitatlar, üzərində oynanılan mənalar saxlayır. Dəyərlər sisteminin, ümumiyyətlə
heç bir dəyərləndirmənin olmaması, ədəbi-fəlsəfi marginallıq, prinsip səviyyəsinə qaldırılmış
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deskriptivlik postmodernizmin klassik fəlsəfi dəyərləndirmələrdən hər hansı bir idraki sistem
yaratma cəhdindən imtinanı təsdiq edir. O, müxtəlif epistemlərdə, kontekstual
tranformasiyalarda tədqiq edilənlərin, öyrənilənlərin sonsuz metamorfozunu yaradır, anlamaq
istədiyi predmetə və ən müxtəlif elmi-bədii düşüncə sistemlərinə münasibətdə tolerantlıq və
plüralizm apofeozuna gətirib çıxarır.
Yaradıcılığa “bərpaetmə”, “yenidən istehsal etmə” kimi özünəməxsus şərhlə yanaşma
onun rasional idrakdan şüurlu şəkildə imtina etməsinə və artefaktları manipulyasiya etməyə,
özündən əvvəl müxtəlif dövr və üslublarda yaradılmış əsərlərin üzərində özünəxas texnika və
üsulla oynamasına yönəldir. Postmodernizmin mövcudluq və inkişaf əsaslarından olan
plüralizm loqomərkəzçi baxışların əksinə olaraq hər cür meyarlılıq prinsipinin əhəmiyyətinin
itirilməsi ilə gerçəkləşir. Özündən əvvəlki elm – qeyri elm, bilik – qeyri bilik, mədəniyyət –
qeyri mədəniyyət, sənət – qeyri sənət fərqləndirmələrini rədd edərək, hansı prinsip, metod,
meyara əsaslanmağından asılı olmayaraq hər cür fikir və yaradıcılıq fəaliyyətinin varlığına
haqq qazandırır, onlara eyni məsafədən yanaşır. Ümumiyyətlə, postmodernizm özünəqədərki
ədəbi-fəlsəfi estetik düşüncənin əsas prinsiplərindən olan “binar münasibətləri”, dialektikanın
təməlində duran ziddiyyət, eyniyyət qanunauyğunluqlarını inkar edir, belə yanaşmanın
həqiqiliyini isbat edəcək əsasların olmadığını, hələ xaosun hökm sürdüyü böhran
situasiyalarında, açıq dinamik sistemlərdə ənənəvi təfəkkür anlayışlarının yararsız olduğunu
iddia edir.
Bunun müqabilində postmodernizm ədəbiyyat və fəlsəfəni bir sonsuz mətn kimi və ya
danışıq aktı kimi anladan “total kritisizm”, “əksfəlsəfi diskurs” anlayışlarını meydana qoyur
və iddia edir ki, gerçəkliyi “binar münasibətlər”, ziddiyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi çərçivəsində
öyrənmək istəyən dil heç bir zaman dəqiq təcəssüm və obyektiv nəticə kimi çıxış edə bilməz.
Bu baxımdan obyektivlik subyektivliklə, vahidlik – sonsuz yenidən istehsal etmə ilə, yeninin
yaradılması kimi həqiqi yaradıcılıq imkanı artıq kəşf edilmişin kəşfi şəklindəki yaradıcılıqla,
sonsuz sitatlar, kompilyasiya, kollaj fəaliyyəti ilə kinayənin apologiyasına aparan əvvəlki
yaradılmışlarla oyunla əvəz olunur. Postmodernizm bütün mənaları mühakimə edir. Tarixi
artıq yaşanmış, bitmiş, tükənmiş sayır. O, dünyagörüşün paradiqmalarını müəyyən edən,
dünyanın hər hansı bir elmi, fəlsəfi, bədii mənzərəsinin əsasında duran “olmuş”lardan,
“verilənlər”dən çox, dərkedilməyənlərlə, ifadə edilə bilməyənlərlə, müəyyən edilə
bilməyənlərlə maraqlanır. Ona görə də postmodernist baxışda idrak fəaliyyətinin mərkəzi
olan dərk edən subyekt anlayışı əriyir, yox olur, onun yerinə “dünyanın siması” açılır. Bütün
gerçəklik vahid sonsuz mətn kimi çıxış edir.
Bu günə qədər dünyanın hansı formada olursa olsun, elmi, fəlsəfi, bədii, estetik, dini və s.
dərkinin nəticəsi yazı formasındadır. Dünya idrak obyekti kimi yanaşıldığına görə, dünyaya
bütün metaforaları, illüziyaları, sitatları, düşüncələri, üzərində oynanılan mənaları özündə
saxlayan mətn kimi baxılır. Özünü dərketmə də mədəniyyət adlandırdığımız bir-biri ilə
qarşılıqlı əlaqədə olan “mətnlər məcmusu”dur. Ümumiyyətlə, hər şey mətnin içində
mövcuddur, postmodernizmin əsas yaradıcı simalarından biri olan Derridanın dediyi kimi,
“heç nə mətndən kənarda mövcud deyil” [4, 58].
Postmodernizm nəinki müasir mədəniyyətin çoxşaxəli strukturunu əks etdirir, həm də bu,
rəngarəngliyin müsbət mədəni hadisə olduğunu göstərməkdədir. Buna görə də
postmodernizmi insan fəaliyyətinin elə bir spontan şəkli kimi götürmək olar ki, həyat
məkanın formalaşmasına tuşlanmış xüsusi bir dünyaya baxış tipi yaratmağa meyillidir. Eyni
zamanda bu, XX əsrin ortalarından sonra yaranmış mərhələnin fəlsəfi paradiqması kimi də
götürülə bilər. Postmodernizm yeni mədəniyyət situasiyasının yaranmasını əks etdirsə də,
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onun hələ də aydın paradiqmatik təyini ortaya qoyulmamışdır. Eyni zamanda postmodernizm
real mövcud olan obyektin məntiq anlayışı kimi də dərk olunmamalıdır.
Azərbaycan nəsrində “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının postmodernist roman “yozumu”
yazıçı, şair, prof. K. Abdullanın yaradıcılığı ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, ədibin “Dədə Qorqud”
yaradıcılığı uzun illərin məhsulu olub, həm bədii, həm də elmi əsərləri əhatə edir. “Yarımçıq
əlyazma” romanına diqqət yetirək. Əsər postmodernizm üslubunda qələmə alınmışdır.
Əsərdəki obrazlar tamam fərqli və dəyişik şəkildə təqdim olunur. İç oğuzla Dış oğuz
arasındakı münasibətlər, Qazan xanın fəaliyyəti, “Casus”ların oğuz elinə nifaq salması yeni
üslubda oxucuların ixtiyarına buraxılır. Kamal Abdulla Dədə Qorqudu, Salur Qazanı, Beyrəyi
və başqa obrazları postmodernizm ruhuna uyğun şəkildə canlandırır. Oğuz eli tayfalarının
əməllərini özündə xroniki ardıcıllıqla əks etdirən Türk epopeyası olan orta əsr Kitabi Dədə
Qorqudunu özünün çıxış nöqtəsi kimi qəbul edən prof. Kamal Abdulla burada "Dədə Qorqud"
hekayətlərinin ilk və yarımçıq layihəsini icad edib. Bu kitab Dədə Qorqud adlı bir Ozan
tərəfindən Oğuz elindəki xainlərin iç üzünün ifşa olunması ilə bağlı aparılan tədqiqatın
hesabatı xarakterini daşıyır. Bu isə, öz növbəsində, XVI əsrdə mövcud olan Səfəvilər
dövlətinin banisi və hökmdar şairi Şah İsmayıl Xətaiyə aid başqa bir hekayə ilə sıx
əlaqədardır. Bu iki istiqaməti özündə birləşdirən “Yarımçıq əlyazma” romanında oxucunun
diqqətini cəlb edən Dədə Qorqud və Şah İsmayıl Xətai obrazlarının reallıqla uzlaşan
məqamlarıdır. Əsərlə bağlı fikirlərimizi belə yekunlaşdıra bilərik. Bu gün bütün dünyada
mənəvi köklərə qayıdış prosesi gedir. Artıq millətindən asılı olmayaraq hamı dərk edir ki,
mənəvi əsaslara söykənməyən cəmiyyət gec-tez iflasa uğrayır. Bunu dərk etdikləri üçün hər
kəs soy-kökünü öyrənmək, araşdırmaq, həyata tətbiq etməklə mənəvi çürümənin, mənəvi
tənəzzülün qarşısını almağa çalışır. Biz də bəşəriyyətin bir parçası olaraq bu mütərəqqi
prosesdən kənarda qala bilmərik [3, 25].
“Postmodernizmin bir çox kriteriyaları var. Onlardan biri də mətni dəyişmək, sözü fərqli
təqdim etməkdir. Mətnlə oynamaq kriteriyasında varam. Amma postmodernizmin
mentalitetimizə zidd olan kriteriyalarında yoxam” – deyə, K. Abdulla vurğulayıb [3, 25].
Məqalənin aktuallığı. Postmodernizm – XX yüzilliyin ikinci yarısında fəlsəfədə,
incəsənətdə, ədəbiyyatda bütün formaları, qaydaları, ehkamları inkar edən onları sintetik və
qarışıq şəkildə təqdim edən cərəyandır. Müasir dünyada informasiya texnologiyalarının
inkişafı nəticəsində daha da inkişaf etmiş, dünyanın aparıcı cərəyanına çevrilmişdir.
Postmodernizm nəinki müasir mədəniyyətin çoxşaxəli strukturunu əks etdirir, həm də bu,
rəngarəngliyin müsbət mədəni hadisə olduğunu göstərməkdədir. Bu baxımdan tədqiqatın
predmeti şəxsiyyət psixologiyasında aktual problemlərdəndir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə fəlsəfə və psixologiyada mühüm kateqoriya hesab
olunan postmodernizm nəzərdən keçirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələrindən tələbələrin müstəqil
işinin təşkil edilməsində, mühazirələrin və xüsusi kursların işlənib hazırlanmasında istifadə
oluna bilər. Bununla yanaşı tədqiqatın nəticələrindən şəxsiyyət psixologiyası seçmə fənlərin
tədrisində faydalanmaq olar.
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С. Фархатлы

Постмодернизм и личность
Резюме
Все границы в постмодернизме берутся централизованно. Философия, культура,
искусство, архитектура и другие вещи переплетаются. Вместо своих отдельных
течений они смешиваются и становятся циничными. Постмодернизм не зависит от
сущности вещей и вещей, но воспринимается без учета его глубины и тонкости. Мир
воспринимается как есть. В то время как модернизм заменил старые видения новыми,
идея разрушения этих нововведений в постмодернизме проста, проста, понятна и
цинична.
S. Farhatlı

Postmodernism and personality
Summary
All borders in postmodernism are taken centrally. Philosophy, culture, art,
architecture and other things intertwine. Instead of their separate currents, they mix
themselves together and become cynical. Postmodernism does not depend on the essence
of things and things, but is perceived without regard for its depth and subtlety. The world
is perceived as it is. While modernism has replaced old visions with new ones, the idea of
  breaking these innovations in postmodernism is simple, simple, clear, and cynical.
Redaksiyaya daxil olub: 16.01.2017
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Azərbaycanda eksperimental psixologiyanın inkişaf tarixi
Təranə Şirəliyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Rəyçilər: psixol.ü.e.d., prof. Ə.T. Baxşəliyev,
psixol.ü.e.d., prof. R.İ. Əliyev
Açar sözlər: eksperimental psixologiya, tədqiqat metodları, psixologiya laboratoriyası
Kлчючевые слова: експериментальная психология, методы исследования,
лаборатория психологии
Key words: experimental psychology, research methods, psychology laboratory
Psixoloji tədqiqatların predmetinin genişlənməsi yeni axtarışların aparılmasını, eksperimental
metodların yaranmasını zəruri etdi. Eksperimental metodlar xüsusi cihazların köməyi ilə daha
dəqiq faktların əldə olunmasına şərait yaradır. Eksperimental metodun yaranmasında fiziologiya
elminin nailiyyətlərinin əvəzsiz xidmətlərini qeyd etmək lazımdır. Fizioloqların hiss üzvləri, sinir
sistemi, ilk növbədə, reflekslərin anatomik-morfoloji modelinin öyrənilməsi ilə bağlı materialları
psixologiya elminin bu istiqamətdə axtarışlar aparması üçün baza yaratdı.
Reflekslərin öyrənilməsi ilə bağlı ingilis fizioloqu Ç.Bell və fransız alimi F. Majandinin
tədqiqatları da diqqəti cəlb edir. Ç.Bell psixi obrazların anatomik-fizioloji quruluşundan asılılığı
ideyasını irəli sürürdü. Əgər Ç. Bell qavrayışın reflektor mahiyyətini irəli sürürdüsə, İ. Müller
onun tamamilə əksinə olaraq, qavrayışın reseptor xarakterini əsaslandırırdı. İ. Müller Berlin
Universitetində fizioloji problemləri, o cümlədən, hiss üzvlərinin fiziologiyasını öyrənən elmi
məktəb yaratdı. Alman fizioloqu H.Helmholts təfəkkürün hiss üzvlərinin fəaliyyətinə təsirini
öyrənməklə faktiki olaraq psixologiyanın yeni bir sahəsini-psixofiziologiyanın əsasını qoydu
Q.T. Fexnerin duyğular, xüsusilə, duyğu həddi ilə bağlı apardığı tədqiqatlar,
psixofizikanın yaranmasında önəmli rol oynadı. Fexnerin tədqiqatları sonrakı nəsil
tədqiqatçılar üçün nümunə oldu. Onlar Fexnerin metodik priyomlarından istifadə etməklə
psixofizioloji tədqiqatların əhatəsini genişləndirdilər. XIX əsrin 60-cı illəridinə Holland
fizioloqu F.Donders subyektin obyekti qavraması sürətini öyrənməyə başladı. Bununla da
psixometriyanın əsasını qoydu. Bu metodla həm sadə, həm də mürəkkəb reaksiyaları
öyrənmək mümkün oldu. Məsələn, sınaq olunana təklif edilirdi ki, müəyyən qıcıqlandırıcıya
mümkün qədər sürətlə cavab reaksiyası versin. Bu və bu qəbildən olan digər eksperimentlər
eksperimental psixologiyanın yaranmasına zəmin yaratdı. Eksperimental psixologiyanın
yaranması isə V. Vundtun adı ilə bağlıdır. Tyubinqen Universitetinin tibb fakültəsini
bitirdikdən sonra V. Vundt (1832-1920) Berlin Universitetində işləyir. 1856-cı ildə doktorluq
dissertasiyasi müdafiə etdikdən sonra, o, məşhur fizioloq Helmholtsun assistenti kimi
fəaliyyət göstərir.1879-cu ildə V.Vundt Almaniyanın Leyspiq şəhərində dünyada ilk
eksperimental psixologiya laboratoriyası yaradır. Sonralar laboratoriya institutuna çevrilir.
Assosiativ psixologiyanın ənənələrinə uyğun olaraq V. Vundt hesab edirdi ki, psixologiya
elmi insanın daxili aləmini öyrənməli və bununla da onu idarə etməlidir. O hesab edirdi ki,
şüur ayrı-ayrı elementlərdən ibarətdir və onlar assosiasiya qanunlarına uyğun olaraq öz
aralarında birləşir və obyektiv aləmi əks etdirir. Duyğulara modallıq ( məsələn, görmə
duyğusu eşitmə duyğusundan fərqlənir) və intensivlik kimi keyfiyyətlər aiddir. Şüura
həmçinin hisslər (emosional halət) kimi mühüm elementlər də daxildir. V. Vundta görə, hər
bir hissin üç ölçüsü var: razılıq-narazılıq, gərginlik-sərbəstlik, həyəcanlılıq-sakitlik.
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V.Vundtun bu fərziyyəsi çoxsaylı eksperimentlərin keçirilməsinə stimul verdi. V.
Vundtun özü isə assosiativ psixologiyada yeni istiqamətin -valyuntarizmin banisi oldu.
V.Vundtun xidmətlərindən biri də onun böyük bir psixologiya məktəbi yaratmasıdır.
Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gənc tədqiqatçılar Vundtun yaratdığı məktəbdə təcrübə
keçmiş, ölkələrinə qayıtdıqdan sonra müxtəlif psixologiya laboratoriyaları və mərkəzləri
yaratmışlar. V.Vundt həmçinin peşəkar psixoloqların hazırlanmasında, psixoloqların
birliyinin yaradılmasında əvəzsiz xidmətləri göstərmişdir.
XX əsrin əvvəllərində Avropa və ABŞ-da çoxsaylı psixologiya laboratoriyaları yaradıldı.
Lakin onların içərisində Almaniyada Q. Ebbinhauzun (1850-1909) yaratdığı psixologiya
laboratoriyası xüsusilə məşhurdur.
Ebbinhauz Qalle və Berlin Universitetlərində əvvəlcə tarix və filologiya, sonra fəlsəfə
ixtisasları üzrə təhsil almışdır. 1905-ci ildə, o, Qalle Universitetində eksperimental
psixologiya laboratoriyası yaratmışdır. Bununla yanaşı, “Almaniya Eksperimental
Psixologiya Cəmiyyəti”ni yaratmışdır. Ebbinhauzun ilk tədqiqatları Vundtun
laboratoriyasında aparılan işlərdən fərqlənmirdi. Lakin tədricən onun tədqiqatlarının məzmun
və istiqaməti dəyişməyə başladı. Hiss üzvlərinin tədqiqi ilə alınmış faktların kəmiyyət təhlili
birləşdirildi. Ebbinhauz belə bir qənaətə gəldi ki, eksperimental tədqiqatlarla yalnız sadə psixi
prosesləri deyil, daha mürəkkəb psixi proseləri öyrənmək mümkündür. Onun ən böyük
xidməti hafizənin eksperimental yolla öyrənilməsi ilə bağlıdır.
Ebbinhauz assosianizmin nəzəriyyəsinə əsaslanaraq belə bir qayda irəli sürdü ki, insanlar
yadda saxlayır, fakt və hadisələri xatırlayır, hafizəsində qoruyur, eyni zamanda onların arasında
assosiativ bağlılıq olur.Adətən insanlar bu faktları fikirləşir. Məhz bu səbədən də assosiasiyaların
hafizəyə görə və ya əqli fəaliyyətin nəticələrinə görə yarandığını müəyyənləşdirmək çətin olur.
Ona görə də Ebbinhauz hafizə qanunlarını “təmiz” formada öyrənməyi qərar alır. Bunun
üçün, o, xüsusi material hazırlayır. Metariallar bütöv sözlərdən yox, heç bir məna
bildirməyən hecalardan ibarət olur. Hər bir hecada iki samit və onların arasında olan bir
saitdən ibarət idi (məsələn, “bov”, “qis”, “loç” və s.). Amerika alimi Titçenerə görə,
Ebbinhauzun bu kəşfi Aristoteldən sonrakı dövrdə ən əhəmiyyətli kəşf idi. Ebbinhauzun bu
kəşfinin əhəmiyyəti onda idi ki, hafizə prosesi insanların nitqindən, mənadan asılı olmayaraq
“təmiz” şəkildə öyrənilirdi. Bununla da elmi şəkildə yaddasaxlamanın koeffisenti meydana
çıxdı. Ebbinhauzun unutma əyrisi adlanan kəşfi məşhurdur. Məlum oldu ki, öyrənilən
materialın böyük bir hissəsi bir neçə dəqiqə sonra unudulur. Bir qədər hissəsi isə bir neçə
saatdan, daha az hissəsi isə bir neçə gündən sonra unudulur. Eyni zamanda mətnin və heç bir
məna kəsb etməyən ayrı-ayrı hecaların yadda qalmasının müqayisəsi aparıldı. Bayronun
“don-Juan” əsəri və həmin həcmdə mənasız hecaların öyrənilməsi müqayisə edildi. Məlum
oldu ki, məna kəsb etməyən material digərindən 9 dəfə gec öyrənilir. Unutma əyrisinə görə, o
qədər də ciddi fərq özünü göstərmir.
Ebbinhauz özünün psixoloji nəzəriyyəsini yaratmamışdır. Bununla belə, onun tədqiqatları
eksperimental psixologiyanın inkişafında əvəzsiz rol oynamışdır. Onun tədqiqatları göstərdi
ki, hafizənin obyektiv, statistic kəmiyyətini ölçmək mümkündür. Ebbinhauzv eksperimental
psixologiya ilə bağlı Vundt məktəinin yaratdığı stereotipləri dağıtdı. Ebbinhauza qədər hesab
edirdilər ki, eksperiment yolu ilə, xüsusi cihazların vasitəsilə yalnız psixi prosesləri öyrənmək
mümkündür. Eksperimental tədqiqatlar psixologiyada yeni metodologiyaların axtarışını
sürətləndirdi. Bu tədqiqatlar nəticəsində alınan fakt və materiallar introspektiv tədqiqatları
gücləndirdi. Lakin XX əsrin əvvəllərində alimlərin introsepsiya ilə bağlı gözlədikləri nəticələr
özünü doğrultmadı və psixologiyada böhran başlandı. Nəticədə bir sıra psixologiya
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məktəbləri və istiqamətləri yarandı.
Avropa və ABŞ-da aparılan tədqiqatlar, ilk psixologiya laboratoriyasının yaranması və
onunla tanışlıq Rusiya psixologiya elminə də öz təsirini göstərdi. Bununla yanaşı, İ.M.
Seçenovun baş beynin öyrənilməsi ilə əlaqədar apardığı fizioloji tədqiqatlar Rusiyada
psixologiya elminin inkişafına köklü təsir etdi.
Rusiyada ilk eksperimental psixologiya laboratoriyası 1885-ci ildə Kazan Universitetinin
nəzdindəki Ruhi və Əsəb xəstəlikləri klinikasında məşhur rus psixiatr və psixoloqu V.M.
Bexterev tərəfindən yaradıldı. Bu, dünyada ikinci psixologiya laboratoriyası idi. Bu
laboratoriyadan sonra Rusiyada 50-ci illərin sonlarından başlayaraq çoxsaylı eksperimental
psixologiya laboratoriyaları fəaliyyətə başladı. Xarkov Universitetində, Tartu Universitetində,
Moskva Universitetində bir-birinin ardınca psixologiya laboratoriyaları yaradıldı.
Məqalənin aktuallığı. Eksperimental psixologiyanın yaranması və inkişafı, eksperimental
psixologiya laboratoriyasında aparılan tədqiqatlar bir çox alim və psixoloqlar üçün təkan
olmuşdur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Eksperimental psixologiyada istifadə olunan tədqiqat
metodlarından bu gün də istifadə olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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История развития экспериментальной
психологии в Азербайджане
Реюзме

Т. Ширалиева

В статье описываются исследования, которые способствуют развитию
психологической науки и создании экспериментальной психологической лаборатории.
Первая экспериментальная психологическая лаборатория была создана со стороны В.
Вундта. B. Германии Г. Эббинхауз создал школу психологии .
T. Shiralieva

Development history of the experimental psychology in Azerbaijan
Summary
The article provides information about the creation of experimental psychology laboratory
and research that promotes the development of psychology science. The first experimental
laboratory was created by W. Wundt, Psychology school was created by H. Ebbinghaus in
Germany.
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Praktik psixologiyada diaqnostik işin xüsusiyyətləri
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Ключевые слова: школьный психолог, практическая психологическая служба,
студенты, психодиагностика, психокоррекция и развитие
Key words: school psychologist, practical psychological service, student,
psychodiagnosis, psychocorrection and developmental
Psixodiaqnostika psixoloji təhsil xidməti sistemində öz prinsipial xüsusiyyətləri ilə seçilir.
Praktik psixoloqların iş təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi göstərir ki, psixoloji xidmət
çərçivəsində söhbət ayrıca diaqnostikadan, korreksiyadan və ya inkişafdan gedə bilməz.
Burada yalnız diaqnostika-korreksiya, diaqnostik-tərbiyə (və ya inkişaf) istiqamətlərindən
vahid iş istiqaməti kimi söhbət açmaq olar.
D.B. Elkonin qeyd edir ki, uşaqların seçilməsinə deyil, onların psixi inkişafının gedişinə
nəzarət edən və onu aşkara çıxaran qüsurları təshih etməyə yönələn xüsusi diaqnostika
zəruridir. O göstərirdi ki, inkişaf prosesi üzərində nəzarət xüsusilə ciddi olmalıdır ki,
inkişafda meydana çıxan qüsurlar mümkün qədər tez təshih olunsun (5).
Bundan başqa, praktik psixoloq yalnız diaqnoz qoyaraq şəxsiyyətin bu və ya digər
cəhətinin, onun bacarığının gələcək inkişaf proqramını işləyib hazırlamır: o, həm də verdiyi
tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir və özü təshih və tərbiyə işinin çox hissəsini
həyata keçirir.
Psixoloji xidmətdə əsаs yеrlərdən birini diаqnostik işlər tutur. Bu işlərin əsаs üstün
cəhətləri ondаn ibаrətdir ki, psixoloqun köməyi ilə şаgirdlərin həm əqli, həm də şəxsi
imkаnlаrı аşkаrа çıxаrılır. Bununlа dа şаgirdlərin fəаliyyətini və inkişаfını idаrə еtmək prosеsi
аsаnlаşır. Bunun üçün psixoloji xidməti təşkil еdən şəxsdən xüsusi hаzırlıq tələb olunur. Bu
işin аpаrаn аdаm düzgün suаl vеrməyi, psixoloji problеmi müəyyənləşdirməyi, lаzımi
məlumаtı əldə еtməyi, həmin məlumаtlаrı təhlil еtməyi və bütün bunlаrın əsаsındа zəruri
nəticəyə gəlməyi bаcаrmаlıdır.
Məktəbə psixoloji xidmət təkcə diаqnostik işləri həyаtа kеçirməklə də bаşа çаtmır. Bu və
yа digər çətinliyi və onun səbəbini аşkаrа çıxаrmаqlа yаnаşı (istər intеllеktuаl, istərsə də
şəxsiyyət bаxımındаn) psixoloji xidməti həyаtа kеçirən mütəxəssis həmin çətinlikləri аrаdаn
qаldırmаq, təshih еtmək üzrə də iş аpаrmаlıdır.
Diaqnostika psixoloji problemi seçmək, sualı düzgün vermək, tərbiyəçi, müəllim, valideyn
və uşaqlardan lazımi informasiyanı almaq, informasiyanı təhlil etmək və yalnız praktik
əhəmiyyəti deyil, eləcə də konkret, fərdi hal üçün əhəmiyyəti olan nəticəni qısaca ifadə etmək
çox vacibdir.
Məktəbdə psixoloji xidmətlə əlаqədаr olаrаq psixoloqlаr аşаğıdаkı diаqnostik işləri həyаtа
kеçirilməlidir.
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1. Ümumiyyətlə, еləcə də аyrı-аyrı fənlər üzrə şаgirdlərin mənimsəyə bilməmələrinin
psixoloji səbəblərini аşkаrа çıxаrmаq.
2. Şаgirdlərin intizаmsızlıqlаrının psixoloji səbəblərinin diаqnostikаsı.
3. Şаgirdlərin əqli inkişаfının, şəxsiyyətinin və еmosionаl-irаdi xüsusiyyətlərinin
diаqnostikаsı.
4. Şаgirdlərin sinif yoldаşlаrı ilə qаrşılıqlı münаsibətlərinin pozulmаsının, sinifdə
şəxsiyyətlərаrаsı münаsibətlərin pozulmаsının psixoloji səbəblərinin diаqnostikаsı.
5. Şаgird-müəllim, sinif-müəllim münаsibətlərinin pozulmаsının səbəblərinin psixoloji
diаqnostikаsı.
6. Uşаğın məktəbə hаzırlığının psixoloji diаqnostikаsı.
7. Şаgirdlərin ibtidаi məktəbdən ortа məktəbə kеçməyə hаzır olmаlаrının psixoloji
diаqnostikаsı.
8. Şаgirdlərin yеniyеtməlik dövründən ilk gəncliyə kеçməyə hаzır olmаlаrının psixoloji
diаqnostikаsı və s.
Praktik psixoloqların təcrübəsini nəzərə almaqla, müəyyən ardıcıllıq və ya diaqnostikinkişaf və diaqnostik korreksiya işinin mərhələlərini təqdim edirik:
1) praktik sualın öyrənilməsi;
2) psixoloji problemin ifadə edilməsi;
3) müşahidə edilən hadisələr haqqında mülahizələrin irəli sürülməsi;
4) tədqiqat üsulunun seçilməsi;
5) üsuldan istifadə edilməsi;
6) uşağın gələcək inkişafını da nəzərdə tutan psixoloji diaqnozun ifadə edilməsi. Həm də
diaqnoz iki istiqamətdə olmalıdır: əgər uşaqla vaxtında lazımi iş aparılarsa və ya iş
aparılmazsa;
7) tövsiyələrin, şagirdlə psixokorreksiya və inkişafetdirici proqramların işlənib
hazırlanması;
8) proqramın həyata keçirilməsi və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi.
Praktik sualın öyrənilməsi və psixoloji problemin ifadə edilməsi mərhələsində praktik
psixoloq müəllimlər, valideynlər və ya uşaqlar tərəfindən sual formasında daxil olan
müraciətin öyrənilməsidir. Təhsil müəssisəsinin müdiriyyəti, tərbiyəçilər, müəllimlər, ayrıayrı uşaqların zəif inkişaf səbəblərini, intizamını, uğursuzluğunu aydınlaşdırmaq, çətin tərbiyə
olunan uşaqlar və siniflərlə, yeniyetmələrlə iş proqramı tərtib etmək, uşaqların birinci sinfə
hazırlıq səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün psixoloqa müraciət edirlər. Praktik psixoloq,
həmçinin, uğursuz ailələrdən olan uşaqlarla iş üsulu və vasitələrini seçməyə, bəzi uşaqlarla
valideynlər arasında yaranan münaqişələri aradan qaldırmağa, uşaq bağçası, məktəb və ailə
arasındakı qarşılıqlı əlaqələri nizama salmağa, uşaqlarda məsuliyyət, dərsə və digər fəaliyyət
sahələrinə qarşı həvəs və maraq, ictimai fəallıq və s. kimi şəxsi keyfiyyətlərin inkişafına
kömək edir. Gənc müəllimlər və tərbiyəçilər peşəkar bacarıq və vərdişlər, müəllim üçün
zəruri olan xüsusiyyətlər əldə etmək üçün praktik psixoloqa müraciət edirlər.
Məktəblilər müəyyən dərs bacarıqları və vərdişləri əldə etmək istədikdə, öz yaşıdları,
müəllim və valideynləri ilə ünsiyyət zamanı meydana çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaq
istədikdə, bu və ya digər şəxsi xüsusiyyəti inkişaf etdirmək məqsədilə də praktik psixoloqun
köməyindən istifadə edirlər.
Əgər hər hansı bir konkret uşağın və ya uşaqlar qrupunun ünsiyyətində, davranışında,
təlimində psixoloqun diqqətini cəlb edən, onun narahatçılığına səbəb olan xüsusiyyətlər varsa,
psixoloq qoyulan sual və ya tələb üzərində işləyərək onu psixoloji problemə çevirir. L.S.
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Vıqotski yazırdı: “Uşağın inkişafının elmi tarixçəsini tərtib etmək üçün əsas şərt-bu inkişaf və
tərbiyə tarixçəsinin səbəbiyyət prinsipi üzərində qurulmasıdır. Sadə həyat təsvirindən, ayrıayrı hadisələrin sadalanmasından fərqli olaraq, səbəbiyyət prinsipinə əsasən, hadisələr birbirindən asılı şəkildə təqdim olunur, onların qarşılıqlı əlaqəsi göstərilir və uşağın müəyyən
həyat mərhələsi vahid, hərəkət edən bir tam kimi nəzərdən keçirilir” (3, 303-304).
Tədqiqat üsulunun düzgün seçilməsi ən çətin mərhələlərdən biridir. Məhz burada praktik
psixodiaqnostikanın özünəməxsusluğu daha parlaq təzahür edir. Praktik psixoloqların iş
təcrübəsi sübut edir ki, eyni standartların tətbiq edilməsi, hətta ən etibarlı üsullardan istifadə
edilməsi belə konkret suala tam cavab verməyə imkan vermir. İşin müvəffəqiyyəti üçün
praktik psixoloq geniş və müxtəlif psixoloji metodikalara malik olmalı və onlardan çevik
istifadə etməlidir.
“Məktəb psixoloqlarının istifadə etdikləri metodlardan biri də testləşdirmədir. Testlərdən
istifadə edərkən aşağıdakılara əməl olunmalıdır:
— psixoloq testin mahiyyəti və istifadə qaydalarını dəqiq bilməlidir;
— alınan nəticələri yaymamalı, məxfi saxlamalıdır;
— kənar şəxslər testin nəticələrini bilməməlidir;
— maksimum obyektivlik gözlənilməlidir;
— testi nəticələri şəxsiyyətə, onun psixikasına zərər vurmamalıdır;
— testlərdən, eləcə də digər metodlardan istifadə edərkən hökmən uşağın fərdi
xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır;
— testdən alınan nəticələr hökmən digər metodlarla da yoxlanılmalıdır” (2).
Bəzi nöqsan cəhətlərinə baxmayaraq, test üsullarının müsbət cəhətləri də çoxdur: yaxşı
test psixologiya və digər fənlər üzrə toplanmış zəngin klinik təcrübəni özündə birləşdirir və
praktik psixoloqa hazır vasitələr verir.
Standart metodikalardan istifadə olunmasının daha bir çatışmazlığı ondan ibarətdir ki,
testlərin nəticələri əsasında dəqiq diaqnozun qoyulması adama asan təsir bağışlayır.
Təcrübəsiz praktik psixoloq hesab edə bilər ki, əldə etdiyi nəticələri bu və ya digər standart
metodika ilə müqayisə etməklə diaqnoz qoya bilər. Lakin bu çox səhv fikirdir. Buna görə də
test üsullarını lap yaxşı bilmək belə, qəti qərar çıxarmağa ixtiyar vermir. Kiçik yaşlı məktəbli
ilə işləyən praktik psixoloq bir şeyi də mütləq nəzərə almalıdır ki, test yoxlamalarının
nəticələri uşağın imkanlarını açmır.
Praktik psixoloqun ən mühüm işi məktəblinin psixi inkişafının əsas komponentləri və ya
şəxsiyyətin formalaşmasının öyrənilən xüsusiyyətləri haqqında qərar çıxarması, başqa sözlə,
psixoloji diaqnozudur.
Təcrübə göstərir ki, diaqnozun qoyulması zamanı meydana çıxan bir çox çətinliklər
praktik psixoloqun öz peşəkar səlahiyyətlərini dəqiq bilməməsi ilə əlaqədardır. Praktik
psixoloq tərəfindən qoyulan psixoloji diaqnoz peşəkar bacarığa malik olaraq və konkret
psixo-pedaqoji korreksiya və ya digər psixoloji kömək səviyyəsində qoyulmalıdır.
Sonuncu mərhələ tövsiyələrin, uşaqlarla psixokorreksiya üzrə iş planlarının hazırlanması,
bacarıqların və ya digər psixoloji törəmələrin inkişafı üzrə uzunmüddətli planların tərtib
edilməsidir.
Praktik psixoloqun valideynlərə, uşaqlara verdiyi tövsiyələr konkret və aydın olmalıdır.
Məktəblinin psixi və şəxsi inkişafının dərindən öyrənilməsi üzrə praktik psixoloqun işi
müxtəlif formalarda həyata keçirilir: psixoloji məsləhətlər, söhbətlər, psixoloji müayinə,
müxtəlif situasiyalarda uşaqlar üzərində müşahidələr. Bu zaman yalnız bir məqsəd nəzərdə
tutulur: əldə edilən faktlar əsasında konkret tövsiyə vermək. K. Rocersin sözləri ilə desək,
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praktik psixoloqun işi həyat situasiyalarında və qeyri-eksperimental formalarda psixi
müstəsnalıqları öyrənməyə yönəldilmişdir (K. Rocers, 1985).
Tövsiyənin məzmunu və kimə ünvanlandığı sualın çətinliyindən və onun həlli sahəsindən
asılıdır. Praktik psixoloq tövsiyələrin həyata keçirilməsi və son nəticəsi üçün daim məsuliyyət
daşıyır. Psixoloq daim elə bir situasiyada olur ki, bu situasiya onu həmişə axtarışda olmağa,
psixoloji səbəbləri müəyyənləşdirməyə, uşaqların davranış xüsusiyyətlərini, onların oyuna,
elmə, dostlarına, böyüklərə, əməyə, hər hansı bir fəaliyyət zamanı qazandıqları müvəffəqiyyət
və ya uğursuzluğa münasibətini öyrənməyə məcbur edir, aşkara çıxarılmış qüsurların
korreksiyasını həyata keçirir, hər bir uşaq üçün perspektiv inkişaf proqramı tərtib edir.
Məqalənin aktuallığı. Psixodiaqnostika psixoloji təhsil xidməti sistemində öz prinsipial
cəhətləri ilə fərqləndiyindən praktik psixoloqların bu sahədə diaqnostik işin xüsusiyyətlərini
bilməsi baxımından məqaləaktual əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə mövzu ilə bağlı
müxtəlif tədqiqatlarin nəticələrinə, tanınmış psixoloqların təcrübəsinə istinad olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2002.
2. Əliyev R.İ. Təhsildə psixoloji xidmət bölməsi. “Təhsil problemləri” qəz., 2017, 21
oktyabr
3. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Смысл; Эксмо, 2005.
4. Маклаков С.Я. Общая психология. М, 2006.
5. Эльконин Д.Б. Психология развития человека. М.: Аспект Пресс, 2001.
И. Панахова

Особенности диагностической работы в
практической психологии
Резюме
Психологическая диагностика - это не просто владение и обладание бесчисленным
количеством методик. Для успешного осуществления психодиагностической работы
недостаточно наличия большого арсенала методик. Практическому психологу
необходимо овладеть искусством клинической беседы, сбора анамнестических данных.
Да и сам выбор конкретной методики осуществляется не субъективно, определяясь
предпочтениями психолога, а объективно - исходя из самой ситуации исследования.
Можно скопить бесчисленное количество методик, но, не владея теорией психологии,
типологией, не зная закономерностей психического развития, можно остаться лишь
демонстратором психологической методики.
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İ. Panahova

Features of diagnostic work in practical psychology
Summary
Psychological diagnosis is not just the possession and possession of an infinite number of
techniques. For the successful implementation of psycho-diagnostic work, it is not enough to
have a large arsenal of techniques. A practical psychologist needs to master the art of clinical
trials, the collection of anamnesis data. Yes, and the choice of a specific methodology is not
subjective, determined by the preferences of the psychologist, and objectively - based on the
very situation of the study. You can save an infinite number of techniques, but without
knowing the theory of psychology, a typology, not knowing the laws of mental development,
you can remain only a demonstrator of psychological methods.
Redaksiyaya daxil olub: 12.01.2017
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Mentalitetin məzmunu və mahiyyəti
Heyran Zeynalova
Azərbaycan Dillər Universitetinin baş müəllimi
E-mail: zcavidz@mail.ru
Rəyçilər: psixol. ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini,
psixol. ü.f.d., dos. M.S. Əliyev
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Ключевые слова: менталитет, национальный характер, национальный дух,
фундаментальная личность
Key words: mentality, national character, national spirit, fundamental personality
Təsadüfi deyildir ki, bəzi ədəbiyyatlarda, hətta mentallıq termininin işlədilməsi və onun
məzmun və mahiyyətinə aydınlıq gətirilməsi istiqamətində müəyyən nəticəyə nail olmaq üçün
qarşıya konkret olaraq belə bir sual qoyulur: “Milli xarakter, yoxsa mentallıq?”. Bu, heç də
təsadüfi deyildir. Burada mühüm çətinliklərdən biri, heç şübhəsiz ki, ilk növbədə mentallıq
anlayışının özünün təbiəti ilə bağlıdır. Çünki bir çox müəlliflər hər bir xalqın, etnosun,
millətin özünəməxsus xarakterə malik olması fikrini irəli sürür və bu istiqamətdə müəyyən
araşdırmalar aparırlar. Nəticədə isə elmi ədəbiyyatlarda yeni-yeni amorf terminlərin,
anlayışların peyda olması üçün zəmin yaranmış olur. Həmin anlayış və terminlərin konkret
olaraq nəyi ifadə etməsi ilə bağlı yekdil fikrin olmaması, bəzən isə bu fikirlərin birinin digəri
ilə ziddiyyət təşkil etməsi tədqiqat planında ciddi çaşqınlığın yaranmasına gətirib çıxarır.
Fikrimizə aydınlıq gətirmək üçün “milli xarakter” anlayışı ilə bağlı elmi ədəbiyyatda əks
olunmuş bəzi fikir və mülahizələrə diqqət yetirək [4; 77] .
İ.S. Konun fikrincə, ilkin olaraq xalqların həyat tərzini ifadə etmək məqsədi ilə təsviri
anlayış qismində “milli xarakter”dən səyahətlərə dair ədəbiyyatlarda istifadə edilmişdir.
Sonralar isə milli xarakter dedikdə bəzi müəlliflər temperamenti, digərləri şəxsiyyət
əlamətlərini, üçüncülər sərvət meyillərini və s. nəzərdə tutmuşlar. Qloballaşma zəminində bu
günlərdə daha maraqlı bir tendensiyanın şahidi oluruq. Belə ki, bir tərəfdən bütün dünyada
inteqrasiya prosesi güclənir, digər tərəfdən isə bu inteqrasiyanın təsiri ilə bağlı etnosentrizmin,
milli qürur hissinin kəskinləşməsi və bu zəmində də, məişət, siyasi və hərbi münaqişələr baş
verir. Bu, çox ciddi və paradoksal bir tendensiyadır. Sanki bu elə milliliklə, etnikliklə
qloballığın və ya mentallıqla qloballığın paradoksudur. Hesab edirik ki, həmin paradoksal
vəziyyətin yaranması səbəblərinin aşkara çıxarılması da məhz mentallığa, onun mahiyyətinin
müəyyən edilməsinə bağlı bir məsələdir. Qloballaşma ilə bağlı daha bir məqam diqqəti cəlb
edir. Belə ki, qloballaşma prosesinin güclənməsi zəminində biz bu günlərdə daha tez-tez milli
xarakter, milli fikir, milli ədəbiyyat və s. kimi ifadələr eşidirik. Təbii ki, bu ifadələrin konkret
olaraq hansı məna və məzmun kəsb etməsi ilə bağlı məsələ hər kəsi düşündürür. Amma
həmin ifadələrin məzmun və mahiyyəti ilə bağlı suala aydınlıq gətirmək o qədər də asan
məsələ deyildir. Fikrimizin təsdiqi kimi Q.D. Qoçevin aşağıdakı fikirlərini iqtibas gətiririk. O,
yazır: “Xalqın milli xarakteri, fikri, ədəbiyyatı – çox “hiyləgər” və çətin dərk edilə bilən
“materiyadır”. Onun mövcudluğunu hiss edirsən, lakin onu sözlərlə ifadə etməyə çalışdıqda
sanki buxarlandığını, əhəmiyyətsiz şeylərdən danışdığını və ona aid etdiyin xüsusiyyətlərin
yalnız ona deyil, bütün xalqlara aid olduğunu görürsən. Bu təhlükədən qaçmaq olmaz, yalnız
onları daim yadda saxlamaq və onlara qalib gəlmək deyil, onlarla mübarizə aparmaq olar” [5;
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320].
Burada əlavə şərhə ehtiyac görmürük. Sadəcə bir faktı qeyd etməliyik ki, mədəniyyətdə fərdin
xüsusiyyətlərinin “tam patternlərini” müəyyən etmək üçün mədəni antropologiyada
“mədəniyyətlərin konfiqurasiyası”, “təməl şəxsiyyət”, “model şəxsiyyət” kimi yeni terminlər
meydana gəlmişdir. Lakin bir müddətdən sonra tədqiqatçılar yenidən “milli xarakter” anlayışına
müraciət etməyə başladılar. Amma indi də bununla bağlı müxtəlif nöqteyi-nəzərlər mövcuddur.
Hətta vəziyyət o həddə çatıb ki, ümumiyyətlə, milli xarakterin mövcud olub-olmaması ilə bağlı
məsələ sual altındadır. İndi bir çox müəlliflər (Berry J.W. və b.) məsələni bu şəkildə qoyurlar ki,
hətta biri digərinə oxşar olan fərdləri də diferensasiya edən milli xarakter dünyada bütün insanları
birləşdirən şəxsiyyət elementlərindən “daha vacib” əlamətləridirmi? [2; 178].
Bəzi müəlliflərin də (Stefanenko T. və b.) qeyd etdikləri kimi son zamanlar milli xarakter
anlayışının ardınca “təməl şəxsiyyət” və “modal şəxsiyyət” anlayışları da tədricən psixoloji və
eləcə də mədəni antropoloji ədəbiyyatların səhifələrindən yox olmaqdadır. Onların əvəzində
etnik birliklərin psixoloji xüsusiyyətlərini ifadə etmək üçün “mentallıq” anlayışı elmi
dövriyyəyə daxil edilmişdir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, etnopsixologiyanın
təşəkkülünün ilk dövrlərində onun görkəmli nümayəndələri başqa ad altında olsa da, məhz
mentallığı öyrənmişlər. Belə ki, onlardan bəziləri xalq ruhunun məzmunu kimi ümumi
təsəvvürləri (V.Vundt), “Sosial təsəvvürləri” (F.Xsyu), digərləri isə “tipik kollektiv
yaşantıları” (Q.Q.Şpet) öyrənmişlər. Fransız alimi L.Levi - Bryul hətta mentalite terminindən
istifadə etmişdir [6; 240].
“Mentallıq” anlayışının məzmun və mahiyyəti ilə bağlı vahid fikir yoxdur. “Mentallıq”
mənasında kimin nəyi başa düşürsə ona müvafiq də tədqiqat planı qurur. Bu isə təsadüfi
deyildir. Çünki “mentallıq” etnosa bağlı anlayışdır və etnosun özü ilə əlaqədar da ümumin
qəbul etdiyi yekdil fikir yoxdur. Bəzi tədqiqatçılar ona coğrafi, digərləri sosial-iqtisadi, bir
başqaları isə sosial qrup və s. kimi baxırlar. Etnosa social-iqtisadi vahid kimi baxan müəlliflər
etnosların mentallıqlarının ayrılmasının mümkünlüyünü inkar edirlər. Yəni etnoslarda sabit
təsəvvürlər sisteminin ayrılmasının mümkünlüyünü qəbul etmirlər.
Etnosa qrup kimi baxıldıqda isə vəziyyət dəyişir. Bu halda, etnosa məxsusluğun mühüm
göstəricisi kimi həmin etnosa (qrupa) mənsubluğun dərk edilməsi ön plana keçir ki, bu
səbəbdən bəzi müəlliflərin fikrincə, məhz mentallıq etnopsixoloji tədqiqatın əsası predmeti
olmalıdır. Amma burada da bəzi çətinliklər meydana çıxır. Həmin çətinliklərdən ən mühüm
olanı yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi məhz mentallıq termininin axıradək aydın ifadə
olunmaması ilə bağlıdır. Bu mövqedən çıxış edərək müasir tədqiqatçıların əksəriyyəti belə
hesab edirlər ki, bu vəziyyət mentallıq terminindən geniş diapazonda istifadə etməyə və insan
haqqında humanitar mühakimələri psixoloji təhlillə əlaqələndirməyə imkan vermir. Bu isə
mentallığın tədqiqi zamanı eklektik üsullardan istifadəyə geniş meydan verməklə, əldə olunan
nəticələrin birmənalı olmasına kölgə salır. Belə ki, müxtəlif ölkələrin psixoloq və etnoloqları
belə eklektik üsullardan istifadə edərək mentallığı öyrənməyə cəhd edirlər.Son nəticədə isə
onların mentallığı məhz milli xarakterə müncər etdikləri aydın olur. Təsadüfi deyildir, son
dövrlərdə bu səpkidə nəşr olunan kitabların da (məs., “Rus mentallığı”, “İsveç mentallığı” və
s.) sayı artmaqdadır. Həmin kitablarda müvafiq xalqların nümayəndələrinin şəxsiyyətlərarası
əlaqə və münasibətlərdə təzahür etdirdikləri keyfiyyətlər ön plana çəkilir [7; 237].
Amma nəzərə almaq lazımdır ki, hansısa əlamətin yalnız müəyyən bir xalqa, etnosa aid
edilməsi digərlərində həmin əlamətin olmaması anlamını vermir. Məsələn, hər kəs təsdiq edə
bilər ki, Azərbaycan xalqı qonaqpərvər xalqdır. Təbii ki, kimsə deyə bilməz ki, başqa xalqlar
qonaqpərvər deyildir və bu keyfiyyət yalnız azərbaycanlılara xas olan bir keyfiyyətdir. Yəni
hansısa əlamətin müəyyən etnik birliyin sərvəti olması ilə bağlı fikrin qəbul edilməsi
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yolverilməzdir. Bəs, burada yolverilən əsas olan nədir? Bu sualın cavabı kimi rus psixoloqu
Q.Andreyeva yazır: “Söhbət heç də hansısa əlamətlər “yığınından” deyil, daha çox bu yığında
bu və ya digər əlamətin ifadə olunması dərəcəsindən, onun təzahür xüsusiyyətindən gedir” [7;
69].
Göründüyü kimi, burada nə hansısa əlamətin unikallığından, nə də onların cəmindən
danışılmır. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Azərbaycan psixologiyasında da daha çox milli
xarakterin öyrənilməsinə diqqət yetirilmiş və bəzi tədqiqatlar (Ə.S. Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə)
aparılmışdır. Həmin tədqiqatlarda da milli xarakter anlayışına verilən izahlardakı fərqliliyə
diqqət yetirilir və onun məzmun və mahiyyətinə aydınlıq gətirilməsinə cəhd edilir. Bu
istiqamətdə görkəmli Azərbaycan psixoloqu prof. Ə.S. Bayramovun irəli sürdüyü fikir və
mülahizələr diqqəti cəlb edir. O, yazırdı: ”etnik xarakter və ya “milli xarakter”, “psixi sima”
anlayışı ilə sinonim kimi işlədilir. “Psixi sima” anlayışı etnosa, yaxud bu və ya digər xalqa
məxsus sabit psixi xüsusiyyətlərin məcmusudur. Yəni o, sabit etnik-psixoloji hadisə olub,
adamların psixi həyatının dəyişkən müxtəlifliyində nisbi dəyişməzliyi ifadə edir. Elə etnik
xarakterin də başlıca cəhəti həmin nisbi dəyişməzliyi nisbətən sabit ünsürləri əks
etdirməsindədir. Göründüyü kimi, çox maraqlı fikirdir. Əslində, bu fikir “mentallıq”,
“mentalitet” anlayışlarının məzmun və mahiyyətinin mühüm tərəfini əks etdirir. Mentalitetlə
bağlı D.D. Polejayevin fikirlərində də bu məqama xüsusi diqqət yetirilir: ”Mental
xüsusiyyətlər fərdin psixikasında və insanların davranışında insanın müəyyən etnosa, sosiuma
və zamana məxsus olmasını təyin edən hansısa “konstantlar” kimi təzahür edir” [2; 56].
Lakin bu “nisbi dəyişməzlik” nədən qaynaqlanır onların formalaşması şəraiti
mexanizmləri necədir, struktur elementləri nələrdən ibarətdir və s. kimi suallar, təəssüf ki,
açıq qalır. Hansı ki, cəmiyyətdə baş verən köklü dəyişikliklər zamanı bu suallar, xüsusən də,
insanların mental xüsusiyyətlərini, mentaliletin aksioloji strukturunu bilməmək və onları
nəzərə almamaq ciddi fəsadlar doğura bilər. Azərbaycan psixoloqu prof. R.İ. Əliyev isə 2006cı ildə nəşr etdirmiş olduğu “Mentalitet” adlı kitabında mövcud elmi ədəbiyyatın psixoloji
təhlili əsasında “mentallıq” və “mentalitet” anlayışlarının fərqli tərəflərinə aydınlıq gətirməyə,
eləcə də konkret həyati faktlara istinad edərək mentalitetin formalaşması ilə bağlı məsələni
araşdırmağa çalışmış və maraqlı fikir və mülahizələr irəli sürmüşdür. Son zamanlar
“mentalitet” anlayışının özü daha çox diqqəti cəlb etməyə başlamışdır. Bu da təsadüfi deyildir
[1; 27]. Çünki hər bir xalq özünün özgürlük tarixini, müasir durumunun xüsusiyyətlərini,
gələcək perspektivlərini doğru-düzgün dərk etməyə ciddi ehtiyac duyur. Amma mentalitet
fenomeninin birmənalı xarakter daşıması həm bu ehtiyacın ödənilməsi, həm də onun tədqiqi
istiqamətində xeyli çətinliklər yaradır.
Mentalitetin məzmun və mahiyyəti ilə bağlı məsələni müfəssəl surətdə araşdırmaq başqa
bir yazımızın mövzusu olduğundan, burada onunla əlaqədar yalnız bəzi məqamlara diqqət
yetirməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Aparılan tədqiqatdan o da aydın olur ki,
mədəniyyətdən asılı olmayaraq öz uşaqları ilə baş vermiş hadisələri müzakirə edən anaların
uşaqları hadisələri daha müfəssəl şəkildə yadda saxlayır və özlərinin də orada iştirakını nəzərə
çarpdırır. Yəni hansı dəyərlərin ön və ya arxa plana çəkilməsi ailə və ailə tərbiyəsinin
xüsusiyyətlərinə bağlıdır. Bu baxımdan da, deyə bilərik ki, ailə tərbiyəsi mentalitetin
formalaşmasının əsas şərtlərindəndir.
Bir cəhəti də nəzərə almaq lazımdır ki, mentalitet dəyişməz deyildir və mentalitetə xas
olan dəyərlərə zaman - zaman baxılmalı və cəmiyyətin, xalqın inkişafına səbəb olan, onu
dünyanın öncül xalqları sırasına daşıya bilən dəyərlər qorunub saxlanılmalı, əksinə təsir
edənlər isə aradan qaldırılmalıdır. Bunun üçün bütövlükdə tərbiyə sistemində xüsusən də ailə
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tərbiyəsində müəyyən düzəlişlər edilməli və təkmilləşdirilməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Araşdırdığımız problem çox mürəkkəb təbiətə malikdir və bu
səbəbdən də onun öyrənilməsi bir sıra çətinliklər yaradır. Həmin çətinliklər etnik psixoloji
zəmində bəzi məsələlərə aydınlıq gətirilməsini zəruri edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Qloballaşma zəminində müşahidə olunan “paradoksal
vəziyyətin” neytrallaşdırılması istiqamətində mentalitetin formalaşmasının əsas şərtlərindən
olan ailə tərbiyəsinin təkmilləşdirilməsi və ona lazımi korrektlər edilməsi təklif olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə elmi ədəbiyyatın təhlili əsasında
mentallıq anlayışının məzmun və mahiyyətinin açılmasına təşəbbüs edilir. Fərqləndirilən
problemlərin araşdırılması zamanı alınan nəticələr - tələbələr, müəllimlər, tədqiqatçılar və
digərlərinin düzgün istifadəsinə yardımçı ola bilər.
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Суть и сущность менталитета
Резюме
В статье предпринимается попытка раскрыть содержание и суть понятия
ментальность на основе анализа научной литературы. С этой целью представлен
сравнительный анализ понятий «национальный характер», «конфигурация культур»,
«основополагающая личность», «модальная личность» и «ментальность». Предлагается
совершенствование семейного воспитания, являющегося одним из основных
направлений формирования менталитета в направлении нейтрализации наблюдаемой
на почве глобализации «парадоксальной ситуации» и внесения в него необходимых
корректировок.
H. Zeynalova

The contents and essence of the mentality
Summary
The paper discloses the essence and the content of the notion of morality on the basis of
analysis of scientific references. The notions of “national character”, “configuration of
cultures”, “fundamental personality”, “modal personality” and “morality” are comparatively
analyzed. It is proposed to perfect family upbringing that is a fundamental prerequisite of the
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formation of morality and make essential amendments to it in the framework of neutralization
of “the paradoxes situation” in the context of globalization.
Redaksiyaya daxil olub: 10.01.2018
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Milli-mənəvi dəyərlərin tələbə gənclərin şəxsiyyətinin
formalaşmasında yeri
Aytən Aslanova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: AzLoq.Academy@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d. S.N. Heydərova,
psixol.ü.f.d. Ü.A. Əfəndiyeva
Açar sözlər: milli-mənəvi dəyərlər, tələbə gənclər, şəxsiyyətin formalaşdırılması, mənəvi
inkişafın psixoloji xüsusiyyətləri, xalqımızın ictimai inkişafı
Ключевые слова: национально-духовные ценности, студенческая молодежь,
развитие личности, психологические особенности духовного развития, социальное
развитие наших людей
Key words: national-spiritual values, student youth, personality development,
psychological features of spiritual development, social development of our people
Mənəvi keyfiyyətlərin təşəkkülü şəxsiyyətin psixoloji statusunun göstəricilərindən biri
olub onun formalaşmasını şərtləndirir. Gənclərdə mənəvi dəyərlərin təzahürü, onun
formalaşdırılması, hər şeydən əvvəl, həmin gənclərin yaşadığı cəmiyyətdə mövcud olan
normativ qaydaların, etalonların hansı səviyyədə olmasından çox asılıdır. Bu baxımdan son
illərdə respublikanın milli, mənəvi, sosial, iqtisadi həyatında ciddi dəyişikliklər baş vermişdir.
“Bu gün gənclər şəxsiyyət kimi elə formalaşmalıdır ki, həlli vacib olan məsələlərin
öhdəsindən şərəflə gələ bilsinlər. Bu sosial iqtisadi, milli, mənəvi dəyişikliklər birinci
növbədə, gənclərin fəaliyyət sahələrinin mahiyyətini, onların mənəvi inkişaf səviyyəsini,
təfəkkür tərzini, bilik və maraq dairəsini müəyyənləşdirməyi tələb edir” (5, 53).
“Azərbaycan gənclərinin vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin gücləndirilməsi və
müstəqilliyimizin şüurlu dərk edilməsi və dəyərləndirilməsi, onlar tərəfindən innovativ
düşüncə və rəqabətədavamlı biliklərin əldə olunması, yüksək texnologiyalar və informasiya
mühitində sərbəst davranışının təşviqini zəruri edir. Gənclər arasında yaradıcılığı, intellektual
inkişafı stimullaşdırmaq və əqli mülkiyyətin yüksək dəyər olduğunu təbliğ etmək, ekoloji
tarazlığın pozulması və sağlam təbii mühitin məhdudlaşması ilə mübarizədə yeni təsirli
formaların tətbiqində gənc nəslin fəal iştirakını dəstəkləmək mühüm əhəmiyyət daşıyır” (1).
Milli-mənəvi dəyərlər geniş anlayışdır. Buraya sosial, siyasi, fərdi, qrup, ailə, maddi,
mənəvi və digərlərini aid etmək olar. Azərbaycan psixoloqları ən çox milli-mənəvi dəyərlərin
tədqiqinə yer vermişlər. Buraya etnik adət-ənənələr, stereotip və yönümlər, milli xarakter,
hissi yanaşmalar, etnik özünüdərketmə və özünüqiymətləndirmə, milli ləyaqət, vətənpərvərlik,
milli qeyrət, mənlik şüuru və s. bəşəri keyfiyyətlər daxildir. Elə buna görə də hər bir etnos,
hər bir xalq özünəməxsus etnik psixoloji xüsusiyyətlərə malik olur və həmin xüsusiyyətlər
həmin adamların rəftar və davranış tərzində, adət-ənənələrində, münasibətlər sistemində,
sərvət meyllərində özünü büruzə verir.
Azərbaycan milli-mənəvi dəyərlərinin psixoloji tədqiq və təbliğində milli ideologiya,
azərbaycançılıq ideyası, milli özünüdərk fenomenləri vəhdət təşkil edir. Hər hansı bir xalq, o
cümlədən Azərbaycan xalqı böyük sürətlə yayılan qloballaşma şəraitində yaşamaq və öz
qüdrətini saxlamaq üçün milli qürur və ləyaqətini, milli mənliyini, adət-ənənələrini,
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azərbaycançılıq ənənələrini mühafizə etməlidir. Öz milli mənliyini qorumayan, öz
soykökündən ayrılan hər bir xalq kölədir və gec-tez məhvə məhkumdur. Ulu öndərimiz
Heydər Əliyev bütün fəaliyyəti ərzində bu azərbaycançılıq ideyasının təbliğçisi və icraçısı
olmuşdur. Onun: “Biz gərək milli mənliyimizi həmişə yüksək saxlayaq. Mənim üçün hər
şeydən üstün mənim milli mənliyimdir. Milli mənliyim məni həmişə bütün çətin
vəziyyətlərdən çıxarıb. Milli mənliyimə görə istədiyim yolla gedə bilmişəm, istədiyimə nail
ola bilmişəm və xalqıma xidmət edə bilmişəm. Ona görə milli mənliyimizi gərək
itirməyək”, — deməsi dediklərimizə bariz nümunədir.
“Xalqımızın özünəməxsus milli-mənəvi dəyərləri, maarifə, mədəniyyətə, pedaqogikaya,
psixologiyaya aid fikirləri, ilk növbədə, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində (nağıllarda,
atalar sözlərində, bayatılarda, laylalarda, alqış və qarğışlarda, yanıltmaclarda, tapmacalarda,
hikmətli ifadələrdə, adət-ənənələrdə, etnik kökümüzdə, qaya və daş rəsmlərində,
klassiklərimizin yaradıcılığında və sair) öz əksini tapmışdır. Psixoloqlarımız hər hansı bir
problemi tədqiq edərkən, birinci növbədə, onu bu milli mədəniyyətimizlə, adət-ənənələrimizlə,
etnik milli hisslərlə əlaqələndirmiş və həmişə o tükənməz mənbədən bəhrələnmişlər. Təbii ki,
bu da respublikamızda psixologiyanın nəzəri-tarixi problemlərinin araşdırılmasında böyük rol
oynamışdır” (6, 12).
Biz bu gün milli-mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirən ədəb və mərifət xəzinəsindən
daha çox bəhrələnməli və onları tədqiq edərək gənc nəslə çatdırmalıyıq. Bunlar bir tərəfdən
milli-mənəvi dəyərlərə olan hörmət və münasibətimizi ifadə edər, digər tərəfdən gənc nəslin
öz soy-kökünə bağlanmasına, onlarda milli ləyaqət, qürur hisslərinin formalaşmasında
əhəmiyyətli rol oynayar. Bütün bunları nəzərə alaraq, psixoloqlarımız yaradıcılıqlarında
tədqiq etdikləri problemlərdən asılı olmayaraq, həmişə bu sahəyə də ciddi fikir vermiş və bu
tükənməz xəzinədən bəhrələnmişlər.
Milli-mənəvi dəyərlərin öyrənilməsi psixologiyanın nəzəri-tarixi problemlərinin
araşdırılması və eləcə də gənc nəslin təlim-tərbiyəsini müasir tələblərə uyğun şəkildə
qurulması baxımından da çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan psixoloqları şəxsiyyətin formalaşmasında milli-mənəvi dəyərlərin
əhəmiyyətini həmişə diqqət mərkəzində saxlamış və maraqlı tövsiyələr irəli sürmüşlər.
Azərbaycan psixoloqları tədqiqatlarında bu sahəyə lazımi diqqət yetirmişlər. M.
Məhərrəmovun, Ə.Bayramovun, Ə.Əlizadənin, Ə.Həşimovun, Q.Əzimlinin, Ə.Baxşəliyevin,
R.Əliyevin,
S.Heydərovanın,
N.Rzayevanın,
İ.Sultanovanın,
U.Şiriyevanın,
M.İsamayılovanın, Q. Rəhimova, L. Əmrahlının tədqiqatlarını buna misal göstərmək olar.
Şəxsiyyətin mühüm keyfiyyətlərindən biri özünüdərketmə və özünüqiymətləndirmədir.
İnsan özünü dərk etmədən, özünü düzgün qiymətləndirmədən şəxsiyyətə çevrilə bilməz. İnsan
özünü və ya başqalarını qavradıqca özünü onlarla müqayisə edir, özünə kənardan nəzər salır,
özünü təhlil edir. Şəxsiyyətin özünü dərk etməsi və düzgün qiymətləndirməsi isə onun elmi
dünyagörüşündən, əqidə və inamından, keçdiyi həyat yolundan, tutduğu mövqedən, maraq və
meylindən asılıdır. Tələbənin özünə verdiyi qiymət, bir çox halda mühitin ona verdiyi
qiymətə uyğundur. Tələbə bir çox halda davranışını, rəftarını başqalarının nöqteyi-nəzəri
əsasında qiymətləndirir tələbəlik dövründə belə (yeniyetmə yaşından fərqli olaraq) mühitin
ona verdiyi qiymətin, bir qədər yeni formada, yeni məzmunda, yeni təzahürlərindən ibarətdir.
Şəxsiyyətin inkişafında sərvət meyli və mənəvi idealın böyük rolu vardır. Sərvət meyli
insanın tələbatlarının ödənilməsi ilə bağlı olan, ona kömək göstərən maddi və mənəvi
sərvətlərə, ideallar məcmuəsinə nisbətən davamlı və ictimai cəhətdən şərtlənmiş
münasibətidir. İdeal isə ali mənəvi sərvət rolunu oynayaraq hələ həyata keçməmiş olan, lakin
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özünün həyata keçməsini tələb edən imkan rolunu oynayaraq sərvət meylinin mühüm
göstəricisi kimi çıxış edir.
Prof. Ə. Bayramov həmin amilləri şəxsiyyətin peşə keyfiyyətləri ilə əlaqələndirir,
“Tələbələrdə zəruri sərvət meyli və mənəvi idealların təşəkkülü mürəkkəb proses olub, ali
məktəbdə nəinki tələbələr arasındakı, eləcə də müəllim-tələbə, müəllim-müəllim sistemindəki
qarşılıqlı münasibətlərin, ali məktəbin tərbiyəvi ənənələri və s. kimi amillərdən asılı olaraq
formalaşır” (2, 63).
Azərbaycan xalqına xas olan sosial-psixoloji xüsusiyyətlər insan cəmiyyəti yaranandan bu
günə qədər alimlərin, pedaqoq və filosofların diqqət mərkəzindədir. Psixika və psixologiya
haqqında millətin ilk düşüncələri, dünyanın yaranışı, bu barədə ilk mifik təsəvvürlər milli
özünüdərk problemlərinin tədqiqində əsas faktorlardır
Azərbaycan xalqına xas olan psixoloji keyfiyyətlər, ulu əcdadlarımızın deyimləri prof. B.
Əliyev və dos. R. Cabbarovun “Təhsildə şəxsiyyət problemi” əsərində faktlarla şərh olunur,
milli psixologiyaya dair bir sıra açıqlamalar verilir. Azərbaycanın mifik təfəkkür
qaynaqlarında insanların təbiət və cəmiyyət haqqında yaratdıqları ilk təsəvvürlər (xeyirxahlıq,
bədxahlıq, bədxah ruhlar, dünyanın əmələ gəlməsi, sehr və ovsunlar, yüksək peşəkarlıqla şərh
olunur. Bu materiallar Azərbaycan xalqının psixoloji görüşləri haqqında geniş təsəvvürlər
yaradır (3, 8-24) .
Azərbaycan psixoloqları tədqiqatlarında milli-mənəvi dəyərlərimizin daşıyıcıları olan
həmin mütəfəkkirlərin yaradıcılığına dönə-dönə müraciət etmiş, həmin qaynaqlardan
bəhrələnmiş və gənc nəslin təlim-tərbiyəsi üçün xarakterik olan psixoloji keyfiyyətləri
ümumiləşdirərək müəllimlərə, valideyn və tərbiyəçilərə çatdırmışlar.
Milli-mənəvi dəyərlərimizin sosial-psixoloji baxımdan qorunub saxlanılmasında bir sıra
mədəni amillərin, o cümlədən ailə mədəniyyətinin özünəməxsus rolu vardır. Əsrlər boyu
xalqımızın təfəkkür sürgəcindən keçərək zəmanəmizə qədər gəlib çıxan adət-ənənələrimiz,
ata-anaya, böyük və kiçiklərə hörmət, qadın şəxsiyyətinə hədsiz məhəbbət məhz ailədə öz
dayaq nöqtəsini tapmışdır. Bu baxımdan Azərbaycan xalq yaradıcılığında öz əksini tapan
adətlərin, illər boyu möhkəmlənmiş ailə stereotiplərinin, ümumilikdə milli-mənəvi dəyərlərin,
orada öz əksini tapan təlim, tərbiyə psixologiyasına aid ideyaların qorunub saxlanılmasında,
təbliğ və təqdimatında, qiymətləndirilməsində, aydın dərk olunmasında, əməli fəaliyyətimizdə
istifadə olunmasında ailənin çox böyük rolu vardır.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə tələbə gənclərin şəxsiyyətinin formalaşmasında millimənəvi dəyərlərin rolunun araşdırılması baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Azərbaycan millimənəvi dəyərlərinin psixoloji tədqiq və təbliğində əsas istiqamətləri araşdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramı. Bakı, 2017, 15 sentyabr.
2. Bayramov Ə.S. İnqilabçı demokrat M.F.Axundovun yaradıcılığında psixoloji
istiqamətlər. Psixoloji etüdlər. Bakı: BDU-nun nəşri, 1989.
3. Əliyev B. H., Cabbarov R. Təhsildə şəxsiyyət problemi. Bakı: Təhsil, 2008.
4. Əlizadə Ə.Ə. Azərbaycan güzəran psixologiyası məsələləri. Bakı: ADPU, 1994.
5. Mustafayev M.H. Gənclərin mənəvi inkişafının bəzi sosial-psixoloji cəhətləri: Psix. elm.
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6. Rəhimova Q.V. Azərbaycan psixoloqlarının tədqiqatlarında milli-mənəvi dəyərlərimiz
problemi və onun müasir vəziyyəti: Psix. elm. nam. dis. Bakı, 2011.
А. Асланова

Место национально-духовных ценностей в формировании
студенческой молодежной личности
Резюме
В настоящее время роль молодежи постоянно растёт. Таким образом, важным
положительными факторами участия в молодого поколения общества являются:
духовное развитие и обогащение подрастающего поколения. Превращение их активных
участников процесса всестороннего общества, использование их интеллектуального,
нравственного, духовного потенциала для решения задач сохранения социальной
стабильности. Работа по сохранению и развитию национальных и общечеловеческих
ценностей, языка, культуры, обрядов, обычаев, традиции народа; воспитание молодежи
в духе единства всех граждан.
A. Aslanova

Place of national and spiritual values   in the formation
of the student's youth personality
Summary
Now the role of youth is constantly growing. Thus, important positive factors of
participation in the younger generation of society are: spiritual development and enrichment
of the growing generation. The transformation of their active participants in the process of a
comprehensive society, the use of their intellectual, moral, spiritual potential for solving the
problems of preserving social stability. Work on the preservation and development of national
and universal values, language, culture, rituals, customs, traditions of the people; the
education of youth in the spirit of the unity of all citizens.
Redaksiyaya daxil olub: 12.01.2017
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Təlimin inkişafında motivlərin rolu
Svetlana Məmmədova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: svetmemmedli@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d. L.M. Qurbanova,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
Açar sözlər: motivlərin rolu, idrak maraqları, daxili motivlər, xarici motivlər, müəllimin
rolu
Ключевые слова: роль мотивов, познавательные интересы, внутренние мотивы,
внешние мотивы, роль учителей
Key words: he role of motivation, cognitive interestes, inside motivations, outside
motivations, the role of teacher
Şagirdi elmə yönəltmək üçün məcburiyyət əsas deyil. Məcburiyyət əsasında keçirilən
dərsdə təlimin inkişafından danışmaq olmaz. Müəllim iş fəaliyyətini elə qurmalıdır ki, burada
şagirdin elmə sevgisi və öyrənmək inamı yaransın. Elə bir metod seçməlidir ki, şagird istəristəməz elm və biliyin onun gələcək həyatında oynadığı rolu anlasın.
Müəllim və məktəb psixoloqunun birgə fəaliyyəti ilə şagirdlərin idrak maraqları da inkişaf
etdirilməlidir.
Məktəblilərin təhsil fəaliyyəti elə təşkil olunmalıdır ki, bu onlar üçün yalnız bir öhdəlik
deyil, dünyanı anlamaq sevinci olsun. Eynşteyn qeyd edirdi ki, vəzifə və məcburiyyət hissi
şagirdin baxmasında və görməsində xoşbəxtlik tapmasına kömək edə biləcəyini düşünmək
böyük bir səhvdir. Tələbələrin zehni fəaliyyətinin artırılması üçün effektiv motivasiya
mexanizmindən biri təhsil və bilik fəaliyyətinin oynaq xarakteridir. Tədris oyununda bir
qanunauyğunluq var. Belə ki, fenomenlərin xarici tərəfindən ilkin maraq tədricən öz daxili
mahiyyətinə marağı artırır. Çoxsaylı araşdırmalardan sübut olunmuşdur ki, idrak maraqları
diqqəti stimullaşdırır, daha asan və davamlı yadda saxlamağa köməklik göstərir. İdrak
maraqları zehni inkişaf və şəxsiyyət təhsili tədrisinin çətin tapşırığının həlli üçün bir
əlaqədədir. İdrak maraqları yalnız intellektə deyil, iradə, güc və ya şəxsiyyətin emosional
sahəsi ilə də kompleks əlaqədədir. Təlimin inkişaf etdirilməsində idrak maraqlarının rolu
böyükdür.
İdrak maraqlarının inkişafına hansı şərait yaradılır?
1. İdrak maraqlarının inkişafında öyrənilən fənnə və əqli əməyə sevgi prosesinə elə təhsil
sistemi təsir edir ki, hansı ki, şagirdi sərbəst şəkildə yeni biliklərin axtarışına çıxarır, problem
xarakterli məsələləri həll edir. Problem-axtarış fəaliyyətinə əsaslanan öyrənmə texnologiyaları
məktəbdə çalışan müəllimlərimiz tərəfindən geniş istifadə olunur.
2. Tədqiq olunan mövzuya maraq göstərmək üçün mövzu bütövlükdə və ayrı-ayrı
bölmələrdə, öyrənmənin vacibliyini, əhəmiyyətini, uyğunluğunu anlamaq lazımdır. Bunun
üçün də müəllimlər təlim prosesində şagirdləri öyrənmənin vacibliyinə, əhəmiyyətinə
inandırmalıdırlar.
3. Yeni material daha əvvəl öyrənilmiş məlumatlarla əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsi
şagirdlər üçün daha maraqlıdır. Çünki şagirdin artıq mövcud olan maraqları ilə əlaqəsi yeni
materiallara marağın artmasına kömək edir.
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4. Nə çox çətin, nə də çox asan material maraq doğurmur. Təlim çətin amma mümkündür
(Q. Peterson). Çətin material belə, şagirdin yaş səviyyəsinə uyğun olmalıdır.
5. Bir məktəblinin işi daha tez-tez yoxlanılır və qiymətləndirilirsə (özünüidarəetmə,
öyrənmə qurğuları da daxildir.), onun maraqla işləməsi daha da artır.
6. İdrak maraqlarının stimullaşdırılmasında mühüm rolu dərsin müsbət psixi atmosferi,
pedaqoji qarşılıqlı münasibətlərin demokratik tərzi oynayır (onların akademik uğurlarından
asılı olmayaraq, tələbələrin qəbul edilməsi; motivasiyanın, anlaşmanın və dəstəyin üstünlük
təşkil etməsi). Şagirdlərin psixoloji analizi (təbrik, mümkün qədər bir çox uşaqlara diqqət
göstərmək-göz, təbəssüm və s). Bu baxımdan məktəb psixoloqunun da rolu böyükdür.
Psixoloji xidmət işində məktəb psixoloqu müəllim və şagirdlərə düzgün qarşılıqlı münasibət
qurmaqda yardımcı olmalıdır.
7. Uşaq nə qədər balacadırsa, materialın çoxu obrazlı şəkildə verilməlidir. Çünki obrazlı
material şagirddə daha çox maraq yaradır. Pestalosin görünürlük prinsipini didaktikanın “qızıl
qaydası” adlandırmışdır.
8. Təhsildə yaradıcılıq üçün də şərait yaradılmalıdır. Diferensial təhsil də önəmlidir. Bu
zaman şagirdlərə fərdi yanaşmalı və onların maraq və meylləri nəzərə alınmalıdır.
9. Şagirdlərin uğur qazanması üçün dərsdə şəraitin yaradılması: uğurlu situasiyanın
yaradılmasının ən asan yolu ev tapşırığının dəqiqliyidir. Öyrənənlər bilməlidir ki, onlar
tapşırığı bütöv şəkildə yerinə yetirirlərsə (əsas məsələləri qeyd etmək, sualları cavablandırmaq)
onların cavabları uğurlu olacaqdır.
İbtidai siniflərdə şagirdlərin idrak aktivliyinin stimullaşdırılması:
1. Didaktik oyunlar (sujet, rollu və s.);
2. Görünürlük;
3. Müxtəlif fənlərdə yaradıcılıq işləri;
4. Fənn olimpiadalarında iştirak etmək;
5. İştirakçıların layihə fəaliyyəti;
6. İştirakçıların proyektiv fəaliyyəti;
7. Fənlər üzrə dərsdənkənar fəaliyyətlər;
8. Fərdiləşdirmə (təkcə bacarıqları deyil, maraqları da nəzərə alınır);
9. Fərqlənmə (fərqli məsələlər);
10. Müxtəlif pedaqoji texnologiyaların istifadəsi (oyun, şəxsiyyətyönümlü, inkişafetdirici,
problemli öyrənmə, inteqrasiya dərsləri, fərdi iş üçün kartlar).
XX əsrin böyük humanisti Mart Tereza deyirdi: “Biz böyük işlər yox, ancaq kiçik işləri
böyük sevgiylə görə bilərik. ”Həqiqətən də sevgi ilə görülən işin keyfiyyəti də yüksək olur.
Belə ki, müəllim təlim zamanı nəinki onlara sevgi ilə yanaşmalı, həm də onlarda tədris olunan
fənnə də sevgi yaratmalıdır. Öyrənənlərə çox material öyrətmək əvəzinə onlarda elə bil motiv
yaradılmalıdır ki, onlar müəllimin köməkliyi olmadan belə həmin fənlə maraqlansın və əlavə
məlumatlar əldə etsin. Müasir təlim sistemi də bu məqsədlər əsasında qurulmuşdur.
Tədqiqatlar göstərir ki, hər yaş dövrünün özünəməxsus motivləri vardır. N.Yunq,
S.Ştenderq və s. psixoloqların tədqiqatları göstərir ki, tədris ilinin ilk günü böyük həvəslə
dərsə gələn şagirdin bu marağı heç də uzunmüddətli olmur. Belə ki, şagird ilk dərs günü hələ
məktəbəqədər uşaqdır. Lakin məktəb sistemində artıq şagirddir və dünən uşaq kimi maraq
göstərirdisə, bu gün şagird kimi maraq göstərməlidir. Sinifdən sinfə keçdikcə də bu motiv də
fərqli olur. Bu baxımdan A.K. Markovanın sözləri diqqəti cəlb edir. O, deyirdi ki, yalnız yeni
sosial rol uzun müddət uşağın maraqlarını şərtləndirə bilmir və zaman keçdikcə öz
əhəmiyyətini itirir. Bununla da şagird dərsdən soyuyur.
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Təlimin inkişafında önəmli rol oynayan motivlər əsas, aparıcı və köməkçi olmaqla 3 yerə
bölünür. Əlaçı şagird olmaq, yaxud ali təhsil almaq arzusu, elmin özünə maraq və s. bütün
bunlar əsas motivlərə aid edilir. Psixoloqlar hər yaş dövründə hansı motivin üstünlük təşkil
etdiyini araşdırmış və müəyyən etmişlər ki, təlim fəaliyyətinə şagirdləri yönəldən motiv eyni
deyildir. Eyni vaxtda müxtəlif motivlər təsir göstərsə də bunlardan biri əsas, aparıcı motiv
hesab olunur. Bu motivi müəllim aşkara çıxararsa şagirdin təlim fəaliyyətində çox böyük
nailiyyətlərə səbəb ola bilər.
Bəzən öyrəniləcək dərs şagirdlər tərəfindən o qədər diqqət cəlb edir ki, onlar materialı əla
qiymət almaq üçün yox, istədikləri üçün yaxşı öyrənməyə çalışırlar. Bu cür şagirdlər üçün
sevdikləri dərs elə onlar üçün daxili mükafata sahibdir və onları öyrənməyə təhrik edir.
Bu cür daxili motiv şagirdlərin günlərlə dərs çalışmaqlarına kömək edə bilmir. Xüsusilə
bu cür motiv ibtidai sinifdən yuxarı siniflərə keçdikcə azalır. Buna görə də xarici motiv də
önəmli hesab olunur. Tədqiqatlar göstərir ki, xarici motivlərin daxili motivlər üzərində təsiri
ilə əlaqədar olaraq şagirdlərin edəcəyi dərs materialında maddi motiv mövzusunda diqqətli
olmaq lazımdı. Müəllim olaraq hər birimiz öyrətdiyimiz hər şeyi daxili yöndən
həvəsləndirməli, ehtiyac olmadıqda maddi motiv yaratmaqdan çəkinməliyik. Xarici motiv
şagirdləri öyrənmə fəaliyyətinə başlamağa təhrik edə bilər. Ancaq onlarda dərsə maraq
yarandıqdan sonra şagirdlər xarici motivdən uzaqlaşdırılmalıdır. Bütün bunlara rəğmən qeyd
etmək lazımdır ki, daxili motiv yaradılan şagirdlərlə bərabər təhrik olunmayan şagirdlər də
olur. Ona görə də həm daxili həm də xarici motivlərdən istifadə etmək daha effektli nəticə
verə bilər.
Dərsdə istifadə olunan təlim prosesi yetərincə daxili motivi artırmağa yönəlməlidir. Xarici
motiv olsa belə daxil motiv həmişə artırılmalıdır. Psixoloqların fikrincə, daxili motivi
aşağıdakıları həyata keçirməklə artırmaq olar.
Marağı
qorumaq

Daxili motiv

Həvəs
yaratmaq

Fərqli
metodlarda
n istifadə
Öyrəniləcək materialın şagirdlər üçün
necə önəmli olduğunu göstərmək üçün (əgər

mümkünsə) onları materialın maraqlı və qeyri-adiliyinə inandırmaq lazımdı. Şagirdlərin
səviyyələrinə uyğun nümunələr çəkmək daha effektli ola bilər. Daxili motivi artırmaq üçün
həmçinin onlara tapşırığı necə etməkdə sərbəstlik vermək daha yaxşı ola bilər. Məsələn,
maddələr mövzusu haqqında esseni cütlərlə və ya fərdi şəkildə yaza bilər.
Marağı qorumaq. Şagirdlərdə yaradılan bu daxil motiv uzun müddətli olması üçün marağı
qorumaq və bunu üçün isə fərqli metodlar seçilməlidir. Əsasən fənn müəllimləri şagirdləri
təəccübləndirəcək üsullardan istifadə etməyə çalışırlar. Məsələn bir kimya müəlliminin istilik
effekti mövzusunda şagirdlərə spirtə batırılmış 1 dolların yanma istiliyindən danışsa bu
onlarda mütləq yanma istiliyi haqqında marağı artıracaq.
Müəllimlər həmişə çalışmalıdır ki, şagirdlərdə daxili motivi artırsın, həmçinin öyrənmək
üçün xarici motiv də önəmlidir. Çünki hər mövzu hər şagird üçün eyni maraq kəsb etmir.
Bütün bu deyilənlərdən aydın olur ki, təlimin inkişafının təməli motivasiyadır.
Məqalənin aktuallığı. Şagird və tələbələrin təliminin inkişafında motivlər mühüm rol
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oynayır. Bu motivlərin daha dərindən nəzərdən keçirilməsi baxımından məqalə aktual
əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yeniyetmə və gənclərin zehni fəaliyyətinin daha da artırılması
məqsədilə təlim oyunlarının prinsiplərinin təhlilini məqalənin elmi yeniliyi hesab etmək olar.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrantları istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. M.Ə. Həmzəyev. Pedaqoji psixologiya. Bakı: Maarif, 1991.
2. Ə.Əlizadə, H.Əlizadə. Pedaqoji psixologiya. Bakı, 1992.

Роль мотивов в развитии обучения

С. Мамедова

Резюме
Учебная деятельность школьников должна формироваться так, чтобы эта была для
них не обязанностью, а смыслом понятия радости жизни. В развитии обучения роль
познавательного интереса также большой. Вместо того, чтобы дать большой материал
надо у них создать такой мотив, и чтобы они без помощи учителя заинтересовались
предметом и получили дополнительную информацию. Современная учебная система
организуется на основе этих целей.
S. Mammadova

The role of motivations in development of education
Summary
The education activity of students must organize such that this is not only a liability, it
also becomes the delight of realize of the word. The role of cognitive interest is great in the
development of education too.
Instead of teach a lot of materials to learners, must create such as motivation that, they can
interested in the same subject and can get extra information without help or support of teacher.
The modern education system arranged based on this purposes.
Redaksiyaya daxil olub: 22.12.2017
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Açar sözlər: təlim, tərbiyə, universitet, motiv, idrak prosesləri, intellekt, tələbat, əxlaq,
qabiliyyət, estetik, şəxsiyyət, effekt, əqli fəaliyyət, elmi dünyagörüşü, məsuliyyətlik hissi,
iradi keyfiyyəti, professional təfəkkür, ustanovka, psixoloji, pedaqoji, diskussiya
Ключевые слова: обучение, воспитание, университет, мотив, познавательные
процессы, интеллект, потребности, нравственность, способности, эстетическое,
личность, эффект, умственная деятельность, научное мировоззрение, чувство
ответственности, волевые качества, профессиональное мышление, установка,
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sense of responsibility, quality of thought, professional thinking, masterpiece, psychological
and pedagogical discussion
Təlim və tərbiyə sözlərinin mənasının müxtəlifliyinə baxmayaraq, tələbələrin təlim və
tərbiyə prosesi vəhdət təşkil edir. Şəxsiyyətin formalaşması və inkişafi bu qarşılıqlı prosesin
iki tərəfidir. Tərbiyənin nailiyyəti hissləri, intellektual qabiliyyətləri, estetik tələbatı və zövqü,
fiziki keyfiyyətlərinin inkişafını təmin etməkdən ibarətdir. Təlim və tərbiyənin vəhdətini
həyata keçirdikdə yaş, sosial psixoloji xüsusiyyətlər, tələbələrin fərdi qabiliyyətləri, onların
təlimə münasibətini nəzərə almaq lazımdır.
Universitet tələbələri - digərləri ilə müqayisədə intellektual qabiliyyətlərə malik, yüksək
inkişaf etmiş insanlardır. Onların mənəvi dünyası, idrak qabiliyyətləri, əxlaq və fiziki
keyfiyyətləri gələcəkdə yüksək nailiyyət əldə etməsinə müsbət təsir edir. Tələbələr təhsil,
tərbiyə alaraq yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi yetişir. Gələcəyə yönəlmə, sosial sərbəstliyi
qazanma istəyi tələbələrdə ixtisasa yiyələnmə prosesini sürətləndirir. Ona görə də mühüm
olan məqam təlim və tərbiyənin vəhdətini vacib saymaqdır. Sosial professional idraki
motivlər tələbələrin təlimə şüurlu münasibətini gücləndirir və şəxsiyyət kimi formalaşmasına
təkan verir.
Tələbələrin şəxsiyyət kimi inkişafında əsas məqam onların öz üzərində çalışmalarıdır.
Tələbə öz biliklərini genişləndirərək, yeni bacarıq və biliklər qazanaraq daxilən əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişir, öz qabiliyyətlərini, mənəvi tələbatlarını inkişaf etdirir və bununla güclü və
möhkəm xarakterə yiyələnir. Tələbədə tərbiyə və özünütəhsil istəyi aktivləşmirsə təlim və
tərbiyə gözlənilən nəticəni vermir.
Tələbənin özünün hazırlığı - kitab oxuması, çoxlu sayda tapşırıqlar etməsi - baş vermirsə
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ən maraqlı, məzmunlu mühazirələr belə yaxşı mütəxəssis hazırlaya bilməz. Mahiyyətcə
tələbənin təhsili - müəllimlərin tələbənin təlimini təşkil etməsindən və tələbənin özünütəhsil
qabiliyyətindən asılıdır. Təhsil - əslində özünü təhsil deməkdir.
Qanunauyğun haldır ki, xarici təsirlər insana onun fikirləri, təhsili, əhval ruhiyyəsi,
təcrübəsi vasitəsilə təsir edir. S.L. Rubinşteyn qeyd edirdi ki, bizə həyatda təsir edən hər bir
hadisə həmişə əvvəlki yaşantılarımız və fikirlərimizlə bağlıdır. Tələbənin malik olduğu fərdi
keyfiyyətlərin, cari motivlərin və psixi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması effektiv pedaqoji
təsirdir (s.178).
Tələbənin şəxsiyyətinin inkişafının daxili səbəbləri onun psixikası, davranışının motivləri
və fərdi keyfiyyətləri ilə əlaqədardır. Onların ifadəsi və dəyişilməsi üsulu tələbənin
şəxsiyyətin inkişaf qanunauyğunluqları ilə müəyyən olunur.
Müxtəlif inkişaf etaplarının nəzərə alınması vacibdir. Tərbiyə etapların sürətlənməsinə və
ya azalmasına təsir edə bilər, amma onları görməzdən gələ bilməz. Psixi proseslər və
keyfiyyətlər, müxtəlif tələbələrin psixi inkişafinda fərqli şəkildə inkişaf edə bilər. Ali
məktəbdə tərbiyənin və təlimin nəticəsi tələbənin fərdi münasibətindən, seçdiyi ixtisas,
kollektivə, özünə və tədrisə marağından asılıdır. Ona görə də mütəxəssisin yetişdirilməsində
optimal xarici şəraitdən başqa həm də daxili, yəni tələbə şəxsiyyətinin inkişafının daxili
qanunauyğunluqlarını nəzərə almaqla şərait yaradılmalıdır. Bu faktor təlimin və tərbiyənin
məqsədyönlü və planlı həyata keçirilməsi üçün vacibdir. Pedaqoji təsirin forma və məzmunu
təlim və tərbiyənin məqsədlərinə, tələbənin fərdi və sosial xüsusiyyətlərinə cavab verdikdə
effektivdir.
Tələbənin yaş və digər xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, keyfiyyətli təlimin (bilik,
bacarıq və qabiliyyətlər) və tərbiyənin (dünyəvi və əxlaqi inkişaf, iradənin möhkəmlənməsi,
tələbə üçün vacib olan professional keyfiyyətlər) vəhdətinin effektivliyinin artırılmasına
imkan verir. Pedaqoji ədəbiyyatlarda universitet təlim və tərbiyəsinin prinsipini məktəb
prinsipləri ilə eyniləşdirirlər. Universitet təlim və tərbiyəsi spesifikdir, məktəb prinsiplərindən
başqa burada aşağıdakı kimi prinsipləri ayıra bilərik:
— universiteti bitirdikdən sonra praktik iş üçün vacib olanları öyrətmək;
— tələbələrin yaş, sosial psixoloji, fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq;
— təlim və tərbiyənin professional istiqaməti;
— təlimin elmlə, ictimaiyyətlə və istehsal fəaliyyəti ilə əlaqələndirilməsi.
Təlimdə və təhsil prosesində tələbə aktiv olmalıdır ki, onu fəaliyyətə sövq edən müsbət
motivlərin formalaşdırılması yaransın. Tərbiyəedici üçün tədris tərbiyə materialının planından
başqa onun şəxsi keyfiyyətlərini formalaşdıran fəaliyyət də proqramlaşdırılmalıdır. Tələbənin
gələcək peşəsi üçün qazanılmış bilik, bacarıq və keyfiyyətlər yararlı olmalıdır. Məhz aktiv
tətbiqi fəaliyyət tələbənin təlimə, kollektivə, özünə münasibətini formalaşdırır. Bunun
sayəsində gələcək mütəxəssisin şəxsiyyəti formalaşır.
İnkişaf və təhsil heç bir insana təbiətdən verilmir və ya məlum deyil. Təlim və tərbiyə ilə
tanış olmaq istəyən bir şəxs onu öz fəaliyyəti, öz zəhməti vasitəsi ilə əldə edə bilər. Xaricdən
yalnız həvəsləndirici təsirlər qazanmaq olar. İnsanın öz gücü ilə əldə etmədiyi heç nə onun
deyil.
Tələbənin yaradıcı fəaliyyəti reprudiktiv fəaliyyətdən başlayır və bu özlüyündə bir neçə
mərhələ keçir. Yaradıcı aktivliyin ən yuxarı pilləsi tələbənin sərbəst şəkildə problemi qoya
bilməsi, optimal variantı axtarması və həllini tapmasında özünü göstərir. Bu o deməkdir ki,
universitet təlimi, tələbələri, gələcəyin mütəxəssisini qarşılaşacağı professional, təşkilati və
digər problemli situasiyaların həllinə hazırlamalıdır.
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Gələcək mütəxəssislərin təlim və tərbiyəsinin fasiləsiz və mürəkkəb proses olan vəhdətini
təşkil etmək müəllim fəaliyyətinin qanunauyğun tələbinə aiddir. Müvəffəqiyyətlə tədris və
tərbiyə etmək istəyən hər bir müəllim prosesin mahiyyətini bilməli və onu idarə etməyi
bacarmalıdır. Tələbə tədris qrupunun tərkibini, tələbənin fərdi xüsusiyyətlərini, tədris
tapşırıqlarına münasibətini nəzərə alaraq müəllimlər tədris, tərbiyə işində ən effektiv üsul və
qaydaları seçib ən düzgün pedeqoji qərar verirlər.
Müəllim tərəfindən müxtəlif pedaqoji priyomlar və texniki vasitələrlə yaradılan
“problemli təlim” prinsipi yeni bilik və bacarıqların yaradılmasında perspektivlidir. Məsələn
tədris oyunları – məzunların professional oyunlarının modelinin qurulmasında problemə
yönəlmiş təlimin təşkilinin özünəməxsus formasıdır. Problemə yönəlmiş təlimin ən
məqsədyönlü texnologiyası didaktik oyun olmalıdır.
Praktika həmişə müəllimlərin qarşısında belə bir sual qoyur: pedaqoji, psixoloji
faktorlardan necə effektiv istifadə etmək və mənfi halları necə aradan qaldırmaq olar
(psixoloji baryerin yaranması, təlimə formal münasibət və s.)?
Müəllim təlim və tərbiyənin vəhdətinin və qarşısına qoyduğu məqsədin reallaşdırılması
üçün bunları etməlidir: gələcək mütəxəssis üçün vacib olan şəxsi keyfiyyətləri, bu
keyfiyyətlərin tələblərə və inkişafın qanunauyğunluqlarına cavab verdiyini, təlim və
tərbiyənin real məqsədlərini müəyyənləşdirməlidir. Ayrı-ayrı fənlərin ustanovkaları siyasi,
elmi və psixopedeqoji əlavələrin deduksiyaları deyildir. Ustanovkalar müəyyən fəndə mövcud
olan tərbiyəedici imkanlar vasitəsilə yaradılır. Bu funksiyaları bir-birinə qarşı qoyaraq biz
fənnin məqsədi və mütəxəssisin yetişdirilmə sistemindəki rolu haqqında dəqiq təsəvvür əldə
edə bilərik. Bu analizin əsasında “elmin əsaslarının mənimsənilməsi” deyil, tələbənin təlim və
tərbiyəsinin məqsədlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi durur. Bu müəyyənləşmə verilən
fənnin tədrisi prosesində əldə oluna bilər. Təlim tədris prosesində belə yanaşma pedaqoqa
gələcək mütəxəssis şəxsiyyətinin keyfiyyətlərinin yetişdirilməsinə kömək edir. Hər bir fəndə
tərbiyə edici imkanların uğurla istifadəsi pedaqoqun tələbədə yetişdirməyə vacib bildiyi bilik
və keyfiyyətləri formalaşdırır. Buraya dünyagörüşü, əxlaqi, estetik, fiziki keyfiyyətlər aiddir.
Məqsədlə bağlı ustanovkalar özündə bu və ya digər fənlə bağlı fənn tədrisinin mahiyyətini
və xüsusiyyətlərini əks etdirməlidir. Bu, həmçinin müəyyən fənnin təsiri altında şəxsiyyətin
inkişafında baş verə biləcək dəyişiklikləri öncədən müəyyən etməklə sıx bağlıdır. Müəllimlər
məqsədlə bağlı ustanovkaları, perspektivləri düzgün müəyyən etsələr çox asan bir şəkildə
müxtəlif metod və üsullardan öz peşələri üçün vacib olanları seçə biləcəklər.
Kafedranın əməkdaşları, fənlərin məqsədlə bağlı ustanovkalarını birgə işləyib hazırlasalar
onlar çox effektiv şəkildə tədris tərbiyə imkanlarından istifadə edə bilərlər. Bu da öz
növbəsində təlimi tərbiyə ilə birləşdirməyə və tələbə şəxsiyyətinin formlaşdırılmasına təsir
edəcək.
Hər bir peşə ona yiyələnmək üçün qarşısında böyük tələblər qoyur. O, məqsədyönlü, çevik,
sürətli və dəqiq olmalıdır.
Tələbələrin professional təfəkkürünün formalaşması üçün əvvəlcə onların bilik və
dərketmə qabiliyyətini gücləndirmək lazımdır, hansı ki, gələcəkdə təlimlə bağlı məsələlərin
həlli üçün bu əvəzolunmazdır. Bilik o zaman insan mənsubiyyətinə çevrilir ki, o şəxsi
münasibət prizmasından keçir və “şəxsi məna” kəsb edir. Amma bu gücləndirmə xüsusi
olmalıdır. Biliklərin və anlayışların sadə qavranılması kifayət deyil. Ona görə ki, təfəkkür
əldə olunan biliklə hazır ki, vaxtda qəbul olunan biliyin məqsədyönlü birliyini təklif edir.
Məsələn, mühəndis üçün hazırlığın etibarlı təyinatı üçün qurğunun və ya mexanizmin necə
qurulması barədə bir bilik kifayət etmir. Hər bir detalı və hissəni yoxlamaq üçün gözə az
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dəyən dəyişiklikləri müqayisə etmək və qiymətləndirmək lazımdır.
Qoyulan məsələyə yaradıcı yanaşma, əldə olunan biliyin düzgün şəkildə
istiqamətləndirilməsi olmadan mümkün deyil. Cari informasiyanın hər tərəfli analizi onun
fərqli istifadə yolları ilə müqayisə olunur. Buna görə də tələbələr üçün peşə fəaliyyəti
sahəsində əqli qabiliyyətin təhlili, sintezi, ümumiləşdirilməsi, təsnifatı, qiymətləndirmə
bacarıqlarının inkişaf problemlərinin həllinin praktikləşdirilməsi zəruridir. Məqsədyönlü
təlimlər və yaranan mühüm problemlər, tələbələrin təfəkkürünün mütəmadiliyini və
effektliyini artırır (məsələlərin müəyyən olunmuş vaxtlarda həlli).
Professional təfəkkürün formalaşmasında, tələbələrin aldığı yüksək təhsil və subyektlərin
təhlili əsas götürülür. Məsələn, tədqiqatlar onu göstərir ki, texniki fənlər üzrə təhsil alan
tələbələr (1-ci kurs), humanitar fənlər üzrə təhsil alan tələbələrə nisbətən psixoloji baxımdan
daha az şifahi intellektə malikdir.
Professional aktivlikdə əhəmiyyətli və xarakterik olanın mənimsənilməsi, iş vəzifələrinin
orijinal həll yollarının tapılması ümumi strukturun formalaşmasından ayrıla bilməz. Bu
struktura müqayisə etmək, analiz etmək, sintez əməliyyatlarının həyata keçirilməsi,
mücərrədləşdirilməsi, konkretləşdirilməsi, təsnifatı, geniş səfərbərlik şablonunun qarşısının
alınması, xüsusi məlumatlara uyğun yaradıcı bilikləri daxildir.
Universitetdə tədris prosesində professional düşüncənin formalaşması müəllimdən onu
tələb edir ki, o tələbələrə nəinki faktların mənimsənilməsi, obyektlərin vizual xüsusiyyətləri,
məzunların əmək bazarında baş verən hadisələrin öyrənilməsi, həm də bu faktları
sistemləşdirərək qiymətləndirməli və müzakirə edilməlidir. Düşüncənin formalaşması o
deməkdir ki, müəyyən biliklərin əsasında tələb olunan formanın öyrənilməsi və istifadə
olunması tələbələrin aktiv fəaliyyətini təmin edir. Əməliyyat proseslərinin təkmilləşdirilməsi,
düşüncənin növləri və formaları həmçinin əqli keyfiyyətin professional fəaliyyətin məsələlər
ilə mütənasib olunmasından asılıdır. Məsələn, riyaziyyat müəllimi izah etdiyi mövzunun
xüsusiyyətlərini və tələbələrin təfəkkürünü necə hesab edir. Zəruri olaraq ilk əvvəl tələbələr
ali riyaziyyat məsələlərinin həllində düşüncə prosesinin qanunlarını bilməlidir.
Psixologiyada iki əsas düşüncə aspektinə baxılır: məhsuldar və qeyri-məhsuldar.
Məhsuldar düşüncənin fəaliyyəti ilə yaranan aktivlik evristik aktivlik adlanır, bu təfəkkür
prosesləri də evristik proses adlanır. Qeyri-məhsuldar təfəkkür yeni strategiya yaratmır bu
proses əvvəlcədən bilinən yollarla gedir.
Buna görə də istehsal və elmi fəaliyyət məhsuldar təfəkkürün birbaşa iştirakı olmadan
edilə bilməz. Buna görə də riyaziyyatın tədrisini elə qurmaq lazımdır ki, tələbələrin
təfəkkürünün evristik proseslərinə ən yaxşı töhfələrin versin.
Tələbələrdə evristik düşüncə prosesinin formalaşdırılması, məsələnin həllinə
istiqamətlənmiş evristik sual-proqram ardıcıllığından istifadəsinə təşviq edir.
Tələbələrin imtahana psixoloji hazırlığı daimi lazımdır: onun ardıcıllığının, tələblərinin,
qiymətləndirmə kriteriyalarının, suallara yaradıcı cavablarının hazırlığının formalaşmasının
aydınlaşdırılması və s. Müəllimin imtahana psixoloji hazırlığı tələbələrə obyektiv yanaşmanın,
onların fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, biliklərin yoxlanmasının mükəmməlliyi və
hərtərəfliliyi, subyektivizm və volyuntarizmin qarşısını almağın formalaşması ilə ifadə edilir.
İmtahandan əvvəl müəllim hər bir tələbənin təhsilinin gedişi barədə informasiyaları cəmləyir,
mümkün qiymətləri proqnozlaşdırır.
Müəllim özünü uzunmüddətli işə kökləyir, xeyirxahlıqla hazırlaşır, diqqətini azaltmadan
yetişdirmələrinin cavablarını oxuyur, özünün imtahan qəbul etmə təcrübəsi və əməkdaşlarının
təcrübələrini analiz edir, metodiki ədəbiyyatı nəzərdən keçirir. Özünün fərdi xüsusiyyətlərini
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bilərək müəllim mühazirə materialından istifadə etməyən, lakin ədəbiyyat mənbələrinin
öyrənilməsi əsasında dərin və yaradıcı cavab yazan tələbəyə qarşı tənqidi şəkildə qərar qəbul
edir.
Müəllimlər bəzən səhv edirlər. Belə ki, semestrlə müqayisədə, imtahan zamanı tələbələrin
bilik səviyyəsinə gözlənilmədən tələbatları artır ki, bu da bir qayda olaraq, tələbələrdə
müəllim barəsində mənfi fikirlərin meydana gəlməsinə gətirib çıxarır.
Son illərdə ölkəmizin qabaqcıl ali təhsil müəssisələrində çox vaxt semestr ərzində bir neçə
dəfə tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi sistemindən istifadə olunur. Ona görə ki,
tələbələr imtahanlardan keçərək semestr ərzində onların əməyinə müəllimlərin təxmini
qiymətini bilsinlər. Tələbələrin qiymətləndirilməsi, semestrin müəyyən dövründə onların
bütün işlərinin keyfiyyətinin ictimai qiymətləndirilməsidir. Qiymətləndirmə üçün əsas, hər
şeydən əvvəl, tələbənin cari hazırlıq səviyyəsi, kollektivdə onun hərəkəti və ictimai işi hesab
edilir.
Tələbələrdə - nəzəri və praktiki məsələlərin həllində (xüsusilə də öz ixtisasları üzrə) öz
orijinallığı, dəqiqliyi və rahatlığı ilə səciyyələnən peşəkar yönlü yaradıcı düşüncəni
formalaşdırmaq lazımdır.
Müstəqil düşüncənin inkişafı ali məktəbin ən mühüm vəzifələrindən biridir. Onun həlli
zamanı insanın müstəqil düşüncəsinin müxtəlif təzahürlərini, xüsusilə də, onun təkcə hər
hansı yeni problemi həll etmə qabiliyyətini deyil, həm də bu problemləri müstəqil görmə
qabiliyyətini də nəzərə almaq lazımdır. Problemi görə bilməmək – təhsil materialının
mənimsənilməsində formalizmin nəticəsidir. Bu da ondan ibarətdir ki, tələbə müxtəlif elmi
məsələlərin sadəcə konkret məzmununu yadda saxlayır, ancaq onların nədən ibarət olduğunu
görmür. Əgər həll olunan məsələ tələbənin özü tərəfindən aşkar olunubsa bu əqli fəaliyyətin
yüksək səviyyəsi ilə bağlıdır, bu zaman biliklərin əldə edilməsi yaradıcı yolla gedir və onları
daha yüksək keyfiyyətlə təmin edir. Bu zaman mənimsənilmiş biliklərin əsasını qavrayış deyil,
xarici - praktiki və yaxud daxili - əqli fəaliyyət təşkil edir.
Tələbələrin idraki fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi metodu kimi problemli vəziyyətlərin
yaradılmasından istifadə edirlər.
Problemli vəziyyətin həllini müxtəlif yollarla aparmaq olar: mustəqil tədqiqat yolu (ilk
öncə verilmiş məsələ ilə bağlı tapşırıq və məsləhətlər verilir) və ya verilmiş məsələnin həlli
üçün zəruri olan məlumatları sahibinə bildirərək. Ancaq istənilən halda məchulun axtarışı bu
cür vəziyyətlərdə yeni biliklərin mənimsənilməsi prosesi ilə üst-üstə düşür. Müəllimin rolu
yaranmış suallara cavabların axtarılması prosesinin idarə edilməsindən ibarətdir.
Burada artıq mənimsəmə prosesinin ümumi qanunauyğunluqlarından biri - şəxsiyyətin
intellektual aktivliyi ortaya çıxır. Əgər müəllim tələbələrə müəyyən mövzu üzrə ardıcıl
qoyulmuş problemli tapşırıqlar sırasının necə həll edildiyini göstərirsə, onda o bununla
gələcək mutəxəssislərə problemi axtarmaq və həll etməyi öyrədir, yəni onları elmi
tədqiqatların aparılmasına hazırlayır.
Tələbənin təlim zamanı peşəkar düşüncəsi onun elmi dünyagörüşünün inkişafı,
məsuliyyətlilik hissi, iradi keyfiyyəti, şəxsiyyətin peşəkar yönləndirilməsi, gələcəkdəki işinin
real şəraitinə yaxın şərtlərdə iş təcrübəsinin toplanması ilə daha yüksək səviyyəyə qalxır.
Tələbənin təlim və tərbiyəsi - onların psixikasına və fəaliyyətinə təsir etməkdir, biliklərlə
və bacarıqlarla silahlandırmaqdır. Bunun əsasında tələbənin psixikasında hərtərəfli inkişaf baş
verir. Təlim və tərbiyə gələcək peşəkarın formalaşmasında əsas rol oynayır. O, tələbənin elmi
dünyagörüşünə, intellektual qabiliyyətinin aktivliyinə və başqa keyfiyyətlərinə təsir edir.
Təlimdə psixologiyanın vəzifəsi yalnız effektli biliyin, bacarığın öyrənilməsi deyil, hətta
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tələbənin təlim, tərbiyə prosesində psixoloji inkişafıdır.
Beləliklə, təlim prosesində tərbiyə məsələlərinin həlli üçün tələbələrin fərdi, psixoloji, yaş
və sosial psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaq labüddür. Bundan başqa müasir mütəxəssis
üçün metodoloji və professional hazırlıq, psixoloq və tələbələrin qarşılıqlı fəaliyyəti vacibdir.
Tələbə şəxsiyyətinin uğurlu formalaşdırılması, pedaqoji və psixoloji ustalıq, tədrisi
ideyayönlü etmək və fənnin tərbiyəedici imkanlarının yaradıcı şəkildə istifadəsi təlim və
tərbiyənin vəhdətinin vacib şərtidir.
Məqalənin aktuallığı. Tələbələrin təlim və tərbiyə prosesi vəhdət təşkil edir. Şəxsiyyətin
formalaşması və inkişafinda əhəmiyyətli rol oynayan bu qarşılıqlı prosesin psixoloji
mahiyyətinin öyrənilməsi baxımından məqalə aktual hesab olunmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, mövzunun işlənilməsi zamanı
məktəb prinsiplərindən başqa, tələbələrdə təlim və tərbiyənin vəhdətinin psixoloji mahiyyətini
özündə ehtiva edən digər prinsiplərdən də istifadə olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar da istifadə edə bilərlər.
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Я. Велиева, К. Казимова

Психологическая сущность единства обучения
и воспитания студентов
Резюме
В статье подробно рассматривается проблема важнейших основ успеха в
практической деятельности знаний, умений и навыков студента как будущего
специалиста. Внешне эта система проявляется в своевременном выполнении
полученных заданий, точной и безупречной деятельности. Наряду с этим
профессиональные навыки основываются на высоких мотивах, определенных
нравственных и психологических качествах. Потому формирование знаний, умений и
навыков, наряду с формированием личности в целом должно совпадать друг с другом.
Проблема в статье рассматривается именно в указанном ракурсе. Здесь также
рассматривается роль обучения и воспитания в формировании личности студента.

280

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

281

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

Y. Veliyeva, K. Kazimova

The essence of the psychological unity of training and
education of students
Summary
The article discusses that the knowledge, skills and habits that are responsible for the
future expertise of a student are a very important prerequisite for success in his professional
practice. Absolutely this system shows itself in the precise and impeccable activities of the
specialist in the creative realization of the tasks. At the same time, professional skills are
based on the high motivation, moral and psychological qualities of the specialist. Therefore,
the article summarizes the overall coincidence of the formation of knowledge, skills and
habits with the formation of the student's personality. The article also outlines the role of
education and upbringing in student identity.
Redaksiyaya daxil olub: 12.02.2018
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Test imtahanın təşkil olunma metodu kimi
Aydan Əsədova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: nadyaesed@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
Açar sözlər: test, imtahan, növ, metod
Ключевые слова: тест, экзамен, типы, метод
Key words: test, exam, type, method
Müasir psixodiaqnostikanın metodları keyfiyyət baxımından iki cür təsnif olunur:
formalaşdırılmış və az formalaşdırılmış. Formalaşdırılmış metodlardan biri kimi də test
metodu qiymətləndirilir. Test ingilis dilində yoxlamaq, sınaq etmək, imtahan etmək kimi
tərcümə edilir. Test bir və ya bir neçə qısa tapşırıq yolu ilə üzərində sınaq aparılanın
özünəməxsus keyfiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi, onun inkişafının gedişini, səviyyəsini,
maksimum informasiya toplanması üçün istifadə edilən standartlaşdırılmış ölçü metodudur.
Testləşdirmə standart sual və tapşırıqlar vasitəsi ilə şəxsi keyfiyyətlərin ölçülməsi üçün
istifadə edilən psixoloji diaqnostika metodudur. Testləşdirmənin üç başlıca səhəsi vardır: 1)
təhsildə - tədris proqramının mürəkkəbliyini və təlim müddətinin müəyyənləşdirilməsi; 2)
istehsal sahəsinin inkişafı, mürəkkəbliyi və sürətini müəyyənləşdirmək, eləcə də kadrların
peşə hazırlığı və seçilməsinin həyata keçirilməsi; 3) sosiodiaqnostik proseslərin sürətlənməsi
məqsədi ilə psixoloji məsləhətlərin verilməsi. Testləşdirmə eyni zamanda fərdin inkişaf
səviyyəsi, bilik, bacarıq və şəxsi keyfiyyətlərini üzə çıxarmaq məqsədilə keçirilir.
Testləşdirmə üç mərhələdən ibarət olaraq təşkil olunur: 1) testin seçilməsi; 2) testləşdirmənin
keçirilməsi; 3) nəticələrin təhlili. Hər üç mərhələnin keçirilməsi və hazırlanması təbii ki,
yüksək ixtisaslı, hazırlıqlı peşəkar mütəxəssislər tərəfindən aparılmalıdır.
Testləşdirmənin kökləri, yaranma tarixi çox qədimlərdən başlamışdır. P.X. Dyuba göstərir
ki, hələ testləşdirmədən üç min il əvvəl qədim Çin imperiyasında xidməti vəzifələrə qəbul
edərkən istifadə olunmuşdur. Qədim yunanlar isə testlərdən təlim proseslərində istifadə
edirdilər. Bu testlər fiziki və intellektual vərdişlərin qiymətləndirilməsi üçün keçirilirdi.
Sokrat metodunun özüdə ilkin testləşdirilməyə aid ola bilər. Orta əsrlərdə Avropa
universitetlərində elmi dərəcələrin və adların verilməsi zamanı da testlərdən istifadə edilirdi.
Bununla belə, testləşdirilmənin ilkin başlanğıcı kimi alimlər XIX əsri göstərirlər. XIX əsrin
əvvəllərində ruhi xəstələrə və əqli cəhətdən geri qalmış insanlara humanist münasibət
göstərilməsi barədə fikirlər meydana çıxdı. Halbuki bu vaxta qədər həmin xəstələr təhqir
olunur hətta öldürülürdü. XIX əsrin əvvəllərində əqli və ruhi cəhətdən xəstə olanların
intellektinin səviyyəsinin müəyyən olunması lazım gəldi. Bu barədə ilk olaraq fransız həkimi
İ.D. Eskizolun xidmətlərini qeyd etmək lazımdır. O, ilk dəfə olaraq əqli cəhətdən geri qalmış
insanların müxtəlif səviyyəsini və növlərini müəyyən etmişdir. Burada idiotizmdən normaya
yaxın olan səviyyələr meydana çıxdı.
Məşhur ingilis bioloqu Frensiz Qalton isə testləşdirmənin bioloji faktorlara əsasən
tədqiqini apardı. Burada irsi faktorların əsaslanaraq valideynləri, bacı və qardaşları yaxın
qohumları öyrənməklə antropometrik ölçməni müəyyənləşdirdi. Qalton intellektin inkişaf
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səviyyəsini belə yəni, onun aşağı səviyyədə, orta və yaxud da yuxarı səviyyədə olmasını belə
irsi faktorlar əsasında olduğunu qeyd edirdi. Frensis Qalton Çarlz Darvinin doğma xalası oğlu
idi. Bu baxımdan da o, darvinizm nəzəriyyəsini yaxından öyrənərək onu qəbul edərək
intellektin varislik nəzəriyyəsini yaratmışdır.
Avropada alman psixoloqları xüsusi testlər vasitəsi ilə hafizənin, italyan psixoloqu D.
Ferrari patalogiyanın öyrənilməsi ilə bağlı testlər hazırladılar. Bütün bunlarla yanaşı testlərin
hazırlanması A. Bine və T. Simonun adı ilə bağlıdır. Onlar ilk dəfə olaraq 1904-cü ildə BineSimon şkalasını müəyyənləşdirdilər. Bu şkala intellektual inkişafın müxtəlif yaş dövrlərinə
əhatə edirdi. Bundan sonra kiçik və böyük qruplar üçün testlər hazırlanmağa və istifadə
olunmağa başlanıldı.
Testlərin fərqləndirici xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, onlar yoxlanılanlardan düzgün
cavab almaq, müəyyən edilmiş qısa tapşırıqlar formasıdır. Bütün sorğular, proyektiv metodlar,
psixofizioloji metodların tətbiqi zamanı tam düzgün cavablar alınmır. Testlər də müxtəlif
əsaslara görə qruplaşdırılır. Bunlar içərisində testlərin forma və məzmuna görə bölgüsü xüsusi
yer tutur. Formasına görə testlər fərdi və qrup şəkilli, şifahi və yazılı, blanklaşdırılmış, əşyavi,
texniki və ya kompyuterli, verbal və qeyri-verbal olur. Fərdi testlər eksperimentatorla
yoxlanılan şəxsin təkbətək, bilavasitə qarşılıqlı əlaqəsi metodudur. Qruplarla test eyni
zamanda bir neçə insanla təşkil oluna bilir. İlk dəfə ABŞ-da 1917-ci ildə I Dünya
müharibəsində iştirak edən hərbçilərin psixologiyasının öyrənilməsi üçün qrup testləri
işlənildi. Yerksin rəhbərliyi ilə yaradılan komissiya çox qısa bir müddətdə hərbi xidmətə
çağırılmış 500 minə qədər hərbçinin intellektual inkişaf səviyyəsini , onların hərbi xidmətə
etmələrini, kimlərin zabitlik kurslarına göndərilməsini müəyyənləşdirilməli idilər. Qrup şəkilli
testlərin mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, proses zamanı yoxlanılanla bilavasitə qarşılıqlı
anlama, fərdlərlə əməkdaşlıq etmək onlarda maraq oyatmaq, onu həyata keçirmə imkanı
olmur. Şifahi testlərdə yoxlanılan fikrini həm sərbəst şəkildə, həm də istənilən formada ifadə
edə bilər. Yazılı testlərdə isə yoxlanılan fikrini test dəftərində, yaxud da xüsusi hazırlanmış
blanklarda yazılı şəkildə ifadə edir. yazılı testlərin də həmçinin açıq və qapalı formaları
mövcuddur.
Testlərin aşağıdakı növləri vardır: müvəffəqiyyət testi, intellek testləri, kreativlik testi,
şəxsiyyət testləri, proyektiv testlər.
Müvəffəqiyyət adı altında qruplaşdırılan testlər adətən təlim və peşə müvəffəqiyyəti
testləri və ya didaktik testlər də adlandırırlar. Təlim müvəffəqiyyəti testləri ayrı-ayrı fənlər
üzrə mənimsənilmiş konkret biliklərin səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə xidmət edir. Bu
testlər nəticələrin dəqiqliyi və etibarlılığı baxımından bal sistemi ilə biliklərin
qiymətləndirilməsindən daha dəqiq və obyektivdir. Müvəffəqiyyət testləri təhsil
müəssisələrində şagirdlər və tələbələr tərəfindən mənimsənilmiş biliklərin səviyyəsini, tədris
planı, proqramları və dərslikləri, habelə təlim metodlarını, ayrı-ayrı tədris edən müəllimləri,
bütövlükdə pedaqoji kollektivlərin fəaliyyətinin səmərəliliyini və nəticələrini
qiymətləndirməyə imkan yaradır. Müvəffəqiyyət testləri intellekt testlərindən fərqlənir.
Müvəffəqiyyət testləri mənimsənilmiş konkret biliyin, bacarıq və vərdişlərin diaqnostikasını
nəzərdə tutduğu halda, intellekt testləri analogiya, təsnifat, ümumiləşdirmə apara bilmək və s.
kimi əqli əməliyyatların inkişaf səviyyəsini aşkara çıxarmağa yönəlmişdir. Müvəffəqiyyət
testinə daxil edilmiş suallara cavab vermək üçün sınanılan şəxsin konkret faktları, tarixləri və
s. bilməsi zəruridir. Yaxşı hafizəyə malik olan hazırlıqlı və çalışqan şagird çətinlik çəkmədən
qoyulan suala düzgün həll variantını müəyyənləşdirə bilər. Əgər şagirdə məntiqi mühakimə
qabiliyyəti, təfəkkür əməliyyatları formalaşmamışdırsa, onun intellekt testləri üzərində iş

284

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

zamanı bir sıra çətinliklərlə qarşılaşacağı təbiidir. Şagirdlərin ayrı-ayrı fənlər üzərində təlim
fəaliyyətinin diaqnostikasının keçirilməsində istifadə olunan müvəffəqiyyət testlərinə daxil
edilən sual və tapşırıqlar ilbəil yeniləşdirilir və onları əsasən təcrübəli müəllimlər tərtib edirlər.
Psixoloq isə bir mütəxəssis kimi iştirak etməli, tələb olunan formal qaydalara tam əməl
edilməsinə və testlərin yararlığının və etibarlığının təmin olunmasına zəmanət verilməlidir.
Adətən ayrı-ayrı test fənlərə aid müvəffəqiyyət testləri vahid test batareyalarında birləşdirilir
və təlim müvəffəqiyyətinin həm ümumi nəticələri, həm də təmayülü haqqında məlumat əldə
etməyə imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, Müvəffəqiyyət testlərinin tərtib edilməsi digər
testlərə nəzərən xeyli asan olsa da, onların tərtibində bir sıra zəruri norma və qaydaların
gözlənilməsi vacibdir. Belə ki, testə qoyulan suallar aydın və dəqiq olmalı, proqram üzrə
keçirilmiş bütün təlim materiallarını əhatə etməli, əsas anlayışların, qaydaların, qanun və
qanunauyğunluqların mənimsənilməsi və s. kimi səviyyəsi haqqında məlumatların əldə
edilməsinə təminat yaratmalıdır. Müvəffəqiyyət testlərinin tərtibində bir sıra qaydalar ciddi
sürətdə nəzərə alınmalıdır. İmtahanın təşkil olunmasında istifadə olunan müvəffəqiyyət
testlərinə verilən bu tələblər olduqca vacibdir:
— test ikinci dərəcəli terminlərlə, mexaniki hafizəyə əsaslanan detallar ilə
yüklənilməməlidir.
— suallar dəqiq, qısa və birmənalı olmalıdır;
— elmdə mübahisə doğuran məsələlər testə daxil edilməməlidir;
— sualın birinin cavabı digərinin cavabının tapılmasına kömək etməməlidir;
— hər bir tapşırığa aid cavab variantları düşündürücü, tapmaca xarakterindən uzaq
olmalıdır;
Test tapşırıqları öz məntiqi strukturuna görə də müxtəlif ola bilər:
— "nə", "harada", "kim", "nə vaxt" modeli üzrə faktoloji suallar;
— "nədən ötrü", "niyə", "nə üçün" ? tipli funksional xarakterli suallar;
— "nədən", "hansı" hissələrdən ibarətdir? tipli struktur xarakterli suallar;
— buraxılmışları yerinə qoyun tipli konseptual xarakterli suallar.
Biliyin inkişaf səviyyəsini ölçmək üçün tətbiq olunan müvəffəqiyyət testləri yazılı və
şifahi formada tətbiq olunur. Yazılı müvəffəqiyyət testlərindən xüsusi tapşırıqların yerinə
yetirilməsi vasitəsi ilə ümumi məlumatlılığın müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə istifadə olunur.
Belə testlər bir qayda olaraq sifariş əsasında tərtib olunur, xüsusi blanklarda yerləşdirilən
suallar seriyasından ibarət olur. Hal-hazırda Respublikamızda ali və orta ixtisas məktəblərində
qəbul zamanı istifadə olunan müvəffəqiyyət testləri buna misal ola bilər. Yazılı müvəffəqiyyət
testlərinin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlar eyni vaxtda yüzlərlə şəxsi test sınağından
keçirməyə imkan verir.
Yazılı testlərdən fərqli olaraq şifahi testlərdə suallar seriyası şifahi və yaxud da müsahibə
formasında qoyulur. Onlar tətbiq baxımından xeyli asandır. Nəticələri qısa müddətdə
müəyyənləşdirmək imkanı verir. Gənclərin peşələr üzrə müxtəlif təhsil müəssisələrində
yerləşdirilməsi məqsədi ilə geniş istifadə olunur. Hal-hazırda inkişaf etmiş xarici ölkələrdə
250-dən çox peşə üzrə belə testlər işlənilir. Peşə müvəffəqiyyəti testləri nəticələrin
obyektivliyi, tətbiqinin sadəliyi baxımından əhəmiyyətlidir və müxtəlif peşə sahələrində
çalışan işçilərin attestasiyasının, vakant yerlərin tutulması üçün müsabiqələrin keçirilməsində
və ixtisas dərəcələrinin verilməsində artıq xeyli müddətdir ki, uğurla tətbiq olunur.
İmhanın keçirilməsi zamanı tətbiq olunan testin düzgün olması və zərər vurmaması üçün
bir sıra qaydalara əməl olunması olduqca vacibdir. Hətta Amerikan Psixoloqlar Assosiasiyası
testlərdən istifadə olunması və yayılması ilə bağlı olaraq "psixoloqun etik normaları" kimi
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qaydalar qəbul etmişlər. Buradakı prinsiplərdən biri də testin nəticələrinin razılaşdırılmadan
yayılmasıdır, hansısa mətbuatda çap olunması və s. kimi halların aid olunması. Bu kodeksdə
tələblərdən biri kimi qərərsizlik, zərər vurmamaq, məxfiliyin qorunmasından ibarətdir. Testin
keçirilməsində nəzarətçilərin səriştəlili, peşəkarlığı nəzərə alınmalıdır. Bu həmdə ona görə
vacibdir ki, testlərdən səhv istifadə edilməsin. Hətta müxtəlif aspektli testlərin keçirilməsi
üçün fərqli təsnifatlar aparılmalıdır. Məsələn ayrı-ayrı fərdlərin intellekt testlərinin, eləcədə
şəxsiyyətin keyfiyyəti ilə bağlı testlərin keçirilməsi üçün mütəxəssisdən ən azı psixoloji
hazırlıq və kurs keçməsi tələb olunur. Tələbələr test keçirdikləri zaman onların üzərində
səriştəli mütəxəssisin nəzarəti lazımdır.
Uşaqlarla keçirilən testlər bir qədər çətinliyi ilə seçilir. Onlara keçiriləcək test barədə
əvvəlcədən xəbər vermək lazımdır. Hətta belə bir eksperimentdə keçirilmişdir ki, iki qrup
ayrılır. Onların birinə qabaqcadan test olunacaqları barədə məlumat verildiyi halda digər
qrupa isə məlumat verilmir. Nəticə də isə birinci xəbər verilən qrupun testdən əldə etdikləri
nəticələri digər xəbər verilməyən qrupun əldə etdikləri nəticələrdən daha yüksək olmuşdur.
Belə ki, uşaqların emosional sferalarının zəif olması ilə əlaqəli olaraq onlara qabaqcadan
xəbər verildikdə onlar özlərini daha rahat və hazırlıqlı hiss etmiş olacaqlar. Eləcədə testin
rahat keçirilməsi üçün əlverişli və uyğun şərait təşkil olunmalıdır. Onların diqqətlərinin
yayındıracaq halların qarşısını əvvəlcədən almaq lazımdır. Uşaqlarla hansısa xüsusi psixoloji
testlər keçirilən zaman valideynlərin razılığı alınmalıdır. Kiçik yaşlı uşaqların testlərinin
nəticələri barədə onların valideynləri məlumatlandırılmalıdır. Eyni zamanda məktəb
müəllimləri və psixoloqlar bilavasitə onlara aid olan məsələlər barədə məlumatlandırıla
bilərlər. Əgər lazım gəlsə və qarşılıqlı razılığa əsasən alınmış nəticələr birlikdə müzakirə edilə
bilər.
Məktəbdə müxtəlif pedaqoji tapşırıqları tətbiq etmək üçün adətən test formasından istifadə
edilir. Bu cür tapşırıqlar həm öyrətmə, həm də nəzarət xarakterli daşıya bilir. Öyrətmə
tapşırıqları, testləri böyük öyrətmə potensialına malik olduğundan öyrənənlər və öyrədənlər
tərəfindən geniş istifadə olunur. Nəzarət tipli tapşırıqlar, testlər öyrədənlər və tədris prosesinə
nəzarət edən qurumlar tərəfindən tədrisin müəyyən bir mərhələsində və ya tədris prosesi başa
çatdıqdan sonra öyrənənlərin hazırlıq səviyyəsinin və strukturunun diaqnostikası, hazırlığın
kəmiyyət və keyfiyyətinin yoxlanılması üçün tətbiq edilir.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə istər ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul, istərsə
də bu təhsil müəssisələrində semestr imtahanlarının test üsulu ilə keçirildiyini və bu prosesin
imtahanların obyektivliyinə, şəffaflığına xidmət etdiyini nəzərə alsaq, məqalə aktual hesab
olunmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə testləşdirmənin
yaranma tarixindən söhbət açılmaqla yanaşı, onun standartları və fərqləndirici xüsusiyyətləri
də göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin rəhbərləri, müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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А. Асадова

Тест как метод организации экзаменов
Резюме
Метод тестирования очень популярен. Учителя могут легко использовать тест,
когда хотят сдавать экзамен. Каждый тест является правильным ответом. Оценка
оценивает уровень знаний ученика.
A. Asadova

Test as method of to be organizing
Summary
The method of test is famous a lot. When teachers would like to exam, they will use this
method so easy. There is one right answer of every test. Tests can measure of education level
of students.
Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2018
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Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinin psixoloji xüsusiyyətləri
Nübar Əmirli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: nubemir@gmail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., L.M. Qurbanova,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
Açar sözlər: mənəvi tərbiyə, yeniyetmələrdə mənəvi tərbiyə, mənəvi mədəniyyət,
yeniyetmələrdə ailə tərbiyəsi.
Ключевые слова: нравственное воспитание, нравственное воспитание подростков,
нравственная культура, семейное воспитание подростков.
Key words: moral education, moral education in adolescents, spititual culture, family
education in teenagers.
Yeniyetməlik dövrünə uşaq kimi girən fərdin bu dövrdən yeniyetmə olaraq çıxması gözlənilir.
Əvvəldən həmişə uşaq olaraq xarakterizə edilərkən indi yetkin olaraq qəbul ediləcək. Bu da onu
göstərir ki, keçid dövrü çox dava-dalaşlı keçəcək. Valideynlərin vəzifəsi isə yeniyetmənin bu
səylərini anlayıb onlara dəstək olmaq və bu dövrün ən az ziyanla keçməsinə kömək etməkdir.
Tərbiyə - insanın şəxsiyyətinin inkişafına, onun müasir mədəni dünyagörüşünün
formalaşmasına və müəyyən baxışların yaranmasına yönəlmiş məqsədyönlü professional bir
fəaliyyətdir. Tərbiyə təlim-tədris müəssisələrində xüsusi təlim almış mütəxəssislər tərəfindən
şəxsiyyətin formalaşması və yaranması məqsədilə hazırlanmış prosesdir.
Mənəvi tərbiyə isə insanın harmonik inkişafını təmin edən həyati dəyərləndirməni şəxsdə
formalaşdırmaqdır. Mənəvi tərbiyə insanın işlərinə və fikirlərinə ali məqsəd verən qürur,
səmimiyyət və məsuliyyət hisslərini tərbiyələndirir.
Mənəvi tərbiyə ailə tərbiyəsinin tərkib hissəsidir. Məhz bu gün müasir ailəmizdə elmimədəni dünyagörüşünə malik olan, bəşəri və milli mənəvi dəyərləri mənimsəyən və hər
zaman hər yerdə yüksək mədəni davranış nümunəsi etdirən uşaqlar tərbiyə olunmalıdır. Onlar
vətənini, xalqını və insanlarını dərin məhəbbətlə sevsin, xalqın mənəvi dilinə, dininə,
bayrağına, himninə, gerbinə, adət-ənənələrinə hörmət etsin və onlara həmişə sadiq olsun.
Mənəvi mədəniyyət mənəvi tərbiyənin nəticəsi olaraq mütəmadi olaraq inkişaf prosesində
olmalıdır. Beləki, mənəvi mədəniyyət daha çox əməldir, fəaliyyətdir. Bu prosesdə də əsas
vəzifə ailənin üzərinə düşür.
Mənəvi tərbiyə çoxsahəli proses olmaqla yanaşı həmdə mürəkkəb prosesdir. Mənəvi
tərbiyə bir neçə xüsusiyyətlərdən asılıdır. Onlara aşağıdakıları aid etmək olar:
1) yaş xüsusiyyətləri;
2) fərdi xüsusiyyətlər;
3) milli xüsusiyyətlər.
Bu xüsusiyyətlər bir-biri ilə kompleks vəhdətdədir. Beləliklə, burada yaşlılar, valideynlər,
yaşıdlar, ətraf mühit də əhəmiyyətli olaraq öz təsirini göstərir. İlk növbədə uşaq və
yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsi onların valideynlərlə qarşılıqlı münasibətlərindən asılıdır.
Yeniyetməlik dövründə yeniyetmə şəxsiyyətinin inkişafında başlıca istiqamət tutan valideynin
özünün də mövqeyi onun hansı sosial qrupa daxil olmadan, yeniyetmənin qız və ya oğlan
olmasından çox asılıdır.
Mənəvi tərbiyə həmçinin milli xüsusiyyətlərlə də birbaşa sıx bağlıdır. Başqa sözlə desək,
hər bir xalq öz övladlarında özünə mənsub olan keyfiyyətləri formalaşdırmağa çalışır.
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Qeyd edək ki, yeniyetməlik yaş dövrü digər yaş dövrlərindən əsaslı şəkildə fərqlənir.
Bunun əsas başlıca səbəbi isə “cinsi fərqlərin” tamamilə inkişafı ilə bağlıdır. Yeniyetməlik
yaş dövründə oğlan və qızlarda anatomik-fizioloji, həmdə psixoloji cəhətdən “öz yerlərini
tutmuş” olurlar. Buda həmin dövrdə yeniyetmələrin “böhran” keçirməsi ilə əlaqəlidir.
Yeniyetmələrdə özünüqiymətləndirmə ilə yanaşı özünü başqaları ilə müqayisə etmə
meylidə əmələ gəlir. Nəticədə isə yeniyetmə özünün “mən”ini bir növ kəşf edir. Mənlik
şüurunun formalaşması da özünüdərketmədən fərqli deyildir.
Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsi kor-koranə, öz-özünə deyil, özünütərbiyə, özünüdərk,
sistemli tərbiyə işi, özünün güclü və zəif tərəflərin dərk etmək yolu ilə yaranır, formalaşır.
Yeniyetməlik yaş dövründə şagird münasibətlər sisteminə daha fəal şəkildə daxil olur.
Həmçinin təlim fəaliyyəti yeniyetmənin şüurlu davranış və fəaliyyətinə təsir edir. Müəllim və
valideynlərlə, yaşlıları və yoldaşları ilə ünsiyyət yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinə güclü təsir
edən amillərdəndir.
Mənəvi tərbiyənin mühüm vəzifələrindən biri də yeniyetmələrdə şərəf və ləyaqət
hisslərinin formalaşdırılmasıdır. Beləliklə, bu istiqamətdə işlər ilk növbədə erkən yaşlarda
qızlarla aparılması və daha sonra yeniyetmə yaş dövründə daha da qüvvətləndirilməsi
vacibdir. Qeyd edək ki, şərəf və ləyaqət hissi insanın mənəvi simasını, daxili “mən”ini təsdiq
edən əsas əxlaqi dəyər və əxlaqi meyarlardır. Belə deyə bilərik ki, “şərəf” anlayışı mənəvi
anlayış olub insanın davranış və fəaliyyətinin müəyyən xalq cəmiyyət tərəfindən bəyənilməsi,
təsdiqlənməsi və qiymətləndirməsidir. Yeniyetmələrdə cəmiyyətimiz üçün qiymətli mənəvi
dəyər sayılan şərəf və ləyaqət hisslərinin inkişaf etdirilməsi cəmiyyətimiz üçün vacibdir. Şərəf
və ləyaqət hisslərinin tərbiyə olunmasında əsas aktuallıq mənəvi amillərin rolunun artmasıdır.
Yeniyetmənin öz şəxsi xüsusiyyətlərinə maraq yaranması ilə özünü qiymətləndirməsi şərəf və
ləyaqət hissinin formalaşmasına əsas təsir göstərir.
Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsində təlim də əsas yer tutur. Belə ki, təlim fəaliyyətinin
mürəkkəbləşməsi, fənlərinin sayının artması deyil, müəllimlərin dərs üslubu həmçinin
şagirdlərə münasibəti ilə bağlıdır. Yeniyetmələrin təlim prosesində tərbiyənin mahiyyəti
məktəblinin elmlərin əsaslarına şüurlu şəkildə yiyələnməsi ilə bağlıdır. Bununla belə təlim
fəaliyyətində tərbiyənin digər mahiyyəti idrak qabiliyyətlərinin və maraqlarının inkişaf
etdirilməsindən ibarətdir. Bunlar şagirdlərin mənəvi-iradi keyfiyyətlərini, həyata baxışlarını
və dünyagörüşünü, cəmiyyətdə baş verən norma və qaydaların mənimsənilməsinə kömək edir
və insan idrakının öyrənilmələri fəaliyyət və təlimlə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir.
Həmçinin yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinin sıx bağlı olduğu sahələrdən biri də əmək
tərbiyəsidir. Əmək - cəmiyyətin və fərdin tələbatlarını ödəmək üçün maddi və qeyri-maddi,
məqsədyönlü fəaliyyət sahəsidir. Əmək tərbiyəsi, indiki dövrdə xeyli dəyişilmiş, yeni
məzmun kəsb etmişdir. Buda təkcə yeniyetmələrdə deyil, yaşlı adamlarda da özünü göstərir.
Bir çox valideynlər yeniyetmələri əməkdən ümumiyyətlə azad etmək istəyirlər. Onlar elə
hesab edirlər ki, yeniyetmələr hələ uşaqdır, əməklə məşğul olmağa kifayət qədər vaxtları var.
Bir qrup valideyndə var ki, uşağını yəni yeniyetməni təlimdən ayırır əməyə (işə) cəlb edirlər.
Lakin bu iki halda səhvdir. Bu hallar yeniyetmənin mənəviyyatına təsir edir hətta
yeniyetmənin mənəviyyatını pozur.
Qeyd etmək lazımdır ki, ailədə böyüməkdə olan yeniyetmənin tərbiyə prosesində ailədə
valideynlərin istifadə etdiyi tərbiyə üsulları belə, ailə münasibətlərinin tərbiyə səmərəliliyini
əvəz etmir. Ailə münasibətlərinin rolunun nəzərə alınmaması yeniyetmənin tərbiyəsində yol
verilən nöqsanlar içərisində xüsusi yer tutur. Bəzi ailələr var ki, onlara verilən mənəvi
tələblərlə valideynlərin öz əməlləri heç də uyğun gəlmir. Valideynlərin ailə təəssürratlarında
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eyni dərəcədə iştirak etməməsi, bu əsasda yaranan söz-söhbətin və münaqişələrin uşaqlarda
kişilik və qadınlıq haqqında təsəvvürlərin formalaşmasına mənfi təsir göstərir. Uşaqların
qarşılıqlı münasibətlər sistemini çətinləşdirən əsas proseslərdən biri də tərbiyəvi təsirlərin
vəhdətdə olmasıdır.
Yeniyetmələrin ailə tərbiyəsində yol verilən əsas nöqsanlardan biridə onların ailə
münasibətlərində rolunun nəzərə alınmamasıdır. Yəni valideynin uşağa verdiyi mənəvi tələblə
əməlinə uyğun gəlmir. Ailədə valideynlərarası münaqişə kişilik və qadınlıq haqqındakı
təsəvvürlər də mənfi təsir göstərir. Bütün bu tərbiyəvi təsirlərin bir-biri ilə əlaqəli olmaması
yeniyetmələrin münasibətlər sisteminin inkişafına mənfi təsir göstərir.
Bütün bunlarla yanaşı valideynlər uşaqların qabiliyyətini üzə çıxarmalıdır. Çox vaxt
valideynlər yeniyetmələrin öz maraq və meyllərinə uyğun olmayan sahəyə yönəldirlər. Burda
onların həmin peşədəki müvəffəqiyyət səviyyəsinin aşağı olmasına gətirib çıxarır.
Bəzən valideynlərin yeniyetmələrlə söhbəti güzəran söhbətinə çevrildiyi üçün bu
yeniyetmələrdə ünsiyyət problemi yaradır. Buna görə də, valideynlər çalışmalıdır ki,
yeniyetmələrin dünyagörüşünü artıran onların şəxsiyyət kimi formalaşmasına səbəb olan
söhbətlər etsinlər. Valideynlər yeniyetmələrlə daha çox vaxt keçirsə bu onların həm ünsiyyət
qurmasına, həm valideynlərlə yaxın olmasına, pis əməllərdən uzaq olmasına səbəb olur.
Həmçinin valideynlər yeniyetmələrin asudə vaxtının, gün rejiminin düzgün nəzarət etməlidir
və onların boş vaxtlarında maraq və meyllərinə uyğun işlərə yönəltməlidir. Çünki
yeniyetmələr elə bir yaş dövründədir ki, onlar nə qədər boş qalarsa bir o qədər mənfi işlərə
yönələr. Bundan başqa, həmçinin yeniyetmənin kollektivdə nüfuzu aşağı olması da onun pis
işlərə meyl göstərməsinə səbəb olur. Çünki bu yaşda əsas əlamət kollektivdə uşağın oynadığı
roldur. Həmçinin bu yaşda yeniyetmələr valideyndən çox yaşıdlarıyla vaxt keçirməyi
xoşlayırlar. Valideynlər yaşlı uşaqlarla tək valideyn kimi deyil, həm də dost kimi ona yaxın
olmalıdır ki, o, öz problemlərini dostları ilə yox valideynlərlə bölüşsün.
Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsində məktəbində rolu böyükdür. Burada yeniyetmənin
müəllimləri ilə, psixoloqla, sinif yoldaşları ilə qarşılıqlı münasibəti onun şəxsiyyət kimi
formalaşmasında böyük rol oynayır. Çünki insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühitin,
qarşılıqlı münasibətlərin rolunu qeyd etməmək mümkün deyil. Belə deyə bilərik ki, mənəvi
tərbiyə şagirdlərin şəxsiyyətinin formalaşmasında böyük rol oynayır. Əsas burada
ümumbəşəri dəyərlərdən və milli zəmindən istifadə edilməlidir. Uşaqların yeniyetməlik yaşı
dövründə onların real həyatı, iqtisadi durumu mənəvi tərbiyə zamanı nəzərə alınmalıdır və
bunlar bir-biri ilə vəhdət təşkil etməlidir.
Qeyd edək ki, məktəbdə həyata keçirilən mənəvi tərbiyə sahələrinə aşağıdakılar aiddir:
1. Şagirdlərdə ilk növbədə mənəvi şüuru formalaşdırmaq: Mənəvi şüuru formalaşdırmaq
dedik də isə pisliyi, xeyirxahlıq və bədxahlıq, yaxşını pisdən ayrıd etməyi bacarmaq, mənəvi
şüur, milli mənlik və s. hisslərini formalaşdırmaq nəzərdə tutulur.
2. Şagirdlərdə mənəvi hisslər yaratmaq: Mənəvi hisslər deyərkən isə, vicdan, namus, borc,
inam, məsuliyyət, vətənpərvərlik və s. hissləri əsas götürülür.
3. Şagirdlərdə mənəvi mövqe formalaşdırmaq: yəni çətin məqamlarda insanlara hörmət,
yardım göstərmək və s. hissləri.
4. Şagirdlərdə mənəvi sima formalaşdırmaq: Mənəvi sima deyərkən kinli olmaq,
tolerantlıq, dəqiqlik cəsurluq, mədəniyyət və nəzakətlilik və s. nəzərdə tutulur.
5. Şagirdlərdə mənəvi davranış formalaşdırmaq: Vətənə, xalqa xidmət etməyə hazır olmaq,
mənəvi davranış nümunələrindən qərar çıxarmaq, insanlarla xeyirxah münasibətdə olmaq və s.
Qeyd edək ki, şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi və cinsi tərbiyəsinin bir sahəsi onların əxlaq
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tərbiyəsi nəzəriyyələrində formalaşmış və inkişaf etmişdir. Yeniyetmələrin ailə həyatına
hazırlaşmasının əsasını cinsi tərbiyə təşkil edir. Cinsi tərbiyə - hər hansı məlumatın, biliyin,
anlayışın oğlan və qızlara verilməsi demək deyil, onlarda ilk növbədə ağıllı, gözəl qarşılıqlı
münasibətləri tərbiyə etməkdən ibarətdir. Yeniyetməlik dövründə uşaqların cinslərarası
münasibətlər zamanı mənəvi mədəniyyətə, həmçinin əxlaq normaları əsasında inkişaf
etdirilməsi cinsi tərbiyənin əsasını təşkil edir. Yeniyetməlik elə bir yaş dövrüdür ki, onlarda
sinir sistemi çox kövrək olur və onlara edilən hər hansı kobudluğa, hörmətsizliyə dözə
bilmirlər, tez öz kövrəkliklərini bildirirlər. Belə ki, valideyndən, yaşlılardan yeniyetmə qız və
oğlanların həyatının müstəqilliyini qəbul edib, onlarla mədəni şəkildə və səbrlə rəftar etmək
lazımdır. Bu isə yeniyetmələrdə böyüklərə qarşı inam hissinin yaranmasına gətirib çıxarır.
Onlar valideynlərlə, yaşlılarla hər hansı məsələ haqqında məsləhətləşmək, hətta sual vermək
istəyi yaranır. Yeniyetməni danlayıb tənbeh etmək üçün cinsi tərbiyəni kiçik qayğıkeşə
çevirmək heç də düzgün deyil. Bu halı yeniyetmədə elə aparmaq lazımdır ki, yeniyetmə özü
düzgün qərar verə bilsin.
Əsasən bu dövrdə valideynləri həyəcanlandıran əsas səbəblərdən biri də oğlanların qızlarla
dostluğudur. Hər kəsə məlumdur ki, məhz ilk sevgi yeniyetməlik yaşlarında başlanır və
valideynlər də bu dövrdə çətinlik qarşısında qalırlar, onlar bilmirlər ki, uşaqlarının bu təbii
xoşbəxtliyini qorusunlar ya da onların şüuruna arxalanıb hər bir şeyi öz ixtiyarlarına
buraxsınlar. Əgər valideyn uşaqların yeniyetməlik yaşına qədər onların cinsi tərbiyəsi ilə
məşğul olmayıbsa, bu zaman yeniyetməlik yaş dövründə yeniyetmənin özünü necə
aparacağını əvvəlcədən demək mümkün olmayacaq. Yeniyetmələrdə psixi travmalar, pis
əhval-ruhiyyələrin iz buraxması məhz onlarda cinsi inkişaf zamanı yaranan pozuntularla
birbaşa əlaqəlidir. Yeniyetmələr müəyyən çətin vəziyyətə düşdükdə bir-birilə məsləhətləşməli,
daha ağır hallar baş verdik də isə həyat təcrübəsi olan valideynlərindən, yaşlılardan məsləhət
almaq üçün müraciət edə bilərlər.
Məqalənin aktuallığı. Mənəvi tərbiyə dedikdə yeniyetmənin hər hansı bir işində,
fikirlərində qürur, səmimiyyət və s. hisslərinin tərbiyə olunması nəzərdə tutulur.
Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsi ailə tərbiyəsindən başlanır. Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsi
ailədən başlasa da onlarda vətənpərvərlik hissləri, vətənin himninə, bayrağına, gerbinə
hörmətlə yanaşma və s. hisslər təlim zamanı formalaşır və onların gələcək həyatında reallaşır.
Müasir dövrdə bu hisslərin formalaşması da həm müəllim, həm valideyn yeniyetmənin
həyatında xüsusi rol oynayır. Valideynin yeniyetmələrlə keçirdiyi vaxt, yeniyetmənin mənəvi
tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Belə ki, valideynlər yeniyetmələrlə ünsiyyət qurduqda
onlarla güzəran söhbətləri yox daha çox dünyagörüşü, adət-ənənələr və s. mövzularda söhbət
aparması yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsini formalaşdırır. Məktəb şəraitin də isə müəllimlər
yeniyetmələrdə vətənpərvərlik hisslərini, milli-mədəni dəyərlərimizi və s. hissləri
formalaşdırmağı çalışmalıdır. Bu xüsusiyyətlərin formalaşması, həyata keçirilməsi valideyn
və müəllimlərin yeniyetmələrlə keçirdiyi işin vəhdətdə olmasını əsas götürür.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yeniyetməlik dövrü uşaqlıqdan yetkinliyə doğru bir keçid dövrü
olaraq qəbul edilir. Buna görə də yeniyetməlik dövrünü bir xaos - üsyan dövrü olaraq da
adlandıra bilərik. Bu dövrün özü də ətrafında bir döyüş yaratmağa hər zaman hazır olacaq. Bu
döyüşün məqsədi məhz yetkin olmaqdır.
Yeniyetməlik dövrünə uşaq kimi girən fərdin bu dövrdən yeniyetmə olaraq çıxması
gözlənilir. Əvvəldən həmişə uşaq olaraq xarakterizə edilərkən indi yetkin olaraq qəbul
ediləcək. Bu da onu göstərir ki, keçid dövrü çox dava-dalaşlı keçəcək. Valideynlərin vəzifəsi
isə yeniyetmənin bu səylərini anlayıb onlara dəstək olmaq və bu dövrün ən az ziyanla
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keçməsinə kömək etməkdir. Məqalənin elmi yeniliyi də məhz qeyd etdiyimiz bu keçid
dövrünün xarakterik cəhətlərini göstərməkdən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrantları istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2009.
2. Qəribəli Q.Ə. Yeniyetmələrlə aparılan psixoloji işin xarakteristikası. Bakı, Mütərcim, 2013.
3. Əliyeva G.B. Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsində cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə
alınmasının psixoloji əsasları: Psix.elm.nam. ...dis.avtoref. Bakı, 1996.
Н. Амирли

Психологические особенности нравственного
воспитания подростков
Резюме
Нравственное воспитание подростков формируется не самим собой, а путём
самовоспитания, самосознания, систематического воспитания и воспринимая свои
мощные и слабые стороны. Одной из основных тенденций в области нравственного
воспитания является формирование чувства чести и достоинства. Также одна из
областей которое связано нравственное воспитание это трудовое воспитание. В области
нравственного воспитания подростков роль школы также большой. Здесь отношение
подростка со своими учителями, одноклассниками, психологом играет большую роль в
формировании его как личности.
Важно отметить, что одна из областей нравственного и полового воспитания
школьников формируется и развивается в теориях аморального воспитания.
N. Amirli

Psychological features os moral education in adolescents.
Summary
The moral education of adolescents is formed and formulated by blindly self-centered,
self-discipline, systematic education understanding of its strengths and weaknesses. One of
the important duties of moral education is to create the feelings of honor and dignity in
adolescents. Also, one of the fields where the moral education of adolescents is closely related
is labor education. The role of the school in the spiritual upbringing of teenagers is also great.
Here, relationships with teachers, psychologists and classmates play a big role in shaping it as
a personality.
It should be noted that a field of moral education and sexual education of pupils has been
shaped and developed in their moral education theories.
Redaksiyaya daxil olub: 08.12.2017
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Yeniyetmələrdə natamamlıq kompleksinin
yaranma səbəbləri
Gülnur Abbasova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: abbasova_gulnur@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., L.M. Qurbanova,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
Açar sözlər: natamamlıq kompleksi, yeniyetmələrdə natamamlıq kompleksi, natamamlıq
kompleksinin yaranma səbəbi.
Ключевые слова: неполный комплекс, неполный комплекс подростков, причина
создание неполного комплекса.
Key words: incomplete complex, incomplete complex of teenagers, the reason for
creating an incomplete complex
Yeniyetməlik dövründə uşağa həm məktəb mühitinin, həm də ətraf mühitin güclü təsiri
vardır. Belə ki, onun dostluq etdiyi uşaqların fikirləri və ona olan təsir gücü valideynlərin
təsirindən çox güclüdür. Yeniyetmənin sosiallaşması üçün mütləqdir ki, onun özünə xas
dostluq qrupu və ya ətrafı olsun. Bəzən yeniyetmənin dostluq qrupunda özündən psixoloji və
fiziki cəhətdən daha güclü uşaqlara tabe olmasının şahidi oluruq. Uşağın bu qrupda özünü
gücsüz, zəif hiss etməsi onun özünəinamını zəiflədir. Özünəinamı olmayan uşaqlarda isə
natamamlıq kompleksi çox asanlıqla yaranır.
Yeniyetmədə natamamlıq kompleksinin yaranma səbəblərindən biri də məktəbdə təlim
materialının mürəkkəbləşməsi və onun bu materialı mənimsəməyə çətinlik çəkməsidir.
Natamamlıq kompleksinin bu yaranma səbəbi yeniyetmələrdə məktəbdən qaçma, dərs
oxumama, dərsə getmək istəməmə kimi özünü göstərir. Sözsüz ki, bu səbəbdə bir çox
amillərin təsir gücü vardır. Məsələn, bunları qruplaşdırmalı olsaq aşağıdakı kimi sistemləşdirə
bilərik:
1. Müəllimin uşağa olan münasibəti;
2. Yeniyetmənin sinif yoldaşlarına qarşı münasibəti;
3. Utancaqlıq hissi;
4. Sinif yoldaşları qarşısında pərt olma qorxusu;
5. Təlim materialını mənimsəyə bilməkdə çətinlik çəkməsi;
6. Fiziki görünüşündə olan dəyişikliklər;
7. Səsinin dəyişməsi və s.
Sadaladığımız bu səbəblər təlim prosesinin başlıca problemləri kimi müəllim və şagirdlər
qarşısında durur.
Yeniyetmənin müasir texnologiyalardan istifadəsi bəzən onun psixoloji vəziyyətinə təsir
edir. Məsələn, yeniyetmənin cib telefonunun və ya planşetinin olmaması, ondan istifadə edə
bilməməsi onun sinif yoldaşlarından çəkinməsinə, utanmasına, özünə qapanmasına səbəb olur.
Müasir zamanda cip telefonları cəmiyyətdə hər bir fərdin əvəzolunmaz vasitəsidir. Hətta,
məktəblilərin belə cip telefonundan istifadə etdiyinin şahidi oluruq. Apardığımız tədqiqata
əsasən deyə bilərik ki, yeniyetmələr arasında cib telefonu, planşetdən istifadə də dəb halı
almışdır və cip telefonun olmaması da onlar üçün çatışmazlıq kimidir.
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Apardığımız araşdırmalar nəticəsində deyə bilərik ki, yeniyetmələrin sosial şəbəkələrdən
fəal istifadə etməsi hər zaman onların inkişafına mənfi təsir göstərmir. Belə ki, yeniyetmələrin
internetdən boş vaxtlarında və səmərəli istifadə etmələri onların özünəinam və özünə hörmət
hislərini formalaşdırır. Lakin bu hal məqsədsiz və zamansız olduqda yeniyetmənin psixoloji
vəziyyətinə təsir edir.
Yeniyetməlik yaş dövründə baş verən həm fiziki, həm də psixoloji dəyişiklikləri aşağıdakı
kimi qruplaşdırılır (3,133):
1. boy artımı sürətlənir;
2. əzələ və sümüklər bərkiyir;
3. sifət cizgiləri dəyişir (böyüklərə oxşarlıq artır);
4. ürək və sinir sisteminin fəaliyyətində inkişafa uyğun dəyişikliklər baş verir;
5. immun sistemi daha aktiv fəaliyyətə keçir;
6. cinsi yetişkənlik baş verir;
7. inkişafı təmin etmək üçün orqanizmin minerallar və vitaminlərə qarşı tələbatı artır.
Yeniyetmənin psixoloji inkişafında baş verən dəyişikliklər (3,134):
1. idrak proseslərinin inkişafı aktivləşir;
2. dünyagörüşün inkişafı üçün zəruri olan məlumatların toplanmasına tələbat artır;
3. informasiya mübadiləsi sürətlənir;
4. ünsiyyətə tələbat artır;
5. yeniliklərə meyillilik artır;
6. özünütəsdiqə ehtiyac artır;
7. ətrafda baş verənlərə daha həssas və seçici yanaşılır;
8. müstəqil qərar qəbuluna meyillilik artır;
9. həqiqi müstəqillik uğrunda mübarizə aktivləşir;
10. yetkin düşüncə tərzinə keçid baş verir;
11. “real mən” kəşf olunur;
12. seksual məlumatlara maraq artır.
Yeniyetmələrdə müşahidə olunan psixoloji problemlərin ən populyarları (3, 134-135):
Uşaqlıqdan böyüklüyə keçidin yaratdığı çaşqınlıq səbəbindən yaşanan psixoloji narahatlıq;
şəxsiyyətdaxili və şəxsiyyətlərarası konfliktlərin yaratdığı psixoloji gərginlik; üsyanlara
tələbat; incikliyə meyillilik; əhvalların dəyişkənliyi; qətiyyətsizlik; utancaqlıq; aqressivlik;
təhdidlər (məsələn: istəyini həyata keçirtmək məqsədilə evi tərk etmək, suisidə cəhd və s.);
komplekslərin (məsələn: xarici görkəmdən narazılıq - dismorfofobiya, ünsiyyət, sosial status
və mövqenin müəyyənləşdirilməsi, iradi zəiflik və s.) yaratdığı depressiyalar; zərərli
vərdişlərə meyillilik.
Natamamlıq kompleksinin yaranmasında başqa bir səbəbdə yeniyetmənin məsuliyyət
hissinin tam formalaşmamasıdır. Yəni yeniyetmədə məsuliyyət hissinin olması və hər hansı
bir problemin öhdəsindən gəlmək bacarığı valideynlərin münasibətindən asılıdır. Belə ki,
ailədə valideynlər uşağın öhdəsinə hansısa bir işi tapşırmırlar və hətta, onun fəaliyyəti zamanı
qarşısına çıxan çətinlikləri də özləri həll edirlər. Bu da yeniyetmələrdə məsuliyyət hissinin
yaranmasının qarşısını alır. Özündə məsuliyyət hissi etməyən və özünəinamsız yeniyetmə
natamamlıq kompleksinə tez tutulur. Uşaq ailədə güvənilir və demokratik bir mühitdə
böyüyərsə onlarda həm məsuliyyət, həm də özünəinam hissi çox asanlıqla formalaşmış olar.
Yeniyetmələrin həmyaşıdları və ətrafdakılarla münasibəti onun dəyişən və mürəkkəb
psixoloji vəziyyətindən asılıdır.
İnsan psixologiyasının ən mürəkkəb dövrü olan yeniyetməlik elə bir yaş dövrüdür ki, onun
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gələcək həyatında da çox böyük təsir gücünə malikdir.
Bildiyimiz kimi, psixologiyada yeniyetmələr natamamlıq kompleksini çox vaxt fiziki
qüsurun nəticəsi kimi göstərilir. Yəni fiziki cəhətdən qüsuru olan yeniyetmə özünü psixoloji
cəhətdən də natamam hiss edir.
Yeniyetməlikdə natamamlıq kompleksinin yaranma səbəblərindən biri də cinsi yetişkənlik
kimi göstərilə bilər. Yəni yeniyetmə özündə olan psixi və fiziki cinsi dəyişikliklərdən utanır
və ətrafdakılardan gizlətməyə çalışır. Bu da özünəinam hissini zəiflədir. Beləliklə,
yeniyetmədə özünü natamam hissi formalaşır. Məsələn, qızlar sinələrinin böyüməsindən,
oğlanlar üzlərinin tüklənməsindən və s. utanırlar.
Prof. Ə.Ə.Əlizadə belə qeyd etmişdir: “Qızlarda qadın cinsi hormonlarının (ekstrogenlərin)
təsirilə bütün ikinci cinsi əlamətlər inkişaf edir: onlarda menstruasiya dövrü başlayır, tədricən
bədənin konturları yuvarlaqlaşır, dəri altı hüceyrələrdə piy yığınları artır, döş vəziləri
böyüyüb inkişaf edir və s.
Kişi cinsi hormonlarının (androgenlərin) təsiri ilə yeniyetmədə xarakterik əlamətlər
yaranır: oğlanların, necə deyərlər, bığ yeri tərləyir, səsi dəyişilir, cinsi məzmunlu röyalarla
müşayiət edilən pollyusiya halları müşahidə olunur...” (1, 30-31)
Yeniyetmədə olan bu fiziki cinsi dəyişikliklər ya sürətli inkişaf, ya da ləngimə nəticəsində
müəyyən özünəinamsızlıq hissini formalaşdırır, bu da natamamlıq kompleksinin başlanğıc
mərhələsi kimi qiymətləndirilir.
Cinsi yetişkənlik zamanı fiziki inkişafdan geri qalan yeniyetmələr həmyaşıdlarından
fərqləndiyi üçün özünü natamam hiss edir.
Yeniyetmələrdə natamamlıq kompleksinin yaranma səbəblərindən biri də valideynlərin
onlar üzərinə qoyduğu böyüklük vəzifəsidir. Belə ki, çox valideynlər övladının böyüməsi
zamanı onun qüsursuz və mükəmməl olacağını düşünür. Onlar bu zaman yeniyetmənin
psixoloji vəziyyətini nəzərə almırlar, əksinə ondan mükəmməl və uğurlu nəticələr gözləyirlər.
Məsələn, sən böyümüsən bu hərəkəti edə bilməzsən, səndən heç gözləməzdim, sənə
güvənirdim kimi valideyn tənqidləri bir başa yeniyetmənin özünəinam hissinə təsir edir.
Valideynin bu cür təsiri yeniyetmənin stressə düşməsinə səbəb olur. Yeniyetmədə olmayan
bəzi mükəmməl davranışların ondan istənilməsi onun psixoloji vəziyyətinə təsir edərək,
valideynlərinə qarşı da inamını itirir.
Yeniyetmələrdə natamamlıq kompleksinin bir səbəbi də nevroz xəstəliyidir. Nevrozdan
əziyyət çəkən yeniyetmələr özlərini qüsurlu, natamam və bacarıqsız hiss edirlər.
Natamamlıq kompleksi olan yeniyetmələr özünəinamsız olaraq, özlərinə tənqidi yanaşırlar.
Özlərinə həddən artıq tənqidi yanaşan yeniyetmələr ətrafdakılardan müxtəlif bacarıqlarına
görə üstün olsalar da özlərini bəyənmir və ətrafdan təcrid edirlər.
Natamamlıq kompleksi yeniyetmələrdə ətrafdakı insanları həm psixoloji, həm də fiziki
cəhətdən özlərindən üstün tuturlar. Məsələn, yeniyetmə qızlar çox vaxt özlərini çirkin sayırlar,
bu əksinə olsa belə. Yeniyetmə oğlanlar isə güclü və bacarıqlı olsalar belə, özlərini
həmyaşıdlarına nisbətən zəif hiss edirlər.
Bildiyimiz kimi, özünəinam hissi insana ətrafda baş verən hadisələrə pozitiv yanaşmaq
hissi yaradır.
Apardığımız araşdırmalara əsasən deyə bilərik ki, natamamlıq kompleksi uşaqlıqdan
formalaşmağa başlayır. Bildiyimiz kimi, uşaqların əsas aparıcı fəaliyyəti oyundur. Oyun
oynayarkən uşaqlar dünyanı dərk etməklə yanaşı, öz arzularını və həyatda edə bilmədiklərini
etməyə çalışırlar. Bir sözlə deyə bilərik ki, uşaqların oyun oynaması onların gələcəkdə
natamamlıq kompleksinə tutulmalarının qarşısını alır. Uşaqlar nə qədər çox oyun oynasalar və
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bu oyunlar onların həyati istəklərini əhatə etsə, onlarda bir o qədər düzgün inkişaf getmiş olar.
Oyunlarla yanaşı oyuncaqlarda uşaq həyatında əvəzsiz rola malikdir. Uşaqların istədikləri
oyuncaqların onlara alınmaması və ya oyun oynamasının qarşısının alınması uşaqlarda
özünəinamsızlıq və özünə qapanma halları ilə müşahidə olunur. Uşaqlar böyüdükdə onların
oyunlarının məzmunu da dəyişir.
Tədqiqatlar göstərir ki, yeniyetmələrdə natamamlıq kompleksinin yaranma səbəbi çox
sadə ola bilər. Uşaqlıqda az oyun oynamaq, yəni uşaq öz arzularını oyunlar vasitəsilə həyata
keçirə bilmədikdə, gələcəkdə natamamlıq kompleksinin inkişafına şərait yaratmış olur.
Həmçinin, uşaqlıqda istək və arzuları valideynlər tərəfindən nəzərə alınmayan yeniyetmələrdə
də natamamlıq kompleksi formalaşmağa başlayır.
Yeniyetmələrdə natamamlıq kompleksi bəzən uşaqlıqda arzularını oyunlarla gerçəkləşdirə
bilmədikdə onu real həyatda yerinə yetirməyə çalışırlar. Məsələn, oğlanlar uşaqlıqda döyüş və
ya müharibə xarakterli oyunlar oynayaraq bu hisləri reallaşdırmış olurlar. Əks halda
gələcəkdə ətrafdakılara qarşı zorakılıq halları nümayiş etdirirlər. Beləliklə, qeyd edə bilərik ki,
yeniyetmələrin zorakılığa meyl etməsi də natamamlıq kompleksindən irəli gələn psixoloji
problemlərdəndir.
Natamamlıq kompleksi olan yeniyetmələr arzularını həyata keçirə bilmədikdə, özlərinin
bacarıqsız və uğursuz olduqlarını qəbul edərək, pessimist olurlar. Yeniyetmələrdə natamamlıq
kompleksi ətrafdakılara qarşı paxıllıq və günahkarlıq hissinin yaranmasına səbəb olur.
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, yeniyetmələrdə natamamlıq kompleksinin yaratdığı
hislər çox güclü psixi təsirə malik olduğu üçün hər şeyin uğursuz olacağına inanırlar.
Məqalənin aktuallığı. Yeniyetmələrdə özünəinamsızlıq, özlərini natamam hiss etmə və s.
bu cür xüsusiyyətlər natamamlıq kompleksinin yaranma səbəblərini yaradır.
Mürəkkəb dövr olan yeniyetməlikdə yaranan natamamlıq kompleksi bir çox səbəblərdən
baş verir. Bunlardan ən başlıcası yeniyetmələrdə özünəinam hissinin zəif və ya heç
olmamasıdır. İstər dünyada, istərsə də Azərbaycanda yeniyetmələr arasında aktual psixoloji
problemə çevrilən bu kompleksin artma səbəbi müasir texnologiya və insanlararası
münasibətlərdən də çox asılıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik yeniyetmələrdə natamamlıq kompleksinin yaranma
səbəblərinin araşdırılıb, təhlil edilməsindən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrantları istifadə edə bilərlər.
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Г. Аббасова

В подростковом возрасте причины создание
незавершенного комплекса
Резюме
В статье показано, что одна из основ причины неполного комплекса подростков
усложнением учебного материала в школе и трудности с принятием этого материала.
Недостатки подростков, чувства неадекватности и т. д. являются причинами
формирования неполного комплекса.
Другой причиной формирования комплекса неполноты является отсутствие
ответственности подростка. Одной из причин рождения подросткового младенца
можно считать сексуальную взрослую жизнь. Одной из причин неадекватности
подростков в подростковом возрасте является ответственность их родителей.
Невроз является одной из причин бесплодия у подростков.
G. Abbasova

In adolescence, the reasons for creating an unfinished complex
Summary
The article shows that one of the foundations of the reasons for the incomplete complex of
teenagers is the complication of the educational material in the school and the difficulties with
the adoption of this material. Disadvantages of adolescents, feelings of inadequacy, etc., are
the reasons for the formation of an incomplete complex.
Another reason for the formation of a complex of incompleteness is the lack of
responsibility of the adolescent. One of the reasons for the birth of a teenage infant can be
seen as sexual adulthood. One of the reasons for the inadequacy of teenagers is the greatness
that parents put on them.
Neurosis is one of the causes of infertility in teenagers.
Redaksiyaya daxil olub: 08.12.2017
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Gənclərdə vətənpərvərlik hissinin
inkişafı və tərbiyə edilməsi
Səyyarə Hətəmli
Azərbaycan Dövlət Pedaqiji Universiteti
E-mail: shetemli21@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., L.M.Qurbanova,
psixol.ü.f.d., dos.M.C.İsmayılova
Açar sözlər: gənclər, dövlət, şəxsiyyət, özünüdərk, tərbiyə, qəhrəmanlıq
Ключевые слова: молодежь, состояние, личность, идентичность, взрастить,
геройство
Key words: young people, state, identity, self-esteem, upbringing, heroism
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının möhkəmlənib inkişaf etməsində gənclər böyük rol
oynayır. Gənc nəslin inkişafının bünövrəsini isə kiçik yaşlı məktəblilər təşkil edir. İbtidai
sinifdə proqram materialları mənimsənildikcə vətən, xalq, qəhrəmanlıq, dövlətçilik haqqında
lazımi faktlar öyrənilir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması, bu dövlətin inkişafında
xalq kütlələrinin və ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin ictimai fəallığı və s. barədə məlumat əldə olunur.
Bu da gənc nəslin həm elmi, həm də siyasi biliyinin artması deməkdir.
Gənc nəslin tərbiyəsinə bu baxımdan kompleks yanaşılmalı və onlar elmi-dünyəvi biliklər
almaqla kifayətlənməməli, eyni zamanda yaşadığı ölkənin tarixini, dövlətin siyasi quruluşunu
bilən şəxsiyyət kimi tərbiyə olunmalıdır. Orta məktəbdən sonra ali məktəblərdə tərbiyəvi işlər
daha da inkişaf etdirilir. Tələbələr eyni zamanda özləri də bir çox əsərlər oxuyur, ictimai
işlərdə çalışır, professor-müəllim heyətilə əlaqə və s. özünü geniş şəkildə göstərir.
Məktəbli gənclərə Azərbaycan xalqının inkişaf prosesinin izahı, insanlar arasında ictimaisiyasi fəallıq, Azərbaycanın müstəqil dövlət yaratmasında diplomatik səylər, şəxsiyyətin buna
təsiri, müstəqil dövlətin özünün dünya əhəmiyyətli atributları, qədim tarixə, dini adətənənəsinə malik, tarix və mədəniyyət abidələrinin yaradılması və onun tədqiqində zəhmətkeş
arxeoloqların vətənpərvərlik fəaliyyətləri, milli bayramların yad edilməsi, vətənin
müdafiəsinə qalxmış xalq qəhrəmanları, milli ordunun təşkili, Azərbaycan xalqını
qəhrəmanlığa səsləyən musiqi və etnoqrafiyası, Azərbaycan təhsil sisteminin böyük
nailiyyətlərinin öyrədilməsi sözün əsl mənasında vətənpərvərlik hissinin tərbiyəsi üçün
mühüm vasitələr, pedaqoji əsasdır (4, 13).
Vətənpərvərlik hissinin aşılanmasında milli bayramlar, tarixi günləri bilmək
əhəmiyyətlidir. 1991-ci ildən öz müstəqilliyini bərpa etmiş milli bayramların qeyd edilməsi
dövlət tərəfindən rəsmiləşdirildi. İndi artıq respublikamızda milli bayramlar, eyni zamanda
respublikamızın həyatında böyük əhəmiyyəti olan tarixi günlər rəsmi qeyd edilir. Bu
əhəmiyyətli günlərdən biri də 9 noyabr- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı
Günüdür ki, məhz bu günü, onun əhəmiyyətini gənclərin bilməsi çox vacibdir (4, 90).
Vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında fiziki tərbiyənin böyük əhəmiyyəti var. Oğlan və
qızların fiziki cəhətdən inkişaf etmiş gümrah, nikbin, sağlam, fəal şəxslər kimi yetişməsinə
bütün tarix boyu yaşlı nəslin böyük marağı olmuşdur. Sağlamlıq insanın yalnız şəxsi
firavanlığı üçün deyil, başqa cəhətlərdən də əhəmiyyətlidir. Belə ki, insan nə qədər möhkəm,
dözümlü olarsa, quruculuq işində yaxından iştirak edər və yaxşı fəaliyyət göstərər. Fiziki
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tərbiyə şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına kömək etməklə yanaşı, bir sıra xüsusi vəzifələri yerinə
yetirir. Onlardan biri də məktəbli gənclərdə təhsilə, əməyə və vətənin müdafiəsinə hazır
olmaqla bağlı keyfiyyətləri təşəkkül və inkişaf etdirməkdir.
Vətənpərvərlik tərbiyəsinin tərəqqisi bir çox əlamətlərlə bağlıdır.
— vətənə hədsiz məhəbbət;
— vətənin keşiyində ayıq-sayıq dayanmaq;
— işğal olunmuş torpaqlarımızı düşmənlərdən azad etmək;
— Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin inqilabi, döyüş və əmək ənənələrini yaşatmaq və
daha da inkişaf etdirmək;
— Azərbaycanı xarici təhlükədən qorumaq üçün gənclərin hərbi bilik, bacarıq və təfəkkür
inkişafına nail olmaq;
— vətənin taleyi üçün məsuliyyət hissi tərbiyə etmək;
— Azərbaycançılıq ideologiyasına layiqincə xidmət etmək (1, 87).
Tərbiyə prosesində erkən yaşlı gənclərə sadəcə olaraq vətənpərvərlik anlayışını
öyrətməklə, bu barədə onlara müvafiq bilik verməklə kifayətlənmək olmaz. Tərbiyə işini elə
təşkil etmək lazımdır ki, bu biliklər gənclərin əxlaqi keyfiyyətinə, əxlaqi vəzifəsinə çevrilsin.
Çünki mənimsənilmiş anlayışlar, əxlaqi biliklər gəncin əxlaqi keyfiyyətinə, onun xarakter
əlamətinə çevrilmədikdə, o, heç zaman əxlaqi davranmayacaq, başqa sözlə desək, bu biliyi
əməli fəaliyyətinə, əməli davranışına tətbiq etməyəcəkdir. Tərbiyə işi elə təşkil edilməlidir ki,
vətənpərvərlik hissi, hiss olaraq qalmasın, o, gənclərimizin adətinə çevrilsin.
Vətənpərvərlik hissinin tərbiyə olunmasında özünüdərk ən təsirli amillərdəndir. Gənclər
əvvəlki yaş dövrlərindən fərqli olaraq, vətənə məhəbbətin mənasını anlayır, vətən uğrunda
fədakarlığa şüurlu münasibət bəsləyir.
Gənclərdə milli vətənpərvərlik hissini inkişaf etdirmək üçün müəllimlər bəzi üsullardan
istifadə edə bilərlər. Bu üsullardan aşağıdakıları göstərmək olar:
1. İnandırma üsulu . İnandırma üsulu ilə gənclərdə milli vətənpərvərlik hissinə inam
yaratmaqla onların əqidəsinə təsir göstərilir. Bunun üçün ilk növbədə gənclərə milli
vətənpərvərlik hissi barədə daha müfəssəl informasiyalar verməli, komkret nümunələr
əsasında onlarda inam yaradılmalıdır ki, vətən yolundafədakarlıq ən gözəl fəzilətdir.
2. Nümunə üsulu. Bütün əxlaqi fəzilətlərin, o cümlədən milli vətənpərvərlik hissinin
formalaşdırılmasında nümunə güclü qüvvəsinə malikdir.
Bu baxımdan erməni işğalçıları ilə mübarizədə qətiyyət və igidliklər göstərən, vətən
yolunda canından keçən minlərlə vətənpərvər oğullarımızın nümunəsi gənclərimizdə vətənə
bağlılığı artırır, onlar belə vətənpərvər igidləri özlərinə ideal seçir və onlara oxşamağa can
atırırlar.
Vətənpərvərlik mövzusunda ədəbi-bədii əsərlərin, kinofilmlərin müsbət qəhrəmanların,
gənclərin gündəlik rastlaşdıqları müharibə veteranlarının nümunələri də bu cəhətdən faydalı
materiallardır.
Rəğbətləndirmə və cəzalandırma üsulu. Bura təmrin, alışdırma və tapşırıq daxildir.
Bu üsullar gənclərin rəftar, davranış və fəaliyyətini tənzimləyir, onları vətənpərvərlik hissi
ilə silahlandırır.
Davranışı formalaşdıran üsullar içərisində alışdırma daha çox təsir gücünə malikdir. İstər
tapşırıq, istərsə də təmrinlərdə əsas məqsəd gəncləri vətənpərvər olmağa alışdırmaqdan
ibarətdir.
Bu üsuldan istifadə edərkən, tələsməməli, səbirli və təmkinli olmaq lazımdır.
Rəğbətləndirmə və cəzalandırma üsulundan istifadə edərkən, milli vətənpərvərlik
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tərbiyəsinin tələblərini nəzərə almaq lazımdır ki, gənclər bu üsulun vasitəsi ilə milli
vətənpərvərlik hissi tərbiyəsinin qayda və qanunlarını mənimsəyə bilsinlər. Rəğbətləndirmə
və cəzalandırmanın müxtəlif vardır ki, tərbiyə zamanı onlardan milli vətənpərvərlik hissi
tərbiyəsinə uyğun gələni seçilməlidir (3, s. 290).
Məqalənin aktuallığı. Vətənpərvərlik tərbiyəsi bütün dövrlərdə diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Bu gün də müstəqil dövlətimizin tərəqqisində və möhkəmləndirilməsində
önəmli yerlərdən birini tutur. Ölkəmizin 20 faizinin erməni işğalı altında olduğu hazırki
şəraitdə ailə və məktəbin səyləri əqidəli vətənpərvər yetişdirməyə, vətənin oğul və qızlarını
tələb olunan səviyyədə tərbiyə etməyə doğru yönəldilmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik gənclərdə vətənpərvərlik hissinin inkişafı və
tərbiyə edilməsində psixoloji xidmətin rolunu araşdırıb təhlil etməkdən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrantları istifadə edə bilərlər.
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Развитие и воспитание патриотизма в молодежной среде
Резюме
Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания. Сегодня занято одно из
важных мест в развитии и укреплении нашего независимого государства. В настоящее
время 20% армянской оккупации нашей страны — это усилия семьи и школы по
воспитанию патриотического патриотизма, доведение сыновей и дочерей страны до
надлежащего уровня.
S. Hetemli

Development and upbringing of patriotism in youth
Summary

Patriotic education was always in the spotlight. Today one of the important places in the
development and strengthening of our independent state has been occupied. At present, 20%
of our country's Armenian occupation is the family and school's efforts to raise patriotic
patriotism, bring the sons and daughters of the country to the proper level.
Redaksiyaya daxil olub: 08.12.2017
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Yeniyetmələr: yaş dövrünün xüsusiyyətləri və problemlər
Mətanət Həsənova
Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimi
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
Açar sözlər: böhran, simptomlar, neqativizm, özünütəsdiq, özünüdərk
Ключевые слова: кризис, симптомы, негативизм, cамоутверждение, cамо-сознание
Key words: crisis, symptoms, negativism, Self-affirmation, Self-consciousness
Yeniyetməlik yaş dövrü 11-12 yaşdan 14-15 yaşadək müddəti – məktəbin ikinci pilləsində
oxumaq, təhsil almaq dövrünə təsadüf edir və orqanizmin ümumi həyat fəaliyyətinin yüksəlişi
və bütün orqanizmin hərtərəfli inkişafı ilə xarakterizə olunur. Bu yaş dövrü kiçik
yeniyetməlik (11-12 yaş) və böyük yeniyetməlik yaş dövrü (13-15 yaş) olmaqla iki əsas
mərhələyə ayrılır. Lakin yeniyetməlik dövrünün başlanmasına və qurtarmasına dəqiq sərhəd
qoymaq düzgün olmazdı və bu mümkün deyildir. Orta hesabla qızlar oğlanlara nisbətən 1-2 il
əvvəl yetişkənlik dövrünə çatırlar. Yeniyetməliyin sonuna yaxın bu fərq aradan qalxır. Sosioiqtisadi şərtlər, iqlim şəraiti yeniyetməliyin başlanğıcına təsir edərək yetişkənliyin tez və ya
gec olmasına səbəb olur.
Yeniyetməlik yaş dövrü anatomik-fizioloji, psixi və sosial keyfiyyətlər baxımından
həyatın bir mərhələsindən digərinə-yəni uşaqlıqdan yaşlılığa keçid dövrü kimi
səciyyələndirilir. Yeniyetməlik yaşı inkişafın xüsusi və mürəkkəb dövrüdür. Psixolojipedaqoji ədəbiyyatlarda uşağın inkişafının bu dövrü “çətin dövr”, “böhranlı dövr”, “keçid
dövrü”, “ziddiyyətli dövr” və s. kimi xarakterizə olunur. Bununla əlaqədar, oğlan və qızlar
özlərinə daha çox diqqət yetirməyə, daha yaraşıqlı görünməyə çalışırlar. Görkəmli psixoloq
L.S. Vıqotski öz fikrini belə ifadə etmişdir: “Yeniyetməlik yaşını hamı “cinsi yetişmə yaşı”
adlandırır. Lakin bu yaş eyni zamanda “şəxsiyyətin yetişməsi yaşıdır” (2, 186).
Ümumiyyətlə, yeniyetmənin şəxsiyyət kimi formalaşması üçün yetkinliyin cinsi, psixoloji
və sosial səviyyəsi vəhdətdə inkişaf etməlidir. Yeniyetməlik dövründə şəxsiyyətin
kollektivdəki sosial mövqeyi də əsaslı surətdə dəyişir. Belə ki, bu yaşda yeniyetmələr “kiçik”
uşaqdan “böyük” uşağa çevrilir (3, 308).
Yeniyetməlik yaş dövründə yaşlılıq hissinin meydana gəlməsi uşaqların
özünüqiymətləndirməsinə də əsaslı təsir göstərir. Əvvəlki dövrdən fərqli olaraq yeniyetmə
indi öz həyatına passiv münasibət bəsləmir, özünə, öz şəxsi həyatına, şəxsiyyətinin
xüsusiyyətlərinə maraq yaranır. Bunun nəticəsi olaraq özünüqiymətləndirmə tələbatı, özünü
başqaları ilə müqayisə etmə meyli əmələ gəlir. Yeniyetmədə mənlik şüurunun yaranması
onun öz davranışını, özünün mənəvi keyfiyyətlərini, xarakter və qabiliyyətlərini dərk etməsi
ilə başlayır. Mənlik şüurunun yaranması, onun “mən” olaraq araşdırdığı hər şey yeniyetmənin
özünü necə qavraması ilə əlaqədardır. Əsas olan isə yeniyetmənin özünü sevilə bilən, qəbul
edilən biri kimi hiss etməsidir.
İlk dövrlərdə yeniyetmənin mənlik şüurunun əsasını başqa adamların mülahizələri təşkil
edir. Yaş artdıqca yeniyetmə özünün şəxsiyyətini müstəqil təhlil etməyə və qiymətləndirməyə
başlayır. Yeniyetmədə mənlik şüurunun formalaşması onun bütün psixi həyatına öz təsirini
göstərir. Ümumiyyətlə, yeniyetməlik yaş dövrü kimlik axtarışının fırtınalı və sərt bir şəkildə
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yerinə yetirildiyi çətin bir dövrdür.
Yaş psixologiyasında bu dövrün yeniyetməlik dövrü adlandırılmasının səbəbi uşaq
şəxsiyyətinin yetkinləşməsi ilə əlaqədardır. Baş verən yetkinliklə, dəyişikliklə bağlı olaraq
şagirdin təlim və tərbiyəsində, rəftar və davranışında müxtəlif tip psixoloji çətinliklər də
özünü göstərir. Tənbəllik, kobudluq, qapalılıq, inadkarlıq, insanlardan uzaqlaşmaq və s. kimi
mənfi keyfiyyətlər yaranır. Valideynin uşağı cəzalandırması, töhmətləndirməsi isə heç bir
səmərə vermir, əksinə uşaqda daha da sərt psixoloji xüsusiyyətlər formalaşdırır.
Apardığımız sorğular zamanı da məlum olmuşdur ki, məktəbdə müəllimlər yeniyetmələrlə
işləməkdə çətinlik çəkir və bu psixoloji çətinliklərin ildən-ilə artdığını bildirirlər.
Yeniyetməlik yaşına qədər ata-ana uşağın həyatının mərkəzində dayanırdısa, artıq bu bu yaş
dövründə yeniyetmə həyatının mərkəzi yerini yoldaşları, həmyaşıdları alır. Həmyaşıdları
tərəfindən sevilmək və qəbul edilmək yeniyetmə üçün əsas olur. Yeniyetmə valideynlərindən
azad olma mübarizəsinə girir və ailənin bu mübarizəyə olan münasibəti yeniyetmənin
davranışının nə dərəcədə sərt olmasını müəyyənləşdirir. Bəzən də elə hallar olur ki, yeniyetmə
üçün bu gün dünyanın ən yaxşı ata-anası olan valideynləri sabah tam əksinə təsir bağışlayır.
Uşağın yeniyetməlik yaş dövrünə necə qədəm qoymasından asılı olmayaraq, onun
fəaliyyətinin başlıca motivi yoldaşlarının hörmətini qazanmaq, onların yanında nüfuza malik
olmaqdır. Yeniyetmə yoldaşlarının rəyini müəllimlərin və valideynlərin rəyindən üstün tutur.
Yeniyetmənin cəhd göstərdiyi ilk məsələ ağıllı, bacarıqlı insan kimi özünü təsdiq etməkdir.
Hələ kiçik yeniyetməlik dövründən onların xarici görünüşü özünütəsdiq vasitəsinə çevrilir.
Ətrafdakıların onlar haqda nə düşündükləri yeniyetmələri bir o qədər də narahat edir.
Əgər yeniyetmə özünü nöqsanlı hesab edirsə, o, ətrafdakılardan qaçmağa, özünü
gizlətməyə, yerli-yersiz utanmağa başlayır. Buna görə də, valideynlər övladları ilə onların
görkəminin xüsusiyyətləri və bəzən qeyri-adi görünən görkəmlərinin normal olduğu barədə
söhbətlər aparmalıdırlar. Bu yaş dövründə yeniyetmələr, adətən, öz planlarını həyata
keçirməkdə çətinlik çəkirlər. Bu isə onlarda özünə inam hissini itirir.
Yaşlıların etimadını qazanıb onlarla birlikdə çalışdığı zaman yeniyetmədə düşüncəlilik,
həssaslıq və diqqətlilik kimi psixoloji xüsusiyyətlər meydana gəlir. Yeniyetməlik dövründə
uşaqlar ayrı-ayrı sahələr üzrə müxtəlif alətlərdən istifadə edir, cürbəcür şeylər hazırlayırlar.
Uşaq öz əli ilə düzəltdiyini hamıya göstərərək onunla fəxr edir. Yeniyetməlik dövrü müxtəlif
bacarıqlara yiyələnmək üçün ən əlverişli dövrdür. Yaşlıların qayğısı sayəsində isə yeniyetmə
hər bir işi görməyə hazır olur. Hər bir yeniyetmə oğlan və qızlar özlərindən yaşca böyüklərin
bacarıqlarını mənimsəməyə meylli olurlar.
Yeniyetməlik dövründə nəzərə çarpan mühüm psixoloji xüsusiyyətlərdən biri də
yeniyetmənin sosial-psixoloji ünsiyyət fəaliyyətinin genişlənməsi, yoldaşları ilə qarşılıqlı
münasibətə səy göstərməsidir. Yeniyetmənin yoldaşları ilə ünsiyyəti getdikcə genişlənir və
möhkəmlənir. Lakin ünsiyyətin pozulması halları baş verdikdə bu yeniyetməyə böyük sarsıntı
gətirir, eyni zamanda, yoldaşlarının ona soyuq münasibəti onun üçün ən ağır cəzaya çevrilir.
Bu yaşda yoldaşlıqda sadiqlik, doğruçuluq, müsbət qarşılıqlı münasibətlər kimi keyfiyyətlər
aparıcı olur.
Get-gedə yeniyetmənin yoldaşlığı seçici xarakter daşımağa başlayır. Yeniyetmələrdə
oğlan-qız münasibətləri formalaşır və onlar bir-birinin xoşuna gəlməyə cəhd edirlər.
Yeniyetməliyin ilk dövrlərində qızlar və oğlanlar öz cinslərinin nümayəndələri ilə yaxın
olurlar. Qızlar dostlarına daha çox bağlanırlar və eyni zamanda qızların dostlarından tələbləri
daha yüksək olur. Oğlanlar isə daha çox bir neçə həmyaşıdı ilə birgə dostluq edir, daha az
sirlərini bölüşürlər. Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, yeniyetməlik dövründə oğlan və qızların
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davranışı hələ ambivalent xarakter daşıyır: onlar həm bir-birilə maraqlanır, həm də onlar
arasında seçicilik formalaşır (3, 329).
Antropoloqlar yeniyetməlik yaşını uşağın cəmiyyətdə müəyyən mövqe tutmağa doğru
getdiyi yol, bir növ “cəmiyyətə daxil olma dövrü” hesab edirlər. Bu ideyanı xüsusilə inkişaf
etdirən Kurt Levin (ABŞ) göstərir ki, cəmiyyətə nüfuz edən yeniyetmədə uşaqlıq dövrünə
məxsus olmayan yeni üstünlüklər əmələ gəlir. Lakin bu üstünlüklər uşaqlıqla yaşlılıq arasında
müəyyən bir sədd çəkdiyindən və yeniyetmə uşaq qrupu ilə yaşlı qrupu arasında qaldığından
onun inkişafında hər cür ziddiyyət və böhran baş verir.
D. Koulmen bu ideyanı bir qədər də inkişaf etdirərək göstərir ki, yaşlılar cəmiyyətində
yeniyetmələrin özünəməxsus cəmiyyəti mövcud olur. L.S.Vıqotski böhran probleminə tamam
başqa cür yanaşıb göstərir ki, yaş böhranlarını öyrənərkən yeniyetməlik dövrünün
“böhranları” ictimai həyatın onlara verdiyi konkret sosioloji tələbatı ödəyərkən, yəni inkişaf
edən yeniyetmənin böyüklər aləmində müəyyən mövqe tutmaq istədiyi zaman qazanılan
xüsusiyyətlərlə, müstəqilliyə artan tələbatlarla bu müstəqilliyi həyata keçirmək imkanları
arasında baş verir. Psixoloji müşahidələr göstərir ki, yaşlılar çox vaxt yeniyetmələrin tələbi ilə
razılaşmır, yeniyetməyə hələ də uşaq kimi yanaşmaqda davam edirlər.
Psixoloq T.V. Draqunovaya görə, bunun səbəbi aşağıdakılardan ibarətdir: Əvvəla ona görə
ki, insana onun cəmiyyətdəki vəziyyəti, mövqeyi dəyişdikdə yeni hüquqlar verilir. Lakin
yeniyetmənin ictimai mövqeyi dəyişikliyə uğramır, o, əvvəlki kimi şagird olaraq qalır. İkincisi,
uşaq müəllimlərlə yanaşı, onun tərbiyəsi ilə məşğul olan valideynlərdən də maddi cəhətdən
tam surətdə asılı olur. Üçüncüsü, yaşlıların uşağa istiqamət verməyə, ona nəzarət etməyə adət
etməsi özünü göstərir. Dördüncüsü, yeniyetməlik yaşının əvvəllərində onların rəftar və
davranışlarında uşaqlıq əlamətləri çox tez-tez nəzərə çarpır; müstəqilliyə meyl qüvvətli
şəkildə olsa da yeniyetmə çox vaxt müstəqil hərəkət etməyi bacarmır, davranış və simasında
hələ uşaqlıq əlamətləri hifz edilir.
Bütün bunlar yaşlılara imkan verir ki, yeniyetməyə uşaq kimi yanaşsınlar. Lakin yaşlıların
belə münasibəti nəinki yeniyetmənin özünün səylərinə (yaşlılıq meylinə), həm də bu yaşda
uşaqların tərbiyəsi vəzifələrinə zidd gəlir. Yeniyetmədə yaşlılıq hissi və meylinin inkişafı onu
gələcək həyata hazırlamaq üçün ictimai cəhətdən zəruridir. Bu mürəkkəb prosesdir, xeyli vaxt
tələb edir, lakin tamamilə mümkündür. Aydın olur ki, yeniyetmədə yaşlılıq hissi və meylinin
formalaşmasının əsas mənbəri cinsi yetişkənlik deyildir. Yaşlılıq hissi və meyli, onun mühüm
tərkib hissəsi kimi əks cinsə romantik münasibətin formalaşması yeniyetmənin sosial inkişaf
şəraitindəki faktik yeri, ailədə, məktəbdə tutduğu mövqeyə münasibəti və fəaliyyətinin
xarakteri ilə bağlıdır (2, 206). Yeniyetməlik dövründəki əsaslı dəyişikliklərdən biri
yeniyetmənin özünüdərketməsinin inkişafında irəliləyişin olmasından ibarətdir. Buna görə də,
yeniyetmə özünü uşaq kimi deyil, yaşlı kimi aparmağa can atır və ətrafdakılardan da ona uşaq
kimi deyil, böyük kimi yanaşılmasını tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq yeniyetmə
müstəqilliyə meyl edir. Lakin yeniyetmənin müstəqilliyə olan geniş tələbatı onun bu
müstəqilliyi həyata keçirmə imkanlarına sığışmır. Yaşlıların məhdudiyyətinə isə yeniyetmə öz
etirazını bildirərək, müxtəlif məsələlərin həllində öz müstəqilliyini bərpa etməyə çalışır: nə
vaxt, kiminlə, harada gəzməyini, necə geyinməyini, bəzənməyini özü təyin etmək istəyir. Bu
zaman yeniyetmədən “Mən özüm bilərəm, nə vaxt nəyi təyin etmək lazımdır?”, “Kiminlə
dostluq etmək mənim öz işimdir”, “Mənə aid olanları mən özüm bilərəm” və s. bu kimi
ifadələri daha çox eşitmək olur.
Səkkiz-doqquzuncu sinif şagridləri böyük yeniyetməlik yaşı dövründədirlər. Kiçik yaşlı
yeniyetmələrdən fərqli olaraq onlar fiziki və psixi inkişafın yüksək mərhələsinə çatırlar. Əsas
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dəyişikliklər onların idraki fəaliyyətində, qabiliyyət- lərində, taradıcı fəallığında baş verir.
Odur ki, yaşlılar yeniyetmənin müstəqilliyini, hüquq və vəzifələrini genişləndirməli, həyat və
fəaliyyətin müxtəlif sahələrində yaşlı adam kimi iştirak etmək-yaşlılar aləminə daxil olmaq
üçün ona şərait yaratmalı, bilavasitə kömək göstərməlidirlər. Əks halda yeniyetmə bu aləmə
onların köməyi olmadan daxil olur. Belə hallarda ona yoldaşları, dostları, başqa yaşlılar
kömək göstərirlər, lakin bu zaman yaşlılıq hissi valideyn və müəllimlərin təsir sahəsindən
kənarda inkişaf etdiyi üçün tərbiyə işində çoxlu əlavə çətinliklər meydana çıxır. Göründüyü
kimi, uşaqların “yaş böhranları” onların psixi inkişafında müxtəlif keçid xarakterli
dəyişmələrlə və tipoloji xüsusiyyətlərlə müşahidə olunur. Bütün bu bioloji, psixoloji və
sosioloji dəyişmələr uşaqların şəxsiyyətinin inkişafında önəmli əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin aktuallığı. Yeniyetməlik yaş dövründə özünü göstərən mühüm dəyişikliklər
onlarda özünüdərkin, özünüqiymətləndirmənin və özünüaktuallaşdırmağın formalaşmasına
əsaslı şəkildə təsir göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yeniyetmələrin psixoloji inkişaf xüsusiyyətləri araşdırılmış,
böhran xüsusiyyətləri 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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Подростки: особенности и проблемы возрастного периода
Резюме
В статье указывается, что подростковый возраст особый и сложный период развития.
В статье психологическом аспекте пояснены психологические особенности и
особенности развития периода подросткого возраста. Истец исследует психологические
трудности этого возраста, психологичес- кие особенности периода кризиса и
расследует их причины.
M. Hasanova

Teens: characteristics and problems of the age period
Summary
The article indicates that adolescence special and difficult period of development. The
article explained the psychological aspect of the psychological characteristics and
peculiarities of the period of adolescents age. Plaintiff explores the psychological difficulties
of this age, the psychological characteristics of the period of crisis and investigates their
causes.
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Son illərdə daha çox sürətlə yayılan internet, ağıllı telefon, tablet və notbuk kimi vasitələr
hesabına sürətlə yayılmaqdadır. Artıq bütün sahələri əhatə edən internet şəbəkələrinin
insanların bir çox ehtiyaclarını qarşılamaqla bərabər saymaqla qurtarmayan zərərlərinin
mövcud olması ilə də razılaşmalıyıq. Razılaşmalıyıq ki, gündəlik həyatımızda istifadə
etdiyimiz internet və sosial şəbəkələrin cəmiyyətə, xüsusən də yeni yetişməkdə olan gənc
nəslə zərərləri ən az faydaları qədərdir. Problemlə bağlı daha çox diqqət yetirməli olduğumuz
məsələlərin başında isə internet tətbiqlərinin və sosial şəbəkələrin real zərərlərindən
uşaqlarımızı necə və hansı yollarla qorumalı olduğumuzdur. Çünki bu o qədər də asan bir iş
deyil. Belə ki, günümüzdə uşaqları bu şəbəkələrdən uzaq saxlamaq demək olar ki,
mümkünsüz hala gəlmişdir. Valideyn kimi uşağımızın təhsilinə qədər daxil olan internetin
qadağan edərək problemimizi həll edə bilməyəcəyimizi də artıq qəbul etməliyik.
Bu texnologiyaları inkar edə bilməyəcəyimiz, həyatımızdan çıxara bilməyəcəyimizə görə
istifadəsini yaxşı təşkil etmək, nizamlamaq, düzgün idarəetməklə uşağımız və cəmiyyətimiz
üçün sağlam bir rabitə qurulmasının yollarını öyrənməmiz daha doğru addım olardı (1).
Bu gün sosial şəbəkələrin uşaqlar üzərindəki ən böyük təhdidi uşaqların sosiallaşmasının
qarşısını alması, gerçək əlaqələrdən uzaqlaşması və bunların törətdiyi neqativ hallar kimi
qeyd oluna bilər.
Rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edilərək edilən təzyiqlər artıq ciddi bir problem
səviyyəsinə gəlib çatmışdır. Avropada 12-17 yaş arasında olan hər dörd uşaqdan biri başqa bir
uşaq tərəfindən kiber təzyiqə (kobud davaranışlara) məruz qalmışdır. (1) Bu çox ciddi
nəticələrə səbəb ola bilər. Kiber təzyiqə məruz qalan uşaqlar içlərinə qapanır və süstləşirlər.
Bu onların məktəb həyatlarına, dərslərinə də mənfi təsir edir. Belə uşaqlar digər uşaqlara
hücum etməyə meyillilik göstərir, həmçinin olduqca aqressivləşərək özlərinə və ya
başqalarına zərər verə biləcək hala gəlirlər.
Oxşar hadisənin sizin uşağınızın başına gəlmə halında, valideynlərin vaxtında dəstək
göstərməklə problemlə bağlı edə biləcəyi çox şeylər vardır. Bunun üçün daha çox valideynin
kiber təhdidlərin nə olduğunu, ilk əlamətlərinin necə olması və belə problemin yarana biləcəyi
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hallarda vəziyyəti necə ələ almalarının lazım olduğunu bilmələrinin əhəmiyyəti olduqca
böyükdür.
İnternetin virtual bir şəbəkə olmasına baxmayaraq yaratdığı təhditlər çox vaxt təkcə
kompyuter texnologiyalarının istifadəsilə həll oluna bilmir. Bəzi məsələlərin qarşısı asanlıqla
alınaraq qadağan olunması mümkün deyil. Kiber təzyiq də belə məsələlərdəndir. Uşaqlarımızı
belə təzyiqlərdən daim qoruya bilməsək də bu mövzuda onlara lazımi köməklik göstərə
bilərik. Kaspersky Lab dünyanın hər yerindən uşaq psixoloqları ilə bir araya gələrək bu
problemlə üzləşmiş qurbanların necə müdafiə olunmasının lazım olduğu barədə təklifləri
müzakirə etmişdir. Anti kiber təzyiq təlim metodu Webiket.com-un həmtəsisçisi olan Lisa
Wright kiber təyziqin necə ələ alımasının lazım olması haqqında aşağıdakıları demişdir: “Hər
hansı bir kiber təyziq halında ən başlıcası güvən yaratmanın, səmimi və dürüst bir söhbətin bu
problemin öhdəsindən gəlmək üçün ilk əsas addım olduğunu unutmamaq lazımdır. Uşağınızın
kiber təzyiq problemini və psixoloji vəziyyətini dəyərləndirərək bu mərhələlərdən ibarət
inkişaf strategiya missiyasını həyata keçirməlisiniz.”
Bundan başqa qabaqcadan fikir irəli sürmədən, yalnızca inandırıcı sevginizlə onların
yanlarında olun. Bu mərhələdə, eşitməyə ehtiyac duyduqları şey, nə olursa olsun ya da nə
etmiş olurlarsa olsunlar sizin onları dəstəkləməklə yanlarında olacağınızdır.
Hadisənin mahiyyətini kiçik göstərməyə çalışmayın. Belə anda uşağınızın həyatındakı ən
önəmli şey bu hadisədir. Psixoloji olaraq həssas olduqları bu mərhələdə məntiqli düşünə
bilməzlər. Buna görə də vəziyyətin ciddiyyətini başa düşdüyünüzü və hiss etdikləri acının
yerində bir acı olduğunu hiss etdirin.
Hələ ki, məntiqli bir müzakirənin vaxtı deyil. Uşağın vəziyyətinin pisləşməsini, həqiqət
olsa belə, deməyin. Belə bir davranış aranızda bir bariyer meydana gəlməsinə və uşağınızın
onu başa düşmədiyinizi düşünməsinə səbəb ola bilər.
Əsas lazım olan özünü onun yerinə qoya bilməkdir. Uşağınızın duyğularını anladığınızı və
eyni şəkildə hiss etdiyinizi bilməsi çox əhəmiyyətlidir. Oxşar problemlərlə sizin də, internetdə
olmasa da, üz üzə qarşılaşdığınızı və çətin bir hal olduğunu izah edin. Sizin düşdüyünüz
vəziyyətin daha çətin və ya asan olduğunu deməklə aranızda bariyer yaranmasına səbəb
olmayın. Həmin vaxt ehtiyac duyduğunuz şeyin birinin sizi dinləməsi, başa düşməsi və
yanınızda olması olduğunu deyə bilərsiniz.
Ancaq uşağın etibarını qazandıqdan sonra (bu zaman tələb edir, tələsmək lazım deyil)
hadisə ilə bağlı söhbətə başlaya bilərsiniz. Uşağınızın dediklərini şərh etməyə çalışmayın.
İmkan verin söhbəti özü yönləndirsin, öz fikirlərini öz sözləri ilə danışsın. Bu yükdən
özlərinin azad olması vacibdir. Kiber psixoloq Caron Mullen bu mövzudan bəhs edərkən qeyd
etmişdir ki, kiber təzyiq çoxtərəfli ələ alınmalı mürəkkəb bir problemdir. Uşağın psixoloji
vəziyyətini dəstəkləyən bir strategiya olduqca əhəmiyyətlidir. Qısa vaxt ərzində problemi
daha da çətinləşdirəcək davranışlar ola biləcəyi kimi uşağın ən çətin anları müsbət dəf
etməsinə kömək edəcək təkliflər də vardır. Uzun vaxt ərzində məqsəd uşağın dözümlülüyünü
artırmasına kömək etmək, beləliklə də psixoloji zərər görmədən məsuliyyətli sosial
təcrübələrlə yaranmış problemlərin öhdəsindən gələ bilərlər. Lakin ilk və ən əhəmiyyətli
addım valideynlərin uşağın güvənini qazanmaqla yükü paylaşmasıdır. Beləliklə yaranmış
vəziyyətdən çıxmaq üçün birlikdə hərəkət etmiş ola bilərlər.
Problemdən danışarkən Kaspersky Lab marketin şöbə müdiri Alexander Erofeev qeyd
etmişdir ki, kəlmələr, səmimi sevgi kəlmələri və dəstək kömək edə bilər. Bunu kiber təzyiqlə
mübarizəmizin əsas faktoru etmək istəyirik. Bu təkcə bizim fikrimiz deyil, dünyanın bir çox
bölgəsindən kampaniyamızda iştirak edən çoxlu psixoloqlar da bu mövzuda həmfikirdirlər.
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Kiber təzyiq internetin olduğu hər yerdə vardır ki, bu da bütün dünyanı əhatə edir. Bu səbəblə
də dünyadakı bütün valideynlərin bu problemlərə olduqca ciddi yanaşmalarının vacib
olduğunu bilmələrini istəyirik.(1)
Bu problemlər özünü aşağıdakı kimi göstərməkdədir:
— Gerçək əlaqələrdən və əlaqələrdən uzaqlaşmaq, yalnızlaşmaq
— Həqiqi əlaqələrdəki təhlükələri görə bilməmək.(məsələn daha çox internet oyunlarında
maşın sürənlər maşınların qəzadan sonra yenidən hərəkət etmələri və insanların zərər
görməmələrini gördükdə bunun gerçək həyatda da eyni olduğu düşüncəsinə varırlar)
— Normalda tanımadığı bir insan ilə danışmasını, əlaqə qurmasının doğru olmayacağını
bildiyimiz uşaqların sosial şəbəkələrdə bu təhlükəylə təhdidlə qarşı-qarşıya qalırlar.
— Uşaqlarda məhrəmiyyət duyğusu tam olaraq inkişaf etmədiyi üçün şəxsi məlumatları
asanlıqla paylaşa bilərlər ki bu da uşaqlarınızı və sizi açıq bir hədəf halına gətirər.
Hər şeydən əvvəl valideynlər uşaqlarıyla daha çox zaman keçirməyə çalışmalıdırlar. Bu
gün bir çox valideynlər ağıllı telefonlar, kompyuterlərə çox zaman ayıraraq övladlarını
diqqətdən kənarda qoyur və ya onlara lazımi diqqət yetirmirlər. Belə olan halda da uşaqlar
marağını daha çox sosial şəbəkələrə salır. Uşaqların valideyn nəzarəti olmadan sosial
şəbəkələrdə vaxt keçirmələri isə onların bir çox zərərli vərdişlərə yiyələnmələrinə,
psixologiyalarının pozulmasına gətirib çıxarır (2).
Lakin məsuliyyətli valideynlər uşaqların sosial şəbəkələr və internet oyunlarına vaxt
ayırmaları əvəzinə onların sosial baxımından daha yaxşı inkişafına nail olmaq üçün bir çox
tədbirlər görürlər.
Bəzən isə valideynlərin bu vasitələrin zərərlərini izah etmədən kortəbii şəkildə qoyduqları
qadağalar uşaqlarda sosial şəbəkələrə və internet oyunlarına gizli marağı artırır ki, bu da
məsələnin həllinə nail olmağı çətinləşdirir.
Sosyal şəbəkələri özəl, gizlilikdən çıxarmaq və uşaqların nələr paylaşdığını bilmək üçün,
onlara lazımi nəzarəti göstərməklə yanaşı onlarla bərabər sosial şəbəkələrdən birlikdə istifadə
onların bu şəbəkələrdən doğru istifadəsinə yaralı olacağı kimi zərərli addımların atılmasından
da qorumuş olacaqdır. Beləliklə uşaqlarınız sosial şəbəkə və internetin müsbət təsirlərində
faydalanacaq, etbarlı saytlardan əldə olunan məlumatlarla öz biliklərini zənginləşdirəcəklər.
Bütün bunlarla yanaşı, telefonlar, kompyuterlər və televizor kimi elektron cihazlarının çox
istifadəsinin uşaqlarda görmə, eşitmə qabiliyyətinin zəifləməsi, onurğa problemləri, radiasiya
riski və fiziki hərəkətsizliyin bədən elastikliyinin itirilməsinə səbəb olacağı barədə onları
məlumatlandırmalısınız. Getdikçə vərdiş halına gələn internet və sosial şəbəkələrdə vaxt
keçirmə məsələsində uşaqlar özlərini ələ ala bilmir və heç bir sərhəd tanımırlar. Lakin
xoşlarına gəlməsə də, qarşı çıxsalar da həddindən artıq istifadənin olduqca zərərli olması
uşaqlara bildirilməli və lazımi məhdudiyyətlər qoymaqla nəzarət gücləndirilməlidir. Bundan
başqa, uşaqların istifadə etdiyi kompyuter ümumi istifadə olunan sahədə olmalıdır. Bu uşağın
paylaşdıqlarını nəzarət etməklə yanaşı. ailə içərisində özəl və gizli bir paylaşmanın
olmayacağını öyrənməsini təmin etməsi baxımından da əhəmiyyətlidir.
Psixoloqlar üçün uşaqların etdikləri davranışlarda əhəmiyyət verdiyimiz ən önəmli
amillərdən biri də uşağın etdiyi hərəkətlərinin məsuliyyətini başa düşə biləcək, nəticələrini
dərk edə biləcək vəziyyətdə olub olmamasıdır (3).
Bir uşağın davranışlarının məsuliyyətini daşıya bilməsi, nəticələrini götür-qoy edə biləcəyi,
dərk edə biləcəyi yaş dövrü ancaq yeniyetməlik dövrünün sonuna təsadüf edən 18 yaş
ətrafıdır. Bu dövr uşaq və yeniyetmələrin özlərini qoruya biləcəkləri, müdafiə edə biləcəkləri
qabiliyyətdə olmadığı, təhlükələri görə bilmədikləri yaş dövrüdür. Uşaqların sosial
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şəbəkələrdən özlərinə xas, istədikləri kimi istifadə edə biləcəkləri dövr ancaq yetkinlik
yaşından sonrakı dövrdür. Daha erkən yaşlarındakı dövrlərdə uşaqların özlərinə xas, ataanalarından gizli olaraq sosial şəbəkələrdən istifadəsi bir çox təhlükələrin və problemlərin
ortaya çıxmasına səbəb olur.
Məqalənin aktuallığı. İnternet və sosial şəbəkənin cəmiyyətin psixoloji durumuna,
xüsusilə yeniyetmələrin, uşaqların psixikasına təsiri və onların psixologiyasının
formalaşmasında kiber təzyiq amilinin araşdırılması baxımından aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Kiber təzyiqin bəşəriyyət üçün qorxulu təhdidlərinin əsas
mahiyyətini açıqladığına, anti-kibertəzyiq metodundan istifadə edərək uşaqların psixoloji
sağlamlığının qorunması yollarını göstərdiyinə görə məqalə yeniliyi lilə diqqəti cəlb edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin materiallarından tədris-təilm
prosesində istifadə oluna bilər ki, bu da onun praktiki əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir.
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Фактор кибер давления в формировании
психологии подростков
Резюме
В статье была исследована значимость широко распространенных в мире
социальных сетей и интернета, наряду с их негативным влиянием на психологическое
состояние общества, в особенности психику подростков и детей, а также фактор кибер
давления в формировании их психологии. Автор объяснил основную суть страшных
угроз кибер давления для человечества, а также показывал важность защиты
психического здоровья детей, используя метод анти-кибер давления. Здесь он также
отметил способы устранения психологических проблем у детей, возникающих путем
кибер давления, как одиночество, неспособность видеть реальную опасность,
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беспощадность, в том числе, пути формирования чувства ответственности.

N. Harun

Cyber pressure factor in the formation of teenagers’ psychology
Summary
The importance of the widely spread social networks and the Internet, along with their
negative influence on the psychological state of society, especially the mentality of
adolescents and children, as well as the cyber pressure factor in the formation of their
psychology have been researched in the article. The author explained the main essence of the
terrible threats of cyber pressure for mankind, and also stated the importance of protecting the
mental health of children using the anti-cyber pressure method. Here, he also noted the ways
of eliminating psychological problems in children arising through cyber pressure, such as
loneliness, inability to see the real danger, heartlessness, including the ways of forming a
sense of responsibility.
Redaksiyaya daxil olub: 30.01.2018
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Psixoloji sağlamlığın əsas komponentləri
Aynurə Muradova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
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профессия
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Uşaqlarda psixi narahatlığı yaradan səbəblər onun psixikasında yaranmış neqativ halların
nəticəsi kimi özünü büruzə vermiş olur. Uşaqda psixi sağlamlıq o qədər həssas yanaşmadır ki,
bu hal uşaqların yaş dövrləri və əsas fəaliyyət sahələri ilə əlaqədar olaraq dəyişir. Bu halları
düzgün müəyyən etmək isə valideynlər üçün asan olmur. Onlar psixi narahatlığın uşaqlarda
təlim prosesinə, eyni zamanda fənlər üzrə məhdudiyyətlərə və nəticədə gələcəkdə peşə
seçmədə yaranacaq məhdudiyyətlərə səbəb olacağına görə narahatlıq keçirirlər.
Kiçik yaşlı uşaq emosional, tez mütəəssir olan, fəallıq göstərəndir. Ona görə də ailədaxili
münasibətlər, ailə tərbiyəsi onlara güclü təsir göstərir. Belə bir şərait valideynlərin
məsuliyyətini artırır, uşaqlara davranış nümunəsi göstərmələrini tələb edir.
Tədqiqatlar nəticəsində sübuta yetirilmişdir ki, psixoloji cəhətdən sağlam şəxsiyyətin
xüsusiyyətlərinə optimizm, həyatsevərlik, emosional sabitlik, çətin həyati vəziyyətlərə
adaptasiya olma bacarığı, özünü və ətraf aləmi nəinki əqli, eyni zamanda emosional və
intuativ cəhətdən dərk edən və digər keyfiyyətləri aid etmək olar. Belə ki, psixoloji sağlamlıq
şəxsiyyətin inkişafında harmoniya, uyğunluq təşkil edir. Bu, müxtəlif aspektlər arasındakı
uyğunluqdur: emosional və intellektual, fiziki və psixi [5].
Bütün bu cəhətlər yetkin insanlara xarakterik olsa da, uşaqların psixoloji sağlamlığının da
özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.
Uşaqlarda psixoloji sağlamlıq xüsusiyyətlərini əsasən 3 mərhələyə bölmək olar:
1. Ali mərhələ — kreativlik – bu mərhələyə aid edilən uşaqlar istənilə mühitə asanlıqla
uyğunlaşır, gərgin və stress vəziyyətlərdən asanlıqla çıxış yolu tapır, fəaliyyətə yaradıcı
aspektdən yanaşırlar. Bu mərhələyə aid edilən uşaqlar psixoloji yardıma ehtiyac duymurlar.
2. Orta mərhələ — adaptivlik – bu mərhələyə cəmiyyətdə sosiallaşa bilən, lakin bununla
yanaşı müəyyən dərəcədə artan həyəcanlılıq yaşayan uşaqlar daxildir.
3. Aşağı mərhələ — dezadaptivlik – bu mərhələyə aid edilənlərin davranış xüsusiyyətləri
əvvəlki mərhələlərdən kəskin fərqlənir. Belə ki, bu tip uşaqlar cəmiyyətə uyğunlaşmaq üçün
öz istək və tələbatlarından imtina edirlər və yaxud da bunun tam əksi olan davranış göstərərək
aktiv mövqedən istifadə edərək öz istək və tələbatlarını ətrafdakı şəxslərə yürüdürlər.
Psixoloji sağlamlığın bu mərhələsinə aid edilən uşaqlara individual psixoloji yardım
göstərilməlidir.
Bizi əhatə edən bir çox təsirlər yüksək və əlçatmaz göründüyündən davranışın idarə
olunmasında neqativ halların, stressin, özünü aşağı qiymətləndirmənin, həmçinin sinir
sisteminin fəaliyyətinin pozulması kimi reaksiyaların baş verməsinə səbəb olur.
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Uşaqlarda psixoloji sağlamlığa təsir edən amilləri öyrənmək üçün risk amillərini müəyyən
etmək tələb olunur [2]. Bu amilləri əsas 2 mühüm qrupa ayırmaq olar:
1. Obyektiv təsirlər – uşağı əhatə edən hər bir vasitə;
2. Subyektiv təsir – onun fərdi-şəxsi keyfiyyətləri;
Obyektiv təsirlərə ailə daxili münaqişələrı və uşaq müəssisələrində baş verən xoşagəlməz
halları daxil etmək olar. Təhsil müəssisələrində tərbiyəçilərlə ilk görüş, yeni münasibətlər
uşaqda psixoloji gərginlik və həyəcanlılıq səviyyəsinin artmasına gətirib çıxarır. Hətta
məktəbəqədər və məktəb yaşı dövründə həmyaşıdları arasında yaranmış hər hansı konfliktli
münasibət uşaqda emosional diskomfort yaradır və onun şəxsiyyət kimi inkişafının
ləngiməsinə şərait yaradır.
Subyektiv faktorlara isə xarakter, temperament, özünüqiymətləndirmə daxildir. Uşağın
fərdi keyfiyyətlərinin düzgün inkişafı onun ətraf aləmə münasibətinə, təlim prosesinə də
təsirsiz ötüşmür.
Psixoloji sağlamlığa təsir edən amillər sırasına həmçinin asılılıq dərəcəsini də aid etmək
lazımdır. Bu xüsusiyyət məktəblilərin psixi sağlamlıqla bağlı probleminə birbaşa əlaqəlidir.
Bu asılılıq məktəblilərin düşdüyü qorxulu bəla hesab edilir. Ən əsas mənfi təsir məktəblilərin
real həyatdan uzaqlaşmasıdır ki, bunu da mütəxəssislər reallıqda nəyəsə qane olmamaq
bəhanəsi kimi, dərk edilməyən etiraz forması kimi izah edirlər.
Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək olar ki, psixoloji sağlamlıq daxili və xarici amillərin
qarşılıqlı təsiri ilə formalaşır.
Məktəblilərin aparıcı fəaliyyət növü təlim hesab olunduğundan bu proses nəinki psixi və
sosial inkişafa, bununla yanaşı həmçinin emosional inkişafa da şərait yaradır. Məhz buna görə
də emosional sahənin əsas göstəriciləri olan qorxu, həyəcan, məktəb fobiyası, qısqanclıq,
stress və s. kimi vəziyyətlərdə də dəyişikliklər özünü göstərir.
Elmi tədqiqatlar sübut etmişdir ki, psixoloji sağlamlıq aksioloji, instrumental və
motivasiyayönlü komponentləri əhatə edən bir sistemdir.
Psixoloji sağlamlığa bu münasibət sağlamlığın qorunması və hər hansi psixi nöqsanların
qarşısının alınmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. V.N.Myasişev və A.R.Luriya xəstəlik
mexanizmlərinin öyrənilməsi üçün “xəstəliyin daxili görünüşü”nün əhəmiyyətini
vurğulamışlar. [4] “Xəstəliyin daxili görünüşü” dedikdə, buraya aid edilir:
— bu, sağlamlığa göstərilən xüsusi dəyər və münasibətdir ki,burada davranış, emosional
və koqnitiv sahələrdə müsbət yüksəlişlər özünü göstərir.
— bu, şəxsin bioloji, sosial-psixoloji və mənəvi imkanlarını qiymətləndirə biləcəyi
müəyyən bir psixofizik məkandır.
V.A. Ananyevin sözlərinə görə, sağlamlığın daxili görünüşü insan sağlamlığının
intellektual təsvirləri, emosional təcrübə və duyğuların kompleksi, habelə davranış
reaksiyalarıdır. Xəstəliyin daxili görünüşünü psixoloji baxımdan nəzərə alaraq, V.A. Ananyev
üç əsas cəhətini ayırd etmişdir - emosional, idraki və davranış. [1]
Psixoloji sağlamlıq anlayışının tarixi inkişafı və bu konsepsiyanın məzmununun
nəzəriyyəsini nəzərə alaraq biz onun struktur komponentlərini xüsusilə qeyd etməliyik.
Psixoloji mövqelərdən sağlamlığın daxili görünüşünü nəzərə alaraq, şəxsiyyət strukturunun
komponenti kimi üç hissəni ayırırıq: emosional, idrak və davranış. Beləliklə, emosional
komponent psixoemosional statusu, idraki komponent - sağlam həyat tərzi, davranış
komponenti isə - özünə dəyər, özünə münasibət hesab olunur.
Psixoemosional vəziyyət psixoloji sağlamlığın əsas struktur komponentidir, psixikanın
tənzimləyici imkanları, həmçinin bu imkanların özünü tənzimlənmə dərəcəsi və səviyyəsi ilə
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müəyyən edilir. Bu komponent özünü narahatlıq və həyəcanlılıq səviyyəsində, emosional
sabitliyində, şəxsiyyətin stabillik dərəcəsində, həmçinin təhsil mühitində məmnunluq
dərəcəsində ifadə edir.
Peşə təhsili mərhələsində sağlam həyat tərzi ilə bağlı ideyaların formalaşması şəxsiyyətin
inkişafına müsbət təsir göstərir və nəticələr aşağıdakı kimi təqdim edilə bilər:
1) özünüdərketməni, şüuru stimullaşdırmaq üçün psixoloji mexanizmləri inkişaf etdirmək
və nəticədə özünü şəxsiyyət kimi dəyərləndirmək;
2) "mədəni humanitar xidmət"in yaradılması və təffəkürün inkişafı.
Humanitar vəziyyətin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:
a) ətrafdakı obyektlərin müxtəlif aspektlərinə subyektiv münasibət, o cümlədən özünə
subyektiv münasibət;
b) ünsiyyətə və anlayışa əsaslanan canlı, qərəzli bir mövqe tutan bir dəyər münasibəti;
3) insan sağlamlığı üçün məsuliyyət yaradan şəxsin peşəkar formalaşmasına və yaradıcılıq
fəaliyyətinin əsasını təşkil etməyə şərait yaranır;
4) özünü aktuallaşdırma üçün şəxsin ehtiyacına, "mən" in kifayət qədər formalaşmasına,
həyatın öz müqəddəratını təyin etməkdə pozitiv münasibəti.
Psixoloji sağlamlığın növbəti struktur komponentlərindən biri də özünə düzgün
münasibətdir. Məhz özünə düzgün münasibət, dəyər vermə psixoloji sağlamlıqda öndə gedən
məsələlərdən hesab olunur. İnsanın ilk özünə, daha sonra isə ətrafdakı insanlara, ətraf mühitə,
ümumilikdə dünyaya münasibəti onun psixoloji sağlamlıq göstəricisidir.
Beləliklə,
psixoloji
sağlamlığın
struktur
komponentlərinin
fərdlərin
özünüqiymətləndirməsi üçün bacarıqların formalaşması yolu ilə şagirdlərin peşə inkişafının
bütün mərhələlərində həyata keçirilməsi onların psixoloji sağlamlığı və peşəkar inkişafı üçün
şərtdir.
Son olaraq yuxarıda qeyd edilənlərə M.Prişvinin sözlərini sitat gətirmək olar: “İnsan
sağlığının əsas mahiyyəti, onun başqa bir insana yaxşı şeylər söyləməkdən çəkinməməsidir”.
[4]
Məqalənin aktuallığı. Uşaqda psixi sağlamlıq o qədər həssas yanaşmadır ki, bu hal
onların yaş dövrləri və əsas fəaliyyət sahələrindən asılı olaraq dəyişir. Bu halları düzgün
müəyyən etmək isə valideynlər üçün asan olmur. Bu baxımdan məqaləni aktual hesab etmək
olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə uşaqlarda psixoloji
sağlamlığa təsir edən amilləri öyrənmək sahəsində zəruri hesab olunan risk faktorlarını
qruplar üzrə təsnifatı verilir, psixoloji sağlamlığın formalaşmasına təsir göstərən amillər
araşdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrantları istifadə edə bilərlər.
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А. Мамедова

Основные компоненты психологического здоровья
Резюме
В статье раскрывается сущность психологического здоровья и указывается их
основные компоненты. В этом указанные факты основывается итогам конкретных
исследований.
A. Mamadova

Basic components of the psychological health
Summary
Essence of the psychological health is elucidated in the article and his basic components
are shown. Facts shown this time be based on result of the concrete investigations.
Redaksiyaya daxil olub: 26.12.2017
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Kar uşaqlarda psixi inkişafın spesifik xüsusiyyətləri
Nərgiz Qibləliyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: nərgizqibləliyeva@mail.ru
Rəyçilər: filol. ü.f.d., dos.T.H. Ağayeva,
ped.ü.f.d., dos.S.R. Aslanova
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интеллект, психическое развития, коррекция
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Normal inkişaf etmiş uşaqlarda olduğu kimi, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və eləcə də
eşitmə qüsurlu uşaqların da psixi inkişafının əsasında müəyyən qanunauyğunluqlar durur.
Uşaqda eşitmənin itirilmə dərəcəsi təbii olaraq onların dünyagörüşündə, şəxsiyyətində
özünəməxsus fərqliklər yaradır. Belə ki, uşaqlarda eşitmə qüsuru ilə əlaqədar olaraq müəyyən
sahələrdə gecikmələr, məsələn, nitqin ləngiməsi, kommunikativ baryerlər, dünyagörüşünün
inkişafındakı fərqliliklər, eləcə də dezadaptasiya problemləri. özünü göstərir.
Tədqiqatlar göstərir ki, kar uşaqların təxminən 40%-də bu və ya digər dərəcədə eşitmə
qalıqları vardır. Bəzən eşitmə qalığı təlim prosesində istifadə edilə biləcək qədər olur. Qeyd
edək ki, uzunmüddətli məşq və təlim prosesində kar uşaqlarda eşitmə qalığının funksiyası
aktivləşdirmək mümkündür. Bu zaman eşitmə funksiyasının yaxşılaşması eşitmə aparatının
anatomik-fizioloji mexanizmlərinin bərpası ilə deyil, uşaqda eşitmə qalığının aktivləşdirilməsi
və vərdişlərin əldə olunması yolu ilə baş verir. Karlarda eşitmə hissinin və qavrayışının
itirilməsi ilə əlaqədar görmə hissi və görmə qavrayışı xüsusi rol oynayır. Kar uşağın görmə
analizatoru aparıcı olaraq nitqin yaranmasında və ətraf aləmin qavranılmasında önəmli yer
tutur. Kar uşaqların görmə hissiyyatı və görmə qavrayışı normal eşidən uşaqlardan nəinki
fərqlənmir, hətta bir sıra hallarda daha yaxşı inkişaf etmiş olur. Kar uşaqlar bir çox hallarda
normal eşidən uşaqların diqqət etmədiyi xüsusi kiçik detalları və incəlikləri sezirlər. Normal
eşidən uşaqlar karlardan fərqli olaraq bir sıra rəng fonlarını (məsələn, göy, bənövşəyi, qırmızı,
narıncı) çox zaman qarışdırırlar. Kar uşaqlar isə əksinə, rəng fonlarını daha dəqiq
diferensiasiya edirlər. Kar uşaqların çəkdiyi şəkillərdə normal eşidən yaşıdlarından fərqli
olaraq kiçik detallara daha çox rast gəlinir, həmçinin onların hafizədən çəkdikləri şəkillər də
daha dolğun olur.
Qeyd etməliyik ki, kar uşaqlar məkan qavrayışı ilə əlaqədar şəkillərin çəkilməsində
çətinlik çəkirlər. Karlarda qavrayışın analitik tipi sintetik tipdən üstünlük təşkil edir. Kar insan
danışan adamın nitqini özünün göz qavrayışına əsaslanaraq qavraya bilər. Məlumdur ki,
dilimizin hər bir fonemi müəyyən artikulyar obraza uyğundur. Kar uşaq məhz bu obrazları
görmə ilə qavrayır və yadda saxlayır. Uzun müddətli təlim prosesində kar uşaq bütöv sözlərin
artikulyar obrazlarını gözü ilə fərqləndirə bilər.
Karların qavrama prosesində görmə hisslərindən başqa, həmçinin toxunma və hərəki
hisslərdə vacib rol oynayır. İnsanın hərəkət və eşitmə analizatorları arasında sıx əlaqə vardır.
Bu əlaqə eşitmə analizatoru zədələnərkən daha çox təzahür edir.Kar uşaqlarda eşitmənin
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itirilməsi nəinki artikulyar aparatın, həmçinin tənəffüs aparatının da hissiyatına mənfi təsir
edir.
Bir çox surdopedaqoqlar: V.İ.Flere, N.M.Laqovski, F.A.Rau və b-rı kar uşaqların hərəki
hissiyatının xüsusiyyətlərinə xüsusilə fikir verirdilər. Onlar karların hərəkətlərindəki bəzi
diskoordinasiyaları vestibulyar aparatın, həmçinin hərəki analizatorunun sinir sonluqlarının
zədələnməsi ilə izah edirdilər. İ.M.Soloyovun fikrincə isə, kar uşaqların hərəkətlərindəki bəzi
diskoordinasiyalar məhz, hərəkətlərin yerinə yetirilməsi zamanı eşitmə nəzarətinin olmaması
ilə əlaqəlidir. Bəlkə də, buna görə kar uşaqlar bir sıra idman və əmək vərdişləri əldə etməkdə
çətinlik çəkirlər. Hərəki hisslər kar uşaqların şifahi nitqə yiyələnməsində də vacib rol oynayır.
Sağlam uşaq hər hansı bir səsin səhv tələffüzü zamanı eşitmə nəzarətindən istifadə edə bildiyi
halda, kar uşaq artikulyar aparatın hərəkətlərindən əldə edə biləcəyi kinestetik hisslərə
əsaslana bilər. Karlar üçün hərəki hisslər özünə nəzarət vasitəsidir ki, onun da əsasında nitq, o
cümlədən onun şifahi, daktil, mimik formaları formalaşır.
Toxunma hissləri (daktil, temperatur, hərəki) kiçik yaşlı kar uşaqlarda pis inkişaf edir.
Onlar qorunub saxlanılmış bu analizatordan kiçik yaş dövründə çox yaxşı istifadə edə
bilmirlər. Kar uşaqlar hər hansı yeni predmetə toxunarkən əllərindən tam şəkildə deyil, sadəcə
barmaq uclarından istifadə edirlər. Bu uşaqlarda eşitmə analizatorunun tam sönmüş olduğu
zaman daktil vibrasiya hissiyatı itiləşir. Belə ki, eşitmə və daktil-vibrasiya hissiyatı bir-biri ilə
tərsmütənasib əlaqədədir.
Diqqət-şüurun müəyyən obyekt üzərinə yönəlməsi və mərkəzləşməsindən ibarət psixi
hadisədir. Karların görmə analizatoru demək olar ki, bütün qıcıqları öz üzərinə qəbul edir.
Məktəbəqədər yaşlı kar uşaqlarda diqqətin davamlılığı 3-4 yaşında 10-12 dəqiqə, 5-6 yaşında
isə 40 dəqiqəyədək olur. Karlar üçün vegetativ sistemin qeyri stabilliyi, motorikanın
pozulması, emosional sferanın labilliyi xarakterikdir.
Eşitmə qüsurlu uşaqlarda ətraf aləmlə normal ünsiyyət qurmaq qabiliyyətləri pozul-duğu
üçün onlar tərəfindən sosial təcrübənin qavranılması və iradi fəaliyyət xeyli çətinləşir. İradi və
qeyri iradi yadda saxlama məktəbəqədər yaşlı kar uşaqlarda sağlam yaşıdları ilə müqayisədə
çox da geri qalmır. Çünki əyani materialı kar uşaqlar məhz onlarda güclü inkişaf etmiş göz
yaddaşı sayəsində daha yaxşı yadda saxlayır. Kar uşaqlarda iradi və qeyri iradi yadda
saxlamanın bir sıra xüsusiyyətləri var. Belə ki, onlar oxşar predmetləri yadda saxlamaq üçün
müqayisə edə bilmirlər. İradi yadda saxlama zamanı onlar rasional məntiqi üsullardan istifadə
edə bilərlər. Karlar üçün obyektləri hissə-hissə gördükdə qavramaq daha çətin olur, nəinki hər
hansısa fiquru tam halda gördükdə.
Kar uşaqlar tərəfindən məcazi mənaların, simvolik ifadələrin çətin başa düşülməsi onlarda
təxəyyülün lazımi səviyyədə inkişaf etmədiyindən xəbər verir. Müəllim və tərbiyəçilərin
müşahidələrinə əsasən, kar uşaqlar oxunulan nağıllardakı surətlərdə, şəkillərdəki eyni adlı
personajları bir-birinə uyğunlaşdıra bilmirlər. Bu da onların təxəyyüllərinin zəif inkişafı ilə
əlaqədardır.
Məlumdur ki, insan təfəkkürü bilavasitə nitqlə əlaqədardır və nitqsiz inkişaf edə bilməz.
Məhz buna görə kar uşaqlarda əqli fəaliyyətin inkişafında spesifik xüsusiyyətlər təzahür edir.
Kar uşaqlar uzun müddət əyani-obrazlı təfəkkür səviyyəsində qalırlar, yəni onlar sözlərlə
deyil obrazlar, şəkillər vasitəsilə düşünürlər. Nəzəri təfəkkürün formalaşmasında kar uşaq öz
sağlam yaşıdından çox geri qalır. Bu da özünü qavrayış fəaliyyətində göstərir. Kar uşaqların
təfəkkürünün inkişafında fərdi fərqlərdə aşkar olunur. Kar uşaqların ¼ hissəsində əyani
təfəkkür səviyyəsi öz sağ-lam yaşıdları ilə demək olar ki, eyni səviyyədə olur. Lakin təxminən
15%-də (hər yaş qrupunda) nəzəri təfəkkür sağlam yaşıdlarına nisbətən orta səviyyəyə çatır.
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Belə uşaqlar əqli geriliyi olan uşaqlar sayılmır. Onların əyani təfəkkürü kar uşaqlar üçün yaş
normalarına uyğun olur. Nəzəri təfəkkürün inkişafında olan çətinlik isə nitqi qavrama ilə
əlaqədardır .
Kar uşaqlarda fikri əməliyyatları: analiz və sintez, müqayisə. müqayisə olunan
obyektlərdə ümumi və oxşar cəhətlərini çətin yerinə yetirirlər. Onlar daha çox fərqlər
haqqında danışırlar. Çünki müqayisə zamanı diqqətlərini oxşar cəhətlərə cəlb etdikdə fərqli
cəhətləri unudurlar, və ya əksinə. Bu uşaqların eyni zamanda həm oxşar, həm də fərqli
cəhətləri sezə bilməməkləri ilə izah oluna bilər.
Kar və zəif eşidən uşaqlar ümumiləşdirmə qaydalarını, obyektlər arasında daxili əlaqələri
qavramaqda əziyyət çəkirlər. Səbəb-nəticə əlaqələri: kar uşaqlar insanların hərəkətləri,
hadisələr arasında məntiqi əlaqələr və münasibətləri çətin anlayırlar. Onlar hər hansı bir
hadisənin gizli səbəblərini aşkara çıxara bilmir, hərəkətlə səbəbi, məqsədi qarışdırırlar. Onlar
tez-tez səbəb-nəticə və məkan-zaman əlaqələrində səhv edirlər.
Məktəbəqədər yaş dövrü uşaqların psixoloji, fizioloji, əqli inkişaflarının ən çiçəklənən və
mühüm dəyişikliklər baş verən dövrüdür. Bu dövrü başa çatdırıb kiçik məktəbli yaş dövrünə
qədəm qoyana kimi uşaqlar iki yaş böhranı keçirirlər. Bu böhranlar uşağın üç və altı yaşlarına
təsadüf edir. Məktəbəqədər yaş mərhələsi uşağın özünüdərk etməsi, özünü qiymətləndirməsi,
fəaliyyət və davranışının formalaşması, şəxsiyyətin inkişafı və s. kimi bir sıra ciddi məsələləri
əhatə edir. Kar uşaqlarda şəxsiyyətin inkişafı bir neçə faktlardan asılıdır: eşitmənin
zədələnməsi vaxtı, eşitmənin itirilmə dərəcəsi, intellektual inkişaf səviyyəsi, ailədə
münasibətlər, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin formalaşması. Nitqin gecikməsi ilə əlaqədar
kar uşaqlarda ətraf mühitlə ünsiyyət məhdudiyyəti yaranır ki, bu da onlarda və onların
valideynlərində frustasiyaların meydana çıxmasına səbəb olur. Həyat planlarının
müzakirəsində, şəxsi həyatlarında baş verən hadisələrin təsvirində yaranan çətinliklər sosial
əlaqələrdə məhdudiyyətlərlə nəticələnir. Kar uşaqların sağlam yaşıdları ilə müqayisədə sosial
yetkinlikləri aşağı olur. Ətrafdakı adamların karlara olan fərqli münasibətləri kar uşaqların
şəxsiyyətinin formalaşmasında fərqli keyfiyyətlərin yaranması ilə nəticələnir. Kar uşaqda bir
tərəfdən özünə qarşı məhəbbət, mərhəmət, şəfqət, digər tərəfdən özünün başqalarına yük
olması hissləri yaranır. Kar uşaqlar çox zaman özləri haqda, qabiliyyət və bacarıqları haqda
düzgün fikirdə olmurlar. Onlar özlərinə başqalarının fikirlərinə əsasən qiymət verirlər. Əlbəttə,
özünü qiymətləndirmə kar uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında vacib rol oynayır.
Özünüqiymətləndirmə və iddia səviyyəsinin formalaşması fərdin psixi inkişafının əsas faktoru
ola bilər. İddia səviyyəsi insanın bacarıq və qabiliyyətlərindən, hər hansı bir fəaliyyət
səhəsində uğurlarının adekvat qiymətləndirilməsindən asılıdır.
Sensor pozulma kar uşağın böyüklərlə ünsiyyətində problem yaratdığından o ictimai
təcrübənin toplanılmasında və öz yaşıdları ilə kontaktın yaranmasında əziyyət çəkir. Nəticədə
yaranmış psixoloji diskomfort ümumi emosional vəziyyətin pisləşməsinə, aktivlik
səviyyəsinin zəifləməsinə səbəb olur ki, bu da bacarıq və vərdişlərin yaranmasında, özünə
nəzarətdə psixoloji problemlər yaradır.
Məqalənin aktuallığı. Kar uşaqların sosial reabilitasiya və adaptasiyasında psixi inkişaf
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin rolu böyükdür. Erkən yaşlarda kar uşaqların psixi inkişaf
çatışmazlıqlarının aşkarlanması və diaqnozlaşdırılması düzgün təlim-tərbiyə, korreksiya işini
təşkil etməyə imkan verir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə İlk dəfə olaraq emosional vəziyyətlərin, duyğuların
psixi inkişafın gedişinə təsiri araşdırılmışdır .
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən fikir və nəticələr eşitmə
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qüsurlu uşaqlarla işləyən mütəxəssis və valideynlərin təlim-tərbiyə, korreksiya işində gərəkli
ola bilər.
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Специфические осбенности психического
развития у глухих детей
Резюме
В статье раскрывается влияние на психологическое развитие. Для обеспечения в
всестороннего развития этих детей педагоги и воспитатели должны работать над собой
и необходимо создание условий для повышения потенциальных возможностей
работников этой области.
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Specifically peculiarity psychological
development of deaf children
Summary
The article examines the impact of psychological development of deaf children. The
ensure the full development of such children, teacher educators must work on themselves
and it is necessary to create for increasing the potential of workers in this area.
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Görmə qüsurlu uşağın psixi inkişafında
məktəbəqədər yaş dövrlərinin rolu
Züleyxa İbrahimova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: nigar-ibrahimova93@mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos.T.H. Ağayeva,
ped.ü.f.d., dos.S.R. Aslanova
Açar sözlər: görmə qüsuru, kor və zəif görən uşaq, məktəbəqədər yaş, korreksiya,
inkişafdan geri qalma, pozulması, taktil-kinestetik duyğular
Ключевые слова: дефекты зрения, слепые и слабовидящие дети, дошкольный
возраст, коррекция, задержки развития, недостаточность моторики, тактильно –
вибрационная ощущения.
Key words: vizual impairments, blind children, preschool children, correction.
Məktəbəqədər yaşlı ağır görmə qüsurlu uşağın psixi inkişafındakı ciddi və dərin
ləngimələr, onlarda ətraf aləm haqqında təsəvvür və biliklərin çox kiçik həcmdə olması,
sözlərin məhdud başa düşülməsi, sözləri müşayiət edən konkret anlayışların yoxluğu,
hərəkətlərin az inkişafı, məkanda zəif bələdləşmə və məhdud mobilliyi ilə xarakterizə olunur.
İnkişafdakı bu çatışmazlıqların aradan qaldırılma çətinliyi erkən yaş dövründə uşaqda onların
kompensasiya imkanlarının məhdudluğu ilə izah edilir.
Müşahidələr göstərir ki, məktəbəqədər yaşlı görmə qüsurlu uşaqlar normal həmyaşları ilə
müqayisədə inkişafda daha çox geri qalmağa başlayırlar. Belə ləngimə hərəkətin yerinə
yetirilməsinə kifayət qədər nəzarətin olmamasının nəticəsi olub, onların yalnız əzələ
hissiyatına istinad etməsi ilə əlaqədardır.
Zamanına görə bədənin düz vəziyyətinin və müstəqil hərəkət etmə bacarığının formalaşma
ləngliyi, yeni məkandan və əşyalardan qorxmanın uzanması əşyaların xüsusiyyətlərini ayırd
etməyi, əşya ilə hərəkət əlaqələrinin yaranmasını və möhkəmlənməsini gecikdirir. Bəzi görmə
qüsurlu uşaqlarda 4-6 yaşına qədər şaquli vəziyyət almada inamsızlıq müşahidə olunur, onlar
yeriş zamanı pəncəyə istinad edir, bədənin kütləsini pəncədən dabana keçirtməyi bacarmayıb
ayaqlarını çox yaxın qoyaraq kiçik addımlarla yeriyirlər. Uşaqlarda yerişin formalaşma
çətinliyi bir çox tədqiqatçılar tərəfindən də qeyd edilmişdir. Hərəkətin formalaşmasının
ləngiməsinə səbəb görmənin zəifləməsi və ya olmamasıdır. Görmə qüsurlu uşaq uzun zaman
məkanda hərəkətdə müstəqil ola bilmir, nəticədə ətraf aləmi qavramaqda kifayət qədər fəallıq
göstərmir. Hərəkətin yerinə yetirilməsinin özü belə ciddi korreksiyaya ehtiyac duyur və
korluğun və zəif görmənin kompensasiyası üçün baza rolunu oynaya bilmir.
Normal görən uşağın həyatının birinci ilinin ortasında əşyavi fəaliyyətin formalaşması
başlanır. Əl hərəkətlərinin tədricən instrumentallaşması və əşyaviləşməsi uşağın əqli
fəaliyyətinə, davranış və ümumi inkişafına böyük təsir göstərir. Məhz, daimi taktil-kinestetik
assosiasiyaların yaranması bununla bağlıdır və uşaqda fəal duyğuların inkişafı öz başlanğıcını
buradan götürür.
Görən, eləcə də görməyən, kor uşaqlarda qavrayış proseslərinin intensiv inkişafı və
təkmilləşməsi əşyavi fəaliyyətdə baş verir. Lakin kor və zəif görən uşaqlarda əşyavi
fəaliyyətin özü çox ləng inkişaf edir və əşyavi fəaliyyətin formalaşması onun hərəkət
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komponenlərinin inkişafının gecikməsi ilə bağlı 3-4 yaşına qədər uzana bilir. Əşyavi
fəaliyyətə yiyələnmə prosesində müşahidə olunan fəaliyyət, hələ tam əşyavi olmasa da, onun
formalaşması üçün bir zəmin rolunu oynayır. Erkən yaşda kor və zəif görən uşaqlarda əşyavi
fəaliyyətin inkişaf özünəməxsusluğu onun daha çox formalaşma ləngliyi ilə funksional
fəaliyyət və onun praktik yerinə yetirilməsi arasındakı qeyri-bərabər anlama ilə bağlıdır.
Görmə qüsurlu uşaq görənlərdən fərqli olaraq uzun müddət əşyanı tutub saxlayır, əlindən
vermir. Görən uşaq əlindəki oyuncağı digərini gördükdə yerə qoyduğu halda, kor uşaqda bu
stimul olmur. Bu əl hərəkətlərinin diferensiyasını ləngitməklə yanaşı, həm də, fəal duyğuların
inkişafını da ləngidir. Kor uşaqlarda ilkin spesifik manipulyasiya və ayrı-ayrı funksional
fəaliyyət iki yaşından sonra meydana çıxmağa başlayır və 3 yaşın sonunda görmə qüsurlu
uşaqların hamısında özəl aparıcı əşyavi fəaliyyətin yaranması və formalaşmaşı müşahidə
olunmur. Lakin əşyavi fəaliyyət üçün bir zəmin yaranır. Uşaqlar əşyaların funksional
təyinatını başa düşməyə başlayır, onlardan ən sadə və tez-tez praktik fəaliyyətdə istifadə
etməyi öyrənirlər. Əgər məktəbəqədər yaşlı kor və zəif görən uşaqlar əşyanın funksional
təyinatı haqqında sözlü biliklərə müstəqil yiyələnə bilirlərsə, o zaman onların manual-hərəkət
komponentlərini mütləq öyrətmək lazımdır.
Diferensiallaşmış eşitmə qavrayışı və əşyalarla hissi tanışlıq zamanı yaranmış müstəqil
səslənmə ətrafdakı insanlarla ünsiyyət vasitəsi kimi getdikcə daha mühüm rol oynayamağa
başlayır. Kor və zəif görən uşaq özünə diqqət cəlb etmək bu və digər əşyanı əldə etmək üçün
nitq səsləri və sözlərindən istifadə edirlər. Böyüklərin kor uşağı dindirməsi və onların buna
emosional münasibəti, onlarda səs və sözlərin qavranılmasını və tələffüzünü stimullaşdırır.
Sözlərin mənasının başa düşülməsi kor və zəif görən uşaqlarda bir neçə mərhələdə baş verir.
Nitq fəaliyyəti ilə bütün saxlanmış analizatorlarla, eləcə də inkişafda olan əzələ-hərəkət
sistemi ilə əlaqələr sisteminin yaranması, bu yaşda korluğun kompensasiyasının əsasını təşkil
edir. Böyüklərlə uşağın sözlü ünsiyyət təcrübəsi ona nitqdən istifadə edərək əşyanın bütün
obyektiv xüsusiyyətlərini düzgün əks etdirməyə sövq edir. Böyüklərin kor uşaqlarla birgə
əşya fəaliyyəti zamanı həm əşya, həm də fəaliyyətin sözlə müəyyənləşdirməsi bir tərəfdən
kor uşağa mənimsədiyi sözlə onu əhatə edən ətraf aləmdəki konkret əşyaları müqayisə
etməyi, digər tərəfdən isə əşyalarla fəal təmasda əşya aləmini dərk etməyi stimullaşdırır.
Sözlü ünsiyyət prosesi əşya fəaliyyətini sürətləndirir, həm də onun təkmilləşdirməyə imkan
verir. Bütün fəaliyyətini nitqlə müşayiət etməklə kor və ya zəif görən uşaqlar korreksiya
vasitəsi kimi nitqdən istifadə edərək pozulmuş ümumi motorokanı inkişaf etdirirlər. Bu zaman
kor uşaqların aparıcı fəaliyyəti böyüklərlə ünsiyyət olur.
Məktəbəqədər yaş mərhələsində konkret praktik fəaliyyətində nominativ, həm də
ümumiləşdirici funksiya daşıyan nitqə istinad etməklə kor uşaqda ətrafındakı əşyaların
qavranılmasında ümumiləşdirici vasitələr formalaşmağa başlayır. Məhz böyüklər və
həmyaşları ilə nitqli ünsiyyət vasitəsi ilə məktəbəqədər yaşlı kor uşağa həm praktik inkişafda,
həm də məkanda bələdləşmədəki geriləməni aradan qaldırmağa imkan verir.
Erkən və məktəbəqədər yas dövründə praktik fəaliyyət kor uşağın inkişafındakompensator
rol oynayaraq əsas dərk etmə fəaliyyəti proseslərinin inkişafına kömək edir. Rusiyalı
tədqiqatçıların (A.B.Zaparojets, L.A.Venqer və b.) fikrinə görə bu zaman kor uşaqda ilk
növbədə qavrayış və onun differensasiya prosesləri inkişaf edir. Praktik fəaliyyət eyni
zamanda məktəbəqədər yaşlı kor uşaq qarşısında yeni perseptiv bələdləşmə vasitələrinin və
onları həyata keçirtmək üsullarının işlənməsi tələbatını yaradır.
Tədqiqatçılar məktəbəqədər yaşlı kor uşaqda əşya fəaliyyətini təhlil edərək, üç qavrayış
səviyyəsini fərqləndirirmişlər:
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a) əşyanın ayrı-ayrı keyfiyyətlərinin sensomotor etalon əvvəlindən istifadə etməklə
seçilməsi və diferensasiyası;
b) iki-üç əlamətlərə görə elementlərin birləşdirilməsi və onların tanış əşyalarla
müqayisəsinin meydana çıxması;
c) əlamətlərin ümumiləşdirilməsinin başlanğıcı və əşyaların etalon əvvəli istifadəsi.
Praktik fəaliyyətə yiyələnmə prosesində kor uşağın əşyalar haqqında bilikləri
mənimsəməsini və onların sözdə möhkəmlənməsini təmin edən nitqin nominativ
funksiyasının inkişafı böyük rol oynayır.
Beləliklə də, aparıcı praktik fəaliyyət, sonralar əşya aləminə yiyələnmə təcrübəsini artıran
və kor uşağın ümumi psixi inkişafı üçün kifayət qədər geniş sensor bazanın yaranmasını
təmin edən əsas bazaya çevrilir.
Kor uşağın oyun fəaliyyəti korluğun kompensasiya sisteminin əsas komponenti olan əşya
aləminin obraz və təsəvvürlərini saxlamağa və onlardan istifadə etmə bacarığını təmin edir.
Oyun fəaliyyətinin əsas tərkib hissəsi ətrafdakı sosial həyat haqqında bilik səviyyəsindən asılı
olan süjet xəttidir. Oyun fəaliyyəti üçün əsas şərtlərdən biri kor uşaqların öz bədəninin
motorikasına yiyələnmə, əşya ilə funksional fəaliyyətin başa düşülməsinin və onu praktik
yerinə yetirmə bacarığının inkişafıdır.
Görmənin erkən və ya bətndaxili pozulmaları fəallığın aşağı olmasını və idrak fəaliyyəti
inkişafının çatışmazlığını yaradaraq ümumi inkişaf ləngliyinə gətirib çıxarır. Hərəkətin
məhdudluğu və bələdləşmə fəaliyyətinin zəifliyi kor uşağın emosional-iradi sahəsinə də
böyük təsir göstərərək, məkanda hərəkət qorxusu yaradır ki, bu da öz növbəsində hərəkət və
bələdləşmənin inkişafını ləngidir. Bu psixi inkişaf çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması üçün
kor uşaqda onun yerinə yetirəcəyi fəaliyyətə müsbət emosional münasibət yaratmaqdır.
Beləliklə də, aparıcı praktik fəaliyyət, sonralar əşya aləminə yiyələnmə təcrübəsini artıran və
kor uşağın ümumi psixi inkişafı üçün kifayət qədər geniş sensor bazanın yaranmasını təmin
edən əsas vasitəyə çevrilir.
Məqalənin aktuallığı. Görmə qüsurlu uşaqların psixi inkişafında və diaqnostikasında yaş
dövrlərinin rolu böyükdür. Erkən dövrdə: çağalıq və məktəbəqədər yaş dövründə kor və zəif
görən uşaqlarda psixi inkişaf çatışmazlıqlarının aşkarlanması və diaqnozlaşdırılması düzgün
təlim-tərbiyə, korreksiya işini təşkil etməyə imkan verir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq Azərbaycan tiflopedaqogikasında psixi inkişafın
gedişinə yaş dövrlərinin təsiri araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən fikirlər və nəticələr
görmə qüsurlu uşaqlarla işləyən mütəxəssis, tiflopedaqoq və valideynlərin təlim-tərbiyə,
korreksiya işində gərəkli ola bilər.
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Роль возрастных периодов в психической
развития детей с нарушениями зрения
Резюме
Своевременное выявление детей раннего возраста с нарушениями зрения и
изучение роли возрастных особенностей психической развитии становится одной из
ключевых проблем научных исследований в области коррекционной педагогики.
Z. İbraqimova

The role of presscool period in psychology development of
the children visually impaired
Summary
This report is focused on children who are visual impairments. Before we speak about
specifics of education in hearing impairments we should first speak about the status of a
hearing-impaired person.
Redaksiyaya daxil olub: 27.12.2017
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Yeniyetməlik yaşı dövründə ortaya çıxan somatik dəyişikliklər
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Yeniyetməlik dövrü somatik dəyişikliklərlə başlayan və ictimai baxımdan yetkin kafiliyini
qazanması ilə başa çatan bir dövrdür. Yetkinlik dövrünün başlanması da, sona çatması da
fərqliliklərlə müşayiət olunur. Bəzi yetkinlər daha erkən yaşlarda somatik olaraq inkişafa
başlayarkən, bəziləri daha gec inkişaf edir. Qızlar yetkinlik yaşına oğlanlara nisbətən bir –
iki il əvvəl girirlər. Ancaq həm qızlar arasında, həm də kişilər arasında genetik və bəslənmə
xüsusiyyətlərindən qaynaqlanan fərqliliklər olur. Bu fərqlər yetkinlik dövrünün yaş
sərhədlərinin olduqca elastik olmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, qızlarda yetkinliyin
başlanğıcı 11-13 yaşları arasında, kişilərdə isə 14-16 yaşları arasında dəyişir. Sürətli fiziki
dəyişikliyin başlaması ilə birlikdə yetkinin dəyişən bədəninə ruhi olaraq uyğunlaşması
müddəti başlayır. Bədənsəl inkişafla bağlı dəyişikliklər fərqli surətlərdə və sırada ortaya çıxa
bilir. Bu fərdi fərqliliklər yetkinin ictimailəşmə müddətinə təsir edir. Erkən yetkinlikdəki
problemlər ümumiyyətlə bu müddətlə əlaqəli olaraq ortaya çıxır [4, 92] .
Yetkinlərdə ortaya çıxan somatik dəyişikliklər. Sürətli boy uzanması (qızlarda 11 yaşdan,
oğlanlarda isə 14 yaş ətrafında sürətli boy uzanması dövrü başlayır). Yeniyetmə qısa
müddətdə 10-20 sm. qədər sürətli şəkildə uzanır. Bu dövrdə bədən üzvlərinin nisbətləri də
dəyişir. Əvvəl əllər və ayaqlar böyüyür, qollar və qıçlar uzanır. Bədən yağ paylaşımında
cinsiyyətə xas dəyişikliklər ortaya çıxır. Qızlarda çanaq bölgəsi genişlənir, oğlanlarda isə sinə
bölgəsində genişləmə olur.Oğlanlarda səs dəyişir və qalınlaşır, əzələ inkişafı sürətlənir.
Dəridə yağlanma artır. Bu yağlanma sızanaqların ortaya çıxmasına səbəb olur. Qız və oğlan
tipli tüklənmə başlayır, cinsi dəyişikliklər ortaya çıxır [7, 54] .
Fiziki dəyişikliklərlə bağlı olaraq sıx görülən problemlər. Ehtiyyatsızlıq halları yaranır.
Qol və qıçların ani uzanması, əzələ gücündəki dəyişikliklər yeniyetmələrin hərəkətlərinə
nəzarət etməsində çətinliklər yaradır. Boy uzanması ilə əlaqədar qayğılar başlayır.
Yeniyetməlik dövründə eyni yaşdakı uşaqların boyları fərqli sürətlərlə və fərqli zamanlarda
uzanır. Bu zaman yeniyetmələr özlərini digərlər yaşıdları ilə müqayisə edir və inkişafları ilə
əlaqədar qayğılar yaşayırlar. Bədənlərindəki ani dəyişikliklərin, sinələrinin inkişafının
ətrafdan fərq edilməsi, bəzi yeniyetmələrin öz bədənlərini gizlətmələrinə səy göstərməsinə,
belini bükərək dayanmağa və ya böyük ölcüdə geyimlərə üstünlük verməsinə səbəb olur. Bu
zaman qidalanma pozuntuları da baş verir. Cəmiyyətin gözəlliklə bağlı normalarına uyğun
gəlmə səyi bəzi yeniyetmələrin həddindən artıq sərt diyetlər etməsinə və fiziki inkişafı
dayanma nöqtəsinə gətirən qidalanma pozuntularının ortaya çıxmasına səbəb ola bilir.
Səslərindəki qalınlaşma bəzi gənclərin bu vəziyyətdən narahatlıq duymalarına və səslərini

324

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

gizləmək üçün danışmaqdan belə çəkinmələrinə səbəb ola bilir. Bəzən isə cinsi inkişafın
gecikməsi ilə əlaqədar qayğılar artır, xüsusilə fiziki və cinsi inkişafı daha gecikən gənclər
özlərini yaşıdları ilə müqayisə etdiklərində, inkişaflarının gecikməsilə bağlı qayğılar
yaşayarlar. Sürətli dəyişmə yeniyetmənin diqqətinin bədəninə və özünə yönəlməsinə səbəb
olur. Bəzi gənclər artıq dərəcədə özlərinə nəzarət etməyə başlayırlar. Sanki bütün gözlər
onlara dikilib kimi hisslərdən narahatlıq duymağa başlayırlar [4, 236] .
Valideynlərin fiziki inkişaf müddətində yaranan problemlərlə bağlı münasibətləri.
Ünsiyyət kanallarını açıq saxlamaq və inkişaf müddəti ilə əlaqədar danışmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə valideynlərin öz inkişaf müddətindən danışması, hansı yaşda yetkinliyə
girdiyindən, hansı qayğıları yaşadığından nümunələr gətirməsi yeniyetməni rahatlaşdırar. Bu
dövrdə bədənə gigiyenik qulluq da böyük əhəmiyyət daşıyır. Yeniyetməlik dövründə xüsusilə
kalori ehtiyacı da artır, sümüklərin inkişafı üçün daha çox kalsium ehtiva edən qidalar qəbul
etməsi tələb edilir. Xüsusilə, sürətli uzanma dövründə kişilərin gündə 2800, qızların isə 2400
kkalori qəbul etməsi təklif edilir. Yeniyetməni fiziki quruluşuna uyğun idmana yönəltmək də
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Fiziki inkişafı ən yaxşı dəstəkləyən vasitə nizamlı şəkildə tətbiq
olunacaq fiziki fəaliyyətlərdən olan idmandır. Yeniyetməyə sağlamlığını qorumaq
mövzusunda nitqlər söyləmək əvəzinə, valideyinlərin sağlam həyat fikrini şəxsən tətbiq
edərək, nümunə olması daha təsirlidir [3, 46] .
Yeniyetmənin məntiqi inkişafı. Yeniyetmənin düşüncəsində ortaya çıxan dəyişiklikləri bu
dövrün ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindəndir. Yeniyetmə bu yaş dövründə şüurunda ortaya
çıxan dəyişikliklərlə bağlı olaraq, uşaqlıq dövrünə nisbətən daha dərin düşünə bilir. Nəticədə,
bu dövr yetkin tipli düşüncə bacarığının formalaşdığı dövr hesab olunur. Bu dövrdə - konkret
düşünmənin yerini mücərrəd düşünmə bacarıqları alır. Belə ki, yeniyetmə:
 Suallar soruşur, fərqli ehtimallar üzərində düşünür.
 Mücərrəd anlayışlar üzərində düşünür.
 Öz düşüncələri üzərində düşünür.
 Başqalarının görüş bucağını anlaya bilir.
 Müxtəlif mövzularla bağlı olaraq mübahisə edə bilir.
 Ehtimallar üzərində düşünə bilir.
 Fərqli vəziyyətlərdə fərqli münasibətlər sərgiləyə bilər.
Yeniyetmələrin ictimai duyğusal inkişafı. Şəxsiyyət kimi formalaşma yetkin üçün ən
prioritet mövzulardan biridir. Yeniyetmə "Mən kiməm" sualına cavablar axtarır. Avtonomluq
qazanma ehtiyacı artır, valideyn nüfuzuna qarşı çıxır. Yoldaşlarına münasibəti artır. Qarşı
cinsə maraq duyur, romantik əlaqələr qurulur. Nümunə götürdüyü, ideallaşdırdığı kəslərə
bənzəməyə səy göstərir. Öz yaşıdları arasındakı nüfuzluları onun üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Yeniyetmələr gündəlik problemlərini və duyğularını daha çox anaları ilə paylaşarlar. Ata
ilə əsasən, gələcəklə bağlı planlarını paylaşır, fikir müzakirələri edirlər. Qızlar öz analarıyla,
oğlanlar isə ataları ilə öz aralarındakı əlaqəni daha da möhkəmləndirməyə çalışırlar [1, 125] .
İctimai duyğusal inkişafı dəstəkləməklə bağlı təkliflər: Yeniyetmənin öz qərarlarını
verməsini dəstəkləyin, doğru qərar vermək üçün üsul, təklif və düşüncənizi ona izah edin,
nəticələri anladığından əmin olduqdan sonra öz seçimini etməsini dəstəkləyin.
Mənimsəməsinə - istədiyiniz davranışlar mövzusunda nümunə olun. Bir az məsafəyə ehtiyacı
olduğunda buna hörmətlə yanaşın. Yoldaşlarından ibarət qrupunun meydana gəlməsi
məsələsinə hörmətlə yanaşın, yoldaşlarını tanımağa çalışın. Tərifdə və tənqiddə həddi
aşmayın, şəxsiyyətə deyil davranışa fokuslanın. Müsbət davranışlarını hərdən tərifləyin.
Davranışları çox həyati bir səhvə səbəb olmursa, fikrinizi söylədikdən sonra, qərarı özlərinə
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buraxın. Həyati səhvlərinə mane olmağa çalışın. Öz gözləntilərinizi dürüstcə ortaya qoyaraq,
hər bir halda ona olan sevginizin ömür boyu sürəcəyini bildirin.
Yeniyetmələrin cinsi inkişafı. Yetkinlik, cinsi oyanış dövrüdür. Cinsi duyğu və davranışlar
üzərindəki basqının bir az azalması lazımdır. Bioloji inkişaf müddəti ictimai dəyər
mühakimələri çərçivəsində mənalandırılır. Cinsi rolların qazanılmasında model alma
əhəmiyyətli rol oynayır. Qarşı cinslə olan dostluqlar cinsəlliyin fərqinə varması və cinsi
rolların həyata keçirməsi üçün köməkçi olur. Yeniyetmə bu dövrdə sevginin fərqli formalarda
ola biləcəyini öyrənir [2, 98]. Cinsi inkişafla bağlı prıoblemlər: Cinsəlliyin ictimai dəyər
mühakimələri çərçivəsində təzyiqlənməsi-utanc və günahkarlıq duyğularının cinsəlliyə bağlı
duyğularla birlikdə sıx şəkildə ortaya çıxması nəticəsini doğurar. Romantik yaxınlaşmanın
olmadığı əlaqələrdə cinsəlliyin yalnız fiziki istiqamətiylə qəbul edilməsi yeniyetmənin ruhən
zədələməsinə səbəb olar. Yeniyetmənin öz yaşıdları tərəfindən qəbul edilməsi məqsədilə
hazır olmadığı əlaqələr yaşaması, onun öz mənliyinə olan hörmətinə mənfi təsir edər.
Cinsi inkişafı dəstəkləməklə bağlı təkliflər. Valideyinlər yeniyetmənin cinsi mövzularda
doğru məlumatlanmasına uyğun şərtləri dəstəkləməlidirlər. Müsbət cinsi rol nümunələri
təqdim etməlidirlər. Özünün və bədəninin qiymətli olduğunu və lazım gəldikdə öz nəfsinə
sahib ola bilməsini başa salmağa çalışmalıdırlar. Cinsəllik mövzusundakı dəyərlərlə bağlı
mühakimələrini meydana gətirməsini dəstəkləməklə, bu mövzularda hazırlıqlı olmasını da
təmin etməlidirlər. Qarşı cinsə qarşı müsbət əlaqələrinə dəstək olmaq, məsləhət bilmədikləri
məsələlərlə bağlı öz fikirlərini açıqca söyləmək ancaq son qərarı gəncə buraxmalıdırlar. Qarşı
cinslə normal yoldaşlıqlar, qrup içi yoldaşlıqlar qurması yeniyetmənin gələcək həyatında
"xüsusi yoldaşlıqlar" qura bilməsi üçün öncədən hazırlığını təmin edər. Bu səbəbdən,
Yeniyetmənin qarışıq qruplar içində yer ala biləcəyi fəaliyyətlərini dəstəkləmək lazımdır [2,
63] .
Yeniyetmə şəxsiyyətinin inkişafı. Yeniyetmənin "mən kiməm" sualına cavab axtarma
müddəti sonunda özü, əlaqələri və həyatı ilə əlaqədar bir kimlik nəzəriyyəsi meydana gətirir.
Özünün necə bir insan olmasıyla bağlı qaydaları inkişaf etdirər, bu qaydaları sınayar,
dəyişdirər ya da bunlara uyğun da inkişaf etməyə çalışar. Özünə baxışı gedərək bir bütünlük
və davamlılıq qazanar. Şəxsiyyət duyğusuna paralel olaraq bir dünya görüşü inkişaf etdirər və
bu çərçivədə öz dəyər mühakimələrini meydana gətirər.
Bu inkişaf müddəti yeniyetmənin zaman-zaman qərarsızlıqlar yaşadığı, ana-atanın vərdiş
etdiyindən çox fərqli davranış formaları sərgilədiyi, təcrübələr etdiyi bir dövr olur. Bu dövr
ümumiyyətlə, yeniyetmənin yetkin tipli məsuliyyətlər götürməyə başlaması, yəni iqtisadi
baxımdan və duyğusal baxımdan müstəqilliyini qazanması ilə sona çatır. Uşaqlar bu
yetkinliyə fərqli yaşlarda çatırlar. Xüsusilə də, təhsil müddətinin uzanması yeniyetmə və
gənclərin məsuliyyət alma yaşının gedərək daha irəli atılmasına, daha uzun müddət iqtisadi
baxımdan valideynlərdən asılı qalmasına səbəb olur [6, 318]. Ancaq valideynlərin bilməsi
olan ən əhəmiyyətli mövzu budur ki, yeniyetmələr üzərlərinə məsuliyyət götürməyə
başladıqlarında adətən, öz valideyinlərinə bənzər şəxsiyyətlər sərgiləyəcəklər.
Məqalənin aktuallığı. Yeniyetməlik yaşları və bu dövrdə məktəblilərlə düzgün iş
formalarının və istiqamətlərinin araşdırılıb seçilməsilə bağlıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yeniyetmə müstəqillik uğrunda mübarizədə özünüdərketmə və
özünütəsdiqləmə tələbatlarını təmin edir. Bu da gələcəkdə rastlaşdığı həyati çətinliklərin
öhdəsindən gəlməyə imkan yaradır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən problemlərin
araşdırılması zamanı alınan nəticələr tələbələr, müəllimlər, tədqiqatçılar və digərlərinin
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düzgün istifadəsinə yardımçı ola bilər.
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Соматические изменения - в подростковом возрасте
Резюме
Этот период развития - это время, когда подростки испытывают неопределенность,
проявляют разные формы поведения, экспериментируя с тем, к чему привыкли их
родители. Этот период обычно заканчивается взрослыми обязанностями, то есть
экономической и эмоциональной независимостью. Дети достигают этого возраста в
разном возрасте.
Sh. İslamova

Somatic changes that occur during adolescence
Summary
This development period is a time when adolescents are experiencing uncertainties,
exhibiting different forms of behavior, experimenting with what their parents are accustomed
to. This period usually ends with adult responsibilities, i.e. economic and emotional
independence. Children reach this age at different ages.
Redaksiyaya daxil olub: 06.02.2018
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Uşağın şəxsi və psixi inkişafında emosiyaların rolu
Səriyyə İsazadə
fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorant,
Bakı Dövlət Universiteti
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. N.T. Rzayeva,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
Açar sözlər: emosiya, emosional sfera, emosional uğursuzluq, həyəcan, hissiyyat
Ключевые слова: эмоция, эмоциональная сфера, эмоциональная неудача, волнение,
чувства
Key words: emotion, emotional sphere, emotional failure, excitement, sense
Uşağın şəxsi və psixi inkişafında emosional sferanın inkişafı xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Emosiyalar uşağın davranışında, onun fəaliyyətində, ətraf aləmə münasibətində, həmçinin
insanlara və insanın özünə münasibətdə mühüm komponentlərdən biridir.
Fransız sözü olub həyəcan mənasını verən "emosiya" öz subyektiv çaları ilə aydın
ifadə olunmuş bütün hissiyyat və həyəcan növlərini əhatə edən daxili və xarici
qıcıqlandırıcıların təsirinə insanların reaksiyasıdır. Emosiyalar orqanizmin ayrı-ayrı tələbatı
ilə əlaqədardır. Tez sönən, uzunmüddət davam edən emosiyalar adamların ali sosial tələbatı
ilə yaranır. Emosiyaların inkişafının ali səviyyəsi davamlı hisslərdir. İnsanlar öz hisslərini
emosiyalar formasında yaşayırlar. Emosiyalar insan təcrübəsinin hissi fundamenti hesab
olunur. Onlar ətraf aləmlə, cəmiyyətlə qarşılıqlı münasibətləri zənginləşdirir.
A.V.Zaporojes, M.Patter və s. alimlərin apardıqları tədqiqatlar sübut edir ki, uşağın
orqanizmi emosional təminata həmişə tələbat hiss edir. Emosiyaların xarakteri insanın
sağlamlığına təsir edir, onun həyati tonusunu, ətrafdakılara münasibəti müəyyən edir. Rus
psixoloqlarından: A.Pavlova, E.Stanskaya, N.Mençinskaya N.Aksarina körpəlik və ilk uşaqlıq
dövründə uşaqlarda emosional vəziyyətlərin öyrənilməsi məqsədilə xüsusi tədqiqatlar aparmış
və bir sıra konkret nəticələrə gəlmişlər.
Müsbət emosiyaların təsiri nəticəsində həyəcanlılığın səviyyəsi aşağı düşür, müxtəlif
funksional sistemlərdə normal işi təmin edir. A.N.Zaporoyes, Y.Z.Neveroviç qeyd edirlər ki,
emosiyalar uşağın fəaliyyətinin spesifik tənzimedicisidir. Onlar fəaliyyəti həm təşkil edib
aktivləşdirə bilər, həm də onu dayandira bilərlər.
A.N.Zaporoyes, Y.Z.Neveroviçin fikrincə,emosiyalar davranışın motivi ilə sıx surətdə
bağlıdır. Onlar davranışın emosional korreksiyasının köməyi ilə tənzimlənir, uşağın maraq və
tələbatlarını təmin edir, onun dəyər yönəlişliyinin reallaşmasını şərtləndirir. A.N.Leontyevin
fikrincə, emosiya və hisslər psixi proseslərin xüsusi dərəcəsi olub spesifik psixi fəaliyyətdir.
Emosiyalar uşağın həyati münasibətlər sistemində yaranmasını və inkişafını, onun
şəxsiyyətini, inkişafıbıb ayrı-ayrı mərhələlərini, habelə bütünlükdə həyati mövqeyini, sosial
tələbat və motivlərin formalaşmasını qəbul edir. Fəaliyyətin sosial məzmunununuşaq
tərəfindən mənimsənilməsi onun başqa insanlarla emosional vəziyyəti və emosional
həssaslığının yüksək səviyyəsinin formalaşması ilə bağlıdır.
Xarixi ölkə psixoloqlarının tədqiqatlarında emosiyaların dilinin inkişaf probleminə xüsusi
diqqət yetirilmişdir. Xarici ölkə mütəxəssisləri tərəfindən emosiyaların dilinin inkişaf
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problemi çox hallarda başqalarının emosional vəziyyətinin kifayət qədər təcrid olunması
baxımından araşdırılır.
Psixoloqlar tərəfindən emosiyaların dilinin inkişafına təsir edən faktorlar nəzərdən
keçirilmiş, habelə emosiyaların lüğəti mənasının uşaq tərəfindən uğurlu mənimsənilməsinə
təsir göstərən amillər öyrənilmişdir.
V.Ceyms emosiyanı hiss etməyə "cəhd" kimi müəyyən etmişdir. P.K.Anoxinə görə isə
emosiyalar orqanizmin fizioloji vəziyyəti olaraq parlar subyektiv ifadəyə malikdirlər və
insanın bütün hiss və yaşantılarını əhatə edirlər. S.L.Rubinşteyn emosiyaları subyektin
vəziyyətinin və obyektə münasibətinin təzahürü kimi dəyərləndirmişdir.
Rus psixoloqu E.Q.Babinovanın tədqiqatları müəyyən etmişdir ki, həyatının birinci ilində
uşaqlarda qeydə alınmış emosional təzahürlərin 72%-i yaşlılarla ünsiyyət fəaliyyəti ilə
bağlıdır. Onların böyük əksəriyyəti, yəni 80%-i müsbət emosiyalardan ibarətdir (4, səh.173).
Emosiyalara aid tədqiqatlarda ekspressiv komponentin öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət
verilir. Emosiyaların bir çox növləri var. Onlardan bəzilərinə qısaca nəzər salaq. Еhtirаs uzunmüddətli, qüvvətli və dərin hissdir. Təəccüb - qəfil dəyişiklik zamanı əsəb sisteminin
indiki an üçün uyğun olmayan və adapdasiyaya mane ola biləcək aktivliyini saxlayır Maraq
hər bir şeyə istiqamətlənə bilər, lakin insanlığa daha çox fayda vеrən intellektual, estetik və
başqa yaradıcı fəaliyyət növləridir.
Аffеkt – (lаt. Аffеktus - həyəcаnlаnmа dеməkdir) cоşğun surətdə əmələ gəlib, kəskin
ifаdəyə mаlik оlаn qüvvətli cərəyаn еdən qısа müddətli hissdir.
Frustrаsiyа – insаnın rеаl və yа хəyаli mаnеələrlə rаstlаşdığı zаmаnı düşdüyü psiхi
vəziyyətdir. Emosional halətlər içərisində stress tədqiqatçıların diqqətini xüsusi olaraq çəkən
hadisədir (4, səh.124).
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda emosional sahənin inkişaf etdirilməsi üçün uşaqla
mütəmadi olaraq ünsiyyət qurmaq lazımdır. Beləki, onlar istər valideynləri, istərsə də həm
yaşıdları ilə ünsiyyət prosesinə girdikdə ona qarşı müəyyən emosiyalar hiss etməyə
başlayırlar. Artıq bu dövrdən etibarən onlar kimi sevdiklərini, kimi bəyənmədiklərini, kimlə
oynamaq istədiklərini və s halları ayıra bilirlər. Bu ailədə də aydın sezilir. Belə ki, ailə
daxilində müəyyən insanlar qrupuna (qonaqlar, qohumlar və s) hər birinə bir cür emosional
reaksiya verirlər. Kiminsə gəlişinə sevinir, kiminsə gəlişi ni heç gözləmirlər də.
Bu dövrdə məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda insanlara qarşı müəyyən yaxşı münasibət
formalaşdırmaq lazımdır. Bu dövrdə uşaqlara empatiya hissini aşılamaq çox vacibdir. Çox
müəlliflər uşaqlarda empatiya hissinin yaranmasını 1,5-2 yaşa aid edirlər. Bu dövrlərdə uşaq
müəyyən qədər qəmgin insanları, xüsusən də həmyaşıd uşaqları “sakitləşdirməyə” çalışır və
adətən həmin şəxsə müəyyən bir şirniyyat məhsulu və ya öz oyuncağını təqdim edir və
düşünür ki, o, ona kömək etdi.
Empatiya hissinin üç komponentini xüsusi vurğulayırlar: 1) Koqnitiv (mən bilirəm ki,
şəxsin düşdüyü konkret situasiyada o, nə hiss edir). 2) Emosional (mən ona həmdərdəm). 3)
Davranış (mən şəxsin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən davranış reaksiyaları edirəm).
Real həyatda bu üç komponent qarşılıqlı şəkildə çıxış edir. Sadaladığımız empatiya
komponentlərini bilərək, uşaqda onu digər insanlara qarşı inkişaf etdirmək olar. Çünki
emosiyaların yaranması elə kiməsə qarşı olan hisslərdən yaranır və inkişaf edir.
Son zamanlar uşaqlarda psixo-emosional inkişafın pozulması hallarına tez-tez rast gəlinir.
Bunlara misal kimiemosional dəyanətsizlik, düşmənçilik hissi, aqressivlik, narahatlıq,
həyəcanlılıq və s. göstərmək olar. Bu halların baş verməsinin nəticəsində uşaqlar ətrafdakılar
ilə münasibət qurmaqda çətinlik çəkirlər. Televiziya, kompyüter uşaqlarda valideynlərlə,
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həmyaşıdlar ilə bir növ ünsiyyəti əvəz etdiyi üçün, bu cür uşaqlarda ünsiyyət çatışmamazlığı
və eyni zamanda “emosiya kasadlığı” baş verir. Bu da bildiimiz kimi uşaqlarda emosiyaların,
hisslərin normal inkişafına mənfi təsir göstərir.
Müasir uşaqlar əvvəlkilərinə nisbətən ətrafdakı insanlara qarşı daha soyuq, “hissiz”
münasibət bəsləyirlər. K.İzard qeyd edirdi ki, “emosiyalar- qavrayış, təfəkkür və fəaliyyəti
təşkil edir”. Uşaqların tərbiyə edilməsi zamanı müsbət emosiyaların və eyni zamanda uşaqda
çatışmayan emosiyaların korreksiya ediməsi əsas məsələlərdən biridir (5, səh.138).
Uşaqlarda emosiyaların inkişaf etdirilməsində ən yaxşı vasitə kimi musiqini götürmək olar.
Çünki musiqi vasitəsi ilə insanın daxilinə, onun emosional durumuna təsir etmək asan olur.
Buna görə də, musiqi mədəniyyəti şəxsiyyətin bir çox strukturunun (hiss mədəniyyəti,
emosional sahə və s) inkişaf etdirilməsində əvəzsiz rol oynayır. Emosiyaların xarici təzahürü
mimika və pantomimika vasitəsi ilə olur. Uşaqların emosional cəhətdən yaxşı inkişaf etməsi
üçün bir çox üsullar var. Bunlardan birinə nəzər salaq. Musiqi sədaları altında uşaqların
mimika və pantomimika vasitəsi ilə emosional sahənin inkişaf etdirilməsi üsulu. Bu iş üç
mərhələyə bölünür: Birinci mərhələ- kiçik yaşlı (3-4) uşaqlarla aparılır. Mimika və
emosiyaların inkişaf etdirilməsi oyun fəaliyyəti, müxtəlif hərəkətlər və obrazlar vasitəsi ilə
aparılır. İkinci mərhələ - orta yaşlı (4-5) uşaqlarla aparılır. Bu zaman “emosional lüğətinin”
zənginləşdirilməsi, piktoqramma maskaları, rənglər, mimika və pantomimika vasitəsilə ilə
uşaqlarda emosianal sahəni inkişaf etdirmək olar.
Üçüncü mərhələ - yuxarı yaşlı (5-7) uşaqlarla aparılır. Bu zaman emosiyaların xarici
təzahürlərünü inkişaf etdirmək üçün plastilin etüdlərdən istifadə edərək uşaqların emosional
cəhətdən özünü birüzə verməsinə imkan yaradırlar.
Uşaqlarda emosional sahənin sistemli inkişaf etdirilməsi üçün K.İzardın fundamental
emosiyalarına əsaslanan təsnifatı əsas götürülmüşdür. K.İzardın göstərdiyi əsas emosiyalar
bunlar idi: maraq, sevinc, təəccüb, dərd, qəzəb, ikrah, istehza, utancaqlıq, günah. Uşaqlarda
emosional sferanın inkişaf etdirilməsi zamanı onların yaşına uyğun olan nağıllar, oyunlar,
maraqlı tapşırıqlar, ekspressiv özünü birüzə vermə metodlarından istifadə etmək olar.
Uşaqlarda emosional ekspressiya - müxtəlif oyunlar misal üçün heyvanların həyat şəraitini,
onların görkəmini, səslərini, davranışlarını təzahür etdirən oyunlardan istifadə edərək
inkişafına nail olmaq olar. Uşaqlarla aparılan oyunlar-konkret, köməkedici və yönəldici
xarakter kəsb edə bilər. Bütün keçirilən oyunların musiqi sədaları altında icra edilməsi daha
effektli nəticə verir. Oyun fəaliyyətinə uyğun seçilmiş musiqi uşağın oynadığı obrazın
daxilinə girmək və eyni zamanda onun emosiyalarını mimika və pantomimika vasitəsi ilə
yaşamaq imkanı verir.
Kiçik yaşlı (3-4) uşaqlara oyun zamanı müəyyən bir qəhrəmanın müxtəlif emosional
durumundakı vəziyyətini əks etdirən şəkillər təqdim olunur və o, musiqinin müşayiəti ilə
obrazların emosional vəziyyətlərini tapmağa çalışır.
Orta məktəbəqədər yaşlı (4-5) uşaqlar isə “emosional lüğətlərini” zənginləşdirmək üçün
oyun zamanı müxtəlif əhval-ruhiyyə, emosional vəziyyət (kədər, dərd, qor- xaqlıq, məşğulluq
və s) əks etdirən yeni situasiyalarla tanış olurlar. Böyük məktəbəqədər yaşlı (5-7) uşaqlar isə
oyun fəaliyyətində onlara verilən xüsusi emosionallıq tələb edən rolları ifadə edir və
plastilindən müəyyən fiqurlar hazırlayırlar. Bu zaman onlar oynadığı və ya düzəltdiyi
obrazların adından danışaraq özlərini emosional cəhətdən ifadə edirlər. Uşaqlar oyun
fəaliyyəti zamanı qəhrəmanın daxili emosional aləmini yaxşı ifadə edə bilirlər.
Çoxsaylı tədqiqatlar bir daha təsdir edir ki, uşaqlıqda alınan qeyri-adekvat emosinal
təcrübə uşağın ümumi emosional inkişafında əks etdirilir. Bu da "affektiv sistemin" inkişaf
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etməməsinə, ətrafdakılarla qarşılıqlı münasibətlərin pozulmasına aparıb çıxarır. Bundan əlavə
o, uşağın şəxsi həyəcanlarında verbalizasiyadakı çətinliklərlə bağlıdır.
Uşaqlarla apardığımız praktik iş təcrübəsi, habelə yaxın böyüklərlə ünsiyyətin pozulması
və ya olmaması uşağın şəxsi inkişafını ləngidir, habelə onun qeyri-adekvat davranışının
təkrarən yaranmasını şərtləndirir. Belə hallar ailədən kənarda tərbiyə alan uşaqların
şəxsiyyətinin psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə bağlı aparılan tədqiqatlarla təsdiq
olunmuşdur.
Q.M.Breslav, M.İ.Buyanov, A.R.Varqa göstərirlər ki, yaxın böyükləri ilə emosional
əlaqələrinin pozulması daxili diskomforta səbəb olur, onun ətraf aləmə münasibətinin sabitliyi
və stabilliyi ilə bağlı hədələrə gətirib çıxarır. Uşağın yaxın böyükləri və həmyaşıdları ilə
uğursuz affektiv qarşılıqlı münasibətləri və ya ətrafdakılarla emosional ünsiyyətdə qüsurlar
şəxsiyyətin formalaşması üçün təhlükə yaradır. Emosional uğursuzluq uşağın psixi inkişafını
çətinləşdirir: ətrafdakılarla əlaqə yaratmaqda, yeni sosial rolları mənimsəməkdə, habelə aktiv
ünsiyyətin inkişafında bir çox çətinliklər yaradır.
Məqalənin aktuallığı. Uşaqların şəxsi və psixi həyatında emosiyaların psixoloji təsiri çox
mühümdür. Bu baxımdan məqalə aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatda uşaqlarda emosional sahənin inkişaf etdirilməsi
mərhələləri 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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Н. Исазаде

Роль эмоции в личной и психической развитии детей
Резюме
В статье излагается роль эмоции в личной и психической жизни детей. А также
хронологически указывается этапы развитии эмоциональной направлении. Исследуется
роль музыки в эмоциональном развитии детей.
S. İsazada

Role of the emotions private and psychical development of the child
Summary

Role played in the private and psychical life of the children emotions is commented.
Stages of developing simply of the emotional area are investigated with succession. Role of
the music is elucidated in developing from emotional side of the children.
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Kiçik yaşlı məktəbli şəxsiyyətinin inkişafında
qarşılıqlı münasibətlərin rolu
Cəmilə İsmayılova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: cemile.k@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.Z.İ. Əliyeva,
psixol.ü.f.d., dos.M.C. İsmayılova
Açar sözlər: şəxsiyyət keyfiyyətləri, motivlər, özünüdərk, özünüqiymətləndirmə,
özünütəhlil, formalaşma, ağır təlim situasiyaları
Ключевые слова: личностные качества, мотивы, самооценка, самокритика,
самоопределение, формулировка, тяжелые тренировочные ситуации
Key words: personality qualities, motives, self-esteem, self-criticism, self-definition,
formulation, severe training situations
Məşhur Amerika psixoloqu Q.V.Olport şəxsiyyəti fərdin davranış və təfəkkürünü
müəyyən edən psixofiziki sistemlərin dinamik təşkili hesab etmişdir. Şəxsiyyət və onun
formalaşması haqqında psixoloqlar müxtəlif fikirlər söyləmişlər. Amma onların fikirlərində
bir ümumi cəhət–şəxsiyyət keyfiyyətləri hələ kiçik yaşlarından formalaşdırılmalıdır ideyası
ümumidir.
Müasir pedaqoji proses qarşısında qoyulmuş əsas vəzifə də cəmiyyət üçün onu qoruyub
saxlaya biləcək və idarə edə biləcək şəxsiyyətlərin formalaşdırılmasıdır. Ona görə də
şəxsiyyətin formalaşdırılmasına hələ kiçik yaşlarından hətta məktəbəqədər dövrdən
başlanılması vacib tələb kimi qarşıya qoyulmuşdur. Yəni hələ kiçik yaşlarından uşaqlar
şəxsiyyət kimi tərbiyə edilməlidirlər. Görkəmli rus pedaqoqu A.S. Makarenko isə tərbiyəni
ictimai iş hesab etmışdir (Ə. Əlizadə, Ə. Bayramov. Psixologiya. Bakı: Çinar – çap, 2002, s.
66). Onun fikrincə, cəmiyyətdəki hər şey tərbiyə edir. Bunlar içərisində əsas yeri isə
tərbiyəçilər tutur. Doğrudan da istər ailədə, istər uşaq bağçasında, istər məktəbdə uşaqlara onu
əhatə edən hər şey – ev şəraiti əşyalar, valideynlər, bağça həyatı yataq otağı, oyuncaqlar,
tərbiyəçi, sinif otağı, avadanlıqlar, dərs və dərs ləvazimatları və s. təsir edərək onlarda
müxtəlif münasibətlər yaradırlar. Təsir edərək münasibət yaradan bu vəsait və vasitələr
içərisində tərbiyəçi, valideyn və uşağın daxil olduğu qrup, kollektiv mühüm rol oynayır.
Onların qarşılıqlı təsiri ilə uşaqların onları əhatə edən əşyalara, özlərinə, digər insanlara
münasibəti dəyişir, yeni münasibətlər yaranır. Uşaqlarda şəxsiyyət keyfiyyətlərinin
formalaşmasına erkən yaşdan başlamaq daha əhəmiyyətli və səmərəli nəticə verir. Belə ki,
kiçik yaşlı məktəblilər sinif kollektivinə daxil olarkən onlarda yeni və müxtəlif məzmunlu
hisslər yaranmağa başlayır. Bu hisslər içərisində təlimə münasibət əsas rol oynasa da
şəxsiyyət münasibətlərinin də düzgün istiqamətləndirilməsi və inkişafında mühüm rol oynayır.
Uşaq düşdüyü yeni mühitdə özünü reallaşdırmağa, yoldaşlarının diqqətini özünə cəlb
etməyə, ”Mən varam və mən də buradayam” deməyə çalışır. Bu da kiçik yaşda məktəblinin
həm şəxsiyyət kimi həm də qarşılıqlı münasibətlərinin formalaşmasının ilk əlamətləri və
şərtləri kimi çıxış edir. Uşaq özünü təsdiq etmək üçün həm öz, həm də yoldaşlarının
hərəkətlərinə fikir verərək təhlil etməyə, müəyyən nəticələr çıxarmağa çalışır. Yoldaşlarının
və müəllimim rəğbətini qazanmaq üçün onların rəğbət bəslədiyi və sevmədiyi münasibətləri
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öyrənməyə çalışır. Öz hərəkətlərini rəğbətləndirmə istiqamətində qurmağa çalışır ki, bu da
uşaqda özünüdərkin yaranması və inkişafına səbəb olur
Artıq məktəb həyatının ilk günlərindən başlayaraq uşaq özünün hərəkət və davranışlarına
şüurlu münasibət bəsləməyə və özünə nəzarət etməyə başlayır. Özünə nəzarət və özünü
tənzim etmə isə insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasının mühüm amilidir. Uşaq özünə nəzarət
etdikcə onda həm başqalarını həm də özünüqiymətləndirmə meylləri də yaranmağa başlayır ki,
bu da qarşılıqlı münasibətlərin yaranmasının əsas faktorlarından biridir.
Müvəffəqiyyət motivləri də ibtidai siniflərdə aparıcı rol oynayan motivlərdən biridir.
Təlimdə müvəffəqiyyət qazanan şagirdlərdə bu motiv aydın şəkildə ifadə olunur. Onlar yaxşı
nəticələr qazanmaq üçün bütün dərsləri yaxşı öyrənməyə, verilən tapşırıqları düzgün yerinə
yetirməyə çalışırlar. Əgər nüfuz motivləri uşağın qabiliyyətlərinin inkişafına uyğundursa, bu
zaman o, əlaçının inkişafının güclü hərəkətverici qüvvəsinə çevrilir. Bunun nəticəsində isə
şagird öz əməksevərliyi və işə qabilliyi əsasında yüksək təlim nəticələrinə nail olur.
Fərdiyyətçilik, həmişə öz yaşıdlarını qabaqlama münasibətləri belə uşaqların şəxsiyyətinin
əxlaqi istiqamətlərinə çevrilir. Yaşlıların rəğbətini qazanmaq, onların sevimlisi olmaq hissi
belə vəziyyətdə təlim müvəffəqiyyətinin hərəkətverici qüvvəsinə çevrilir. Onlar böyüdükcə
yüksək səmərəli fəaliyyətə nail olurlar, amma yaradıcılıq göstərə bilmirlər. Çünki hər şeyi –
işi tez və yaxşı yerinə yetirməyə çalışmaq onları yaradıcılıq axtarışlarından, problemli
tapşırıqların icrasının dərinliklərinə enmə prosesindən və imkanlarından məhrum edir.
D.B.Boqoyavlenskaya böyük yaşlı məktəblilərlə apardığı eksperimentlərdən belə bir nəticəyə
gəlmişdir ki, yaradıcılıqla, məsələləri qeyri-standart yollarla həll etməklə rəqabət bir araya
sığmazdır. Nüfuz motivləri orta qabiliyyət səviyyəsinə, özünə inamsızlığı dərk etməməyə,
yüksək iddia səviyyəsinə uyğun olmaqla bərabər hər hansı bir təlim uğursuzluğu affektiv
reaksiyalara da gətirib çıxarır. Təlimdə yetirməyən şagirdlərdə nüfuz motivləri inkişaf etmir.
Yüksək qiymət alma, nailiyyət qazanma motivləri, əsasən, aşağı sinif şagirdləri üçün
xarakterikdir.
Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı bu yaşda yeni qarşılıqlı münasibətlər yaranmasının əsasını
təşkil edir. Bura səlahiyyət (kompetentnost) hissinin formalaşdırılması da daxildir.
(E.Erikson). Təlim kiçik yaşlı məktəblilərin əsas və aparıcı fəaliyyət sahəsidir. Əgər bu
fəaliyyətdə uşaq özünü səlahiyyətli hiss etmirsə, onda şəxsiyyəti, şəxsiyyət keyfiyyətləri və
onunla bərabər qarşılıqlı münasibətlərin məzmununun da inkişafı təhrif olunar. Maraqlıdır ki,
uşaqlar məhz təlim prosesində səlahiyyətliliyin vacibliyini dərk edirlər. M.E.Bosmonova və
A.V. Zaxarovanın qeyd etdiyi kimi, kiçik məktəblilər məşhur xüsusiyyətlər içərisində əsas
yeri biliyə və ağıla verirlər (№ 10, s.136).
Uşaqlarda özünüqiymətləndirmə və səlahiyyət hissinin inkişaf üçün sinifdə psixoloji
komfort (rahatlıq) və müdafiə mühitinin– iqliminin yaradılması əsas və vacib şərtdir.
Yüksək pedaqoji və psixoloji ustalığa malik müəllimlər uşaqları hərtərəfli, vahid prinsip
əsasında qiymətləndirməklə yanaşı, həm də onlara özünün müsbət münasibətlərini, ondan öz
qüvvəsini səfərbər edərək yaxşı qiymət alması gözlədiyini hiss etdirməyə çalışır. Hətta uşağın
işini aşağı səviyyədə qiymətləndirdikdə belə ona ümid etdiyini hiss etdirməyə və müsbət
emosional fon yaratmağa çalışır. Belə müəllimlər şəxsiyyəti yox konkret işi qiymətləndirir,
şagirdlərə əlaçıları təqlid etməyi yönəltmir, uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini üzə çıxararaq onu
daha effektiv inkişaf etdirməyə, təlim müvəffəqiyyətinə yönəltməyə çalışır. Onlar təlim
müvəffəqiyyətinə asanlıqla nail olan uşaqları çox tərifləmirlər. Əksinə zəif uşaqların təlimdə
ən kiçik irəliləmələrini, səy göstərən, öyrənməyə çalışan uşaqları daha çox tərifləyərək
həvəsləndirməyə çalışırlar. Yaxşı oxuyan uşaqların diqqətini zəif oxuyanlara qayğı və kömək
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göstərməyə yönəldir. Bu müəllim münasibətlərinin yaranmasında aparıcı rol oynayır. Bu
zaman uşaqların müəllimə qarşı münasibətlərində doğmalıq, mərhəmətlilik hissi yaranır.
Uşaqlarda özünüqiymətləndirmə təkcə təlimdə yetirməsi və yoldaşları, müəllimləri ilə
ünsiyyət əsasında yaranmır. Ailə tərbiyəsi, stili, ailədə qəbul olunmuş qiymətləndirmə
qaydaları da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Uşaqda yüksək özünüqiymətləndirmə ailə kumiri
prinsipi əsasında tənqidsiz şəraitdə tərbiyə olunur. Bu zaman hələ kiçik yaşlarında uşaqda
özünün xüsusiliyi, əvəz olunmazlığı haqqında fikir yaranır. Özünü yüksək qiymətləndirən
uşaq şəxsiyyətində hamıya və hər şeyə qarşı tələbkarlıq yaranır. Belə halda tərif və tənqiddən
yerində istifadə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Aşağı özünüqiymətləndirməyə malik uşaqlar
ailədə geniş azadlığa malikdir. Lakin bu azadlığın mahiyyətini nəzarətsizlik, uşaqlarda
valideynlərin bir-birinə etinasızlığı təşkil edir. Valideynlər uşaqların həyatına yalnız uşaqlarda
konkret problem (xüsusən də təlim problemləri) yarandıqda müdaxilə edirlər. Adi halda isə
uşaqların maraq və meylləri, hissləri və həyəcanları, məşğələləri ilə az maraqlanırlar.
Uşaqların özünə münasibətin və qiymətin yaranmasında ailə qiymətliliyi əsas yer tutur.
Uşaqda valideynlərin ailə həyatında yüksək qiymətləndirdiyi mövqe istiqamətində
özünüqiymətləndirmə formalaşır. Uşağın özünüqiymətləndirməsinə valideynlərin xüsusi
diqqət yetirdiyi məişət məsələləri də qarışır. Yəni valideyni uşağın təlim fəaliyyəti deyil sinfin
havanın təmizliyi kimi məsələlərlə maraqlanması. Uşaqların məktəb həyatı ailədə müzakirə
edilmir və yaxud da formal müzakirə edilir. Çox vaxt etinasız sorğular “Məktəbdə bu gün nə
baş verdi” verilir, ona da eyni səviyyədə etinasız cavablar verilir – “Maraqlı heç nə” və s.
Q.A.Çukermanın qeyd etdiyi kimi uşağın təlimə verdiyi qiymətlə valideynin qiyməti I
sinifdə üst-üstə düşür, IV sinifdə isə ayrılır, parçalanır (əd.siyah. № 10, s. 137-138).
Əgər uşaq məktəbə gedərkən valideynlərinin qiymət iddialarını qəbul edirlərsə, amma
getdikcə-böyüdükcə az və ya çox dərəcədə yoldaşları arasında öz fəaliyyətlərini, mənimsəmə
səviyyəsi və nəticələrini istiqamətləndirməyə başlayırlar. Onlar üçün yoldaşlarının
münasibətləri, verdikləri qiymətlər daha çox üstünlük qazanır.
Məktəb və ailə özünüdərketmənin (özünütanımanın) xarici faktorlarıdır. Onun
formalaşması uşağın reflektiv nəzəri təfəkkürünün inkişafından asılıdır. Kiçik məktəbli
yaşının sonunda refleksiya meydana çıxır, bunun əsasında nailiyyətin və şəxsiyyət
keyfiyyətlərinin özünüqiymətləndirilməsinin formalaşması üçün yeni imkanlar yaranır.
Özünüqiymətləndirmə daha uyğun (adekvat) və diferensial şəkil alır, özünütəhlil daha əsaslı
aparılır. Eyni zamanda əsaslı fərdi fərqlər müşahidə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki,
özünüqiymətləndirmə səviyyələrini dəyişdirmək çox çətindir.
Deməli, kiçik məktəb yaşı məktəb həyatının başlanğıcıdır. Bu həyata daxil olmaqla uşaq
daxilən məktəbli mövqeyinə, təlim motivlərinə yiyələnir-qazanır. Bu dövr müddətində uşaqda
nəzəri təfəkkür inkişaf edir; o, yeni bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnir; özünü sonrakı təlim
fəaliyyəti üçün zəruri baza yaradır. Amma təlim fəaliyyəti bunlarla məhdudlaşmır. Bu təlim
fəaliyyətinin nəticəsindən kiçik məktəbli şəxsiyyətinin inkişafı asılı olur. Məktəb
müvəffəqiyyəti uşağın yoldaşları və yaşlılar tərəfindən qiymətləndirmə kriteriyalarına çevrilir.
Əlaçı və yetirməyən şagird statusu uşağın özünüqiymətləndirilməsinə, özünəhörmət və
özünüqəbuletməsinə ciddi təsir göstərir. Təlim müvəffəqiyyəti öz qabiliyyət və müxtəlif
tapşırıqları keyfiyyətlə yerinə yetirmək bacarıqlarını dərk etmə yeni özünüdərk aspekti olan
səriştəlilik, etibarlılıq hissinin yaranmaması nəticəsində özünüqiymətləndirmənin səviyyəsi
aşağı düşür, yarımçılıq hissi yaranır. Bu hisslər isə düzgün təşkil edilmiş müəllim-şagird
qarşılıqlı münasibətləri ilə aradan qaldırıla bilər. Bu, münasibətlər içərisində şagird şəxsiyyəti
düzgün və harmonik inkişaf edə bilər.
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Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyətin formalaşdırılmasına hələ kiçik yaşlarından, hətta
məktəbəqədər dövrdən başlanılması vacib tələb kimi qarşıya qoyulmuşdur. Yəni hələ kiçik
yaşlarından uşaqlar şəxsiyyət kimi tərbiyə edilməlidirlər. Məqalənin aktuallığı da bu kimi
vacib məsələnin geniş araşdırılmasından ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ailə tərbiyəsi, ailədə qəbul olunmuş qiymətləndirmə qaydaları
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Uşaqda yüksək özünüqiymətləndirmə ailə kumiri prinsipi
əsasında tənqidsiz şəraitdə tərbiyə olunur. Məqalənin elmi yeniliyi də bu amilə xüsusi diqqət
yetirilməsindən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrantları istifadə edə bilərlər.
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Роль взаимоотношений в развитии личности
учеников младших лет
Резюме
В этой статье мы попытались объяснить роль личностных установок и роль
отношений между младшими учениками. В этом процессе объясняется роль обучения,
самопознания, самооценки и важности взаимоотношений в их создании и развитии.

Little adult role of the mutual attitudes
development of the pupil personality
Summary

J. İsmayilova

In this article, we tried to explain the role of personality attitudes and the role of the
relationship between the younger pupils. In this process the role of training, self-knowledge,
self-assessment and the importance of mutual relations in their creation and development are
explained.
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Yeniyetmələrdə milli xarakterin formalaşmasında
ailə mühüm təsirli vasitə kimi
Pərvin Əliyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: pervin.eliyeva.1990@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
Açar sözləri: yeniyetmə, cəmiyyət, xarakter, milli xarakterin atributları, ailə tipləri, ailə,
inteqrasiya, tərbiyədə vahidlik
Ключевые слова: юность, община, характер, атрибуты национального характера,
семейные типы, семья, интеграция, единство в образовании
Key words: adolescence, community, character, attributes of national character, family
types, family, integration, unity in education
Yeniyetməlik yaş dövrü əsasən 10-15 yaş dövrlərini əhatə edir. Yeniyetməlik yaş dövrü
yalnız psixi və fiziki inkişafın müəyyən səviyyəsi ilə məhdudlaşmır. Bu dövrdə hər bir
yeniyetmə yeni ictimai varlığa çevrilir, keyfiyyətcə yeni mühitə daxil olur. Cəmiyyətdə öz
mövqeyinə şüurlu münasibəti formalaşır. Fərdin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını müxtəlif
təsir proseslərindən kənarda götürmək mümkün deyil. İnsanın şəxsiyyət kimi inkişafı
prosesinə həm bioloji, həm sosial amillər təsir göstərir. Bu baxımdan şəxsiyyətin
formalaşmasını da bu cür təsirlərdən kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil.
Müasir psixologiyada xarakter insanın fəaliyyət prosesində təşəkkül tapan və onun tipik
həyat tərzində üzə çıxan fərdi-psixi keyfiyyətlərin məcmusu kimi götürülür. Xarakter
əlamətləri içərisində bəziləri əsas, aparıcı əlamət kimi özünü göstərir və bütün kompleksin
təzahürünün inkişafına istiqamət verir. Bunlarla yanaşı olaraq xarakterdə ikinci dərəcəli
əlamətlər də mövcuddur ki, onlar bir halda əsas əlamətlərə tabe olur, onlarla şərtlənir, digər
halda isə əsas əlamətlərlə uyğunlaşa bilmirlər. Xarakter əlamətləri bir çox dəyərlərdə, xüsusilə
milli dəyərlərdə, milli münasibətlərdə, milli özünüdərkdə, milli münasibətlərdə özünü göstərə
bilir. Bu baxımdan şəxsiyyətin münasibətlər sistemini və xarakter əlamətlərini aşağıdakı
şəkildə qruplaşdırmaq olar:
1. İnsanın başqa adamlara: doğma və yaxın adamlara, təhsil və iş yoldaşlarına, tanıdığı və
az tanıdığı adamlara münasibətdə ifadə olunan xarakter əlamətləri. Bunlara sədaqətlilik,
prinsipiallıq və prinsipialsızlıq, ünsiyyətlilik və qapalılıq, doğruçuluq və yalançılıq,
mərifətlilik və kobudluq, qayğıkeşlik və laqeydlik və s. aid etmək olar.
2. İnsanın özünün özünə münasibətini bildirən xarakter əlamətləri. Bunlara heysiyyət, öz
gücünə inam və inamsızlıq, şöhrətpərəstlik, lovğalıq, təvazökarlıq, özü haqqında yüksək
fikirdə olmaq və s. aid etmək olar.
3. Əməyə münasibətdə özünü göstərən xarakter əlamətləri. Bunlara vicdanlılıq,
əməksevərlik, tənbəllilik, təşəbbüskarlıq, işə məsuliyyətli və məsuliyyətsiz münasibət,
ciddilik və s. aid etmək olar.
4. İnsanın əşyalara münasibətini ifadə edən xarakter əlamətləri. Bunlara səliqəlilik və ya
pintilik, əşyalara qayğılı və qayğısız münasibət və s. aid etmək olar.
İnsan yerinə yetirdiyi fəaliyyət prosesində müəyyən əməliyyatları yerinə yetirir, müəyyən
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insanlarla qarşılıqlı münasibətdə olur, işini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün onların
təcrübəsini öyrənir və öz təcrübəsini yeni nəslə öyrədir. Belə fəaliyyət prosesində insanın
xarakterinin əsas əlamətləri üzə çıxır, inkişaf edib möhkəmlənir. İnsanın bütün həyatı boyu
ideyası, əqidəsi, inamı, dünyagörüşü necə formalaşırsa, xarakter də elə formalaşır. İnsanın
həyat tərzi necədirsə, xarakteri də elədir. İctimai mühit, insanın yaşayış tərzi, ailə həyatı,
yetişdiyi mühit xarakterin formalaşmasında əsas rol oynayır. Xarakterin formalaşmasına
mühüm təsir göstərən amillərdən biri də valideynlərdir. Müasir ailə tipləri, orada baş verən
hadisələr də müxtəlifdir. Bəzi ailələrdə valideynlər arasında qarşılıqlı hörmət, güzəşt, qayğı,
sosial-psixoloji münasibətlər istənilən səviyyədə olmur. Evdə yalan, rəzillik, əsəbilik şəraiti,
qeyri-humanist hərəkətlər, ata və ananın bəzən dilimizə, adət-ənənələrimizə, əxlaqi
dəyərlərimizə laqeydliyi yeniyetmələrdə milli xarakterin formalaşmasına mənfi təsir göstərir.
Bəzən ana yaxud ata qeyri millətin nümayəndəsi olur. Belə ailələrdə də valideynlər ehtiyatlı
olmalıdırlar. Ailədə atanın və yaxud ananın içkiyə, narkotik maddələrə qurşanması
yeniyetmənin bu istiqamətdə inkişafına mənfi təsir göstərir.
Ailədə uşaqlar ilk vaxtlardan səbirli, insanpərvər, xeyirxah ruhda böyüməlidirlər. Əgər ata
mütəmadi olaraq evdə dava salır, qadına qarşı zorakılıq göstərirsə uşaqların tərbiyəsinə laqeyd
yanaşırsa indi həmin ailədən çıxan yeniyetmə də istənilən səviyyədə şəxsiyyət kimi formalaşa
bilməz.
Hər hansı bir cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai, mənəvi-psixoloji inkişafı bu günün və
gələcəyin ümid yeri olan gənclərin mənəvi, siyasi, psixoloji zənginliyindən, ağıl və
düşüncəsindən, müstəqil mühakimə yürütməsindən, qorxmaz, mərd və mübarizəsindən çox
asılıdır. Gənclər nə qədər xalqa, Vətənə sədaqət ruhunda tərbiyə olunsa ölkəmiz üçün bir o
qədər yararlı gənclər yetişər. Qloballaşma dövründə yeni-yeni problemlər meydana çıxır.
Gənclərimiz bu çətin və mürəkkəb situasiyadan baş çıxarmaq yolunu öyrənməli, ölkəmizin
tarixinə, onun maddi-mənəvi dəyərlərinə bələd olmalıdırlar. Gənclərimiz bu yolla hərtərəfli
inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi formalaşa bilərlər (8, 9).
Gənc nəslin bir şəxsiyyət kimi formalaşması həmişə insanları düşündürmüşdür. Təlimtərbiyəçilər, valideynlər, elm və maarif işçiləri bu prosesdə müxtəlif vasitələrdən istifadə
etmiş və bu sahədə maraqlı tövsiyələr irəli sürmüşlər. Bildiyimiz kimi tərbiyənin əsasları
ailədə qoyulur. Bu baxımdan uşaqlarda milli xarakter xüsusiyyətlərin inkişafı ilk öncə ailədən
başlanır. Ailə daxilində tərbiyə xalqımıza xas olan etnik xüsusiyyətlər əsasında qurulmalıdır.
Uşaqlar erkən yaşdan xalqımıza məxsus olan milli-mənəvi dəyərləri mənimsəməli, xalqımıza
xas olan etnik stereotiplər əsasında formalaşmalıdır.
Ailə tərbiyəsindən əlavə məktəbəqədər və orta təhsil müəsissələrində uşaqların bu
yönümdə tərbiyəsi vacib məsələdir. Təhsil müəsissələrində tərbiyə işi milli etnik
dəyərlərimizə uyğun tərtib olunmalıdır.
Ailə şəxsiyyətin tərbiyəsi və inkişafının sosiomədəni mühitidir. Ailə insanın həyatında,
formalaşmasında mühüm rol oynayır. Uşaq ailədə elə ilk gündən birgəyaşayış normalarını
mənimsəyir, öz ailəsində olan yaxşını və pisi, ailəyə aid olan hər bir cəhəti götürür və artıq
gələcəkdə uşaq ailəsində gördüklərini təkrar edərək, sosiallaşır. Uşaq burada dünyaya göz açır,
böyüyür, oynayır, özünəməxsus fəaliyyət göstərir və bütün bunlar müəyyən xarakter
əlamətlərinin əmələ gələrək inkişaf etməsinə təsir göstərir. Uşağın başqa psixi proses və
xüsusiyyətləri kimi xarakteri də özünün ilk rüşeymlərini ailə həyatından alır.
Bəzən uşaqlar bir sıra xarakter əlamətləri etibarilə valideynlərinə oxşayırlar. Uşaq
dünyaya gözlərini ailədə açır, adamlar arasında mövcud gerçək münasibətlərə ilk dəfə burada
rast gəlir. Ailədə ata, ana və başqa yaşlılar arasında olan qarşılıqlı münasibət və rəftarlar,
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şübhəsiz ki, ona qüvvətli təsir göstərir və onda yenicə yaranmağa başlayan hər hansı xarakter
əlamətində müəyyən iz buraxır. Uşağın bu və ya digər xarakter əlamətinə görə valideyninə
oxşamasının əsas səbəbini məhz burada axtarmaq lazımdır.
Ailə münasibətlərinin xüsusiyyətləri, ata-ananın şəxsi keyfiyyətləri, onların istifadə etdiyi
tərbiyə üsulu, uşaqlara münasibəti, uşaqların əqli işlərində iştirakı və s. bütün bunlar
uşaqlarda şəxsiyyətin inkişafına təsiri böyük rol oynayır. Azərbaycanlıların milli
xüsusiyyətlərindən bəhs edən prof. Ə.Ə. Əlizadə ailəyə bağlılığı, valideynlərin uşaqları üçün
əllərindən gələn, imkanları yetən hər şeyi etməyə hazır olduqlarını bildirir: “Azərbaycan
ailəsinin bənzərsiz dəyərlərində uşaqların tutumlu yeri var. Evin bərəkəti ağsaqqalında, nuru
körpəsindədir – deyib, ata-babalarımız. Ailənin affektiv mərkəzi uşaqlarla bağlıdır. Ana da
onlar üçün yaşayır, ata da. Səni görüm övladından yarımayasan – el oba bu qarğışa dözmür,
əlini göyə açıb qarğış edənə “dilin-ağzın qurusun”, — deyirlər (8, 194).
Azərbaycanda yeniyetmələr bütün dünyada olduğu kimi Avropa dəyərlərinə, sadələşmiş
amerikasayağı həyat tərzinə, kütləvi mədəniyyətə doğru meyillənir, milli mənəvi dəyərlər isə
unudulur. Bir çox tədqiqatçılar göstərir ki, xalq yaradıcılığı, folklor nümunələrindən uşaqların
tərbiyəsində istifadə etdikdə milli xüsusiyyətləri, milli xarakteri daha yaxşı mənimsəyirlər.
Uşaq vaxtı doğma dilində uşağa layla çalınması həm uşaqların fiziki sağlamlığına, həm də
mənəvi tərbiyəsinə müsbət təsir göstərir. Eyni zamanda uşaqların tərbiyəsinin daha düzgün
təşkil edilməsi üçün valideynlərin özləri ilə pedaqoji maarif işini gücləndirmək lazımdır.
Yetişməkdə olan gənc nəslin hərtərəfli, ahəngdar inkişafı onlarda müvafiq bilik, bacarıq
və vərdişlərin, yüksək mənəvi keyfiyyətlərin, elmi dünyagörüşün təşəkkülü, gənclərin
potensial imkanlarından istifadə edilməsi müasir dövrdə qarşıda duran mühüm
problemlərdəndir. Şəxsiyyət amilinə müstəsna əhəmiyyət verildiyi indiki şəraitdə
yeniyetmələrin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq kiçik yaşlardan vətənə məhəbbət,
soykökə bağlılıq, milli özünü dərketmə qabiliyyəti, müstəqillik, mütəşəkkillik, işgüzarlıq və s.
bu kimi xüsusiyyətlərin inkişaf etdirilməsinə dair məsələlərinə daha çox diqqət yetirilir.
Yeniyetmələrdə milli xarakterin formalaşdırılması bir çox hallarda onların yaşadıqları
subyektiv məkanın xarakterindən asılı olur. Deməli, bu işdə ailənin rolu olduqca böyükdür.
Yeniyetmənin xarakterinin formalaşmasında ətraf mühitin rolu çox böyük olsa da onun
qarşılaşdığı ilk tərbiyəalma sistemi — ailədir. Makarenkoya görə, ilk öncə uşaq sağlam
mühitdə doğulmalıdır. Yəni, ailənin özünün formalaşmış ailə normaları, ailə rolları olmalıdır.
Ata – ananın övlada münasibəti, öz aralarında və digər insanlarla davranışlarının uşaq
tərəfindən qeydə alındığını və onun təmiz beyində fiksə olunduğunu (həkk olunduğunu)
nəzərə almaq lazımdır. Valideynlərin hər birinin hərəkətini özlərinə örnək götürən uşaq
onların bütün davranış tərzlərini mənimsəyir. Etdiyi bütün müsbət davranışların ilk öncə
yaxın çevrəsi olan valideynləri, sonra da digərləri tərəfindən rəğbətlə qarşılandığını görən
yeniyetmə, bu hərəkətləri təqdirəlayiq bilərək təkrarlamağa çalışacaq və nəticədə bu
keyfiyyətlər onda vərdiş halına keçəcək. Ona görə də yeniyetmənin hər bir müsbət
davranışına valideynin “əhsən”, “afərin” deyə münasibət bildirməsi və dəstəkləməsi çox
vacibdir. Əks hallar baş verdikdə çox danlayıb hər şeyi qadağan etməkdən də çəkinmək
lazımdır.
Əgər ailədə övlad-valideyn münasibəti korlanıbsa, bu hökmən yeniyetmənin xarakterində,
davranışında özünü büruzə verəcək. Ailədə cansıxıcı həyat keçirən yeniyetmə, yoldaşları ilə
yola getmir, fikirli, tutqun gəzərək, tənhalığa can atır – bir sözlə, qapalı həyat keçirməyi üstün
tutur. Valideynlər çox vaxt övladlarının reaksiyalarına diqqət yetirmədən əmr və göstəriş
verməklə münasibət qurmağa çalışırlar. Bu zaman tənbeh, xəbərdarlıq, ittiham kimi ünsiyyətə
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əngəl olan cəhətləri nəzərə almırlar. Belə vəziyyətdə övlad elə hiss edir ki, onu duymurlar,
anlamırlar, ona qarşı laqeyddirlər. Bu qənaətlə də yaxınları ilə əlaqəni kəsir. Deyilən fikir
həmişə nəzərdə tutulduğu kimi anlaşılmır. Tez-tez yalnış anlamalar ola bilir.
Münasibətin möhkəm olması üçün böyüklər təmənnasız sevgi, hörmət göstərməli,
duyğusal olmalı və uşağı məhz uşaq kimi, yeniyetməni məhz yeniyetmə kimi, gənci məhz
gənc kimi qəbul etməyi bacarmalıdırlar. O, özü haqqında mümkün qədər az danışısn,
başqalarının xətrinə dəyən söz deməsin, yoldaşları ilə şit zarafat etməsin. Bundan əlavə o, evə
qonaq gələndə ayağa dursun, başqa evə qonağ getdikdə əyləşməyə tələsməsin. Yaxud
avtobusda, metroda, küçədə və ictimai yerlərdə ucadan danışmasın, başqlarına qayğıkeşlik
göstərsin, salamlaşarkən artıq hərəkətlərə yol verməsin (böyüklə salamlaşarkən əl uzatmasın).
Xarakter tərbiyəsində nümunə mühüm rol oynayır. Çünki uşaq göz açarkən ətraf aləmi
dərk edərkən birinci növbədə yaşlıların hərəkət və davranışlarını görür və ondan öyrənir.
Yaşlıların nümunəsi həmişə insan həyatımda mühüm rol oynamışdır. Yeniyetmələrin milli
xarakterinin formalaşmasına optimal şərait yaratmaq, onlarla işin müvəffəqiyyətlə
aparılmasını təmin etmək üçün onları təbii şəkildə öyrənmək lazımdır.
Məqalənin aktuallığı. Hər bir xalqın, millətin spesifik milli xarakteri, adət-ənənələri,
dəyərləri var. Yeniyetmələrdə milli xarakterin formalaşmasında bu kimi milli sərvətlərin
əhəmiyyətli rolunun nəzərə alınaraq daha geniş araşdırılmasını məqalənin aktuallığı hesab
etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Şəxsiyyətin münasibətlər sistemini və xarakter əlamətlərini
qruplaşdırılaraq təsnifatını verilməsini məqalənin elmi yeniliyi kimi dəyərləndirmək olar.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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П. Алиева

Семья как основной влиятельный способ в формировании
национального характера несовершеннолетних
Резюме
Семья создает первоначальное представление о народе и нации. Семья также
являяется воплощением национальных и духовных ценностей. Здоровая семья означает
здоровое общество. Психологические исследования показывают, что трудно
сформировать ребенка в возрасте полового созревания до родов. Особенности
семейных отношений, личные качества родителей, методы их использования,
отношение к детям, участие детей в умственном труде и т. д. Все это играет важную
роль в развитии личности у детей. Наблюдения показывают, что подростки, которые
глубоко осведомлены о национальных традициях и которые относятся к ней
воспитании семьи, лучше знакомы с особенностями своего народа. В будущем они
будут применять эти традиции в своих действиях и поведениях.
P. Alieva

Family as important effective means in forming in
juveniles of the national character
Summary
The family creates an initial idea about the people and the nation. Family is also the
embodiment of the national and spiritual values. A healthy family means a healthy society.
Psychological researches show that it is difficult to form a child at the age of puberty before
childbirth. Peculiarities of family relations, personal qualities of parents, methods of their use,
attitudes towards children, participation of children in mental work, etc. all of these play a
major role in the development of personality in children. Observations show that adolescents,
who are deeply aware of national traditions and who refer to it in family rearing, are better
acquainted with the characteristics of their people. In the future they will apply these
traditions in their actions and behavior.
Redaksiyaya daxil olub: 24.01.2018
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Проблемы межличностных отношений в семье
Гюльнара Ризаева
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Актуальность межличностных отношений в семье и их влияние на формирование
личности и поведение детей – подростков заключаются в следующем: очень важный
фактор эмоциональной уравновешенности и психического здоровья ребенка – это
стабильность семейной среды. Большое значение имеет «качество «семьи, ее
воспитательная способность. Семья, неспособная воспитывать, приводит к серьезным
нарушениям в процессе социализации ребенка.
Основное влияние на развитие личности человека имеет семья – родители и
родственники. Дети, лишенные возможности непосредственно и постоянно участвовать
в жизни малой группы, состоящей из родных и близких им людей, серьезно обеднены и
обездолены судьбой.
Если у детей плохие отношения с одним или обоими родителями, если дети
чувствуют, что их считают никуда не годными, или не ощущают родительской
поддержки, они, возможно, окажутся втянутыми в преступную деятельность; будут
ополчаться на других детей; сверстники будут отзываться о них как об агрессивных;
будут вести себя агрессивно по отношению к своим родителям.
«Характерно, что дети проявляют большую привязанность к тому человеку,
который с ними играет, а не к тому, который только заботится о них (кормит, купает и
одевает их). Таким образом, телесный контакт со взрослым хотя и важен, но не
является единственным фактором, способствующим привязанности ребенка.
Необходимы и другие проявления внимания» (1, 379).
Вызывающее общественное поведение подростка, нарушающее нормы и правила
поведения, принятые среди взрослых, неприятные поведенческие симптомы чаще всего
являются психологическим следствием или отражением общего подросткового кризиса
и, как правило, сами собой исчезают тогда, когда подросток становится взрослым и у
него меняется сознание.
Для людей, совершавших заказные политические убийства (или покушения),
характерно происхождение из распавшихся семей, где родителям было не до ребенка.
Женщины, на которых в детстве их собственные матери обращали не так много
внимания и которые не получили от родителей необходимой поддержки, склонны
применять карательные меры воспитания (например, браниться, шлепать) и срывать
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гнев на своих детях.
Аспект семейных взаимоотношений, вызывающий наибольший интерес – это
характер семейного руководства, то есть действия родителей, имеющие своей целью
«наставить детей на путь истинный «или изменить их поведение. Некоторые родители
вмешиваются редко: при воспитании они сознательно придерживаются политики
невмешательства – позволяют ребенку вести себя как он хочет или просто не обращают
на него внимания, не замечая, приемлемо или неприемлемо его поведение. Другие же
родители вмешиваются часто, либо поощряя (за поведение, соответствующее
социальным нормам), либо наказывая (за неприемлемое агрессивное поведение или
наказывают за принятое в обществе поведение. Намеренное или ненамеренное, но
подкрепление существенно предопределяет становление агрессивного поведения.
Зависимость между практикой семейного руководства и агрессивным поведением у
детей сосредоточилось на характере и строгости наказаний, а также на контроле
родителей поведения детей. В общем, и целом выявлено, что жестокие наказания
связаны с относительно высоким уровнем агрессивности у детей, а недостаточный
контроль и присмотр за детьми коррелирует с высоким уровнем ассоциальности,
зачастую сопровождающимся агрессивным поведением. Каждый ребенок имеет право
быть любимым, но ему может быть отказано в этом праве, если родителям не хватит
умения сначала научить ребенка быть в меру уступчивым и неагрессивным.
В кризисном состоянии почти всегда кажется, что ничего нельзя изменить. Даже
если это действительно так, то все равно выход есть – человек способен изменить свое
отношение к тому, что случилось. «Правильным взаимоотношениям детей и родителей
мешают разнообразные «барьеры». Барьер занятости, барьер возраста, барьер строгого
стереотипа, барьер воспитательных традиций, барьер дидактизма» (2, 385-386).
Большую роль играют в семье взаимоотношения между представителями разных
поколений, а также в пределах одного и того же поколения. Семья как малая
социальная группа оказывает влияние на своих членов. Одновременно каждый из них
своими личными качествами, своим поведением воздействует на жизнь семьи.
Отдельные члены этой малой группы могут способствовать формированию духовных
ценностей ее членов, влиять на цели и жизненные установки всей семьи. Чем меньше
семья, тем выше требования психологической совместимости ее членов. В большой
семье психотерапевтическая нагрузка распределяется, и возникают микрогруппы по
интересам и духовной близости: отец-сын, бабушка-внучка и т. д.
«Кто же больше уделяет внимание детям-отец или мать? В исследовании Т.А.Гурко
(1997) показано, что матери занимаются воспитанием ребенка, чем отцы; только 26 %
отцов занимаются с ребенком наравне с матерью. Поэтому дети хотят быть чаще с
отцами, жалуются на частое отсутствие отца дома. И не случайно в литературе
закрепился термин – «невидимый родитель «,который отражает степень участия отцов
в воспитании детей» (3, 387).
Основное влияние на развитие личности человека имеет семья – родители и
родственники. Дети, лишенные возможности непосредственно и постоянно участвовать
в жизни малой группы, состоящей из родных и близких им людей, серьезно обеднены и
обездолены судьбой.
Благодаря своим особенностям семья как малая группа создает своим членам такие
условия для эмоциональных проявлений и удовлетворения эмоциональных
потребностей, которые помогают человеку ощущать свою принадлежность к обществу,
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усилиивают чувство его безопасности и покоя, вызывают желание оказывать помощь и
поддержку другим людям.
Одной из главнейших функций семьи заключается в создание условий для развития
личности всех своих членов.
Отклонения в поведении детей и молодежи свидетельствует чаще всего о серьезных
нарушениях в жизни семьи. Возможно, что дети из этих семей, подражая своим
родителям, неправильно воспринимают духовные и материальные ценности.
Делана попытка определить механизм связи между правильными позициями
родителей и нормальным развитием, поведением ребенка, с одной стороны, а также
неправильными позициями родительских отношений и нарушениями в поведении
детей –с другой.
При рассмотрении вопроса выделяла такие стили родительских отношений, как,
например, излишнее любопытство, снисходительное отношение к ребенку, чрезмерное
его оберегание. Например, обращение с ребенком в таком тоне, словно он совсем
мАленький, то есть ему меньше лет, нежели есть на самом деле. К этой же позиции
можно отнести ограничение свободы ребенка, чрезмерно требовательность к ребенку
или его социальная изоляция. Могут выглядеть как его оберегание. Эти родительские
отношения являются выражением слишком большой эмоциональной концентрации
внимания родителей на ребенке, которая дает чаще всего отрицательные результаты.
Постоянная критика в адрес ребенка, суровое обращение с ним также могут быть
характерны для позиций чрезмерной требовательности. Общей чертой отношения
родителей к детям в каждом из этих случаев является тенденция к полной власти над
ребенком.
Среди сложных позиций можно выделить главные типы, позволяющие объяснить
различные стили поведения родителей по отношению к детям.
В качестве основных типов рассмотрим:1) чрезмерную эмоциональную дистанцию
между родителями и ребенком и слишком большую концентрацию внимания на
ребенка. А между ними, в центре, расположим эмоционально уравновешенное
отношение к ребенку; 2) доминирование и уступчивость по отношению к детям, в
середине – позицию внутренней независимости матери и отца, позволяющей свободно
руководить ребенком.
Для уступчивости характерны такие черты поведения родителей, как мягкость,
неумение или неспособность руководить детьми. Требования таких родителей
немногочисленны и ненастойчивы, а их распоряжения и приказания дети редко
выполняют.
В противоположность этой позиции доминирование, господство характеризуется
непреклонностью родителей, тенденцией к ограничениям и суровости. Дисциплина и
режим диктуются, к ним ребенок приучается под угрозой наказания, которое может
быть суровым и даже жестоким, внешне возможно мягким, но фактически обидным и
неприятным для ребенка, но в любом случае болезненно им воспринимаемым.
При чрезмерной эмоциональной дистанции стремление родителей к контактам с
ребенком не отличается достаточной интенсивностью. Слово «дистанция«употреблено
для определения психической отдаленности родителей от ребенка. Родители с
«дистанцией«обращены не к ребенку, а против или вне его. Их контакты в основном
поверхностны, родители или равнодушны, или сдержаны в проявлении своих чувств,
или открыто выражают неприязнь к своему ребенку.
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Контакт с ним для родителей, скорее всего, неприятен, во всяком случае, не
доставляет радости и удовлетворения. Чрезмерную концентрацию внимания родителей
на ребенке характеризует их стремление постоянно быть около своего дитя,
существовать исключительно для него, делать все возможное, потребность посвятить
свою жизнь ребенку. Они требуют от него полного и частого общения, лишающего
ребенка необходимой свободы. Причем родители откладывают все свои дела, как
только ребенок появляется в поле их зрения.
Постоянное навязывание контактов очень часто мешает развитию активности
ребенка. Родители, чрезмерно сконцентрированы на своем ребенке, склонны
навязывать ему многочисленные предложения, поэтому ребенок находится под
постоянным «обстрелом«их помыслов и действий. Одновременно родители бдительно
следят за его поведением.
Эмоциональная уравновешенность родителей является необходимым условием для
хорошего контакта с ребенком и обращения с ним как формирующейся личностью.
Что же способствует формированию контакта с ребенком?
Прежде всего это подход к детям без преувеличенной сосредоточенности внимания,
но и без чрезмерной эмоциональной дистанции, то есть необходим контакт свободный,
а не напряженный или слишком слабый и случайный. Речь идет о таком подходе к
детям, который можно охарактеризовать как уравновешенный, свободный
направленный к уму и сердцу ребенка, ориентированный на его действительные
потребности. С другой стороны, это должен быть подход, основанный на определенной
независимости, в меру категоричный и настойчивый, являющийся для ребенка опорой
и авторитетом, а не властным, командным приказом или уступчивой, пассивной
просьбой.
Нарушения контакта с ребенком проявляются в нескольких характерных формах.
При чрезмерной дистанции возникает агрессивность, заключающаяся в том, чтобы
«найти на него управу, «не вникая в потребности ребенка или мотивы его поведения.
При чрезмерной эмоциональной концентрации внимания к детям появляется
упорное и твердое стремление родителей корректировать поведение ребенка, держать
его при себе, ограничивать социальные контакты.
Уступчивость не обязательно означает только подчинение родителей прихотям
ребенка. Это может быть абсолютным подчинением ему всего своего существования,
которое полностью зависит от требований и потребностей их дитяти. Такие родители
почти перестают жить собственной жизнью. Уступчивые родители по отношению к
ребенку демонстрируют свою пассивность, душевную отдаленность. Чаще всего они
УКлоняются от общения с ребенком, игнорируют его эмоциональные потребности.
Указанные виды нарушений контакта с ребенком определяют основные типы
неправильных позиций: отвергающая, уклоняющаяся, чрезмерно требовательная и
чрезмерно оберегающая.
При чрезмерной эмоциональной дистанции и доминировании родителей мы имеем
дело с отвергающей позицией. Ребенок воспринимается родителями как «тяжкий груз».
Они не любят ребенка и не желают иметь его, испытывают чувство разочарования и
крушения их планов. Заботу о нем они считают неприятным делом.
Позиция, отвергающая ребенка, характерна также при проявлении и таких
негативных чувств, как порицание, постоянная критика ребенка, диктаторское, не
допускающее возражений обращение с ним, нежелание вникать в мотивы его
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поведения или потребностей, руководство путем приказов, многочисленные
требования и суровые наказания. При этом у некоторых родителей отсутствует
признание каких – либо положительных качеств ребенка.
Обуславливаемые крушения воспитания: гиперпротекция, эмоциональное
отвержение, «повышенная моральная ответственность «,жесткое обращение.
Воспитание становится адекватным лишь тогда, когда родителями движут какие – либо
достаточно сильные мотивы: чувство долга, симпатия, любовь к ребенку, потребность
реализовать себя в детях, продолжить себя; слабость, неразвитость родительских
чувств, нередко встречавшаяся у родителей с подростков или юношей с отклонениями
характера. В то же время — это явление очень редко осознается, а еще реже признается
такими родителями. Внешне оно проявляется в нежелании иметь дело с подростком, в
плохой переносимости его общества, в поверхностном интересе к его делам.
Причиной неразвитости родительских чувств может быть отвержение самого
родителя в детстве его родителями, то, что он сам в свое время не испытал
родительского тепла. Другой причиной могут быть особенности характера родителя,
например, шизоидность. Родительские чувства нередко значительно слабее у очень
молодых родителей, усиливаясь с возрастом (любящие бабушка и дедушка). При
трудных, напряженных условиях жизни на подростка часто перекладывается
значительная
часть
родительских
обязанностей.
(повышенная
моральная
ответственность), либо к нему возникает раздражительно – враждебное отношение.
Типичные высказывания таких родителей содержат жалобы на утомительность
родительских обязанностей, сожаление, что эти обязанности отрывают от чего –то
более важного и интересного. Для женщин с неразвитым родительским чувством
довольно характерны эмансипационные устремления. Проекция на подростка
собственных не желаемых качеств. Обусловливаемые нарушение воспитания:
эмоциональное отвержение, жестокое воспитание. Причиной такого воспитания
подростка нередко является то, что и в подростке родитель видит черты, которые
чувствует, но, не признает в самом себе. Это может быть агрессивность, склонность к
лени, тяга к алкоголю, те или иные сексуальные склонности, чрезмерная тяга к
сопротивлению, протесту несдержанности. Ведя борьбу с такими же истинными или
мнимыми качествами у подростка, родитель (чаще отец) извлекает из этого
эмоциональную выгоду для себя.
Борьба с нежелательным качеством в ком – то другом помогает ему верить, что у
него самого этого качества нет. Эти родители много и охотно говорят о своей
непримиримости и постоянной борьбой с отрицательными чертами и слабостями
подростка, о мерах и наказаниях, которые они в связи с этим применяют.
Высказываниях родителей сквозит неверие в сына, нередки инквизиторские
интонации с характерным стремлением в любом поступке выявить «истинную» т. е.
«плохую «причину. Этой причиной чаще всего бывает качество, с которым родитель
неосознанно борется. Внесение конфликта между супругами в сферу воспитания.
Обусловливаемые нарушения воспитания: противоречивый стиль воспитания –
соединение потворствующей гиперпротекции одного родителя с отвержением либо
доминирующей гиперпротекцией другого.
Конфликтность во взаимоотношениях между супругами – нередкое явление даже в
относительно стабильных семьях. Нередко воспитание превращается в «поле битвы
«конфликтующих« родителей. Здесь они получают возможность наиболее открыто
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выражать недовольство друг другом, руководствуясь «заботой о благе ребенка». При
этом разница во мнениях родителей чаще бывает диаметральной: один настаивает на
весьма строгом воспитании (по типу доминирующей гиперпротекции), другой же
родитель склонен «жалеть«подростка. Он тяготеет к стилю воспитания по типу
потворствующей гиперпротекции. Характерное проявление – выражение недовольства
воспитательными методами другого супруга. При этом легко обнаруживается, что
каждого интересует не столько то, как воспитывать подростка, сколько то, кто прав в
воспитательных спорах.
Сдвиг в установках родителя по отношению к зависимости от поло подростка.
Обусловливаемое нарушение воспитания – гиперпротекция, эмоциональное
отвержение. Нередко отношение родителя к подростку обусловливая не
действительными особенностями подростка, а теми чертами, которые родитель
приписывает его полу, т. е. «всем мужчинам «или «вообще женщинам». Так, при
наличии предпочтения женских качеств наблюдается неосознаваемое, неприятие
подростка мужского пола. В этих случаях типичны стереотипные отрицательные
суждения о мужчинах вообще: «Мужчины в основном грубы, неопрятны. Они легко
поддаются животным побуждениям, они агрессивны и чрезмерно сексуальны, склонны
к алкоголизму. Человек же – в том числе и женщина – должен стремиться к
противоположным чувствам: быть нежным, деликатным, опрятным, сдержанным в
чувствах».
Пример проявления – отец, видящий массу недостатков у сына и считающий, что
таковы все его сверстники. В то же время этот отец «без ума «от младшей сестры
подростка, видит в ней одни достоинства. В данном случае в отношении подростка
мужского пола формируется стиль эмоционального отвержения. Возможен и
противоположный перекос –с выраженной анти феминисткой установкой,
пренебрежением к матери подростка, его сестрам.
Таким образом, рассматривая различные подходы к анализу взаимодействия с
ребенком, можно также проследить наличие трех составляющих: эмоциональной,
когнитивной и поведенческой. Когнитивная составляющая основывается на
родительских установках и ожиданиях в отношении образа ребенка и роли в
воспитании супруга. Эта составляющая включает также общие представления
родителей о возможных способах взаимодействия с ребенком и стилях воспитания.
Кроме того, фундаментальным основанием когнитивной составляющей являются
ценности родителю, которые детерминируют не только данную составляющую стиля
воспитания, но и направленность личности родителя, в том числе и все его поведение.
Эмоциональную составляющую стиля семейного воспитания определяют родительские
чувства, эмоциональный фон в общении с ребенком, то есть проявление родительских
позиций, чувства к брачному партнеру, отношение к распределению ответственности и
ролей в семье, оценка себя как родителя в целом.
В поведенческой составляющей в той или иной мере реализуются все компоненты
родительства: родительское отношение, установки и ожидания, родительские чувства,
позиции, реализация семейных ценностей и позиция ответственности.
Актуальность статьи. Актуальность межличностных отношений в семье и их
влияние на формирование личности и поведение детей-подростков заключаются в
следующем: очень важный фактор эмоциональной уравновешенности и психического
здоровья ребенка-это стабильность семейной среды. Большое значение имеет "качество
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семьи, ее воспитательная способность. Семья, неспособная воспитывать, приводит к
серьезным нарушениям в процессе социализации ребенка. Поэтому актуальность этой
темы бесспорна и велика.
Научная новизна статьи. Рассмотрение данной темы носит новый взгляд на
проблемы межличностных отношений в семье. Те проблемы, которые поднимаются в
данной статье были и есть в обществе. В статье приводятся новое отношение, новое
рассмотрение проблемы.
Практическое значение и применение статьи. Мы прекрасно знаем что значит
семья в жизни человека. Какую несет функцию? Откуда возникают проблемы в семье и
в обществе. Отвечая на перечисленные вопросы можно сказать, что аспект семейных
взаимоотношений, вызывающий наибольший интерес-это характер семейного
руководства, то есть действия родителей, имеющие своей целью "поставить детей на
путь истинный или изменить их поведение". В этой статье была затронута именно эта
практическая часть вопроса.
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Ailədə şəxsiyyətlərarası münasibətlər problemi

G. Rzayeva

Xülasə
Ailə münasibətlərini necə qurmalıdır? Bir ailədə şəxsiyyətin formalaşması üçün insan
münasibətlərinin çox böyük rolu var. Bu yolda valideynlərin üstünə çox böyük məsuliyyət
düşür. Məsuliyyətlə bərabər bir çox çətinliklər də düşür. Yeniyetməlik dövrü ən çətin
anlardan biridir. Valideynlərdən bu dövrdə diqqət, anlam və böyük səbir tələb olunur. Lakin
şəxsiyyətin özünün də bu prosesdə rolu çox böyükdür.
G. Rzayeva

Problem of interpersonal attitudes in the family
Summary
How should family relationship be organized? Without any doubt, the relationships among
family members play a significant role in the development and structure of a personality and
of course, this process can be considered as parents’ heavy bargain and one of the main

349

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

responsibilities. In addition, the teenager period is said to be the toughest one not only for
themselves, but also for their parents. The qualities, parents need to have to fully and properly
understand their child, are attention and comprehension.
Redaksiyaya daxil olub: 17.01.2018
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Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar və inklüziv mühit
Aytən Davudova
fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorant,
Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: aytandavudova@gmail.com
Rəyçilər: prof. S.Ş. Nuriyev,
psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini
Açar sözlər: sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər,
inklüziv mühit, inklüziv təhsil, inteqrasiya
Ключевые слова: лицо с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в
особой заботе, инклюзивного среды,инклюзивного образования, интеграции
Key words: Persons with disabilities, persons with special needs, inclusive environment,
inclusive education, integration
“Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar” anlayışı artıq illərdirki, həm yerli həm xarici
mütəxəssislər tərəfindən şərh olunur. Lakin son dövrlərdə “xüsusi qayğıya ehtiyac” dedikdə
daha çox qüsurlu, inkişafdan qalmış, xəstə uşaqlar başa düşülür. Lakin mahiyyətinə diqqət
yetirsək bu terminlər bir-birindən əsaslı dərəcədə fərqlidir.
Bütün uşaqların xüsusi ehtiyacları var. Hər bir uşaq, hazırlığı və bacarığından asılı
olmayaraq özünəməxsus ehtiyaclara malikdir və böyüklərin xüsusi diqqətinə layiqdir (2, 14).
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların xüsusi təşkil edilmiş şəraitə ehtiyacları var. Belə
şərait onların xəstəliyinin fəsadlarını minimuma endirmək, onlar üçün geniş təcrübə və vərdiş
qazanmaq üçün təşkil edilir. Onların azyaşlı uşaqların ümumi tələbatlarına cavab verə və
qüsurlu uşaqların təhsil-təlimi üçün vacib vərdişləri öyrədə və istifadə etdirə bilən peşəkarlara
ehtiyacı var. Həmçinin, ailənin təlabatlarına cavab verən və onların inkişafı üçün ailələrlə
əməkdaşlığı qiymətləndirən mütəxəssislərə böyük ehtiyac var (1, 95).
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların qəbul olunmuş beynəlxalq (Avropa) təsnifatına
diqqət yetirməklə biz “xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar” və “qüsurlu uşaq” anlayışlarının
müxtəlifliyinin şahidi ola bilərik.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təsnif olunması ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə, ayrıayrı beynəlxalq təşkilatlarda fərqli yanaşmaların şahidi olmaq mümkündür. Bu yanaşmaları
eyniləşdirmək üçün xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların üç kateqoriya üzrə təsnif edilməsi
OECD tərəfindən ingilis dilində “3D” modeli kimi tanınır:
1. Səhhətində problem olanlar - əlillər (sensor, motor və ya nevroloji qüsurlar) - (ingilis
dilində “Disability”)
2. Çətinliyi olanlar (Davranış və ya emosionallığında tarazlıq olmayanlar və ya təhsildə
xüsusi çətinliyi olanlar) - (ingilis dilində “Disorder”)
3. Həssas uşaqlar, sosial cəhətdən az müdafiə olunanlar (həssas, köməksiz, sosial-iqtisadi,
mədəni, din və ya dil faktorlarına görə yaranmış problemlərlə bağlı ) - (ingilis dilində
“Disadvantage”) (2, 19).
Qeyd edilən təsnifata uyğun olaraq bütün uşaqların müəyyən ehtiyaclarının ödənilməsi
üçün ilk öncə müvafiq inkişafetdirici mühitin olmasına ehtiyac vardır.
ABŞ və Avropanın müasir siyasətində sağlamlıq imkanları məhdud və sağlam uşaqların
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təhsilinə bir neçə yanaşmalar mövcud olmuşdur. Bu yanaşmalar içərisində meynstrininq,
inteqrasiya və inklüziv təhsil daha çox diqqəti cəlb edir.
Meynstriminq — sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların kütləvi məktəblərə birgə təhsil
almaq məqsədi ilə yox, yalnız həmyaşıdları ilə bayramlarda, müxtəlif proqramlarda
ünsiyyətdə olmaq, yəni sosial dairəni genişləndirmək deməkdir.
İnteqrasiya — təhsil sistemi dəyişməz qalaraq, fiziki və psixi çatışmazlığı olan uşaqlar
sağlam şagirdlərlə birlikdə kütləvi məktəblərdə təhsil alırlar. Bu zaman əlil uşaqların digər
uşaqlarla bir sinifdə oxuması bir o qədər vacib hesab edilmir.
Dünyada xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin tarixini üç mərhələyə bölmək
olar:
1. Birinci mərhələ XX əsrin əvvəllərindən 1960-cı ilədək olan dövrü əhatə edir.
Seqreqasiya - məcburi ayırma, təcridetmə siyasəti, hüquqların məhdudlaşdırılması adlanır.
2. İkinci mərhələ ötən əsrin 60-80-ci illərini əhatə edir və bu mərhələdə "normallaşdırma
modeli" tətbiq edilir. Bu proses inteqrasiya adlanır.
3. Üçüncü mərhələ 80-ci illərdən indiyədək olan dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə "sosial
model" tətbiq olunur və bu proses inklüzivlik adlanır (4, 87).
Daxilolma və ya inklüziv təhsil-daha uyğun termindir. Onun mahiyyəti belə açıqlanır: Bu
islahat keçirilmiş elə məktəbdir ki, onun tədris fənləri və otaqları yenidən elə planlaşdırılıb ki,
onlar məhdudiyyət qoyulmadan bütün uşaqların (sağlamlıq imkanları məhdud və sağlam)
tələblərinə cavab verir. İnklüziv təhsil sağlamlıq imkanları məhdud və sağlam uşaqların təhsil
və başqa xüsusi ehtiyaclarının ödənilməsi üçün əlverişli şərait yaradır (3, 10).
İnklüziv təhsilin tam əlverişli olması üçün inklüziv mühitin yaradılması lazımdır. İnklüziv
mühitin yaradılmasının əsas məsuliyyəti ilkin olaraq cəmiyyət üzərinə daha sonra isə dövlət,
qanunverici sistem üzərinə düşən bir vəzifədir. Hazırki dövrdə inklüziv mühit tam olaraq
qurulmasa belə inklüziv təhsilin qurulması üzrə dövlət öz üzərinə düşən vəzifəni müəyyən
dərəcədə yerinə yetirir.
Xüsusi ehtiyacları olan uşaqların ümumtəhsil məktəb mühitinə daxil edilməsi, bir qayda
olaraq, təhsil alan bütün uşaqların təhsilinin səviyəsinin yüksəldilməsinə kömək edən
katalizatora çevrilir. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inklüziv təliminin təşkili təhsil
müəssisələrində mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına, onların inkişaf etdirilməsinə,
həmin müəssisələrdə təhsil alan uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə və
cəmiyyətdə sosial bərabərliyin bərqərar olmasına müsbət təsir göstərir.
İnklüziv təhsilin cəmiyyət qarşısında göstərdiyi xidmətlərdən biri də odur ki, təhsil
müəssisələrində cərəyan edən inklüziya prosesi ictimai səviyyədə inklüziv cəmiyyətin
yaradılmasına müsbət təsir göstərən effektiv bir alət kimi çıxış edə bilir.
İnklüziv mühit bütün insanlara psixofiziki imkanlarından, cinsindən, yaşından, etnik və
dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq tam və bərabər hüquqlu olmağa və ictimai həyatda
iştirak etməyə imkan yaradır. Belə cəmiyyətdə insanın bütün fiziki və əqli xüsusiyyətləri
hörmətlə qarşılanır və qiymətləndirilir, hüquqların məhdudlaşdırılması-diskriminasiya halları
ilə isə həm rəsmi səviyyədə, həm də cəmiyyətin gündəlik həyatında mübarizə aparılır.
Mövzunun aktuallığı. Müasir dövrdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə
inteqrasiyası məsələsi uşaq şəxsiyyətinin inkişafına təsir edən amillərə xüsusi diqqət ayırmağa
başlanılmışdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. İnkluziv mühit xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların
təhsilalanların bərabərhüquqluluğunu, kollektivin bütün işlərində iştirakını stimullaşdırmağı
təmin edə biləcək, resurslara malik olub, onlarda ünsiyyət üçün lazım olan qabiliyyətlərin
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inkişafına təsir edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
uşaqların inklüziv mühitinin təşkilində, deffektoloq, psixoloq, müəllim və valideynlər üçün
elmi-metodik tövsiyələrin hazırlanmasında, elmi-tədqiqat müəsissələrində mütəxəssislərin
tədqiqat işlərində istifadə oluna bilər.
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Детей, нуждающихся в особой заботе и инклюзивного среды
Резюме
В статье рассмотрен вопрос о воспитании детей, нуждающихся в особой заботе.
Было установлено, что образование этих детей прошло историю в трёх этапах. Именно
последняя стадия «Социальная модель» лежит в основе инклюзивного образования.
Инклюзивное образование предусматривает право каждого ребенка, нуждающихся в
особой заботе с участвовать в процессе обучения со своими сверстниками.
A. Davudova

Children with special needs and inclusive environment
Summary
This article examined the question of the education of children with special needs.
Education of children with special need has developed a 3 stage history. The last stage of
social model based on the inclusive education. Inclusive education for every child with
special needs the right to participate in the educational process is planned in collaboration
with peers.
Redaksiyaya daxil olub: 18.01.2017
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Ailə müəsissəsinin müasir vəziyyəti və
gənclərin bu haqda fikirləri
Nigar Muradova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: namazovanigar@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. Ü.A.Əfəndiyeva
psixol.ü.f.d. S.N.Heydərova
Açar sözlər: ailə-nikah münasibətləri, nigah, gənclərin ailə haqqında düşüncələri,
gənclərin ailə quracağı insanı seçməsi və bu haqqda kriteriyaları
Ключевые слова: oтношения между семьей и браком, брак, мысли о семье
молодых людей, выбор молодого человека для создания семьи
Key words: family-marriage relationships, marriages, young people's thoughts on the
family, young people's choice of family and their criteria
Cəmiyyətin təməli, dirəyi ailədir. Ailə müəsisəsi hər zaman həm ayrı-ayrı fərdlərin həmdə
ümumi cəmiyyətin daima diqqət ərkəzində olan qurumudur. Bu müəssisənin sağlam təməllər
əsasında qurulması onu təşkil edən fərdlərin həm həyati həm də ruhi sağlamlığına müsbət və
ya mənfi təsir edər. Xüsusilə də sağlam təməllər əsasında qurulmuş ailə birbaşa uşaqların
inkişafına təsir edir. Normal münasibətin hökm sürmədiyi ailələrdə böyüyən uşaqların daxili
aləmlərində, davranışlarında hətta duyğularında belə problemlər yarana bilər. Belə ailələrdə
böyüyən uşaqlarda özünəqapanıqlıq, özünə inamsızlıq, başqaları ilə normal ünsiyyətə girə
bilməmək, böyüdükcə zorakılığa, qəddarlığa meyl etmək (başqalarına və özünə qarşı),
aqressivlik kimi hallar qeydə alınır. Belə uşaqlarda davranış pozuntuları və depressiya hallara
sıx-sıx rast gəlinir. Bütün bunların əksinə qeyd edə bilərik ki, özünü yaxşı ifadə edə bilən,
sosiallaşmada, insanlarla ünsiyyətə girməkdə problem yaşamayan insanların ailələrinə nəzər
salsaq bu uşaqların normal ailə çərçivəsində böyüdüyünü müşahidə edərik.
Ana-atalar arasında müsbət dialoqlar xüsusilə uşaqların davranışına, hiss və düşüncələrinə
təsir edir. Uşaqlar ata analarından gördüklərini yığırvə onları şüur altlarına atır və çox böyük
ehtimal ki gələcəkdə insanlarla olan münasibətlərində onları aşkara çıxaracaqdır.
İnsan övladı dünyaya gəldiyi gündən yaradılışı gərəyi cəmiyyət daxilində toplu halda
yaşamağa meyilli olmuşdur. Ailə, cəmiyyət daxilində olan topluluq içində ən kiçik
olanlardandır.
Uşaq ailədə həyat qaynağıdır, uşaqsız ailənin heç bir mənası yoxdur. Uşaq doğulduğu
andan ailə və cəmiyyətin bir parçası olur. Hər bir uşaq doğulduğu gündən özünə xas
xarakterik xüsusiyyətlərlə dünyaya gəlir və öz şəxsiyyətini məhz ailəsinin daxilində
formalaşdırır. Ailə uşağın ilk sosiallaşdığı yer olduğundan onun inkişafında birinci dərəcəli
önəmli yer tutur. Uşaq sevgini, nifrəti, ayrı-seçkiliyi, diqqəti, qayğını ailədə görərək öyrənir.
Ata ananın sevgi ilə, qayğı ilə uşağına münasibət bəsləməsi onlar arasına güclü bağlar yaradır.
Bütün bunlar yeniyetməlik dövrünə sıra ilə də gənclik dövrünə öz təsirini verir. Yeniyetməlik
dövrü onun üçün elə dövrdür ki, o artıq uşaq deyil, amma böyük olaraq da qəbul edilmir,
emosional baxımdan xeyli qarışıq bir dövrdür.
Təbii ki, biz ailədən, uşaqdan, uşağın ailədəki tərbiyəsindən danışmadan öncə, yəni, hələ
bu səviyyələrə gəlmədən gənclərin ailə qurmaq haqqında düşüncələrindən danışmalıyıq. Hal-
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hazırda “ailə müəSsisəsi” dəyişən sosial vəziyyətlərlə əlaqəli olaraq çətinliklər içindədir və ən
dərin böhranlardan birini yaşayır. Ölkənin keyfiyyətcə yeni iqtisadi və siyasi münasibətlər
şəraitinə keçməsi gənclərin həyat yoldaşını seçməsi və ümumilikdə nikah münasibətinə dair
fikirlərinə də əsaslı şəkildə təsir etdi.
Evlənmə və ailə münasibətləri böhranının bir çox mənfi tərəfləri arasında tədqiqatçıların
qeyd etdikləri aşağıdakı nüansları nəzərdən keçirək: ailənin mənəvi səviyyədə yoxsulluğu,
ailə tərbiyəsinin keyfiyyətinin azalması; natamam ailələrin, tək yaşayıb uşaq böyüdən
kişilərin və qadınların sayının artması, ailə qurumunun dəyərinin bərqərar olması və s. Bütün
bunlar cəmiyyətin inkişafının, qloballaşmanın və ölkəmizin yeni iqtisadi, siyasi və sosial
səviyyələrə keçidinin nəticəsidir.
Ailə münasibətlərinin yaradılması və gələcək nikah tərəfdaşı haqqında fikrin formalaşması
tarixən daima ən aktual cəmiyyət mövzularından olmuşdur. Biz tədqiqat obyektini sosioloji
deyil, psixoloji baxımdan daha keyfiyyətli və ətraflı təhlil etmək üçün də nəzərdən
keçirəcəyik.
Ailə evlilikdən daha mürəkkəb sosial bir fenomendir, buna görə obyektiv araşdırma
aparmaq və qəti nəticəyə gəlmək çətindir. Hətta Amerikalı sosioloq Goode, müasir
cəmiyyətin obyektiv araşdırmaq üçün ailə haqqında çox şey bildiyini qeyd etmişdir.
Ailə-nikah münasibətlərinin formalaşması və inkişaf tarixilik baxımından həmdə sosial
baxımdan istənilən dövrdə maraqlı və vacib mövzulardan biri olmuşdur. Evlənərkən tərəf
müqabilinin seçimi ilə bağlı olduğu üçün həmdə bu seçim birbaşa nəticə kimi xarakterizə
edilir.
Müxtəlif xalqlar nikah və ailə tərkibi haqqında müxtəlif fikirlərə sahibdirlər. Evlilik və
ailə, bildiyimiz kimi, dərhal meydana gəlməmişdir. Əvvəlcə, bir kişi və bir qadın arasında
əlaqələr eyni əsasda əsasən (yalnız bioloji ehtiyaclarını, tənzimləyərək) ilk cinsi münasibətlər
əsasında yaranmışdır. Və evlilik bu üzvlərin arasında evlilik əvvəli cinsi münasibətlərin
mövcudluğunu nəzərdə tuturdu. Münasibətlər birbaşa cəmiyyətin və dövlətin inkişaf
səviyyəsindən asılıdır.
Bütün bu göstərici və səbəblərdən başqa bəzən biz ailə quracağımız insanı özümüz
seçdiyimizi düşündüyümüz halda o şəxsi bizə cəmiyyət özü seçir. Bizim sosial mühitimiz, bir
qayda olaraq, ünsiyyət qurduğumuz şəxslərlə məhdudlanır, bizi böyüdən və ya həyatımızda
bu və ya digər şəkildə olan, özünə yer tutan hər kəs həyatımızın bir hissəsini təşkil edir onu
təşkil edən insan qrupu da heç de sırf öz istədiyimiz insanlardan təşkil olunmayıb. Amma
həmin insanlar (arzu etdiyimiz və ya etmədiyimiz) bizə təsir edir və bizdə olan şəxsiyyəti
formalaşdırır.
Məqalənin aktuallığı. İnsan şəxsiyyətinin formalaşmasında cəmiyyət və onu təşkil edən
insanların rolu danılmaq biz faktdır. Cəmiyyət geniş anlamda bütün insanların cəmləşdiyi
məkan kimi anlaşılır, ailə isə cəmiyyətin əsas özəyini təşkil edən bir müəssisə kimi məhz
insan şəxsiyyətinin formalaşmasında əsas rolu oynayır. Cəmiyyətə normal ailə təqdim etmək
üçün təbii ki, o ailənin təməlini, bünövrəsini möhkəm qurmaq lazımdır. Bu baxımdan ailə
müəssisəsinin müasir vəziyyətinin tədqiqi məqalənin aktual əhəmiyyətini göstərir.
Məqalənin elmi yenilyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, ailə müəsisəsinin və onun
daxilində baş verən problemlərin cəmiyyət üçün vacib problem olduğu nəzərə alınaraq
gənclərin maariflənməsi məqsədilə məqalədə müxtəlif xalqların ailə təcrübəsinə, xarici ölkə
alimlərinin fikirlərinə istinad olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də psixoloqlar istifadə edə bilərlər

355

Elmi əsərlər 2018/1

Бакы Гызлар Университети

Ədəbiyyat
1. Qurbanova L. M. Ailənin psixoloji problemləri və həlli yolları. Bakı: Bilik, 2012.
2. Фрейд З. Ввейедение в психоанализ: Лекции. М.: Наука, 1989.
3. Çələbiyev N.Z. Ailə psixologiyası. Bakı: Mütərcim, 2015.
4. Əlizadə Ə.Ə. Qadın psixologiyası. Bakı: Təhsil, 2015.
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Gender
6. http://www.who.int/gender-equity-rights/unerstanding/gender-definition/en/
Н. Мурадова

Семейная, семья и молодежные семьи
Резюме
В статье, которую я собирался преследовать, я иногда ссылаюсь на гениев Моргана,
Энгельса, М.Ковалевского, Добра, Фрейда и других психологов, основанных на
класссических теориях, и извлекал выгоду из их ценных идей и суждений, и я хотел бы
сделать вывод, что семейные и семейные проблемы, трудности в решении проблем и
устранении неполадок и даже самая насущная проблема. Главная роль в этих вопросах
- это концепция молодежи и их семей. Взрослым (членам семьи, родителям, родителям,
учителям, преподавателям) необходимо обучать молодых людей психологическим
проблемам с низким и возрастным уровнем, которые могут возникать и возникать.
N. Muradova

Family mentality and youth families
Summary
In an article I was aiming to pursue, I sometimes refer to the geniuses of Morgan, Engels,
M. Kovalevsky, Good, Freud, and other psychological scientists based on classical theories
and benefited from their valuable ideas and judgments, and I would like to conclude that
family and family problems, difficulties in managing and troubleshooting problems and even
the most pressing problem. The main role in these issues is the conception of young people
and their families. Adults (family members, parents, parents, teachers, educators) need to
educate young people from low to age-old psychological challenges to the problems that may
arise and arise.
Redaksiyaya daxil olub: 12.01.2017
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Şövqi Ağayevin məktəblilərdə mədəni vərdiş və adətlərin
tərbiyəsi barədə fikirləri
Aysel Əmrahova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: r.aysel91@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.e.d., prof. Ə.T. Baxşəliyev,
psixol.ü.f.d. S.N. Heydərova
Açar sözlər: Azərbaycanda psixologiya elmi, təlim psixologiyası, uşaqlarda mədəni
vərdiş və adətlərin tərbiyəsi, məktəblilərin və tələbələrin nəzəri bilikləri
Ключевые слова: психология в Азербайджане, психология обучения, культурные
привычки и воспитание детей, теоретические знания школьников и студентов
Key words: psychology in Azerbaijan, training psychology, cultural habits and
upbringing of children, theoretical knowledge of schoolchildren and students
XX əsrdə Azərbaycanda aparılmış psixoloji tədqiqatların çoxu təhsilin inkişafı ilə bağlı
olmuşdur.
Psixoloqlarımız bütün yaş dövrlərində məktəblilərin mənimsəmə imkanlarını, təlimə
maraq və meyillərini, təlim materiallarının yadda saxlanılmasının qanunauyğunluqlarını,
müəllim-şagird münasibətlərini və digər problemləri öyrənmiş və bununla da təhsilin
inkişafına xeyli kömək göstərmişlər. Bu psixoloqlar içərisində prof. Ş.S. Ağayevin özünün
xüsusi yeri vardır.
Ş.S. Ağayev yaradıcılığının əsas hissəsini təlim psixologiyasının müxtəlif problemlərinin
öyrənilməsi təşkil edir. O, respublikamızın dövrü mətbuatında müntəzəm çıxış edir, təlimin
müxtəlif psixoloji problemlərinə aid müəllimlərə tövsiyə verirdi
“Təlim prosesində siqnal sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı təsiri”, “Dərsdə
marağın təşkili və inkişaf etdirilməsi”, “Təlim prosesində həndəsi məfhumların
mənimsənilməsi haqqında”, “Dərsdə diqqətin təşkili və tərbiyəsi”, “Şagirdlərdə ədəbi
yaradıcılıq və qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi haqqında”, “Uşaq psixologiyası məsələlərinə
dair”, “Ailədə uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsi”, “Gənclər arasında psixoloji-pedaqoji
təbliğat” adlı əsər və məqalələri buna misal göstərmək olar. Bu elmi-kütləvi əsərlərlə yanaşı Ş.
Ağayev daha sanballı tədqiqatlar aparmış və 1950-ci ildən başlayaraq eksperimental
psixologiyanın inkişafında öz sözünü demiş, “Psixologiya” və “Yaş və pedaqoji psixologiya”
dərsliklərinin hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir.
Aydındır ki, təlim prosesində qavrayışın böyük rolu vardır. Problemin aktuallığını nəzərə
alan professor Şövqi Ağayev ilk dəfə olaraq ibtidai məktəbdə qavrayışın xüsusiyyətlərini
ətraflı tədqiqata cəlb etmişdir. “Fiziki məqsədin xarakterindən asılı olaraq görmə qavrayışının
dinamikası” mövzusunda yazılmış dissertasiyasında Ş. Ağayev qavrayış probleminin tədqiqi
sahəsində görkəmli xarici psixoloqların rəhbərliyi altında aparılan tədqiqatları təhlil etmişdir.
O, K.D. Uşinski və Y.A. Komenskinin əsərlərində qavrayış probleminin qoyuluşunu nəzərdən
keçirmiş və oradakı dəyərli fikirləri şərh etmişdir. Bu tədqiqat təlim üçün çox əhəmiyyətli
nəticələr – qavrayışın fikri məqsədin xarakterindən asılığını eksperimental şəkildə
əsaslandıran təkliflər bilavasitə təlimi yaxşılaşdırmağa yönəlmişdir.
Məktəblilərin və tələbələrin nəzəri bilikləri və onlarla bağlı bacarıq və vərdişləri
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mənimsəmələrinə yönəlmiş fəaliyyət növlərindən biri aparıcı fəaliyyətləridir. Yaşlı adamlarda
təlim özünütəhsil xarakteri daşıya bilər. Təlim insanın fəaliyyət və davranışını bəşəriyyətin
ictimai təcrübəsini mənimsəməsinə yönəldən fəal bir prosesdir. Təlim fəaliyyəti təkcə
məktəblilərdə və tələbələrdə bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşmasını təmin etməklə
kifayətlənmir. Bu prosesdə onlarda psixi inkişafa, şəxsiyyətin formalaşmasına əsaslı təsir
göstərir. Məhz buna görə də təlim fəaliyyətinin başlıca xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o,
fərdin birbaşa psixi inkişafi vasitəsi kimi həyata keçirilir.
Müəllif Ş.S.Ağayev “Uşaqlarda mədəni vərdiş və adətlərin tərbiyəsi” kitabında
valideynlər tərəfindən uşaqlarda mədəni vərdiş və adətlərin formalaşdırılması zərurətindən
bəhs edir. Çünki insanların gündəlik yaşayışında mədəni vərdiş və adətlər çox böyük yer
tutur.
İnsan öz həyat və fəaliyyəti zamanı müxtəlif hərəkət və işləri icra edir. Bunlardan bəziləri
qeyri-ixtiyari, bəziləri isə ixtiyari şəkildə baş verir.
Qeyri-ixtiyari hərəkətlər düşünülmüş, şüurlu şəkildə deyil, ya tamamilə dərk olunmayan
və ya bir o qədər də dərk edilməyən təhriklərin təsiri altında baş verir. Bu cür hərəkətlər
adətən impulsiv xarakter daşıyır. Onların dəqiq planı olmur. Psixologiyada qeyri-ixtiyari
hərəkətlərə insanın qorxu, çaşqınlıq, heyrət, affekt halında olan və s. hərəkətləri aid edirlər.
İxtiyari hərəkətlər isə məqsədlə bağlı, məqsədəyönəlmiş hərəkətlərdir. Bu cür hərəkətləri
yerinə yetirərkən insan öz məqsədini həyata keçirmək üçün lazım olan əməliyyatları
əvvəlcədən təsəvvür edir. Bu cür hərəkətlər iradi xarakter daşıyır. Bu zaman insan qarşısına
çıxan maneələri aradan qaldırmalı olur.
Prof. Ş.S. Ağayev “Uşaqlarda mədəni vərdiş və adətlərin tərbiyəsi” kitabında qeyd edir ki,
insanın həyatında mühüm rol oynayan bu vərdişlərin bir çoxu uzun müddət təkrar olunduqda
adətə çevrilə bilər. Adətləri də vərdişlər kimi bir gərginlik sərf etmədən, bir növ avtomatik
şəkildə icra edir. Lakin adətlərin vərdişlərdən fərqi vardır. Adətlər insanın elə iş hərəkətlərinə
deyilir ki, bunlar insanın ehtiyacına, tələbatına çevrilmiş olur. Müəyyən şəraitdə, bu iş və
hərəkətləri icra etmədən dura bilmir, icra etmədikdə isə insanda daxili bir narazılıq hissi
əmələ gəlir. Ona görə insan adət etdiyi işi necə olursa-olsun yerinə yetirməyə çalışır. Məsələn,
əgər adam yeməkdən qabaq əlini yumağa adət etmişsə, o hər bir şəraitdə yeməkdən qabaq
əlini yumağa çalışacaqdır.
Müəllif şəxsi müşahidələrdən çıxış edərək göstərir ki, mədəni vərdiş və adətlərin bir qismi
də əmək fəaliyyəti ilə əlaqədardır.
Əmək sahəsində ən mühüm mədəni adət ümuminin xeyrinə çalışmaq adətidir. Əmək
fəaliyyətində vaxta, materiala, adətə qənaət çox mühümdür. Əməklə əlaqədar mədəni vərdiş
və adətlərə özünəxidmət adətləri də daxildir. Uşaqları öyrətmək lazımdır ki, öz işlərini
başqalarına etdirməsinlər. Hər işi özləri etməyə çalışsalar, öz məsuliyyətlərini başa düşərlər.
Müəllif qeyd edir ki, uşaqları məişət əməyinə adət etdirməklə biz onları belə zərərli
adətdən-valideynini, yoldaşlarını öz xeyrinə işlətmək adətindən çəkindiririk.
Mədəni adətlər gündəlik yaşayışda, ev şəraitində öz ifadəsini tapmalıdır. Ev şəraitində
uşağın mədəni vərdişləri, hər şeydən əvvəl, bütün ailə üzvləri ilə hörmətcil rəftarda özünü
göstərməlidir. Uşaq bütün ailə üzvlərinə hörmət etməlidir. Yeməklə əlaqədar olan mədəni
vərdiş və adətləri də uşaqlarda aşılamaq lazımdır.
Professor Şövqi Ağayev kitabda göstərir ki, mədəni vərdiş və adətlərin bir hissəsi
qonaqlıqla bağlıdır. Uşaqları kiçik yaşlardan bu cür adətlərə alışdırmaq lazımdır. Əvvəla,
dəvət olunmayan yerə getmək mədəniyyətsizlikdir. Müəllif valideynlərə, uşaqlara tövsiyə edir
ki, tədbirə dəvət olunduqda gedib-getməməyi qəti bildirmək lazımdır ki, dəvətedən şəxs
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nigaran qalmasın.
Valideyn qonaqlıqda şad, gümrah olmaq, özünü hamı ilə bərabər aparmağı da uşaqlarda
kiçik yaşlardan aşılamalıdır. Ş.Ağayevin uşaqlarda mədəni vərdiş və adətlərin tərbiyəsi ilə
bağlı fikirləri istər müəllim, istərsə də valideynlərə praktik köməklik göstərə bilər
Məqalənin aktuallığı. Məqalə XX əsrdə Azərbaycanda təhsil sahəsində aparılmış
psixoloji tədqiqatların öyrənilməsi baxımından aktual hesab olunmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə tanınmış psixoloq Ş.S.
Ağayevin yaradıcılığının əsas hissəsi hesab olunan təlim psixologiyası sahəsində onun
maraqlı tövsiyələri nəzərdən keçirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Шовги Агаев о культурной привычки
и традиция школьников
Резюме

А.Амрахова

В статье рассматривается формировании культурных привычек и традиции у детей.
Многие из этих привычек, которые играют важную роль в жизни человека, могут стать
обычным явлением, когда неоднократно в течение длительного времени. Но традиции
отличаются от привычек. Такие действия человека превращаются в потребность и
необходимость. При определенных условиях он не может остановиться, не выполняя
работу и действия. Вот почему человек пытается делать все, что ему нравится.

Shovgi Agayev on cultural habits and traditions
of schoolchildren
Summary

A.Amrakhova

The article deals with the formation of cultural habits and traditions in children. Many of
these habits that play an important role in a person's life can become a common occurrence
when repeatedly for a long time. But traditions differ from habits. Such actions of a person
become a need and a necessity. Under certain conditions, he can not stop without performing
work and actions. That's why a person tries to do everything he likes.
Redaksiyaya daxil olub: 12.01.2017
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MÜƏLLİMİN ÖZÜNÜTƏHSİLİ ÜÇÜN
Naxışların yaddaşı və kristallik ornamentlər
Səkinə Əliyeva
ADPU-nun dosenti
E-mail: aliyeva.-s.@gmail.com
Ofelya Həmidova
ADPU-nun baş müəllimi
E-mail: ofelya_hemidova@mail.ru
Rəyçilər: tex.e.ü.f.d., dos. K.A. Abbasov,
tex.e.ü.f.d., dos. A.Ə. Mustafayev
Açar sözlər: quruluş, simmetriya, izomorfizm, sistem
Ключевые слова: построение, симметрия, изоморфизм, система
Key words: structure, symmetry, isomorphism, system
Təbiətdəki hər şey mərtəbəli quruluşa malikdir və hər mərtəbənin öz atomları var. Hər bir
mərtəbənin necə qurulduğu müzakirə olunarkən onların atomları bölünməz sayılmalıdır.
Yunanlar atomların bölünməzliyini bu mənada deyirdilər: insan cəmiyyətin “atomudur”; söz
cümlələrin “atomudur”. Konkret insan da, söz də bölünə bilən, ancaq “insan” və “söz”
anlayışları bölünə bilməz.
Bir misalı yada salaq: almazla qrafit, hər ikisi eyni karbon atomlarından düzəlib.
Bildiyimiz kimi bu maddələrin xassələri yerlə göy qədər fərqlidir: almaz maddələrin ən
sərtidir, qrafit isə o qədər yumşaqdır ki, sürtkü üçün də işlənir. Bir qram almazla bir qram
qrafitin qiymətinin arasında nə qədər fərq var. Bu fərq quruluşların hesabınadır. Tərkibin
eyniliyi, quruluşun müxtəlifliyi maddələr arasında çox yayılmış hadisədir.
Tərkibin eyni, quruluşların müxtəlifliyinə aid təbiətdən, ictimai aləmdən, texnikadan
saysız-hesabsız misallar gətirmək olar. Buradan çox aydın görünməlidir ki, təbiətdən
elementlərin sayının onlardan düzələn mürəkkəbliklərin sayına nisbətən çox-çox az olması
tərkibdən başqa, bir də quruluş hesabınadır. Quruluş hadisələrə aid olanda çox vaxt
qanunauyğunluq anlayışı ilə əvəz olunur. Beləliklə, quruluş təbiətin müxtəlifliyi yaratmaq
yoludur.
— Təbiətin müşahidə edə bildiyimiz hissəsindəki bütün maddələr müxtəlifliyi yüzə yaxın
kimyəvi element atomlarından qurulub;
— Kimyəvi element atomları üç elementar zərrəcikdən qurulub: elektron, proton, neytron;
— Gözdə bütün rəng çalarları üç rəngin qarışığından alınır;
— Yeddi səs bütün musiqi əsərlərini yazmağa bəs edir və s.
Quruluş anlayışının bir neçə anlayışla bağlılığı üzərində dayanaq.
Sistem – hansı cəhətdənsə hansı elementlərinə görə seçilən daxili tamlığı olan bir şeydir.
Sistemə tamlıq, seçilə bilmək qabiliyyəti verən onun daxili quruşudur. (1- s. 10)
Sistemin xassəsi onun kənar təsirlərə cavabıdır. Belə bir cavabda təkrar oluna bilmə, onun
arxasında quruluşun varlığını duyuruq, sistemi seçə bilirik. Sistemin bütün xassələri ilə uyğun
təsirlərin forma və intensivliyi quruluşla bağlıdır. Ümumi halda sistemin bir neçə quruluşu ola
bilər. Sistemin çox quruluşluluğu onun quruluş zənginliyidir. Bu quruluşların hamısı bir-biri
ilə bağlıdır və bir-birini sərtləndirir.
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Avtokorrelyasiya. Quruluş olan sistemlər üçün avtokorrelyasiya xassəsi xarakterikdir.
Fərz edək ki, müəyyən naxışlı – quruluşlu bir xalçanın hər ilməsinin rənginin sıra ilə müəyyən
bir vasitədən istifadə edib uzaqdakı bir dinləyiciyə veririk. Xalçanın ilmələrinin rəngi təsadüfi
seçilmiş olduqda növbəti ilmənin rəngini nə qabaqda, nə də sonrakı deyilənlərlə heç bir
bağlılığı olmayacaq. Ancaq xalçanın qurluşu varsa hər bir ilmənin rəngi mürəkkəb şəkildə də
olsa qabaqkı ilmələrə uyğun olaraq qabaqcadan bilinəcəkdir. (1-s.11) Sistemlərin bu xassəsi
avtokorrelyasiya adlanır. Avtokorrelyasiya şeylərin hissəsinə görə bütünlüyünü beyində
təsəvvür etmək imkanı verir. Sistemin sonrakı anda necə olacağını avtokorrelyasiya xassəsinə
görə demək olar. Bu xassə quruluşun tam öyrənilməsindən qabaq duyulur və hansı bir şey
haqqında tamlıq, özünəməxsusluq, özlük, şəxsiyyət varlığı qərarına gəlməyə səbəb olur.
Quruluş – element. Bu bağlılıq tam-hissə bağlılığı kimi müzakirə olunur. Quruluşu təşkil
edən elementlərin özlərinin quruluşu, seçilə bilməsi tamlığı, fərdiliyi olmalıdır, quruluşsuz
hissələrdən mürəkkəb quruluş yarana bilməz. Quruluşla element arasında da qarşılıqlı, birbirinin sərtləndirmə bağlılığı var. Quruluş elementi müəyyənləşdirdiyi kimi element də
quruluşu müəyyənləşdirir. Əks halda sistemlərin çox quruluşluluğu başa düşülə bilməzdi.
Ancaq bir şeyi qeyd etmək lazımdır ki, elementlə quruluşun arasındakı bağlılıq bir-birini
formalaşdırmaqdan çox mümkünlər arasında özünə uyğununu seçməkdir. Ona görə də
element necə seçilir seçilsin onlar minimal müxtəlifliyə və başqa sistemlərin quruluşunda da
element kimi iştirak etmək bacarığına malik olmalıdır (3 -s.12)
Quruluşda müşahidə olunan xassə onu əmələ gətirən elementlərin xassələrinin cəmindən
fərqli olub, ayrı-ayrılıqda onların heç birində rast gəlməyən yeni bir keyfiyyətdir. Quruluş
sadələşdikcə sistem topluya, xassə isə yaxşı halda elementlərin xassələri cəminə yaxınlaşır.
Beləliklə quruluş elementlərdəki imkanların reallaşması mühitidir. Eyni elementlərin yeni
quruluşda yeni mühitdə görüşməsindən yeni keyfiyyətli xassələr alınır. Bu mənada rəssam,
memar, şair və başqaları yeni quruluş yaradır. Yaradıcılığın da əsas mahiyyəti buradan əmələ
gəlir. Elementin quruluşa və quruluşun da elementə görə müəyyən sərbəstliyinin olması
quruluş - element uyğunluğu kimi çox maraqlı bir məsələ ilə bağlıdır.
Forma - məzmun. Son zamanlar ədəbiyyatda formanı quruluşa, məzmunu isə elementə
qarşılıq kimi işlətməyə çalışırlar. Ancaq bu oxşarlıq çox sadələşdirilmişdir: forma - qab,
məzmun - içindəki meyvələrdir.
Forma quruluşun və onun yarada bildiyi bütün psixoloji assosiasiyaların birlikdəki
duyğusudur. Ona görə də forma quruluşdan zəngin və fərdi duyulan bir şeydir: məzmun forma ilə
verilə bilən bütün tərcümə oluna bilən bir məlumatdır və bu məlumatların özləri onların
doğurduqları hisslərdir. Burada yenə məlumat fərdi münasibət və onun fərdi qiyməti aydın
görünür.
Izomorfizm – Bu anlayışın və onunla bağlı məsələlərin müasir elmdə prinsipial, ümumi
şəkildə desək izomorfizm eyni formalılıq, eyni quruluşluq anlayışlarına sinonim kimi işlədilir.
Ancaq burada quruluş və forma sözlərini yuxarıda deyildiyi məzmunlarda başa düşmək lazımdır.
Eyni hadisənin bir neçə dildəki təsvirləri izomorfdur. Hər hansı bir musiqi parçasının not yazısı ilə
uyğun lent yazısı izomorfdur. Bütün bu hallarda sistemin tamlığı üçün özül olan cəhətlər saxlanılır.
Izomorfizm üçün əsas şərt mücərrəd quruluşların, formalaşmış quruluşun eyniliyidir.
Izomorfizmə görə bir neçə hadisə bir riyazi asılılıqla təsvir oluna bilir. Hadisə ilə onu
riyazi təsvir edən asılılıq izomorfdur. Izomorfizmə görə model qurmaq olur, bir hadisə başqa
hadisəyə model seçilir. Obrazların yaradılması və bir sıra sənət məsələləri izomorfizmə
əsaslanır. Rəng eyni rəngli şeyləri yada saldığı kimi, quruluş eyni quruluşlu hadisə və şeyləri
yada salıb təfəkkür prosesində böyük ümumiləşmələrin əsasında durur.
Simmetriya. Çox tanınmış riyaziyyatçı German Veylə görə simmetriya – insanın yüz
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illərlə gözəlliyi, mükəmməlliyi anlamaq və yaratmaq yolları axtarışında arxalandığı ideyadır.
Anlayışa çevrilən bu söz də bizə qədim yunanlardan çatıb. Mənası bərabər ölçülülük olsa da
onu çox vaxt harmoniya – uyğunluq anlayışları əvəzinə işlədirlər. Ilk vaxtlar simmetriya
anlayışı gözəlliyin obyektiv vasitələrlə başa düşülməsi cəhdindən meydana gəlib. Bütün
sahələrdə olduğu kimi atomistik düşüncə tərzini yunanlar estetika məsələlərində də tətbiq
edirdilər. Bu mütləq simmetriya anlayışına gətirib çıxarmalı idi. Simmetriyanın o zaman
qabarıq şəkildə duyulması səbəblərindən biri də onun çox dərin köklərlə dediyimiz düşüncə
tərzi ilə bağlılığı, insanın bütün dəyişən əlamətlərindən azad olmuş şəklinin əsas gözəllik
obyekti kimi seçilməsi idi. Insan mikro qayda elan edilərək kosmosun – böyük aləmin əksi
hesab edilirdi. Simmetriyanı o dövrlərdə gözəlliyin səbəbinə qədər yüksəltmək son dövrlərdə
simmetriyanın əleyhinə çıxışlara gətirib çıxardı. Ancaq çox vaxt belə mübahisələrdə unudulur
ki, yunanlar simmetriyanı bizim bu gün konkret elmi anlayış kimi işlətdiyimiz tərzdə başa
düşmürdülər, daha çox qayda, harmoniya, uyarlıq kimi başa düşürdülər. Bü günkü simmetriya
anlayışı gözəlliyin səbəbi yox, onun ölçülərindən biri və çox gərəklisidir (4-s. 7).
Indi biz simmetriyanı ümumi şəkildə quruluşun xassəsi kimi tanıyırıq. Biz bilirik ki,
sistemin xassəsi onun hər hansı bir təsirə cavab reaksiyasıdır. Məs: bəzi maddələrin
kristallarını birdən soyutsaq, kristalın bir tərəfi mənfi, əks tərəfi müsbət yüklə elektriklənər,
elektrik batareyası kimi bir şey olar. Buna kristalın piroelektrik xassəsi deyilir. Digər
maddələr bidən-birə soyutma və birdən-birə qızdırılma kimi təsirlərə qarşı özlərini başqa cür
aparırlar.
Simmetriyanı 2 cür ölçmək olar:
1. Quruluşdakı bərabər hissələrin sayı
2. Sistemi əvvəlki vəziyyətindən fərqləndirməyən çevirmələrin sayı
Bunların hər ikisi bir-biri ilə bağlıdır, ancaq ikinci daha çox işlənir. Bu məqsədlə mümkün
olan çevirmələri xırdalayırlar. Elə çevirmələr götürürlər ki, mürəkkəbləri onlardan düzəltmək
olsun. Söhbətimiz naxışlarla bağlı olduğu üçün biz yalnız müstəvi üzərində mümkün
çevirmələri nəzərdən keçirib, burada gərək olacaq elementar çevrilmələrə baxmaqla
kifayətlənəcəyik. Kristalloqrafiyada simmetrik çevirmə əməliyyatlarının həndəsi obrazlarına
simmetriya elementləri deyirlər. Məs: ”köçürmə simmetriya elementi”. Adından göründüyü
kimi o şəkillərdə köçürmə simmetriya elementi var ki, orada eyni hissə bir istiqamətdə
praktiki olaraq sonsuz köçürülərək təkrar oluna bilər. Deməli, bu simmetriya elementinin
həndəsi obrazı vektor – ox şəkli olmalıdır (
), oxun istiqaməti köçürmə
istiqamətini, oxun ölçüsü köçürmə addımını göstərir. Köçürmə oxunu müxtəlif cür seçmək
olar. Ancaq aşağıdakı şəkildə bu oxların hamısını iki müxtəlif istiqamətdə olan ən qısa ölçülü
oxların həndəsi cəmi kimi almaq olar.
Şəkil 1
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Beləliklə, bu qaydada seçilmiş iki köçürmə oxu naxışı təsvir etmək vasitəsi kimi istifadə
oluna bilər. Oxların üzərində qurulmuş paraleloqramma – elementar qəfəs, oxlara isə qəfəs
sabiti deyilir. Kristalların quruluşunun nəzəri olaraq bir şəkil kimi iki ölçüdə köçürülən
naxışlardan fərqi onlarda üçüncü bir istiqamətdə də periodikliyin təkrarlanmanın olmasıdır.
Iki ölçülü periodik naxışlarda elementar qəfəsin növləri şəkil 2-də və onlara uyğun naxışlar
şəkil 3-də verilmişdir. Mümkün olan bütün naxışlar bu qəfəs növlərindən birinə malik
olmalıdır.
Şəkil 2

Köçürmənin qədim elementlərin biri və ən çox rast gələni simmetriya müstəvisidir. Çox
vaxt yanlış olaraq simmetriya dedikdə elə bu başa düşülür. Simmetriya müstəvisi şəkildə elə
xəyali xətdir ki, bu xətt boyu şəkli qatlayanda bir tərəfinin bütün elementləri o biri tərəfin
uyğun elementləri üzərinə düşsün. Buna misal olaraq kəpənək, insan şəkli və s.ni göstərmək
olar. Qeyd etmək lazımdır ki, simmetriya müstəvisi kristallik ornamentlərdə ən az istifadə
olunan elementdir. Qədim naxışlarda simmetriya müstəvisinin olmaması onun şəklə
hərəkətsizlik gətirməsi və mürəkkəb simvollardan fonsuz naxış düzəltməkdə meydana
çıxardığı çətinliklərlə bağlıdır. Simmetriya oxları elə xəyali xətlərdir ki, onların ətrafında şəkli
fırlatdıqda şəkil bir neçə dəfə əvvəlki vəziyyətindən fərqlənmir. Eyni vəziyyətdə tam
fırlanmada altı dəfə təkrar olunur (3-s. 93).
Bu simmetriya elementlərindən başqa sürüşmə simmetriya müstəvisi adlanan bir
mürəkkəb çevirmə əməliyatı da müstəqil element kimi işlənir və çox yayılmışdır. Belə
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simmetriya müstəvisi iki simmetriya elementinin: simmetriya müstəvisi və köçürmə oxunun
təsiridir. Sürüşmə simmetriya müstəvisinə ən yaxşı misal kubik daşlardan hörülmüş divar
naxışı bir istiqamətdə gedən adamın ayaq izlərinin naxışı, çox ağaclarda budaqların və
yarpaqların yerləşmə naxışıdır. Ornamentlərimizdə bu simmetriya elementindən geniş istifadə
olunub.
Maraqlı hallardan biri də dinamik simmetriyadır. Eyni və ya bərabər hesab edilən
hissələrin ölçüləri arasında funksional asılılığın olması dinamik simmetriyanın əsas
xüsusiyyətidir. Məs: spiral.
Istər dinamik simmetriya, istərsə də digər simmetriya növləri ornament yaradıcılığında
geniş imkanlı vasitələrdir. Çox vaxt simmetriya həndəsi qanunauyğunluğun xüsusi halı da
hesab edilir. Yuxarıda dediklərimizdən göründüyü kimi simmetriya quruluşun elementlərinin
seçilməzlik, qeyri-müəyyənlik, bircinslilik ölçüsüdür. Sənət əsəri məlumat daşımalıdır.
Məlumatın böyüklüyü elementlərin müxtəlifliyini, simmetriyai sə onların müxtəlifliyinin
azalmasını və ya mətnin böyüməsini tələb edəcəkdir. Bu baxımdan simmetriyanın azlığı sənət
əsərinə daha çox vacibdir, ancaq simmetriya əsərin gözə çarpmasını, qavranılmasını
asanlaşdıran bir vasitə kimi əsərdə mütləq olmalıdır. Simmetriya artdıqca əsərin yadda
qalmaq imkanı da artır. Beləliklə məsələ simmetriyanın optimallığındadır. Simmetriya forma
yaratmaq üçün miniamal vasitədir. Simmetriya elementlərinin təsiri maraqlıdır: köçürmə
simmetriyası sonsuzluq, sərhədsizlik, simmetriya oxları dinamika, simmetriya müstəviləri
hərəkətsizlik, dayanıqlılıq, tarazlıq təsiri bağışlayır. Demeli simmetriya elementlərinin növləri
arasında bu baxımdan olan fərq simmetriya - sənət münasibəti araşdırılarkən nəzərə
alınmalıdır.
Şəkil 3

Məqalənin aktuallığı. Xalqın milli dəyərlərindən olan naxışlar və kristallik ornamentlər
bu gün cəmiyyətdə geniş istifadə olunur. Müasir dövrdə gənclərin bu naxışlardan istifadə
etməsi, onların dövrün tələbinə uyğun yaşadılması əsas şərtlərdən biridir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Naxışların quruluşunda simmetriyanı gözləmək lazımdır.
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Riyaziyyatçı alim Cerman Veylə görə, simmetriya insanın yüz illərlə göxlədiya ideyadır.
Simmetriya anlayışı gözəlliyin obyektiv vasitəsi və estetikasıdır ki, bu amillər də məqalənin
elmi yeniliyini təşkil edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərində
“Texnologiya” fənnini tədris edən müəllimlər, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə
bilərlər.
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Памяти узоров и кристаллических орнаментов
Резюме
В статье говорится об узорах и кристаллических орнаментах, являющихся нашей
национальной ценностью. Была исследована связь узоров с кристаллами, связь твердых
веществ кристаллов с молекулярным и кристальным построением.
Были показаны переводные стрелы. Переводные стрелы были использованы как
средство изображения узоров.
S. Alieva, O. Hamidova

Memory of the patterns and crystalline ornaments
Summary
In this article were talked about patterns and crystalline ornaments being national values
of our nation. The connectedness of patterns with crystals, connectedness of crystals with
molecular and crystalline structure of solids was approved. The direction of retype ax,
description of patterns from the indicated retype ax used as a description of patterns.
Redaksiyaya daxil olub: 18.01.2017
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çirklənmə
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элементы, тяжелые металлы, биомасса, очищение, степень очищения, микроорганизм,
нефть, экология, экологические проблемы, загрязнение
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cleaning, microorganism, oil, ecology, ecological problems, getting dirty
Geniş mənada münbitlik — torpağın, bitkinin qida elementlərinə, suya olan tələbini
ödəmək, onun kök sistemini kifayət qədər hava və istilik ilə təmin etmək qabiliyyətidir.
Torpağın təbii münbitliyi üçün qida elementlərinin ehtiyatı, humusun tərkibi və miqdarı,
humus horizontlarının qalınlığı, qranulometrik tərkibi, mikrobioloji proseslərin intensivliyi, su
- hava və digər torpaq rejimləri, eləcə də reaksiyası səciyyəvidir.
Məlum olduğu kimi, torpaqdakı proseslərin normal gedişatı üçün onun strukturunun
mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə ki, istənilən torpaq bərk, maye və qaz halında olan heterogen
və çoxfazalı sistem kimi xarakterizə olunur.
Abşeron yarımadasında torpağın mineral tərkibini əsasən silisium oksid (SiO2) və
aliminosilikatların (SiO2,Al2O3,H2O) müxtəlif nisbətləri təşkil edir. Torpağın və torpaq
əmələgətirən süxurların bərk fazası müxtəlif ölçülü mexaniki hissəciklərdən, yəni
elemetlərdən təşkil olunur. Torpaqda belə elementlərin nisbi miqdarından asılı olaraq onun
qranulometrik tərkibi müəyyən edilir. Torpaqda mineral və üzvi birləşmələrin çevrilməsi,
daşınması və toplanması ilə əlaqədar baş verən proseslərin intensivliyi əhəmiyyətli dərəcədə
onun mexaniki tərkibindən asılıdır.
Torpağın üzvi komponentləri humusdan ibarətdir ki, o da torpaq mikroorqanizmlərinin
qida mənbəyi və torpağın strukturunu müəyyənləşdirən tərkibə daxildir. Humusun əmələ
gəlməsi əsasən canlı və bitkilərin məhvindən sonra torpağa düşən üzvi qalıqların
transformasiyası nəticəsində baş verir.
Torpağın bir ekosistem kimi bioloji tərkibində bu gün taksonomik aidiyyatına görə
canlıların bütün nümayəndələri, o cümlədən mikroorqanizmlər təşkil edir. Həyat fəaliyyətləri
prosesində onların torpaqla qarşılıqlı təsiri nəticəsində torpaq əmələgəlmə prosesinin mühüm
həlqəsi – üzvi maddələrin sintezi və parçalanması, bioloji baxımdan zəruri olan
mikroelementlərin toplanması, mineralların parçalanması və yenidən əmələ gəlməsi və
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enerjinin akkumilyasiyası həyata keçir.
Məlumdur ki, neft mürəkkəb, çox komponentli birləşmədir, onun torpağa düşməsi
müxtəlif xarakterli dəyişikliklərə səbəb olur və onun təsir müddəti neftin özünün
parçalanması tam başa çatana kimi, yəni torpağın əvvəlki vəziyyətinin bərpasına kimi davam
edir. Torpağın özünü bərpası prosesində neftin və neft məhsullarının bioloji oksidləşməsi
gedir ki, bunun həyata keçməsində mikroorqanizmlərin rolu əvəzedilməzdir.
Faydalı qazıntıların, o cümlədən neftin çıxarılması, onun emalı və daşınması Yer kürəsinin
torpaq örtüyünün vəziyyətinə və münbitliyinə ciddi təsir göstərən bir faktor olması artıq bu
günümüzün qəbul edilən reallıqlarından biridir. Neftin çıxarılma, daşınma, emal və saxlanma
texnologiyalarının mükəmməl olmaması onun külli miqdarda itkisinə səbəb olur. Məsələn,
mütəxəssislərin hesablamalarına görə hələ keçən əsrin sonlarında istifadə edilən
texnologiyalara müvafiq itkiyə gedən, daha doğrusu torpaq və su ekosistemlərinin
çirklənməsinə səbəb olan neftin miqdarı ildə 50 milyon ton təşkil edirdi.
Neft istehsalı ilə məşğul olan ayrı-ayrı ölkələr üzrə bu itkinin miqdarı fərqlidir. Neftin və
neft məhsullarının torpağa düşməsi bir-biri ilə əlaqəli yaşayan mikrorqanizmlərin
komponentlərinin hərəkətlənməsinə, ekoloji şəraitin dəyişməsinə, biokimyəvi proseslərin
sürətlərinin və xarakterinin dəyişməsinə, torpağın strukturunun sərtləşməsinə və digər
dəyişikliklərə səbəb olur. Bəzən bu dəyişikliklər torpağa xas olan funksiyaların tamamilə
itirilməsi ilə də nəticələnir.
Neftlə çirklənmə şəraitində bir neçə ekoloji amil qarşılıqlı münasibətdə olur:
— Dəyişikliyə uğramış vəziyyətdə olan neftin tərkibinin mürəkkəbliyi və
polikomponentliyi;
— İnkişaf və dəyişiklik proseslərinin baş verdiyi istənilən ekosistemin tərkibinin
mürəkkəbliyi və heterogenliyi;
— Ekosistemin daimi təsiri altında qaldığı ətraf mühitin temperatura, təzyiq, rütubət,
atmosferin, eləcə də hidrosferin vəziyyəti kimi faktorlarının dəyişkənliyi və çoxşaxəliliyi.
Neftlə çirklənmənin nəticələrini qiymətləndirmək üçün bu üç qrup amillərin təsirini nəzərə
almaq lazımdır. Müxtəlif komponentlərdən ibarət neftin torpaqda deqradasiyası çox yavaş
şəkildə gedir, bir struktur elementinin oksidləşməsi digərlərini birləşdirir, ayrı-ayrı
birləşmələrin transformasiyası sonradan oksidləşməsi çətin olan formaya çevrilməklə
yekunlaşır.
Yer səthində, neft aerasiya olunan əsas oksidləşmə mexanizmi belə ardıcıllıqla gedər:
oksigen molekula daxil olması, az enerjili əlaqələrin qırılıb böyük enerjili əlaqələrlə əvəz
edilməsi. Transformasiyanın əsas abiotik amilli ultrabənövşəyi şüalardır. Bu yolla
fotokimyəvi proseslər nəticəsində hətta ən davamlı politsiklik birləşmələr belə bir neçə saat
müddətinə parçalana bilir.
Torpaqda neftin parçalanmasının son məhsulları aşağıdakılardır:
— Sonradan karbonatlara çevrilən karbon turşuları və su;
— Müəyyən hissəsi humusa çevrilən, müəyyən hissəsi suda həll olan və müəyyən hissəsi
də torpaq profilindən kənarlaşan oksigenli birləşmələr (spirtlər, turşular, aldehidlər, ketonlar);
— Metabolizmin bərk halda olan həll olmayan hissəcikləri (yüksək molekullu
birləşmələrin sonrakı sıxlaşması və ya onların üzvi-mineral kompleks şəklində birləşməsinin
nəticəsində əmələ gələn);
— Torpaq səthindəki neftin yüksək molekullu mineral komponentlərinin bərk hissəcikləri.
Neftin tərkibində daxil olan bütün birləşmələr sisteminin transformasiyasının təbii
modellərdə öyrənilməsinə az əhəmiyyət verilibdir. Bunun da səbəbini ətraf mühitin
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çirklənmədən qorunmasının əsas məqsədinin həmin ərazilərin tezliklə istifadəyə
qaytarılmasında, onun ilkin məhsuldarlığının bərpa edilməsində görmək olar.
Neftlə çirklənmiş torpaqlarda olan mikroorqanizmlərin ümumi sayı neftin parçalanması ilə
analojı təsirindən qabaqkı səviyyəyə yaxınlaşır, lakin neft və onun məhsullarının oksidləşməsi
üzrə “ixtisaslaşmış” mikroorqanizmlərin sayı isə uzun müddət (təqribən 10-20 il) yüksək
olaraq qalır. Torpağın tənəffüsü də neftlə çirklənməyə həssasdır.
Belə ki, çirklənmənin ilkin vaxtlarında, yəni karbohidrogenlərin miqdarının çox olduğu
vaxtlarda tənəffüs prosesinin intensivliyi azalır, lakin sonradan mikroorqanizmlərin sayının
artması ilə prosesinin intensivliyi də yüksəlir.
Torpağın hər hansı neqativ və pozitiv təsirlərə qarşı yüksək həssaslığı biolojı göstəriciləri
biomoritorinqin parametrləri kimi göstərməyə imkan verir.
Biolojı aktivlik – torpağın əmələ gəlməsinin abiotik, biotik və antropogen amilidir.
Torpaqda zoobiosenoz və mikrobiosenoz həyat fəaliyyəti zamanı əmələ gələn məhsullarla –
hüceyrə xarici və hüceyrədaxili fermentlərlə, eləcə də torpağın abiotik komponentləri ilə bir
sistemdə birləşir.
Komponentləri ilə bir sistemdə birləşir.
Təklif olunan metodun əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:
a) Torpağın biolojı aktivlik göstəricilərinin eyni vaxtda öyrənilməsi;
b) Ekobioloji göstəricilərin mümkün qədər çox informatik və torpağın ekolojı
vəziyyətinin mümkün inteqral göstəricilərinin göstərilməsi;
c) Torpağın əhatəli və müvəqqəti bioloji dəyişkənlik xassələrinin qeydi;
d) Torpağın vəziyyətini qiymətləndirmək üçün müqayisəli-coğrafi və genetik
nəticələrdən istifadə etmək.
Torpağın deqradasiya vəziyyətini (pisləşmə) tədqiq etmək üçün aşağıdakıları təyin etmək
lazımdır:
— Torpağın ağır metallar və neft məhsulları ilə çirklənməsinin (ağır metalların ümumi
miqdarı, onların hərəkətli formalarının miqdarı, neft məhsullarının miqdarı, çirkli qatın gücü)
birbaşa göstəriciləridir.
— Ağır metallarla çirklənmənin dayanıqlıq göstəricisi (kation dəyişmənin həcmi,
çirklənmə əsasın doyumluq dərəcəsi, humusun miqdarı, mühitin reaksiyası);
— Neft məhsulları və ağır metallarla çirklənmənin təsirindən torpağın biolojı dəyişmə
göstəriciləri (torpaq fermentlərinin aktivliyi, məsələn, karbon qazının əmələgəlmə intensivliyi,
sellüloza əmələ gətirmə qabiliyyəti, torpaq mikroorqanizmlərin ümumi sayı və strukturu və s.)
Praktiki olaraq bütün kompleksin göstəricilərini təyin etmək çətindir və bahalı alətvasitələrdən istifadə tələb edir.
Torpağın xassələrinin dəyişməsinin ümumi qanunayğunluqları ancaq eksperimental
metodla təyin edilə bilər. Bir çox tədqiqatların nəticəsində torpağın bioloji aktivliyini göstərən
biodiaqnostik və biomonitorinq üçün informativ məlumatlar əldə olunub. Burada biokimyəvi
göstəricilər əsas yer tutur, ona görə ki, onlar çirklənmə səviyyəsi ilə uyğun gəlir və
mikroorqanizmlərlə müqayisədə az miqdarda qalxma-enmələr olur. Torpağın stabilliyini
göstərən parametrlərdən biri torpağın fermenti olan katalazın dəyişməsidir. Alimlərdən bir
çoxu torpağın stabilizasiyasını öyrənmək üçün fermentativ aktivlikdən, yəni katalazın
aktivliyindən istifadə etməyi məsləhət bilir. Bu dəyişmələr torpağın çirklənməsi və torpağın
buferlik ( pH-ın dəyişməməsi) xassələrinin dəyişməsi ilə əlaqədardır.
Şəkil 1. Katalazın aktivliyinin torpağın çirklənməsindən asılılığı.
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Çirklənmə az olduqda torpaqda stimulyasiya-oksidləşmə bərpa prosesi gedir.
Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, katalazın maksimal qiyməti Zc –
çirkləndiricinin 2-8 qiymətində olur. Zc = 13 və ilaxır qiymətlərdə katalazda qalxmalar
praktiki olaraq görünmür.
Zc = 2÷8 çirklənmə dərəcəsi mümkün sayılır. Zc = 8-32-orta, Zc =32÷64 – yüksək, Zc >
64 – çox yüksək sayılır.
Torpağın öyrənilən fermentləri arasında katalaz daha həssas olduğundan onun
aktivliyindən torpağın funksiyasının bərpasını qiymətləndirmək üçün istifadə etmək olar.
Torpağın tipindən asılı olaraq eyni xarakterli və eyni çirklənmə dərəcəsində müxtəlif təsir
göstərir. Belə ki, boz meşə torpaqlarında orta çirklənmə dərəcəsində artıq çox qorxuludur, bu
vaxt biogenetik yolla bərpa funksiyası çox çətin olur və ya praktiki hec mümkün olmur.
Qaratorpaqlarda isə bu hal ancaq yüksək səviyyədə çirklənmə olduqda baş verir.
Torpaq müxtəlif kimyəvi maddələrlə çirklənir, bura pestisidlər, kənd təsərrüfatı tullantıları,
sənaye tullantıları kamunal-iaşə tullantıları aiddir. Torpaqda kimyəvi tullantılar yığılır və
tədricən torpağın kimyəvi və fiziki xassələrinin dəyişməsinə səbəb olur, torpaqdakı canlı
orqanizmlərin azalmasına, onların nəsil artırma prosesinin zəiflənməsinə səbəb olur. Torpaq
biosferanın ayrılmaz hissəsi olduğundan və bütün planetin həyatında əsas rol oynadığından,
onun hazırki vəziyyəti və antropogen təsirlərdən orada gedən dəyişiklikləri öyrənmək çox
vacibdir.
Beləliklə, hazırkı zamanda torpağın vəziyyəti haqqında, yəni torpağın öz funksiyalarını
yerinə yetirə bilmək haqqında obyektiv təsəvvürlər yaratmaq üçün torpağın çirklənməsinin
qiymətləndirilməsi metodları vacibdir.
Baxdığımız biotestləmə və biodiaqnostika metodları çirklənmiş torpağı tədqiq etmək üçün
tələbatı ödəyir.
Texnogen çirklənmiş torpaq üçün öz növbəsində biodiaqnostika metodu da torpaq
haqqında real qiymət vermək üçün kifayət qədər sadə metoddur və qiymətli avadanlıq tələb
etmir.
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Hazırda ekonomika və ekologiya arasında tərs mütənasiblik getdiyi bir vaxtda torpağın
çirklənməsini qiymətləndirmək üçün təklif olunan metodlar torpağın vəziyyəti haqqında
obyektiv məlumat verməkdən başqa, həm də səmərəli olmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə torpağın texnogen çirklənməsinin biodiaqnostikası və
bunun bərpası məsələləri təhlil olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə çirkləndirilmiş ərazinin sanitar-gigiyenik durumu və
bunların insan orqanizminə təsirini azaltmaq yolları göstərilir, bu məqsədlərə çatmaq üçün
həll olunacaq məsələlər təyin edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən metodlardan ətraf
mühitin təmizlənməsində istifadə etmək olar.
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Биодиагностика техногенного загрязнения почвы
Резюме
В статье рассматривается методы биодиагностики загрязнения почвы. Описываются
методы биотестирования и биодиагностики.
İ.Hamzayeva, E.Musayeva, Z.Piriyeva

Biodiagnostics of soil technogenic contamination
Summary
The article deals with biodiagnostic methods of soil pollution. Biotesting and
biodiagnostic methods are interpreted.
Redaksiyaya daxil olub: 23.01.2017
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Təqdim olunan məqalələrə tələblər

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.
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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.
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