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Sülh və müharibə nə qədər əks qütblərdə dayansalar da həmişə biri birlərini izləyir, bəzən
də növbələşirlər. Hətta, bəzən biri digərinə “güzəştə” gedərək yanaşı, yaxud paralel
addımlamağa məcbur olur. Bir müddət keçir, yenidən yaranan mürəkkəb-ziddiyyətli
münasibətlər onları daha kəskin duruma kökləyir, toqquşmalarla, müharibələrlə üz-üzə
dayanırlar. Bu gün çalxalanan dünyanın vəziyyətinə nəzər salsaq, görərik ki, “tarix
təkrarlanır” iddiasını irəli sürənlər heç də səhv etmirlər. Ballistik raketlər, kimyəvi silahlar,
nüvə təhlükəsi ilə dünyanı nişangaha çevirmək istəyən nəhəng hərbi güclərin hədələrinin
ağılla, zəkanın qüdrəti ilə heç bir əlaqəsinin olmadığına dəlalət edən cəhənnəm kabusunun
işartıları görünür. O cümlədən, Rusiyanın keçmiş postsovet ölkələrinə qəsd siyasəti, işğalçı və
istilaçı planları onunla həmrəy olmayan dünyanı yeni, qarşısıalınmaz uçuruma yuvarlayaraq
planetdə “soyuq” müharibənin “isti” müharibə ilə əvəzlənməsinə gətirib çıxarır. Hələ bu
azmış kimi, xırda milli-məhəlli müharibə və münaqişələr planeti təsəvvürolunmaz təhlükələr
fazasına yaxınlaşdırır, siyasətçilər dünyaya ağalıq ambisiyalarını ortaya qoyurlar. Nəhəng
hərbi gücə sahib dövlətlərin, məkrli siyasilərin (Şərq-Qərb, Şərq-Avropa, Avropa-Rusiya,
Qərb-Rusiya) hərbə-zorbasına təkan verən kiçik səhvləri, anlaşılmazlıqları ucbatından aclar,
köçkünlər, qaçqınlar ordusu yaranır. Ana bətnindəki zavallı körpələri “Aralıq”, “Egey”
dənizlərində balıqlara yem eləyir. Bütün dünya “teatr səhnəsinə” çevrilir. Məzlumların göz
yaşları harınların ötərgi təəccüblərinə bir anlıq səbəb olsa da, sonrakı yaşam dövründə bəzən
qınağa, bəzən də qəhqəhələrə dönür. Budur, əxlaq-mənəviyyat düşgünlərinin dünyaya baxış
bucaqları. Bu isə bəşəriyyətin məhvi deməkdir. Şübhə etmirik ki, dünyanın gərdişi indiki kimi
davam etsə, ikiqütblü dünyanın arzuolunmaz sonunu yaxınlaşdıracaq. Onda nə xeyirdən
söhbət gedəcək, nə də şərdən... Belə bir şəraitdə ağılın gücünə, zəkanın işığına dönmək
yeganə yoldur. İstedadlı dramaturq Ağarəhimin hegemon dövlət rəhbərlərinin hərbi gücdən əl
çəkməyə, dünyanın nizamına dayaq durmağa yönəlmiş çağırışları bəşəriyyətin amalına səs
vermək kimi dəyərləndirilməlidir.

Ağarəhim pyeslərində dünyanın siyasi mənzərəsini yaradır, daha çox Şərq-Qərb
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münasibətlərinin kəskinləşməsinə diqqəti yönəldir.
Dünyanın daha bir qaynar nöqtəsi Qafqaz ölkələrinin payına düşür. Məkrli əllər bu

regiona uzanmışdır. Təbii ki, ictimai-siyasi dramaturgiyanın ağırlığını obrazlı desək
çiyinlərində daşıyan Ağarəhimin yaradıcılığından bu məsələ yan keçə bilməzdi. “Dünyanın
beş günü” pyesinin yaranması “Haray”, “Xəyanət”, “Vicdan məhkəməsi” kimi əsərlərdən
sonra narahat dünyanı yenidən təxəyyüldən keçirmək Ağarəhimin yazar missiyasından çox
bəşəriyyətin tale yüklü məsələlərində vətəndaş mövqeyini ortaya qoymaq zərurətindən doğur.
Bu əsərdə dramaturqun başlıca qayəsi böyük güc sahiblərinin hegemon (işgal, istila, təxribat,
terror) siyasətlərinin iç üzünü dünyaya göstərməkdir. Onların yaratdıqları əcaib oyunların
kiçik dövlət və xalqların üzərində necə sınaqdan keçirdiklərini nümayiş etdirməkdir.
Dramaturqun hissiyyatı olduqca həssas, siyasi baxışları iti, hadisələrə münasibəti qaynardır.
Mühakimələri məntiqli, qələmi itidir, təsviri səlistdir. “Dünyanın beş günü”ndə təsvir edilən
tarixi olay hərbi-siyasi güclərin təzyiqi altında isti-isti cərəyan edən bir zamanda qələmə
alınmışdır. Əsərdə öz azadlığı, torpaqları uğrunda mübarizə aparan gürcü xalqından bəhs
edilir, dünyanın lider dövlətlərinin Şimali və Cənubi Qafqazda apardıqları məkrli, qondarma
siyasət tam mənzərəsi ilə canlandırılır. Milyonların qəlbinə və idrakına ötürülür.

Əslində, tarixi fakt kimi müəllifin Gürcüstan məsələlərinə müraciət etməsi qonşu regionda
baş verən hadisələrlə öz vətəninin taleyi arasında paralellər aparmaq, bu olayların zəif və
güclü tərəflərindən bəhrələnmək istiqamətli bədii-ideoloji məqsəd daşıyır. “Xəyanət”,
“Haray”, “Uçurum” pyeslərindəki kimi burada da siyasi diplomatiyanın yuxarı eşalonunun
nümayəndələrini görürük, Gürcüstanda və Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi prosseslərin,
siyasi kataklizmlərin təzahürü və onları heç cürə əldən vermək istəməyən rus imperializminin
gizli və aşkar fəaliyyətinin şahidi oluruq. Burada qonşu gürcü xalqının milli azadlıq coşqusu,
patriotizmi liderlərin danışıqlarında hiss olunur. Dramda demək olar ki, xalq, kütlə iştirak
etmir və onlar siyasi oyunların iştirakçısı deyillər, lakin onların milli istiqlal ruhu, eyforiyası
əsərdə açıq duyulur, xalq hər an vətən uğrunda, zorla əlindən alınan torpaqlarını geri
qaytarmaq uğrunda mübarizəyə atılmağa hazırdır. Saakaşvilinin qərarı əslində bütün gürcü
xalqının tələbidir, onun iradəsinin təzahürüdür. Müəllif müqəddəs amal uğrunda mübarizədə,
haqq işinin həyata keçirilməsində heç bir qüvvənin tab gətirmək iqtidarında olmadığını həm
sənədli, həm də bədii faktlarla açıqlayır. Gürcü xalqı, onun rəhbərliyi müəllifin rəğbət
subyektidir. “Ağ ayı ilə döyüşə girməyin nə qədər çətin olduğunu” (David Bakaradze)
anlasalar da qərar qətidir: Torpaqları qaytarmaq!

Gürcülər hegemon rus dövlətinin qarşısında durmağın nə qədər çətin olduğunu bilsələr də,
milli qürur, milli özünətəsdiqin nə demək olduğunu yaxşı anlayır, vətən sözünün
mahiyyətində gizlənən müqəddəsliyi, paklığı tam mənası ilə qavrayırlar. Heç şübhəsiz ki, bu,
müəllifin özünün şəxsi düşüncəsindən və vətənpərvərlik arzularından doğur. Vətən anlamına
verdiyi yeni dəyərdən qaynaqlanır. Ağarəhimin istər dramatik, istər epik əsərlərində vətən
mahiyyət baxımından öz orijinal tərifini qazanır. Yaradıcılığının xeyli hissəsinin və
dramaturgiyasının payına vətən sevgisi düşmüş dramaturqun vətən haqqında düşüncələri çox
maraqlı, orijinal və özünəməxsusdur. Müəllif müsahibələrinin birində — Vətən sizin üçün
nədir? — sualına belə cavab vermişdir: “Mənə elə gəlir ki, vətən hər kəsin içindədir. Bu
anlam iki sözü özündə ehtiva edir; Torpaq və insan! Torpaq və insansız vətən olmur.
Doğulduğun torpağı özününkü sanırsansa, ləyaqətli sakini olmağa qadirsənsə, varlığını
ruhuna hopdurmusansa, onun içində (hisslərində, duyğularında) sevə-sevə yaşadırsansa,
“uğrunda ölməyə hazırsansa”, hətta, əbədi dünyana qovuşanda həsrətini, intizarını, nisgilini
özünlə çəkib aparırsansa, deməli, o məmləkət, o yurd — Vətənindir!”
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Ağarəhimin məhz bu anlamda qavranılan vətən sevgisi demək olar ki, həm yaradıcılıq
amalını, həm də vətəndaş-ədib mövqeyini müəyyənləşdirmişdir.

Kiçik xalqların tapdanan vətən sevgisinin “Dünyanın beş günü”ndə heç də böyük
millətlərdən az olmadığını göstərən müəllif Şərq dünyasının gerçəkliklərini realistik
təsvirlərlə açıqlayır. Tarixən Şərq məsələsinin çox incə olduğunu yaxşı anlayan Avropa və
Amerika diplomatlarının Gürcüstana himayədarlığı, əlbəttə ki, heç də bu xalqa olan sevgi və
təmənnasızlıqlarından qaynaqlanmır. Qərb yaxşı anlayır ki, milli mənlik şüuru oyanmış, milli
özünüdərk prosesi keçən xalqlara münasibətdə ehtiyatlı davranmaq, müəyyən dövrlərdə
onlarla əməkdaşlıq etmək vacibdir. Hər şeydən əvvəl, bu, hərislik niyyətlərini gizlətmək üçün
edilən siyasi gedişlərdir. Rus imperiyasının tarixən işğalçı naturasının müasir təzahürləri kimi,
gah Krımı, gah Alyaskanı, gah Cənubi Qafqazı, gah Ukraynanı müstəmləkə kimi görmək
arzusu Qərb ölkələrinin güclü təzyiqi ilə qarşılanır. Rus şovinizmi öz nüfuzunu qaytarmaq
üçün nələr etməzdi, lakin bu gün dünya arenasında qüvvələr nisbəti fərqlidir: yeni dünya
köhnə dünyaya qarşıdır.

Zaman-zaman “parçala, hökm sür!” siyasətinin lazımi nəticə verməyəcəyinə inandığından
Moskva bir siyasi fənd önə çıxarır:

“Mənim bir təklifim var. Rus ordusu müharibəyə cəlb olunmasın. Çeçenistandan,
İnquşetiyadan, Abxaziyadan və Osetiyadan toplanan canlı qüvvə gürcülərlə döyüşə cəlb
edilsin. Belə olarsa, əvvəla, rus oğulları döyüşdən kənarda qalar, qırılmazlar. İkincisi də,
bölgədəki yerli əhalidə gürcülərə nifrət hissi doğar. Qafqaz xalqları arasında salınan nifaq
bizim xeyrimizədir (A. Rəhimov. Əsərləri, BQU, 2014, səh. 25)” — planını hazırlayır.
Əslində, bu ideya olduqca mürtəce və çürükdür. Yetmiş ildən artıq işğalda saxladığı "dost,
qardaş" dediyi xalqlara açıq-açığına xəyanətdir. Təbii ki, müharibənin gedişində Moskva
siyasi meydanda gücsüzlüyünü, apartdığı siyasətin fiasko ilə nəticələnəcəyini anlayır, sonda
özü də etiraf etməli olur.

Əsərdən görünür ki, siyasi proses uzun illər aparılan diplomatik danışıqlar çərçivəsindən
çıxaraq, böyük fəlakətlər törədəcək qanlı, dağıdıcı bir fazaya daxil olur. Rus-gürcü müharibəsi
başlanır. Bütün Qafqazın müharibəyə cəlb olunmaq təhlükəsi var. Gürcüstan siyasi dairəsinin
sözçüsünün mülahizələrinə görə “Müharibə Gürcüstanın mövcud rejimini devirməyə, ərazi
bütövlüyünü parçalamağa, suverenliyinə və müstəqilliyinə zərbə endirməyə xidmət edir”.
Şübhəsiz ki, bu qədim dövlətçilik ənənələri olan xalqın suverenliyinə və dövlətinin varlığına
ciddi təhlükədir. Pyesin üçüncü şəklində Moskvanın başlıca planı müharibənin strateji və
taktiki gedişində dəqiqliklə açılır: “Gürcüstan parçalanmalıdır ki, başqaları — Azərbaycan,
Ukrayna, eləcə də Orta Asiya respublikaları “gözü çıxan qardaşından” dərs götürsünlər”.
Hadisələr kulminasiya nöqtəsinə çatarkən “Moskva Avropa və Qərbə adekvat cavab
verməlidir” iddiaları dünyanı silkələyir. Məcburiyyət qarşısında qalan dünya Gürcüstanın
azadlıq, suverenlik, müstəqillik hüququna səs verməli olur. Vəziyyət kəskin olaraq qalır.
Hadisələrin burulğanı getdikcə Türkiyəni də ağuşuna çəkir. Prosses sürətlənir. Böyük
təhlükəyə cavab vermək niyyəti ilə Amerika Hərbi Qüvvələri Qara Dənizə yan alır. NATO-
nun hərbi gəmiləri Qara dənizdə manevrlərə başlayır. Ankara bu müharibədən kənarda qala
bilməyəcəyini anlayır. Vəziyyət gərginləşdikcə hadisələr çözələnir. Yeni-yeni toqquşan
niyyətlər, strategiya və taktikalar üzə çıxır. İki qütblü dünyanın siyasi qalmaqalları Yer adlı
planeti böyük güclərin qurbanına sürükləyir. Bununla da Amerika və Qərb birliyi ilə Rusiya
arasında münasibətlər sferasında toqquşmalar son həddə çatır. Daim yerdən (qurudan), sudan,
havadan endiriləcək zərbələrin anı gözlənilir. Dünya nüvə qorxusuna bürünür...

Dünyanın hegemon dövlət başçıları (Fransa, Ukrayna prezidentləri, ABŞ-ın dövlət katibi,
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Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin sədri və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının
prezidenti) geniş miqyaslı diplomatik danışıqlar aparırlar. Toqquşan iddiaların tonu tez-tez
dəyişir, gah yumşalır, gah da hədələr, "mən-mən”lər zirvəsinə qalxır. Moskvanın “Rusiya
qüdrətli ölkədir, heç kəsdən və heç nədən çəkinmir” ultimatumuna Avropadan gələn cavab
özünü gecikdirmir: “Qüdrətli o ölkələr hesab olunur ki, sivildir, demokratikdir. Orada
vətəndaş azaddır. İnsan hüquqları tapdalanmır...”

Moskvanın “NATO gəmilərinin Qara dənizdə möhkəmlənməsini cavabsız qoymayacağıq.
Rusiya bunlara sakit isterikasız reaksiya verəcək” bəyanatına BMT-nin cavabı daha təsirlidir:
“...Dünyaya hədə gəlirsiz? Əl çəkin mövqeyinizdən. Unutmayın ki, dünyanın varlığına
məsuliyyət daşıyanları sizin hədə-hüdünüz bura toplamayıb”.

Dramaturqun arqumentlərinə görə adamları bura çəkib gətirən tək Gürcüstan və Rusiyanın
taleyi deyil. Bütünlüklə, dünyanın, bəşəriyyətin və eləcə də gələcək nəsillərin əmin-amanlıq
şəraitində yaşamaq haqqıdır. Bütün çəkiclər eyni anda, eyni zindana vurulduğundan hamı
gördüyü işlərin məsuliyyətini üzərində hiss edir.

Nəhayət, zəka hərəkətə gəlir. Ağıllı başlar tərəflərin daha qəddar hərbi gücə əl atılması ilə
dünyanın dağıla biləcəyini anlayır.

Uzun sürən polemikadan sonra hər şey zəkanın ixtiyarına verilir. Nəticədə sağlam düşüncə,
kamal qalib gəlir, dünyanın başının üstünü alan buludlar avazıyır... Əsərdə hadisələrin
məzmunundan doğan siyasi publisistika var, lakin bu, heç də əsəri yorucu etmir. Müəllif
siyasətin ən incə məqamlarına oxucu diqqətini elə yönəldə bilir ki, təfərrüata, obrazların daxili
psixoloji dünyası və şəxsi həyatı ilə bağlı çözümlərə ehtiyac qalmır. Bundan başqa, obrazların
çoxunun prototipi həyatda olduğundan onların fərdi psixoloji çözümünə, obrazlılıq xatirinə
bədii portretlərinin işlənməsinə heç bir ehtiyac qalmır və ilk baxışdan, bədiilikdən uzaqlaşma,
siyasi publisistikaya meyl nəzərə çarpsa da, ictimai-siyasi prosesləri bədiiləşdirməklə oxucu
diqqətini vacib məsələlərə yönəltmək baxımından ədibin vətəndaş tendensiyası hər şeyi
üstələyir. Müəllif dialoq və replikalarda patriotik hissləri, xalqın milli azadlıq, milli iftixar
düşüncələrini qələmə alarkən pafos və patetikanı artırmağa üstünlük verirsə, gürcü xalqına
qarşı hazırlanan siyasət danışıqlarında, diplomatik söhbətlərdə soyuqqanlılığa, ironiyalı
replikalara daha meyillidir. Müəllifin faktçılığa, xronoloji ardıcıllığa, konkretliyə meyilliliyi
əsərin bədii məzmunundan, qoyulan problematikada doğur və bədii ümumiləşdirmələrə çox
kömək edir.

“Uçurum” pyesini təhlil obyektinə çevirərkən bir daha aydın olur ki, dramaturq dünya
siyasətinə, siyasətdə baş verən gərilmələrə mükəmməl bələddir. Xüsusi ilə erməni-
Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ separatizmi kontekstində Ağarəhimin “Canavar
balası”, “Qırmızı qar” pyeslərində Azərbaycanda baş verən hadisələr dramaturji material kimi
götürülürsə, “Xəyanət”, “Haray”, “Uçurum” pyeslərində Bakı-Moskva, Ankara-Paris, Tehran-
Qahirə və sair yerlərdə gedən hadisələr önə çəkilir”. “Haray” pyesində Ermənistanın
“dənizdən dənizə” proqramı istiqamətində müzakirələr keçirilirsə, “Xəyanət”də Qarabağ
probleminin bir çox qaranlıq məsələləri — silsilə xəyanətkarlıqlar, Moskva yüksək siyasi elita
eşalonunun üzvləri və onların gizlin planlarının mahiyyəti açılır. “Uçurum”da isə hadisələrə
baxış yalnız cəbhəyanı bölgələrdə və paytaxtımızda cərəyan etsə də, dramaturqun mühakimə
obyekti bir ölkə miqyasından çıxır, bütün dünyanın diqqətinə transfer olunur. Burada
Azərbaycan torpaqlarının zəbti, bütöv bir xalqın başına açılan fəlakətlər və dünya siyasi
dairələrinin ona göstərdiyi hiyləgər, mənfur, ikili münasibət çözülür, sərhədyanı yaşayış
məskənlərində əhalinin həyat tərzini, müharibə əhvalının insanlarda yaratdığı psixoloji
gərginliyi təsvir edir. Mərd, vətənpərvər insanlar yurd-yuvalarını qoyub getmək istəmirlər.
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Tez-tez eşidilən top, mərmi səsi onları qorxutmur, əcdadlarının qəbirlərini, yaşadığı torpağı
sonadək qorumağa hazırdırlar... Əsərin qəhrəmanı Tacəddin müəllimdir. O, xalqına, vətəninə
bağlıdır. Müharibə, terror, satqınlıq, riyakarlıq nəticəsində törədilən cinayətlərə, qanlara
dözmədiyindən mübarizəyə qalxır. Məktəbdə dərs deyir, dərsdən sonra əlinə silah alır, döyüşə
girir. Gərgin mübarizə. Qaçqınlar. Köçkünlər. Sadə adamlar. Rayon rəhbərləri, xarici
ölkələrin siyasət idarələrinin sözçüləri və diplomatlar... Ağır texnikalarla gərgin mübarizə
gedir. Erməni və Azərbaycan tərəfindən xeyli itkilər var. Xarabalığa çevrilən şəhərlər...
Əsərin qəhrəmanı Tacəddin gah sadə adamlarla, gah şagirdləri ilə iş aparır, gah da burnundan
qabağı görməyən, bacarıqsız rəhbərlər qarşısına tələblər qoyur. Onun görüşdüyü yerli camaat
arasında da müxtəlif əqidəli insanlar var: vətənpərvəri də, mövcud vəziyyətdən istifadə edib
şəxsi mənafeyini güdəni də... Tacəddin gənclərə daha çox ümid bəsləyir. Gənclər daha
mübarizdirlər, qəlblərində bitib-tükənməyən vətən eşqi var. Dərs zamanı sinif otağına düşən
mərmi qəlpəsindən yaralanan Ləmanı təcili tibb məntəqəsinə çatdırır, qan verməklə onu
ölümdən qurtarır. Şagirdlərin timsalında mərd, mübariz gəncliyin obrazını yaradan müəllif
onların döyüş ruhunu da, gələcəyə nikbin baxışını da qələmə alır. Uşaqlar sinif yoldaşlarının
yaralanmasından hiddətlənib döyüşə getməyə can atırlar. Müəllimi şagirdlərin vətənpərvərliyi,
ruh yüksəkliyi sevindirir, lakin hamını təmkinli olmağa çağırır. Tacəddin müəllim bizim
tanıdığımız Cəbiş müəllimin xələfidir, ("Bizim Cəbiş müəllim"), lakin zaman onu daha
qətiyyətli etmişdir. İnsanları varlığı qədər sevən Cəbiş müəllimin vətənpərvərliyi şagirdlərinə
vətən sevgisi aşılamaq və müharibə gedən ölkəsinə kiçik də olsa bacardığı köməyi etmək
arzusudur… Cəbiş müəllimin fiziki imkanları az olduğundan, “hər şey vətən üçün, hər şey
qələbə üçün” etmək istədiklərini insanların kiçik sosial ehtiyaclarını ödəməyə həsr edir.
Tacəddin daha üzdə olan fiqurdur, onunla rəhbərlik hesablaşır, xalq, vətən sevgisi bu
müəllimi adi, əzabkeş adamların gözündə ucaldır. Onu susdurmağa çalışanlar da tapılır:
“Tacəddin: — Xalq başını götürüb doğulduğu torpaqdan, ev-eşiyindən qaçır. Söz-söhbətlər
gəzir: Siz evlərə basqın elətdirirsiniz. Əmlaklarını maşınlarla daşıtdırırsız. Dövlət Bankını,
Əmanət kassalarını sümürürsüz. Bunlar nə deməkdir?

Rəis: — Siz təxribatla məşğulsuz. Panika yaradırsız.
Prokuror: — Mən də elə düşünnəm.
Başçı: — Yardım lazımsa, utanma, de..
Bu da müharibəyə rayon rəhbərlərinin münasibəti.
Çox çəkmir ki, Tacəddin erməni-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı mərkəzdə təşkil edilmiş

dünya ölkələrinin toplantısına dəvət alır. Bu, Tacəddinə əsl mövqeyini ortaya qoymağa imkan
yaradır. Toplantıda iştirak etmək üçün yola düşən Tacəddinin ürəyində nə qədər arzu,
deyilməli sözlər var. Bütün yolu bu haqda düşünür, şəhərə çatan kimi qaçqın düşmüş
həmyerliləri ilə görüşür, onların problemləri ilə tanış olur...

Budur, dəbdəbəli saray. Dramda maraqlı hissə diplomatik görüşlə bağlı səhnədir, görüş
iştirakçısı olan diplomatların, yerli nümayəndələrin həm siyasi, həm də informasiya xarakterli
çıxışlarıdır. “Dünyanın beş günü"ndə gördüyümüz publisistika burada da var, bu, əsərin ideya,
mövzu təqdimatından doğur. Bu vasitə ilə dünya siyasətinin az qala bütün incəlikləri bir-bir
sərgilənir. Müəllif yaşadığımız dünyanın mövcud siyasi durumunu diplomatların dilindən
səsləndirməklə oxucuya xeyli informasiya verir, bu isə müasir oxucu üçün əhəmiyyətli bir
məsələdir, hadisələrə münasibətini, məlumat bazasını genişləndirməyə xidmət edir. Bundan
başqa müəllifin seçdiyi bu bədii priyom — ölkə səfirlərinin bir-bir çıxışı, kontur
arqumentlərin səsləndirilməsi — “kim kimdir?” — sualına cavab tapmağa kömək edir. Dünya
sanki iki qütbə bölünüb — Azərbaycanın haqq yolunu dəstəkləyənlər və hər bir vəchlə
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köləliyə sürükləmək istəyənlər... Toplantını İsveç diplomatı açır və sözü Ermənistan
diplomatına verir.

Ermənistan diplomatı: “…Qarabağ erməniləri öz müqəddəratları uğrunda mübarizə
aparırlar. Qarabağ ermənilərin əzəli və əbədi torpaqlarıdı.. Əgər, tarixə nəzər salsaq, görərik
ki, azərbaycanlılar həmin yaşayış məntəqəsində... sonradan məskunlaşıblar”.

Bolqarıstan diplomatı: “Tarix güzgüsündə siz hər şeyi başayaq görürsüz”.
Gürcüstan diplomatı: Ermənistan zaman-zaman qonşularından — Azərbaycandan,

Gürcüstandan, İran və Türkiyədən pay umur. Qondarma ərazi iddiasındadır. Tarixə müraciət
eləyir. Əslində İrəvan daxil olmaqla Ermənistan ərazisi bütövlükdə Azərbaycan torpaqlarıdır.
Ermənistan diplomatından bu qədər aqressiyanı, qeyri obyektivliyi gözləməzdim. Ermənistan
işğalçı mövqeyindən əl çəkməlidir."

Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Bolqarıstan, Latviya, Litva, Pakistan diplomatlarının
çıxışından sonra Litva, ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Rusiya, İran, Türkiyə,
diplomatları problem ətrafında iki qütbdə dayanırlar. Əlbəttə ki, hər mövqeyin əsasında
ölkələrin öz ambisiyaları, öz ideya-siyasi xətlərinin müdafiəsi durur. Ehtiyac olmadığı halda
özlərini dünyanın söz sahibi sanan ölkələr musqullar oynadır, iqtisadi-siyasi-hərbi
platformalarını nümayiş etdirirlər. Müzakirə obyekti olan Qarabağ münaqişəsi tez-tez ikinci
dərəcəli məsələ kimi arxa plana keçir. Bir-biriləri ilə haqq hesab çəkirlər. — Dünya çapında
bizim öz yerimiz, öz rıçaqlarımız var. Demokratiya, azadlıq sözdədir, o nə Qərbdə, nə də
Avropada var — deyən Rusiya diplomatı ABŞ-ın NATO-nu qabartmasını asanlıqla qəbul edə
bilmir, daha dəqiq desək, özünə sığışdırmır, çəkinmədən postsovet ölkələrinin Rusiyanın
orbitində olduğunu və nüvə silahına sahibliyini xatırladır. Mübahisə qızışır. Almaniya, Fransa,
Böyük Britaniya diplomatları ABŞ-ın ideoloji-siyasi xidməti altına düşürlər. İran daha açıq və
sərt mövqe sərgiləyir. Türkiyə diplomatı konkret deyir: “Ermənistan işğalçıdır. Şantajçıdır.
Nə qədər ki, öz yolunu dəyişməyib problemlərə məhkumdur”. Debatlar o qədər qızışır ki, əsl
məqsədlər aydınlaşır, siyasi oyun meydanına çevrilən Azərbaycanın haqq işini dünyaya bəyan
etmək üçün Tacəddinin əlinə fürsət düşür. Adi bir müəllim diplomatdan daha gözəl nitq irad
edir: “Cənablar, çıxışlarınızı diqqətlə dinlədim. Biz nə qədər pərdəli danışsaq da, sözlərimizə
istəklərimizə uyğun çalarlar qatsaq da, hər birimizin bütün düşüncə və baxışlarımız,
dünyadakı siyasi və iqtisadi mövqeyimiz, hərbi gücümüz göz qabağındadır. Məncə, onu
şişirdib azaltmağa ehtiyac yoxdur. Dünya çapında Azərbaycan adlı bir ölkə də var. İki yerə
bölünən, mərhələ-mərhələ torpaqları parçalanan, sərvəti talanan, dövlətçiliyinə və onun
dayaqlarına ağır zərbələr endirilən xalqımın bəşəriyyətə verdiyi dəfinələr danılmazdır.
Azadlıq və demokratiya yolu ilə addımlayan belə bir xalqın və dövlətin Ermənistanın işğalçı
siyasəti nəticəsində nə qədər ağır vəziyyətə salındığı gözlərimiz önündədir. Onu heç kim
inkar edə bilməz. Çünki həqiqətdir. ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya diplomatları azadlıq və
demokratiyadan dəm vururlar. İraq, Əfqanıstan, Yəmən, Liviya, Misir, Suriya OD TUTUB
YANIR. Onun qığılcımlarıyla Şərqin bir çox ölkələri də alışmaq üzrədir. Günahsız uşaqların,
qadınların, qocaların qanları axıdılır. Soruşuram: Budurmu, sizin dünyaya xoşbəxtlik, azadlıq,
demokratiya, insan hüquqları vəd eləyən siyasətiniz?

Pauza
Rusiya və İran, mənəm-mənəm deyirsiz. Sözlərinizlə əməlləriniz ziddiyyətlidir.

Fəaliyyətləriniz anlaşılmazdır. Bəyəm, Azərbaycanı parçalayıb işğal eləyən siz deyilsiz,
cənablar?.. Qafqaz uçurumun lap qırağındadır. Bu kimlərin xidmətidir? Əlbəttə ki, ikibaşlı,
məkrli siyasət yeridən dırnaqarası qüdrət sahiblərinin ...Xalqlara saxta yox, həqiqi azadlıq
gərəkdir”.
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Toplantı bitir. İştirakçılar məyusdur. Tacəddin müəllim iclasdan çıxıb doğma yerlərə
qayıtmaq istərkən radiodan eşitdiyi xəbər onun ruhunu sarsıdır, ürəyi sancır. Yuxarı Qarabağ
torpaqları işğal edilib. Yolda şəhərə tərəf şütüyən rayon rəhbərinin, prokuror və rəisin
əyləşdiyi maşını görür, qəzəblə maşınını onların üstünə sürür. Hər iki avtomobil toqquşaraq
uçuruma yuvarlanır. Bu, yalnız Tacəddinin, yaxud digər maşındakı insanların faciəsi deyildir.
Torpaq yoxsa, bu, onun üzərində gəzən hər bir kəsin faciəsidir. Torpaqların işğalı qəhrəmanın
faciəsini yetişdirir. ...Tacəddin bu faciəyə hazır idi — onun mənəviyyatı, əqidəsi, görmək
istədikləri ilə addımbaşı rastlaşdığı haqsızlıq, ədalətsizlik üst-üstə düşə bilməzdi və vicdan,
vətən təəssübkeşliyindən yaşadığı mənəvi böhran onu belə sonluğa sürüklədi. Faciənin
sonluğunu izləyən tamaşaçı sanki faciənin ictimailiyini dərketmə, duyma səviyyəsinə yüksəlir.
Odur ki, faciəyə ictimai idealların qoyuluşu, onların nümayişi xasdır, hətta kiçik bir həyat
hadisəsi qələmə alınsa da! İnsan ölümündən faciəli həyatda heç nə olmasa da qəhrəmanın
ölümü faciənin şərtlərindən biridir, bu, tamaşaçını duyğulandırmaq, ibrətləndirmək üçündür
və haqqında danışılan əsərdə olduğu kimi qəhrəmanın ölümünə gətirib çıxaran qüvvələr
nisbəti, konfliktin masştabı o qədər ictimai əhəmiyyət kəsb etməlidir ki, oxucunun diqqətini
özündə saxlasın, onu uzun müddət təəssüratlandırsın. Daha dəqiqi isə bu effekt mübarizə və
ehtirasların gərginliyindən deyil, həm də hadisələrin ictimai əhəmiyyətindən asılıdır. Puşkin
məşhur məqalələrinin birində faciə haqda yazırdı: “Faciədə nə baş verir? Onun məqsədi
nədir? — İnsan və xalq. İnsan taleyi və xalqın taleyi” (Puşkin A.S. Seçilmiş əsərləri. T 12, M.,
1964. səh. 625).

Əsər bitkin kompozisiya quruluşuna malikdir. Süjet xətti hadisələri dinamik inkişafda
verir. Hadisələr baş qəhrəmanın ətrafında cərəyan edir, müəllif mövzu və mahiyyəti
aydınlatmaq üçün süjeti əlavə xətlərlə yükləməyi lazım bilmir. Ağarəhim faciənin janr və
prinsiplərindən bədii yaradıcılıq müstəvisində tam gücü ilə istifadə edir. Son səhnədə
Tacəddinin çıxışındakı məntiq dəfələrlə digər iştirakçılarınkından patetikası və pafosu ilə
seçilir, lakin bu pafos heç də süni təsir bağışlamır, realizmdən uzaqlaşma müşahidə olunmur.
Rus tənqidçisi Vıqodski yazırdı ki, oxucu və pyes arasında heç bir vasitəçi yoxdur,
interpritator da yoxdur, ona görə də burada ətraf aləmin qəhrəman vasitəsilə qavranılması
maksimal dolğunluqla həyata keçirilir (Выгодский Л.С. Психология искусства. М., 1972, с.
242). Odur ki, Tacəddinin son monoloqunda möhtəşəm natiqlik, alovlu çıxış məhz hadisələrə
daha geniş və anlaqlı traktovka vermək istəyindən irəli gəlir. Məsələ bundadır ki, müəllif
qəhrəmanını çox da fərdiləşdirməyə çalışmır, ona xalis individuallıq vermir, çünki bu janrın
spesifikasına, bədiilik prinsiplərinə ziddir. Faciədə katarsis üçün oxucunu qəhrəmana
bənzəmək, örnək götürmək və nəhayət onunla birləşmək, eyni məqsəd və ideala qovuşmaq
tendensiyası var, oxucu qəhrəmanla özünü tamamlamalıdır. Belə olan halda tipikləşdirmə
fərdiliyi üstələməlidir ki, oxucu qəhrəmanda özünü tapsın, katarsisin baş verməsi asanlaşsın.
Əsərdə oxucu qəhrəmanı müşayiət edir, təsəvvüründə onunla birləşir, necə deyərlər, özünü
qəhrəmanla identifikləşdirir. Qəhrəman elə bir baxış nöqtəsidir ki, müəllif bizi məhz bu
nöqtədən hadisələrə, digər obrazlara baxmağa məcbur edir. Burada da qəhrəman örnəkdir,
onun fəaliyyəti, hadisələrə münasibəti, müdaxiləsi oxucu tərəfindən təqdir olunur. Dramaturq
pyeslərində ayrı-ayrı dövlətlərin, xalqların yalnız ideya və siyasi xəttindən deyil, həmçinin
bəşəri duyğulara əsaslanan və öz yaradıcılıq spesifikasından doğan fərdi konsepsiyadan çıxış
edir.

Ümumiyyətlə, Ağarəhim yaradıcılığında, konkret olaraq haqqında danışdığımız
dramaturgiyasında hadisələrə, təqdim olunan bədii faktlara bəşəri, fəlsəfi, mənəvi əxlaqi
aspektdən yanaşır. Bu yanaşmada dramaturqun özünün də nəzəri, ədəbi tənqidi mövqeyi
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müəyyənləşir, böyük ustalıqla dramaturji düşüncənin inkişaf perspektivləri, istiqamətləri
görünür, trayektoriya çızılır. Ən başlıcası, tədqiqatçılara nəzəri diskursu araşdırmaq imkanı
verir. Bununla da dramaturq cəmiyyət və fərd müstəvisində şərhinə vardığı tale yüklü
məsələləri nəsillərin dərketmə müstəvisinə ötürmüş olur.

Ağarəhimin dramaturgiyasını təhlil süzgəcindən keçirirkən tam aydın olur ki, onun
dramaturgiyası janr və forma baxımından əhatəlidir. Mətn kompozisiyası rəngarəngdir. Onu
da qeyd edək ki, Ağarəhimin dramaturji poetikasında janr, süjet və kompozisiya kimi obraz
və xarakterlər də, bədii söz və fikirlər adicə bir görüntü yox, həm də canlılıq, hərəkətlik,
oynaqlıq yaradır. Onun dramaturji materialında, düşüncə və üslubunda, bədii təxəyyülündə,
konfliktlərində özünəməxsus orijinallıq vardır. İnsanın mənəvi dünyası gedişdən gedişə,
hadisədən hadisəyə açılır, əlvanlaşır. Qəti fikirdəyəm ki, Ağarəhimin dramaturgiyasında
Azərbaycan və dünya arealında baş verən ictimai-siyasi-tarixi hadisələrin əksi yüksək
dəyərləndirilməlidir. O, hər şeyi yaradıcılıq obyekti və subyektinə çevirmir. Qələmə aldıqları
daxilindən, iç dünyasından gəlir: — duyduqları, gördükləri, eşitdikləri, təmasda olduqlarıdır.
Azərbaycanın və eləcə də dünyanın taleyi üçün qlobal məna daşıyan hadisələri qan yaddaşına
köçürür, onlarla yaşayır. Sonra siyasi-ideoloji baxımdan bədii düşüncəsinin orbitinə gətirir və
ən nəhayət, qələminin ixtiyarına ötürür. Belə olduğu halda, təbii ki, dramaturqun elmi və bədii
düşüncə cəhətdən hadisələrə münasibəti, vətəndaşlıq mövqeyi və cəsarəti üzə çıxır..

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə müasir dünyada gedən proseslərə diqqət yetirilir,
ictimai-siyasi məsələlər bədii təsvir obyektinə çevrilir. Qloballaşan dünyada baş verən
olayların respublikamızın mühiti ilə əlaqələndirilməsi əsərin həm bədiilik, həm də tarixilik
baxımından Azərbaycan ədəbiyyatı əhəmiyyətlidir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalə son illər dünyanın ictimai-siyasi həyatında baş verən
proseslərin araşdırılması və öyrənilməsi baxımından Azərbaycan ədəbiyyatı üçün yenilik kimi
qiymətləndirilə bilər.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali məktəb tələbələri, dramaturgiya
tədqiqatçıları, elmi araşdırmaçılar istifadə edə bilər.
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Общественная-политическая драматургия
как предмет исследования

Резюме

В статье исследуется последные произведения из драматургии Агарагима. Здесь на
примере цикльных произведений на военную тему анализируются самоотверженные
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действия людей на фронте и в тылу, а также художественное решение борьбы соседных
народов против иноземных захватчиков.
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S. Mammadova

The sosial and political dramaturgu in light of research

Summary

İn the article is devoted to Agarahim,s last examples of public-political dramaturger. İn the
terms of content and idea, the theme of patriotism and heroism of those whose fought in the
fvont and rear, as well as the fight against the invaders and like those events are analyized
literally in a series of war-works.
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Hər şagirdin cəmiyyət üçün yararlı bir şəxs kimi formalaşmasında valideynlərinin və
məktəb müəllimlərinin rolu əvəzsizdir. Çünki uşaq ən çox valideynləri və müəllimləri ilə
ünsiyyətdə olur. Onu da unutmamalıyıq ki, “21 əsr informasiya əsridir” [4, 51]. Valideynlərin
təhsil prosesinə cəlb edilməsi şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşməsinə, nitq
mədəniyyətinin formalşmasına nə qədər təsir göstərsə də, dövlətimizin təhsil və məktəblə
bağlı apardığı siyasət cəmiyyətimizin şəxsiyyət formalaşdırmasında çox böyük rol oynamışdır.
9-cu sinif Azərbaycan dili dərsliyindən gətirəcəyim bir sitat fikrimi tam əsaslandırmağa zəmin
yaradacaqdır. “Yalnız təhsili olan bir ana öz övladına mükəmməl tərbiyə verə bilər” [6,11].

Məktəblərimizdə yeni kurikulumların tətbiqinin 8-ci ilidir. Bu illər ərzində yaxşı mənada
söz partlayışına səbəb olan minlərlə yeni terminlərin yaranmasının şahidi olmuşuq. Hər il yeni
kurikulumların tətbiqi ilə əlaqədar olaraq lüğət fondu zənginləşmişdir. Lüğət fondunun
zənginliyi isə hər bir ölkənin iqsadi inkişafanı, təhsilinin dünya standartlarına
uyğunlaşdırılmasının bir göstəricisidir. “Bütün qurumların fəaliyyətini təhsil alanın
mənafeyinə xidmət etmək məqsədi ətrafında birləşdirən yeni təhsil sisteminin yaradılması
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər bilavasitə cəmiyyətin sosial sifarişlərinin
öyrənilməsinə yönəldilməklə daha demokratik xarakter daşıyır” [1, 3].

“Birləşmiş Millətlər Təşkilatnın 21-ci əsri Təhsil əsri elan etməsi rəqabətin, yaşamaq
uğrunda mübarizənin getdikcə daha böyük vüsət aldığı müasir dünyada təhsilin müstəsna rolu
və əhəmiyyəti barədə xəbərdarlıq mesajıdır” [2, 4]. Təbii ki, bu xəbərdarlıq bizim
təhsilimizdən də yan keçməmişdir. Bunu son dövrlər təhsilimizdə özünü göstərən inkişaf
sübut etməkdədir. Artıq yeni təhsil konsepsiyası olan kurikulum təhsilimizin gələcək inkişafı
üçün konturlar cızmış, eyni zamanda yeni məqsəd və strategiyalar müəyyənləşdirmişdir.

Müasir dövrün tələbi olaraq bütün məktəblərdə tədricən tətbiq olunmağa başlayan
kurikulum sistemi böyük bir əks–səda doğurmuşdur. Bütün bunlar təhsil sisteminə yeni
yanaşma, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqini tələb edirdi. Bu gündə fərəh hissi ilə deyə
bilərik ki, kurikulum Azərbaycan təhsil sisteminə olduqca böyük töhfələr verdi. Tarixi
inkişafın qanunauyğunluğunu özündə əks etdirən dilin lüğət tərkibi həyata keçirilən yeni
təhsil konsepsiyası hesabına daha da zənginləşmişdir. Yəni dildə yeni terminlər yaranması
geniş vüsət almışdır, çünki elm və texnikanın sürətli inkişafı, ölkələrlə qarşılıqlı əlaqə, dünya
ölkərinə inteqrasiya yeni terminologiyanın beynəlmiləl səciyyəli olmasını, yəni məhdud
dairədə deyil,beynəlxalq səviyyədə tanınmasına şərait yaradır.

Bunları nəzərə alaraq dilin inkişafinda xüsusi rol oynayan yeni təhsil konsepsiyası ilə
bağlı yaranmış aşağıdakı terminlər bu məqalədə xüsusi olaraq tətqiq edilmişdir. Onların
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mənbələri, ifadə etdikləri məna cəmiyyətdə gedən proseslərə təsiri və s. məsələlər
araşdırılmışdır.

Kurikulum — təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri
özündə əks etdirən konseptual sənəddir. Diaqnostik qiymətləndirmə — təhsilalanların güclü,
yaxud zəif cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi və təhlili üçün tətbiq olunan qiymətləndirmə.

Formativ qiymətlədirmə — təhsilalanların standartların reallaşmasına yönəlmiş
irəliləmələrini və geriləmələrini izləmək, bu zaman qarşıya çıxan problemləri aradan
qaldırmaq və onları istiqamətləndirmək məqsədi ilə aparılan qiymətləndirmə. Pedoqogika
üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Bəylərovun məqaləsində şəxsiyyətyönümlü təhsilin ən səciyyəvi
atributu olan formativ qiymətləndirmə şərh olunub. Məqalədə formativ qiymətləndirmənin
mahiyyəti və məntiqi onun ənənəvi təlimdəki cari qiymətləndirmədən fərqi təhlil edilmiş,
şagirdlərin qiymətləndirmə fəaliyyətlərinə dair bəzi məsələlər araşdırılmışdır. [2, 16].

Summativ qiymətləndirmə — təlim prosesində müəyyən mərhələlərə yekun vurmaqla,
qiymətləndirmə standartlarının nailiyyət səviyyələrinə əsasən hazırlanmış vasitələlərlə
şagirdin bilik və bacarıq səviyyəsini ölçmək məqsədilə aparılan qiymətlədirmədir.

Rubrik — şagirdlərin nailiyyətlərini meyarlar əsasında ölçən qiymətləndirmə şkalasıdır.
Portfolio — şagirdə aid olan sənədlər və əsasən formativ qiymətləndirmə məlumatlarının

qeydə alındığı xüsusi qovluqdur. Portfolio texnologiyasının imkan və xüsusiyyətləri hansı
təhsil müəssisələrində ondan istifadə edilməsi, iş prinsipləri, elektron portfolio, ailənin
portfoliosu, tərbiyəçinin portfoliosu, kolllektivin portfoliosu və s. haqqında pedoqogika üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Laləzər Cəfərova araşdırmalar aparmış və son zamanlar pedoqoji
ədəbiyyatda, məktəblərdə portfolio texnologiyasından istifadə edilməsini fəal müzakirə
obyektinə çevrildiyini vurğulamışdır. [3, 30].

PİSA Beynəlxalq Qiymətləndirmə Proqramıdır. Şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq
qiymətləndirilməsi proqramı haqqında Təranə Hacıyevanın şərhləri olduqca diqqətə layiqdir.
PİSA tədqiqatı ölkələrin şagird nailiyyətlərinin dəyərləndirilməsi və onların nailiyyətlərindəki
fərqliliyi izah etməyə yardım göstərmək məqsədi ilə tədbiq edilən ən əhatəli və dəqiq
beynəlxalq qiymətləndirmə proqranmıdır. [5, 17].

Taksonomiya — təlim məqsədlərinin şəbəkəli və ya sistemli təminatıdır. Məzmun
standartı — təhsil alanların bilik və bacarıqlarına qoyulmuş dövlət tələbədir. Əsas standart —
fənlər üzrə müəyyən olunmuş təlim nəticələrini məzmun xətləri ilə ümumi şəkildə ifadə edir.
Alt standart — əsas standart ifadə olunmuş fikrin müəyyən hissəsidir.

Kurikulumla bağlı yaranmış yeni anlayış və məfhumları kiçik bir məqalədə toplayıb
ümumiləşdirmək o qədərdə asan məsələ məsələ deyil. Çünki təhsilimizdə aparılan siyasət
nəticəsində terminlərin yaradılması və sürətlə zənginləşdirilməsi prosesi davam etməkdədir.
Kurikulumla bağlı termin yaradıcılığının ədəbi dilə əsaslanması şübhəsiz ki, həmin
terminlərin asan başa düşülməsinə, tələffüzünə və tez yadda qalmasına xidmət edir. Çex
dilçisi K.Soxovun hesablamalarına görə, müasir dünya dillərində meydana gələn yeni sözlərin
90%-ni terminlər təşkil edir. Bu, hər şeydən öncə, ayrı-ayrı sahələrdəki yeniləşmənin dildə
təzahürü ilə bağlıdır. Bu hesablama bir daha söyləməyə əsas verir ki, lüğət fondumuz bu
terminlər hesabına getdikcə genişlənməkdədir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrün tələbi olan kurikulum islahatı nəticəsində
terminlərin yaranması məqalənin aktuallığı hesab oluna bilər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik lüğət fondunun terminlər hesabına getdikcə
genişlənməsidir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ortra məktəb müəllimləri,



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

15

magistrant və tələbələr istifadə edə bilərlər.
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Ш.Исмиева
Термины приходящих из реформ курикулума

Резюме

Слово является основной частью языка, которое постоянно меняется. По этому в
учебниках Азербайджанского языка, которых написанные на основе учебного плана
уделяется большое внимание обогащению словаря. В этой статье были исследования
о в уске и результаты были обобщеные.

Sh.İsmiyeva

Terms brought kurikulum reform

Summary

Word is the basic unit of language which is constantly changing every day. Therefore in
the Azerbaijani language textbooks which are written on the bases of Curriculum is paid a
great attention to enrichment of vocabulary. In this article above issue were investigated and
the result are summarized.
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Dilçiliyin müstəqil bir bölməsi olan orfoqrafiya düzgün yazı qaydalarını öyrətməklə
yanaşı həmçinin yazılı nitqin vahid yolla ifadə edilməsinin əsas göstəricisidir. Bildiyimiz kimi
orta məktəblərdə orfoqrafiyanın müstəqil bir bölmə kimi tədrisinə yer verilməmişdir. Bu
qaydalar fonetika, leksika, söz yaradıcılığı, morfologiya bölmələri ilə əlaqəli şəkildə tədris
olunur və praktik olaraq dil təlimi prosesində mənimsədilir. Orfoqrafiya ilə bağlı A.
Abdullayev “Orta məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası” dərsliyində yazır:
“Orfoqrafiya və ya yazı qaydaları, fikri vahid bir yolla yazıda ifadə etməyə kömək edən
qaydalar sistemidir, orfoqrafiya düzgün yazmağı, ayrı-ayrı sözləri və onların hissələrini
birləşdirib yazmaq qaydalarını öyrədir.

Orfoqrafiya həm yazan, həm də oxuyan üçün vahid bir qaydanı təmin edir. Orfoqrafiya
qaydalarını bilmək, ümumi savadlılığın mühüm elementi və şagirdlərin mədəni inkişaflarının
zəruri şərtlərindən biridir.” (1. 102)

Buradan da aydın göründüyü kimi orfoqrafiyanın tədrisi ümumi savadlılığın əsas
göstəricisidir. Yəni ümumi savada malik olan hər bir şagirdin orfoqrafik qaydaları bilməsi
zəruridir. Çünki bu qaydalar fikri vahid yolla ifadə etməyə kömək edən qaydalar sistemidir.
Bu qaydaları sistemli bilməyən şagird fikrini vahid yolla ifadə edə bilməz və eyni zamanda da
yazıda pərakəndəlik yaranar. Bu işin daha səmərəli olması üçün isə tədris prosesi dilçiliyin
digər bölmələri ilə əlaqəli şəkildə aparılmalıdır.

Demək, orfoqrafiyanın tədrisi yazılı və şifahi nitqin, qrammatikanın tədrisi ilə vəhdətdə
aparılarsa bu şagirddə orfoqrafik savadlılıq yaradar. Bunun nəticəsində isə qrammatikanın
öyrədilməsi sürətlənər və şagird nitqi inkişaf edər. Bundan əlavə əgər şagird savadlı yazmaq
vərdişinə nail olarsa bu zaman o yazı prosesində orfoqrafik səhv etmək qayğısından uzaq olar.
O, öz vaxtını mövzunun sistemli, məzmunlu, ardıcıl olmasına, cümlələrin düzgün seçilməsinə,
cümlələr arasında əlaqənin düzgün qurulmasına yönəldər.

Burada bir şeyi də qeyd etmək lazımdır ki, müəllim şagirdlərə bu qaydalar sisitemini
öyrədərkən onları sadəcə qaydalar şəkilində əzbərlətməməlidir. Burada əsas məqsəd
öyrədilmiş bilik və bacarıqların vərdişə çevrilməsidir. Yəni şagird bəzən bu qaydaları əzbər
bilir, lakin yenə də yazı prosesində orfoqrafik səhvlər edir. Bunun ən əsas səbəbi onların bu
qaydaları praktik şəkildə mənimsəməmələrindən irəli gəlir. Bu haqqda Ə. Əfəndizadə. B.
Əhmədov, M. Həsənov, Y. Əfəndiyevin “Azərbaycan dilinin tədrisi” kitabında belə qeyd
olunur: “Demək, şagirdlərə bu və ya digər orfoqrafik qaydaya aid verilmiş bacarığı möhkəm
vərdiş halına çevirmək üçün yeganə şərt onları yalnız və yalnız çoxlu çalışmalar üzərində
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işlətməkdən ibarətdir.” (4. 53) Bu haqda H. Balıyevin fikirləri də çox maraqlıdır. O, özünün
“ Orta məktəblədə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası” kitabında orfoqrafiyanın tədrisində
yazı vərdişlərinin rolu haqqında belə qeyd edir: “Bizə məlumdur ki, orfoqrafiya təlimində
əsas məqsəd şagirdlərdə düzgün orfoqrafik yazı vərdişlərinin aşılanmasıdır. Vərdiş qazanma
işi isə bildiyimiz kimi birmərhələli işlə başa çata bilməz. Əgər buraya qədər dediklərimizi də
nəzərə alsaq, orfoqrafiya təlimini iki dövrə bölmək lazım gələr. Birinci dövr orfoqrafiya
qaydalarının öyrədilməsi və möhkəmləndirilməsi dövrüdür. [...] İkinci dövr işlər dedikdə isə
buraya yoxlama yazıların aparılması və bu yazılarda yol verilmiş səhvlər üzrə şagirdlərin
işlədilməsi nəzərdə tutulur.” (2.219) Hər iki fikir, şübhəsiz ki, çox maraqlıdır və hər ikisi də
öz növbəsində orfoqrafiyanın tədrisində yazı vərdişlərinin rolunun nə qədər danılmaz
olduğunu sübut edir. Hətta görkəmli pedaqoq H. Balıyev bu işi iki mərhələyə bölür və ikinci
mərhələni bütövlükdə səhvlər üzərində çalışmalar yazmalı olduğunu göstərir. Deməli,
bütövlükdə orfoqrafiya tədrisi düzgün yazı vərdişlərinin aşılanmasına xidmət edir.

Aparılan müşahidələr göstərir ki,tədris prosesində şagirdlər tərəfindən daha çox yol
verilən orfoqrafik səhvlər aşağıdakılardır.

1. Da, də bağlayıcılarının yazılışında: aparılmış tədqiqatın nəticəsində məlum olmuşdur ki,
sinifdə olan 20 uşaqdan 18-i da, də bağlayıcısının yazılışında səhvə yol verir. Lakin çox
maraqlıdır ki, şagirdlər bu bağlayıcının yazılışını əzbər bilirlər. Buna baxmayaraq imla
yoxlamasında 20 şagirddən 18-i səhvə yol verir. Əlbəttə ki, bunun bir səbəbi var, şagirdlər bu
bağlayıcının yazılışı ilə bağlı çalışmalar üzərində kifayət qədər işlədilmirlər.

2. Ki bağlayıcısı ilə ki ədatı qarışdırılır: Burada əsas orfoqrafik problem durğu işarəsi ilə
bağlıdır. Belə ki, şagirdlərin əksəriyyəti yazıda ki ədatı ilə ki bağlayıcısını qarışdırırlar. Bəzən
ədatdan sonra vergül qoyulur, bəzənsə əksinə bağlayıcıdan sonra vergül qoyulmur. Əlbəttə ki,
bunun da əsas səbəbi yazı vərdişlərinin az olması ilə əlaqədardır. Burada başqa bir səbəb isə
mənaya diqqət yetirməməkdədir. Ki ədat kimi ya sual cümlələrində işlənir, ya da mənanı
qüvvətləndirməyə xidmət edir. Məsələn, Söz ki var quş kimidir.(qüvvətləndirir) Demək
istədiyiniz bir şey yoxdur ki? (sual). Bağlayıcı isə əsasən adından da göründüyü kimi
bağlamağa xidmət edir. Məsələn, Mən sənə dedim ki, belə danışma. (bağlayıcı)

3.Şagirdlərin əsasən daha çox etdiyi orfoqrafik səhvlər isə hərfburaxma, hərfartırma və
hərfdəyişmə ilə bağlı olur. Beləki, şagirdlər müəyyən və ya qeyri-müəyyən səbəblərə görə
imla yazılarında sözdəki hərfləri ya buraxır, ya yeni hərf artırır, ya da sözdəki hərflərin yerinə
başqa hərflər yazırlar. Məsələn, yazı prossesində onlar qoşasamitli tənəffüz, tələffüz və s. kimi
sözlərdə qoşa f samitindən birini buraxırlar. Yaxud da təəccüb, təəcrübə və s. kimi qoşasaitli
sözlərdə qoşa ə saitindən birini yazmırlar. Bu cür hərf buraxmalara daha çox dilimizdə alınma
və mənşəcə birhecalı olan qədir, ətir, zehin, nəsil, səbir, sətir və s. kimi sözlərdə rast gəlinir.
Bəzən isə şagirdlər ümumiyyətlə ümumi səbəblərlə bağlı olaraq hərfburaxmalar edirlər.
Məsələn, şagird mexaniki olaraq yazır əvəzinə yazr yazaraq ı hərfini buraxır.

Bəzən də şagirdlər əksinə sözlərə yeni hərflər artırırlar. Yəni onlar demək olarki, çox
hallarda yumşaq əvəzinə yumuşaq yaxud da sentiyabr, oktıyabr əvəzinə sentiyabır, oktıyabır
yazaraq orfoqrafiq səhvlər edirlər.

Bəzi hallarda isə onlar müəyyən və qeyri-müəyyən səbəblərdən sözdəki hərflərin yerinə
başqa hərflər yazırlar. Məsələn, şagirdlər əksər hallarda bərabər əvəzinə barabar, nümunə
əvəzinə numunə, pəncərə əvəzinə pencərə yazaraq orfoqrafiq səhv etmiş olurlar.

4. Bir çox hallarda isə şagirdlər bəzi mürəkkəb sözlərin yazılışında səhv edirlər. Məsələn,
onlar bugünkü, qaçaqaç, ucdantutma və s. kimi sözlərdə yanlışlığa yol verirlər. Bu kimi
səhvlərin baş verməməsi üçün onlara izah olunmalıdır ki, bir vurğu altında deyilən mürəkkəb
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sözlər bitişik yazılır. Bunu öyrətməyin yolu isə əlbəttə ki, fonetikada öyrədilmiş vurğu
mövzusu və sözün daxili semantik-leksik mənasına əsaslanmaqdan keçir. Təbii ki, burada da
praktikanın rolunu unutmaq olmaz. Qaydalar izah olunduqca onlara aid praktik çalışmalar da
aparılmalıdır.

5. Şagirdlərin etdikləri növbəti orfoqrafik səhvlər isə mürəkkəb ixtisarlarla bağlıdır.
Burada H. B. Balıyev, A. B. Balıyevin “Azərbaycan dilinin tədrisi” kitabında qeyd olunan bir
fikri yada salmaq yerinə düşər: “Şagirdlərin mənimsəmədə çətinlik çəkdiyi orfoqrafik
qaydalardan biri də mürəkkəb ixtisarlarla (abreviaturlar) bağlıdır. Verilmiş nümunələr üzrə iş
yolu ilə mürəkkəb ixtisarların üç cür yazıldığı diqqətə çatdırılmalıdır: 1) tam ixtisarlar
xüsusiliyə, ümumiliyə aid olaraq böyük və ya kiçik hərflərlə yazılır. (Azərbaycan
Respublikası — AR, Milli Məclis-MM, c-cild, m-metr); b) yarımçıq ixtisarlar böyük və kiçik
hərflərlə, mürəkkəb adların tərkib hissəsi kimi bitişik yazılır (akad.-akademik, prof.-professor,
Azərsu-azərbaycan suyu, AzərTAc — Azərbaycan Teleqraf Agentliyi). c) sözün orta
hissəsinin düşməsi ilə yaranan ixtisarlar defislə yazılır (z-d –zavod direktoru, d-r –doktor
Cəfərov). Qaydaların mənimsədilməsi əzbərçilik yolu ilə deyil, daha çox praktik işlər vasitəsi
ilə aparılmalıdır. Qaydaları təmrinlərlə möhkəmləndirmək və şagirdləri yazı vərdişlərinə
keçirmək lazımdır.” (3.236)

Deyilənlərdən də aydın olur ki, orfoqrafiya təlimində başlıca məqsəd şagirdlərdə düzgün
yazı vərdişləri yaratmaq və bu vərdişləri şagird zehnində avtomatlaşmış formaya salmaqdır.
Yəni orfoqrafiya tədrisində şagirdlərə yalnız bilik və bacarıq verməklə işini bitmiş hesab edən
müəllimlər bilməlidir ki, verilmiş bilik və bacarıqlar nə qədər mükəmməl olsa da və şagirdlər
tərəfindən bir o qədər mükəmməl qavranılsa da əgər onlar praktik şəkildə çalışmalar üzərində
işləməyiblərsə, həmin biliklər şagird yaddaşında sadəcə quru əzbərdən başqa bir şey deyildir.
Əzbərlənmiş biliklərin yaddaşda qalma müddəti isə bildiyimiz kimi çox qısadır. İşində
düzgün, sağlam nəticə almaq istəyən müəllim mütləq və mütləq öyrətdiyi orfoqrafik qaydaları
müxtəlif çalışmalar üzərində, müxtəlif iş üsulları ilə şagird yaddaşına yazmalıdır. Məhz bu
zaman müəllim orfoqrafik savada yiyələnmiş şagird yetişdirə bilər.

Məqalənin aktuallığı. Orfoqrafiyanın tədrisində yazı vərdişlərinin və praktik çalışmaların
əhəmiyyəti baxımından məqalə aktual hesab oluna bilər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik tədris prosesində şagirdlərin daha çox yol verdiyi
orfoqrafik səhvlərin aradan qaldırılması üçün verilən məsləhətlərlə bağlıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar da istifadə edə bilərlər.
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А. Джабраилзаде

Роль писменной навыки в изучении орфографии

Резюме

В статье говорится о роли писменной навыки в изучении орфографии. Aвтор
старается образцами и объяснениями показать, что единственный путь реализации
орфографии, это работа учащихся над заданиями. Для этого преподаватели и ученики
должны верно выполнять возложенную на них обязанность.

A. Jabrailzadeh

Role of the habits of writing in the teaching of the orthography

Summary

İn the article is about the role of writing practice during the teaching of orthography. The
author tries to illustrate on the basis of examples that the only way to teaching the rules of
orthography is using the students exercise. To slowe this problem both the teacher and the
pupil have to do own duty which is fully depends on them.

Redaksiyaya daxil olub: 15.12.2016
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Elmi bilkilərin yaddaşda qalmasının ən etibarlı yolu şagirdə verilən tapşırıqlardır. O,
tapşırıqların üzərində nə qədər çox işləsə daha çox bilik mənimsəyəcəkdir.

Hafizəyə əsaslanan klassik dərsliklərimizdə çalışmalar və tapşırıqlar yox dərəcəsində idi.
Şagird ana dilini bədii mətnlər vasitəsilə mənimsəyirdi. Dərslik müəllifləri öz fikirlərini mətn
daxilində gizlədir və ya sonda onu hikmətli bir ifadə şəklində verirdilər. Bu dərsliklərdə
şagird bacarıqları deyil, onların tərbiyə problemləri ön plana çəkilirdi. Dostluq, ata-anaya
hörmət, sədaqət, vətən sevgisi, mərdlik və şücaət kimi mənəvi dəyərlər dərsliklərdə əsas yer
tuturdu. Buna görə də Sədinin “Bustan” və “Gülüstan” kitabları uzun müddət dərslik kimi
istifadə olunurdu. Həmçinin N .Gəncəvinin, M. Füzulinin əsərləri, “Qabusnamə”, “Kəlilə və
Dimnə” kimi kitabların epizodları məktəbdə dərslik rolunu oynayırdı. Çalışmaların meydana
gəlməsi XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Yeni tipli dərsliklərin yaranması xüsusilə “Vətən
dili”, “Ikinci il”, “Uşaq gözlüyü” kimi dərsliklərdə ara-sıra çalışmalar nəzərə çarpırdı.

Yeni yaranan dərsliklərdə verilən suallar və tapşırıqları birmənalı şəkildə qiymətləndirmək
çətindir. Həmin tapşırıqların əksəriyyəti hafizəyə əsaslansa da onların içərisində şagird
bacarığına istiqamətlənənlər də vardı. Xüsusilə Y.Kərimovun tərtib etdiyi “Azərbaycan dili”
və “oxu” kitablarında sualların əvvəlində “niyə?”, “nə üçün?” ədatlarının qoyulması şagird
bacarıqlarına yönəldiyi üçün əhəmiyyətli idi.

Alimlər bu fikirdədir ki, bu gün məktəb elmi biliklərin sürətlə qavranılması, məqsədyönlü
bacarıqların yaranması üçün meydan olmalıdır. Şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafı,
intellektlərinin genişlənməsi başqa fənlərlə birlikdə ana dili tədrisinin də üzərinə düşür.
Intellektin inkişafı gələcək texnologiyaların inkişafıdır. Təfəkkür və düşüncə uşaqların
təhsildə daha böyük nailiyyətlər əldə etməsinə kömək edir.

Hələ XX əsrin 70-ci illərində rus metodistləri belə bir həqiqəti dərk etməyə başlamışdılar
ki, ana dili dərsləri şagirdə təkcə elmi bilikləri verməklə kifayətlənə bilməz. “Ruskiy yazık v
şkole” jurnalının 1980-ci il II sayında A.V.Nexayev yazırdı ki, bir halda ki, müasir məktəbin
vəzifələrinə şagirdləri təkcə biliklərin əsasları ilə silahlandırmaq yox, eyni zamanda onlara
müşahidələr aparmağı, yaradıcı surətdə düşünməyi, mühakimə etməyi, nəticələr çıxarmağı və
ümumiləşdirmələr apara bilməyi öyrətmək də daxildir, təlimin müasir priyomları şagirdlərdə
fəaliyyətin inkişafını təmin etməlidir. N.A.Sorokin yazır: “Sovet didaktikası təlimin metodları
ilə idrak metodları arasındakı möhkəm əlaqəyə istinad edir. Belə ki, təlim metodları idraki
vəzifələri həyata keçirməyə xidmət göstərir, bunlar da elmi idrakın metodları kimi, fikri
əməliyyatların və məntiqi təfəkkürün priyomlarından-analiz və sintezdən, ümumiləşdirmədən,
abstraktlaşmadan və konkretləşdirmədən, induksiya və reduksiyadan geniş istifadə edir.
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Demək, məntiqi təfəkkürün priyomları (analiz və sintez, müqayisə və qarşılaşdırma,
ümumiləşdirmə və abstraklaşdırma, təsnifetmə və differensasiya) sovet məktəbində eyni
zamanda təlimin priyomları kimi təzahür edir.

Fikri əməliyyatlardan metodik priyom kimi istifadə olunmasının doğruluğunu bir çox
metodistlər də təsdiq edirlər. Məsələn, A.V.Tekuçev müqayisənin, başqa müəlliflər isə eyni
zamanda qrammatik təhlili, ümumiləşdirmə və sistemə salmanı təlimin priyomları sırasına
daxil edirlər.

Rus dilinin tədrisi metodikasına linqvistik eksperiment (yerini dəyişmə, əvəzetmə priyomu)
və alqoritmləşdirmə priyomları çoxdan məlumdur. Əyaniliyə, problemli vəziyyət yaratmağa
və suallara gəldikdə, bunlar çox doğru olaraq, təlimin vasitələri kimi qiymətləndirilir; əyani
vəsait görmə qıcıqlarını səfərbər etməkdə; problemli vəziyyət-dərketmə fəaliyyətini
qüvvətləndirməkdə; suallar-müxtəlif qrammatik kateqoriya və formaları mənimsəmək və s.
vasitədir. Lakin onlara təlim prosesində istifadə mövqeyindən yanaşdıqda, həmin vasitələr
özlərini priyom kimi göstərir. Sadəcə əyanilik, sadəcə problemli vəziyyət, sadəcə suallar
özlüyündə vasitədir, lakin əyanilikdən istifadə, problemli vəziyyət yaratmaq, sualları tətbiq
etmə isə təlimin priyomlarına çevrilir.

Təfəkkürü fəallaşdıran suallar fakt və hadisələri keçilən dərsləri yada salmağa xidmət
göstərmir. O daimi inkişafda olan intellektə yeni impuls verir, onu daha da fəallaşdırır, şagird
təfəkkünü alovlandırır. Müasir təhsilin yolu budur.

Lakin sualları heç də həmişə müəllim vermir. Şagirdin müəllimə, şagirdin şagirdə
ünvanladığı suallar da eyni dərəcədə maraqlı olmalıdır.

Necə etmək olar ki, şagird müəllimə elə sual versin ki, onun cavabı “hə”, “xeyr”,
“doğrudur”, “Yanlışdır” kimi bir sözlə ifadə olunmasın? Şagirdə düşünülmüş, ağıllı suallar
verməyi necə öyrətmək olar? Bu suala cavab müasir texnologiyanın başqa bir qiymətli
cəhətini aça bilir. Hər şeydən əvvəl şagirdin yaxşı sual verməsi onun düşüncəsi ilə bağlıdır.
Ilk növbədə həmin düşüncənin inkişafına şərait yaratmaq lazımdır. Şagird qaydasız döyüşdə
məğlub olan idmançı kimi bir küncə sıxılmamalı, daxilində coşub daşan hissələrini dilə
gətirməyi bacarmalıdır. Bunun üçün oxu dəslərində ona imkan vermək lazımdır ki, nağıl və
ya hekayədə cərəyan edən hadisələrə öz prizamasından qiymət versin. Qoy bu qiymət
başqaları tərəfindən gülüşlə qarşılansın, sadəlövh olsun. Amma müəllim-şagird danışığının
içindən bir qnesoloji ünsür tapıb onu nəzərə çarpdırmalıdır. Bu, o biri uşaqlara da təsir edəcək,
öz düşüncələrini söyləyəcəklər. Yadda saxlayaq ki, hər bir uşağın qəlbində bir dünya döyünür.
Dənizin bir damlası ilə bir vedrə və ya bir çəllək suyunun tərkibi arasında heç bir fərq
tapmazsınız. Hər uşaq eyni mühitin yetişdirməsidir. Düşüncələrində başqalarından fərq ola
bilər, amma cəmiyyətin bir qətrəsi kimi onun düşüncələrində də əhəmiyyətli nəsə tapmaq
mümkündür.

Müasir psixologiya isə bu suala daha elmi cavab tapmağa çalışır. Amerika psixoloqu Kinq
25 sual müəyyənləşdirmişdir. Həmin suallar intellektə ünvanlanır. Şagird həmin suallarla
təfəkkürünü məşq etdirir. Psixoloqun fikrincə bu suallardan istənilən situasiyalarda istifadə
etmək olar. Həmin sualları təqdim edirik.
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Təfəkkürün gedişini istiqamətləndirən suallar

Ümumi suallar Istifadə olunan təfəkkür vərdişləri
...misal göstərin Tətbiqetmə
...üçün...necə istifadə etmək olar Tətbiqetmə
Əgər... nə baş verər? Ehtimal (fərziyyənin irəli sürülməsi)
...dedikdə nə nəzərdə tutulur? Analiz/nəticə
...güclü və zəif cəhətləri nədən ibarətdir? Analiz/nəticə
...nəyə oxşayır? Identifikasiya, analogiya və metaforanın

yaradılması
...haqqında biz artıq nə bilirik? Əvvəllər mənimsənilmiş biliklərin

aktivləşdirilməsi
... ... əvvəllər öyrəndiyimizlə necə
əlaqədardır?

Əvvəllər mənimsənilmiş biliklərin
aktivləşdirilməsi

Izah edin, nə üçün?... Analiz
Izah edin... necə? Analiz
...mənası nədən ibarətdir? Analiz
Nə üçün... əhəmiyyətlidir? Əhəmiyyətin analizi
... ilə ... arasındakı fərq nədən ibarətdir? Müqayisə-qarşılaşdırma
... və ... bir-birinə nə ilə oxşayır? Müqayisə-qarşılaşdırma
...gündəlik həyatda necə tərbiq etmək olar? Real aləmdə tətbiq
...əksinə hansı arqumenti göstərmək olar? əks arqumentasiya
... hansı yaxşıdır və ya nə üçün? Qiymətləndirmə və onun əsaslandırılması
Məsələnin həllinin mümkün yolları
hansılardır?

Ideyaların sintezi

...əsasında... və ...müqayisə edin Müqayisə-qarşılaşdırma
Sizin fikrinizcə, səbəb hansıdır və nə üçün? Səbəb-nəticə əlaqələrinin analizi
...siz bu hökmlə razısınız? Qiymətləndirmə və onun əsaslandırılması
Siz öz cavablarınızı nə ilə əsaslandıra
bilərsiniz?

Qiymətləndirmə və onun əsaslandırılması

Sizin fikrinizcə, ... məsələsinə necə baxa
bilər?

Başqalarının nöqteyi-nəzərinin araşdırıması

Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərdə intellekt qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi işinə
ibtidai siniflərdən başlanır. Şagird intellektinin inkişaf etdirilməsi üçün ən zəruri pedaqoji
amillərin müəyyənləşdirilməsinin bu günün vacib problemlərindən olduğunu nəzərə alsaq,
məqalə aktual hesab olunmalıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Şagird intellektinin önə çəkilməsi ilə bağlı müasir dünya
alimlərinin fikir və mülahizələrinin orta məktəblərdə tədris olunan “Azərbaycan dili” fənninə
tətbiq edilməsi elmi yenilik hesab edilə bilər.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın gəldiyi nəticələri orta təhsil
pilləsində “Azərbaycan dili” fənninin daha səmərəli olmasına, müasir təhsil sistemi ilə
səsləşən proqram, dərslik və dərs vəsaitinin təkmilləşməsinə kömək edəcəkdir.
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А.Аббаслы

Задачи адресованным интеллекту

Резюме

В статье затрагивается одному из поставленных современным педагогическим
мышлением проблем — проблеме влияния на интеллект ученика в учебном процессе.

A.Abbasli

The exercises addressed to intellect

Summary

The article is about how to affect to the pupil's intellect during the teaching process.
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Mərkəzi Amerikada qədim çağlarda sivilizasiya yaratmış mayyalıların dilindəki aşkar
türkizmlər 17-ci əsrdən başlayaraq Avropa tədqiqatçılarının diqqətini çəkmişdir. 1638-ci ildə
Con Cosselini ilk dəfə olaraq Mayya dilində türkizmlərin olduğunu yazmışdır. 19-cu əsrin
sonunda Otto Reriq siu adlı hindu tayfasının dilində tanq «şəfəq», «dan» (türk. tanq/tan/dan
«şəfəq», «dan yeri»), tanqi «tanımaq» (türk tanı), ate «ata», ina «anna» və b. (5, 23) və digər
türkizmlərin olduğunu göstərmişdir.

20-ci əsrdə İsveç alimi Stiq Vikander Mayya hindularının dilində baldız («baldız»), boya
(«boya»), bur («burmaq»), çik («çıxmaq»), sat («satmaq»), tur («durmaq»), yom («yummaq»),
kat («qatmaq»), iki («iki») və başqa türkizmləri aşkar etdi (5, 34).

Sovet alimi Y.V. Knorozov Mayya dilindəki yaş («yaş», «yeni»), yaş kin («günəş», hərfən
«yaş gün», yəni «yeni gün») sözlərini qeyd etmişdir ki, bu da türk dillərindəki günəş sözünün
mənşəyinə işıq salır: günəş < gün-yaş (6, 34-35).

Mayya dilindəki kin («gün», «günəş») sözünün ayrı-ayrı türk dillərində uyğun fonetik
variantları vardır: kin, gin, kon (11, 101).

Norveç alimi Tur Heyerdal Pasxa adasının qədim yerlilərinə məxsus tanrılardan olan Kon-
Tiki adlı günəş tanrısından — günəş rəmzi olan şahzadədən bəhs edir (7, 45). Kon Tiki və
qədim türklərə məxsus Gün tigin/Gün tegin (hərfən «Günəş şahzadəsi»), sözsüz ki, eyni
mənşəlidir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, kon türk dillərində «gün» sözünün fonetik
variantlarından biri, tegin/tiqin isə qədim türkcə «şahzadə» mənalı tituldur (4, 547).

Türkiyəli tədqiqatçı Polat Kaya Qvatemadada yaşayan Çorti hindularının dilində «səma»
mənasında işlənən Utekuin dini ifadəsini qədim türklərdə «müqəddəs məkan» sayılan Ötüken
sözü ilə müqayisə edir. O göstərir ki, Ötüken, onun monqol variantı olan Utigin və çorti
dilindəki Utekuin sözlərinin ikinci komponenti «gün» mənalıdır. Ötüken-də «ken», «Utigin-
də isə gin (monqolca) «gün» sözü olub, günəşlə bağlı şamanizm inamı ilə bağlıdır (13).

Fransız dilçi Dumesnil hindu dillərində aşkar etdiyi 300-dən artıq türk sözü qeyd edir:
türe — türk. töre («adət»), yanunda — «yanında», atiş — «atəş» və b. (14).

Digər bir tədqiqatda hindu dillərində ahau («ağa»), çak («çox»), çetun («çətin»),
kaşnak — kasnak («kəmər»), kişe «kişi», koça («qoca»), kul («qul»), ol («olmaq), tamazkal
(«təmiz qal») və b. türkizmlər haqda məlumat verilir (15).

Mayya hindularının dilindəki türkizmlər qeyd olunan tədqiqatlardakı nümunələrlə
məhdudlaşmır. Apardığımız araşdırmalar Mayya dilində türkizmlərin həm leksikanı, həm də
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morfologiyanı geniş əhatə etdiyini göstərir:
İmiş «toxum». Türk dillərində yimiş sözü əsas mənasına («meyvə») görə imiş ilə nisbətən

uzaq, ikinci mənasına («döl») görə isə yaxın semantik əlaqəyə malikdir.
Kaklah «qurutmaq» (əti, meyvəni). Onun əsasını qədim türk dilindəki kak («quru»,

«qurudulmuş») sözü təşkil edir. Qədim türkcə və Sibir türk dillərində işlənən kakla feli ətin,
balığın, meyvənin qurudulmasını bildirir (8, 64). Müqayisə edilən kaklah və kakla fellərinin
tərkibindəki -lah və -la isim və sifətdən fel əmələ gətirən eyni mənşəli şəkilçilərdir.
Azərbaycan dilində «qurudulmuş ət» mənasında işlənən qaxac sözünün də əsasında eyni isim
(qax) durur.

Kekh «maral». Bus öz qədim türk dilindəki keyik/kiyik/kik («maral») sözünə uyğun gəlir.
çe sözü Mayya dilində «çiy», «axıradək bişməmiş» mənalarını daşıyır və türk dillərindəki

çiy sözü ilə eyni mənşəlidir.
na («ana») sözü türk dillərindəki eyni mənalı ana sözündən öndəki saitin ixtisarı ilə

fərqlənir.
Bir neçə Mayya — türk leksik paralelləri öndə th-t samit əvəzlənməsi ilə fərqlənir:
thoh «tökmək». Türk dillərində tök felinin toh/tog/tok variantları mayya dilindəkinə daha

yaxındır (11, 273).
Sözün önündə th-t samit fərqini Mayya dilindəki than («çatmaq», «yetişmək») və qədim

türk dilindəki tenq/teq («çatmaq») arasında da görürük.
Atal «ödəniş». Bu isim türk dillərindəki ödə («ödəmək») felinin ötəl məchul növ şəklinə

uyğundur: haq ötəl «haqqının ödənilməsi» (4, 392).
Mayya dilində «ödəmək» mənalı tulul ismi də işlənmişdir və onun əsasını (tulu) qədim

türk dilindəki tül/tölə («ödəmək», «haqqını vermək») feli təşkil edir (4, 579).
çiç Mayya dilində «nənə» mənasında işlənmişdir. Onu Azərbaycan dialektlərində иля

«nənə» mənasında işlənən cici sözü ilə, qazax və qırğız dillərindəki çeçe («ana») ilə müqayisə
etmək olar.

zaz «işıq», zazak «блестящий», zazhal «işıq saçmaq», «parlamaq». Qədim türk dilindəki
yaşu «işıq saçmaq», yaşuk «işıq saçma» (4, 247) sözlərinin, digər türk dillərində yas
yaz/tsaş/dzaz/yaç/çaz/sis (12, 149) variantları ilə mayya dilindəki zaz arasında fonetik
uyğunluq aydın gorünür.

Mayya dilində kay sözü «mahnı», «mahnı oxumaq» mənalarında olub, qədim türk
dilindəki kög («melodiya») sözü (4, 311) ilə müqayisə edilə bilər.

Mayya və türk dilləri arasında başqa bir fonetik fərq sözün önündə ümumtürk y samitinin
ç ilə əvəzlənməsidir:

çaak «yağış». Əksər türk dillərində y samiti ilə başlanan yağ («yağmaq») feli, xakas, tuva
və bir sıra başqa türk dillərində ç samiti ilə başlanır: çağ (12, 57).

Mayya dilindəki çak («soba» ilə türk dillərindəki çak/yak («yandırmaq») felləri də eyni
kökdəndir. Azərbaycan dilindəki çaxmaq isminin də əsasında eyni mənşəli çax feli durur.

Sözün önündə y samitinin düşməsi halı Mayya dilindəki ukh ««yığmaq», «toplamaq») və
ümumtürk yıgh («yığmaq») felləri arasında müşahidə edilir. Lakin bəzi türk dillərində də
həmin feldə y samitinin ixtisar olunduğu varianta rast gəlinir: ıgh (12, 271).

Otoç «ev» (6, s.98). Bu söz türk dillərində otaq/otav/oda («otaq», «yaşayış məskəni»,
«çadır ev») sözü ilə (8, 485) müqayisə edilə bilər.

Bilim «iz», «əlamət», işarə» (6, 172). Türk dillərindəki belqi/bilqə/pilqi («işarə» «simvol»)
sözü ilə eyni kökdəndir. Onun kökündə qədim isim-fel funksiyalı bel omoformasının durduğu
göstərilir (10, 110).
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Bilim sözünün fərqləndirən -im şəkilçisi türk dillərində feldən isim düzəldən -im şəkilçisi
ilə bağlı ola bilər: bilim/pelem («bilgi», «bacarıq»).

Pik «qadın» (6, 175). Bu sözün türk dillərində bike/pikə/biyke («qadın», «xanım») sözü ilə
eyni kökdən olması şübhə doğurmur. Türkologiyada bu leksemin biy («bəy») və kiçiltmə
mənalı -kə şəkilçisindən ibarət olduğu qəbul edilir (10, 135).

Mayya dilindəki pik türk dillərində «y» samitinin ixtisar olunduğu bike/pikə fonetik
variantlarına daha uyğundur.

Pal «uşaq (6,107). Bu söz türk dillərindəki eyni mənalı bala/pala sözünə uyğundur. Türk
dialektlərindən birində son saiti ixtisar olunmuş bal variantı da vardır.

U «Ay» (6, s.206). Bu söz türk dillərindəki «Ay» planet adının ıy (çuvaş), uyax (yakut)
fonetik variantları ilə səsləşir.

Pak «gözləmək» (6, 175). Bu söz türk dilindəki beklemek felinin kökünü təşkil edən bek
ünsürü ilə müqayisə edilə bilər.

hap («içmək») qədim türk dilindəki op («udmaq») feli ilə müqayisə edilə bilər: er sup
opdu «мужчина хлебал воду» (4, s.368).

Azərbaycan dialektlərindəki hap (hap eləmək «yemək», happa «pay») eyni kökdəndir.
Mayya dilindəki ayrı-ayrı türkizmlərin qarşılıqlarını bulqar qrupu türk dillərində aşkar

edirik. Misal üçün, xal («demək») feli çuvaş türkcəsindəki kala («danışmaq»), xant («yemək»)
feli isə qaraçay-balkar dilindəki xant («yemək») feli ilə müqayisə edilə bilər.

Mayya və türk dilləri arasında morfoloji uyğunluqlar da vardır:
1. Felin məchul növünün yaranmasında hər iki dildə -l/-al şəkilçisindən istifadə olunur:

xant «yemək» — xantal «yeyilmək» — ux ««yığmaq» — uxul «yığılmaq» və s.
Qaraçay — balkar dilindəki xant («yemək») felinin də məchulu «xantal» şəklindədir.

Mayya dilindəki ux — uxul («yığ-yığıl») cütlüyü də türk dillərində leksik-morfoloji
baxımdan eynidir: yığ/ığ – yığıl/ığıl (12, 271).

Mayya dilində məchulluq bildirən -al/-el şəkilçisinin əvvəlinə bir sıra fellərdə -s, -b və b.
birləşdirici şəkilçilər əlavə olunur:

xal «demək» — xalabal «deyilmək», xet «açmaq» xetsel «açılmaq».
2. İsmin halları mayya dilində prefikslərlə əmələ gəlir və onlar türk dillərində eyni mənşəli

suffikslərə uyğundur. Misal üçün, ismin yerlik halı mayya dilində -ti söz önü, türk dillərində
isə -ta/-te şəkilçisi ilə düzəlir:

Mayya Türk
ti’ kax «kənddə» kənd-də/köy-də

Mayya dilindəki iç («iç», «içəri») sözü də yerlik halı bildirən prefiks kimi işlənir:

iç kol (kol «çöl») «çöldə»; iç kaan «göydə» (kaan «göy»).

Felin inkar şəkli və şərt forması da mayya dilində prefikslərlə, türk dillərində isə
şəkilçilərlə əmələ gəlir və hər iki ünsür (ma «inkarlıq, sa – şərt) türk mənşəlidir: -ma, -sa/sə.

Mayya Türk
ma’ in k’ati «mən istəmirəm»

Türk dillərindən yalnız çuvaş türkcəsində inkar əlamətinin (an) söz önü kimi felin əmr
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formasında işləndiyi məlumdur:
an pır «getmə», an kala «danışma»

Felin şərt şəkli: sa – sa/sə
Mayya Türk
sa ka bin «mən gəlsəm»

3. Mayya dilindəki -aan keçmiş zaman feli sifət şəkilçisi (6, 152) türk dillərində eyni
mənalı gan/-gen/-ken şəkilçisinə uyğun gəlir:

Mayya Türk
binaan «getmiş» bargan
bulaan «düşmüş» batkan

4. hibik «kimi» (5, 185) türk dillərində bənzərlik bildirən kimi/kibi/gibi qoşmasının b
samiti ilə deyilən variantına uyğundur.

Mayya dilindəki türkizmlərin tarixdən əvvəlki çağlarda Şərqi Asiyadan Berinq boğazı
vasitəsilə Şimali Amerikaya miqrasiyalarla bağlılığına dair fikirlər düzgün deyildir. Belə ki,
dillərində çox sayda türkizmlərin aşkarlandığı mayyalılar və digər hindu tayfaları Şimali
Amerikada deyil, Mərkəzi Amerikada məskunlaşmışlar.

Gene D.Metlok maddi mədəniyyət və dil faktları əsasında mayyalıların Meksikaya e.ə.
1.500-cü ildə Hindistan ərazisindən gəldiklərini yazır və bu gəlmələrin mənşəcə dravid (tamil)
və türklər olduğuna inandırıcı faktlarla aydınlıq gətirir.

Atalarının 150 günlük yol qət etməklə qərbdən gəldiklərinə dair mayyalıların xatirələri,
Meksikada aşkar olunan daş fil heykəlləri, qədim tamillərin mayya piramidalarına bənzər
məbədləri, eləcə də çoxsaylı onomastik paralellər Gene D.Metlokun haqlı olduğunu göstərir.
Tamillərin məskunlaşdıqları Seylonun qədim vilayətlərindən biri Maya adlanırdı. Sibirdə,
Altayda da Maya yer adları mövcud olmuşdur. Meksikada geniş yayılmış tepe («təpə»)
tərkibli Mazatepek, Tepetlik, Tepe və onlarca digər yer adları Mərkəzi Asiyadaka tepe tərkibli
Tukstepe, Tepek, Tepetlik, Tepet və b. yer adları ilə səsləşir.

Qədim tamillərin təpə üzərində yerləşən tanrıları Yah/Yakhu/Yakşa («himayəçi tanrıça»)
adlanırdı. Meksikada yaşamış mayyalıların da inanclarına görə təpə üzərində mövcud olan
himayəçi tanrıça Yakşe adlanmış və həmin ərazidəki Tepeyak adlı yer məhz «himayəçi
tanrıça» anlamındadır.

Gene D.Metlok daha sonra qeyd edir ki, Seylondakı Maya adlı vilayətdə uzaq keçmişdə
astronomiya, memarlıq, ehram və məbədlərin inşası Meksikada mayyalıların mədəni elmi
həyatını xatırladır (16). O həmçinin mayyalıların dilində çox sayda tamil, türk, sanskrit
mənşəli sözlərin olduğunu qeyd edir.

Bir çox avropalı tədqiqatçılar atlantlar, etrusklar və finikiyalıların Mərkəzin Amerikanın
məskunlaşmasında iştirakını yazırlar.

Regionun eyni mənşəli sivilizasiyalarından birini yaratmış şumerlərlə mayyalıları
birləşdirən linqvistik uyğunluqlar ilgincdir. Şumer və mayyalılar eyni tanrıçalara tapınmışlar:

Şumer tanrıçıları Meksikanın qədim tanrıları
İnnan (anna) İnnan («ana»)
Nan-sin («müqəddəs ana») Nat-Tzin («müqəddəs anna»)
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Na-Nan-Sin («qorxmaz No-Nan-Tzin («bizim müqəddəs
müqəddəs ana») ana»)

Malin-Ila («Gül bəzəyən ana» Malin Ali («Gül bəzəyən ana»)
Str-Ila (Ulduz tanrıçası) Sitsalli (Ulduz tanrıçası)

Cənubi İran, Əfqanıstan və Pakisitanda erkən çağlarda yaşamış dravid mənşəli xalqlara
məxsus adların da mayya onomastikasında şəffaf qarşılıqları vardır:

Sivabhu (Şivanın müqəddəs - Sibapu, (Puello hindularının yeraltı
torpağı) dünyası)

Sivapuni (Şivanın paklığı) Sivapuni (Pueblo hindularının yeraltı
dünyası

Şivulba (Şivanın mağarası) Şibalba – mayyalıların yeraltı dünyası

Mayyalıların dravid mənşəli tamillərin vətəni Seylondan (Şrilankadan) gəldiklərini sübut
edən çox sayda adlar vardır:

Mayya Seylon (Şrilanka)
Şilanka (Ksilanka) Zeilanka, Seylonun qədim

adlarından biri
Şikalanka (Ksikalanka) Şkilam «Seylon»
İşbalanka, əfsanəvi qəhrəman Şiva Lanka
Şibalba, mayyalıların yeraltı Şivulba, sanskritcə

dünyası «Tanrı Şivanın …..
Palenka (Palenque) Tamillərin Pal Lanka

(Lankanın mühafizəsi)

Və nəhayət mayyalıların məskunlaşdıqları Meksika tamillərə məxsus Meşika ilə müqayisə
olunur (16).

Mayya dilindəki ayrı-ayrı sözlərin etrusk paralelləri də diqqəti çəkir. Yuxarıda qeyd
olunduğu kimi, mayya dilindəki thoh («tökmək) ilə türk dillərindəki tök/toh/tog/tok
(«tökmək») (11, s.273) arasında öndə th-t samit fərqi vardır.

Qeyd edilməlidir ki, sözün önündə t əvəzinə dişarası th etrusk mətnlərində də müşahidə
olunur. Misal üçün, Mayya dilindəki thoh («tökmək») felinin etrusk dilində müəyyən
etdiyimiz variantı thek şəklindədir, yəni dişarası th samiti ilə başlanır. Ehsanvermədən bəhs
edən bir etrusk mətnindəki thek veisna hausti («tökün veisna (?) çömçədən») cümləsində
veisna hansısa qurbanlıq içki adını, hausti isə «çömçə» mənasındadır. Latın dilində də
işlənmiş haustos («çömçə») leksemi eyni kökdəndir və çox güman ki, latın dilindəki etrusk
alınmalarından biridir. Bu söz eyni zamanda müxtəlif fonetik variantlarda türk dillərində də
işlənir: başqırd hosa, tatar sosa, çuvas as («çömçə»).

Diqqəti cəlb edən həm də odur ki, etrusk və türk dilləri arasında bir neçə məqamda
müşahidə olunan th-t samit əvəzlənməsi ayrı-ayrı etrusk sözlərinin mənşəyinə açar rolunu
oynayır. Misal üçün, etrusk dilindəki thapin italiyalı etruskoloq M. Pallottino tərəfindən
«tanrıya etiqad etmək» şəklində düzgün mənalandırılsa da, onun qədim türk dilindəki tapın ilə
eyni mənşəli olduğu avropalıların diqqətini cəlb etməmişdir. İlk dəfə olaraq Türkiyə
etruskoloqu A.Ayda thapin-tapın və bir sıra digər etrusk-türk leksik paralellərini müəyyən
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etmişdir (1).
Daha bir neçə mayya sözünün fonetik quruluşu bəzi etruskizmlərin etimologiyasına açar

rolunu oynayır. Misal üçün, etrusk mətnlərində «sərhəd» mənasında işlənən hil (cəmdə hilar)
mayya dilindəki «bölmə», «hissə», «kəsmək» mənalı xel sözü ilə müqayisə oluna bilər.
Hil/xel qədim türk dilindəki «bölmək» mənalı üle felinin öndə h/x samiti ilə deyilən variantdır.
Qədim türkcənin fonetik quruluşunu yaxşı qoruyub saxlamış xalac türkcəsi üçün də öndə h
samitinin işlənməsi əciyyəvidir: hev «ev», het «et», hel «ölmək» və s. (2, 175-178).

Xalac dilinin nümunəsi əsasında deyə bilərik ki, mayya və etrusk dillərindəki xel/hil
qədim türk dilindəki üle («bölmək») felinin praformasıdır. Mayya dilinin faktı isə, öz
növbəsində, etrusk mətnlərində hil felinin «sərhəd», «hüdud» mənasında olduğunu təsdiqləyir.

Etrusk dilində «sərhəd» mənasında olduğu göstərilən daha bir söz — tular mayya
dilindəki tulum («sərhədlənmiş/hasara alınmış ərazi») ilə səsləşir. Müqayisə olunan sözlər, öz
növbəsində, qədim türk dilindəki tu («hasara almaq»), tul («hasara alınmaq», «hüduda
alınmaq») felləri ilə eyni kökdəndir.

Mayya dilindəki ayrı-ayrı türkizmlərin etrusk dili üçün səciyyəvi fonetik quruluşu sanki
güclü donanmaya malik olmuş etruskların digər qədim xalqlarla bərabər Mərkəzi Amerikaya
səyahətlərinə dair fikirləri təsdiqləyir. Etrusklar da Kiçik və Ön Asiyadan Hindistanadək
uzanan qədim türk sivilizasiyasının bir qolu idilər və onların orijinal etnik adı olan turuski ilə
sanskrit dilində türkləri bildirən turuska arasındakı oxşarlıq heç də təsadüfi deyildir.

Bu qənaətə gəlmək olur ki, Mayya mədəniyyəti qədim türklərin də paylaşdığı qədim Ön
və Kiçik Asiya sivilizasiyalarının bir parçası olub, onların dilləri sayəsində öz mənşəyini açır.

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ononla bağlıdır ki, mayyalıların mənşəyi məsələsi
indiyədək tam aydınlaşdırılmamışdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq mayya dilində xeyli miqdarda söz və morfoloji
əlamətlərin türk mənşəli olduğunun aşkarlanması məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ölkəşünaslıq və mədəniyyətlə
bağlı digər fənlərin istifadə edilə bilər.
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Ч. Карашарлы

О связи тюркских языков с языком Майя

Резюме

Тюркский слой языка майя был исследован европейскими исследователями в
течении нескольких век. Дальнейшим изучением этого языка мы обнаруживаем в нем
больше тюркских лексических и морфологических элементов, которые не привекли
внимание ученых. Несколько из них с их фонетической структурой выливает свет на
этимологию тюркизмов в этрусском языке.

Ch. Garasharli

Mayan — Turkic language ties

Summary

Turkic layer of the Mayyan language has long been researched by European scientists. By
researching this language we find out in it more and more Turkic lexical and morphological
elements initially not drawn the attention of scientists. Some of Mayan turkisms with their
phonetical structure illucidates the origins of Turkic words in the Etruscan language serving
as key to their problematic character.

Redaksiyaya daxil olub: 13.12.2016
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İngilis neologizmlərinin Azərbaycan dilində şərhi yolları
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Elmin, texnikanın inkişafı ilə əlaqədar yaranan yeni anlayışların adlarını ifadə edən yeni
sözlər, yaxud neologizmlər adlanır. Dildə yeni yaranan neologizmlər bir müddət sonra
ümumişlək sözlər sırasına keçə bilər, hətta köhnələrək dildən də çıxa bilər.

Neologizmlər ingilis dilində böyük əhəmiyyətə malikdir. Zaman keçdikcə, texnologiyanın
inkişafı nəticəsində Azərbaycan dilində olduğu kimi İngilis dilində də yeni sözlər yaranmağa
başladı. Yalnız bu amillər deyil, eləcə də bir sıra amillər neologizmlərin yaranmasına gətirib
çıxartdı. Yeni sözlər dilə gözəllik gətirir və onun istifadə əhatəsini genişləndirir.
Neologizmlər inkişaf ərzində dilə daxil olan istənilən yeni sözlərə deyilir. Yeni sözlər və
ifadələr yeni əşyaların yaradılmasından da irəli gəlir. Neologizmlər yeni mədəni konteksdən
götürülən ixtiraların, yeni hadisələrin və köhnə fikirlərin eyniləşdirilməsində xüsusilə
yararlıdır. Neologist elə şəxsdir ki, neologizmi inkişaf etdirir və neologiya dilə neologizmin
təqdim olunması fəaliyyətidir. [1; 29].

Neologizmlər ictimai həyatın, elmin, texnikanın, mədəniyyətin, siyasətin və iqtisadiyyatın
inkişafı ilə bağlı olaraq yaranır, 5-10 il ərzində dilin lüğət tərkində yeni söz olaraq qalır. Hamı
tərəfindən başa düşüldükdən sonra, öz yeniliyini itirir. Məsələn: kosmos, lazer şüaları,
yarımkeçiricilər, linqafon kabineti, neytron bombası və s. kimi dil nümunələri vaxtilə
neologizm olsa da, hazırda əksəriyyət tərəfindən (xüsusilə mütəxəssislər tərəfindən) başa
düşülür, işləklik dərəcəsi genişdir.

Neologizm anlayışı nisbi bir anlayışdır. Bu anlayışın yenilik əlaməti də müvəqqətidir. Get-
gedə neologizm hesab olunan belə sözlər də dildə sabitləşəcək, hamı tərəfindən başa
düşüləcək və beləliklə, öz yeniliyini itirəcəkdir. Yaxud da dildə köhnəlmiş sözlər cərgəsinə
keçməklə tarixizmlər sırasında olacaqdır. Yeni əşyanı, hadisəni, məfhumu ifadə edən yeni söz
kimi başa düşülür, dərk olunur. Bu tipli sözlər hələ də eyni əşya, hadisə və məfhumu ifadə
edən sözlər kimi dərk olunur, dilin lüğət tərkibin işlək sahəsinə düşə bilmir.

Neologizmlər əmələgəlmə yollarına və mənbələrinə görə dilin daxili imkanları hesabına,
başqa dillərdən söz almaq yolu ilə, yaxud fərdi üslubi şəkildə yarana bilir. Dilin lüğət
tərkibinə daxil olmuş yeni sözlər həmişə neologizm olaraq qalmır. Get-gedə dəyişir, hamı
tərəfindən anlaşma dərəcəsindən asılı olaraq öz yeniliyini itirir və neologizmlikdən çıxır. Bu
mənada zaman keçdikcə neologizmlərin bir çoxu öz yeniliyini itirsə də, bəzi dilçilik
ədəbiyyatlarında hələ də neologizm kimi verilir. Əlbəttə, bu, həmin dilçilik əsərlərinin belə
sözlərin neologizm olduğu dövrdə yazılması ilə bağlıdır. Burada zamanın, dövrün dəyişməsi
neologizm kimi qəbul olunmuş onlara verilən (neologizmlərə) tələblərlə ayaqlaşa bilmir.

Elmi-texniki, ictimai, iqtisadi və mədəni həyatda baş verən yeniləşmələr dildə öz təsirini
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aydın göstərir. Bu təsir bütün elmi anlayışları ifadə etmək imkanına malik olan, daim
yeniləşən və zənginləşən terminologiyada daha qabarıq müşahidə olunmaqdadır. Cəmiyyətin
ictimai-siyasi həyatında baş verən dəyişikliklər dilin daxili inkişaf qanunlarına, onun leskik
qatının yeniləşməsinə təsir edən əsas amillərdən biridir.

Tərcümə dil öyrənənin yaddaşını möhkəmlətməklə yanaşı, onun söz ehtiyatını
zənginləşdirir və istifadə olunan üslubun mahiyyətini dərk etməkdə dərindən kömək edir.
İctimai-siyasi əsərlərdə hər hansı müəyyən bir məzmuna malik olan məlumat hökmən
təbliğat-təşviqat səciyyəli olduğu üçün bu qəbildən olan əsərlərdə üslubi vasitələrə daha geniş
yer verilir. Bunların sırasında sintaktik üslubi və ifadə vasitələri daha çox üstünlük təşkil edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ictimai-siyasi əsərlərin dili yazılı nitqin elementlərini özündə daha
çox daşımasına baxmayaraq, danışıq dilinin, başqa sözlə, şifahi nitqin elementləri üslubi
vasitə kimi bu növ əsərlərdə xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Əsər və ya nitq bir başa oxucuya və ya dinləyiciyə yönəldiyi üçün orada emosional təsir
qüvvəsinə malik olan üslubi vasitələrdən ritorik suallardan, təkrarın müxtəlif növlərindən,
paralel konstruksiyalardan nitqin kəsilməsindən, ellipslərdən, antitezadan və sairdən geniş
istifadə olunur. Bir sıra dilçilər ictimai-siyasi əsərlərin dili və üslubu ilə bədii əsərlərin dili və
üslubu arasında daha çox yaxınlıq olduğunu və «neytral» tərcümənin istifadəsinin əleyhinə
çıxırlar, çünki onların fikrincə «neytral» üslub və «neytral» tərcümə özlüyündə quru olduğu
üçün heç bir emosional çalarlığa malik olmur və bunun ictimai-siyasi üsluba şamil edilməsi
qeyri-mümkündür.

İctimai-siyasi mətnlərin tərcüməsində hər sözün, hər ifadənin, hər cümlənin üslubi və
leksik cəhətdən düzgün verilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır və tərcüməçidən həm siyasi savad,
həm dərin bilik, həm geniş dünyagörüşünü həm hər iki dilin incəliklərini və üslubi
xüsusiyyətlərini fərqləndirmə qabiliyyəti, həm də zəngin söz bazası tələb edir və onun
«tərcüməsinin yalançı dostları» nıntoruna düşməməlidir. «Tərcüməçinin yalançı dostları» hər
iki dildə formaca oxşar, lakin məzmunca və məna etibarilə müxtəlif olan xüsusi leksik mikro
sistemi əhatə edir. Adətən, bu sözlər 21 eyni nitq hissəsinə aid olur və eyni kontekstlərdə
təsadüf edilirlər. Elə bu səbəbdən də onlardan istifadə edərkən və ya tərcümə zamanı səhvə
yol verilir.

Açıq-aydın metaforik olmasına baxmayaraq, artıq ənənəvi terminə çevrilmiş
«tərcüməçinin yalançı dostları» ifadəsi hərfi mənada başa düşülməməlidir və hər iki dildə
işlənən bu omonim sözlərin semantik-üslubi və qrammatik xüsusiyyətlərini nəzərdə tutaraq,
müasir danışıq dilinin emosional ekspressiv cəhətlərinə istinad etmək labüddür. Məsələn,
ingilis dilindəki «analogical» sözünün qarşılığı kimi Azərbaycan dilində səhvən «analoji»
sözünü götürürlər. Lakin ingilis dilindəki «analogical» sözünün aşağıdakı iki mənası özünü
göstərdiyi halda: 1. Əşyaların və hadisələrin nisbi oxşarlığına əsaslanan (məs: the analogical
method). 2. Məcazi (məs: the analogical usage of words) Azərbaycan dilindəki «analoji» sözü
ingilis dilinə tərcümədə «oxşar» — similar, identical mənasını daşıyır, məsələn: analoji
hadisələr — similar cases, analoji konstruksiyaya / quruluşa malik olan identical in design
kimi tərcümə olunur. İngilis dilindəki «conductor» sözü: a) rəhbər, aparıcı rol daşıyan şəxs, b)
bələdçi, c) dirijor, d) keçirici və s. mənalar daşıdığı halda, Azərbaycan dilindəki «konduktor»
sözü yalnız «biletsatan» və ya «biletyığan» mənasında işlənir və ingilis dilinə «ticket
collector» kimi tərcümə olunur. «Dispatcher» sözü ingilis dilində a) ekspeditor (əmtəəni və ya
məktubları göndərildiyi yerə çatdıran adam), b) nəqliyyatın və ya müəssisənin işini idarə edən
adam; c) cəmdə amerikan ingiliscəsində «hər iki tərəfi eyni olan oyun daşı» mənasında
işləndiyi halda, Azərbaycan dilindəki «dispetcher» sözü ingilis dilinə tərcümədə yalnız
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(«traffic» controller) mənası verir. «Execution» ingilis dilində a) həyata keçirmə, realizə etmə;
b) ifa etmə (musiqi və s.); c) ölüm cəzasını həyata keçirmə; d) məhv etmə, darmadağın etmə
mənalarında işləndiyi halda Azərbaycan dilindəki «ekspressiya» 1) a) flogging (fiziki cəza
vermə); b) strapping (qayışla döymə); c) birching (çubuqla döymə mənalarında). 2. Məhkəmə
və ya inzibati qərarın icrası (execution of a sentence); 3. Kütləvi cəza (punitive execution) və
s. mənalarda işlənir [2; 63].

«Extra» sözü ingilis dilində əlavə, üstəlik mənalarını verir, məsələn, «extra duties» əlavə
vəzifələr. You will reveive extra pay for extra work. Siz əlavə iş üçün artıq maaş alacaqsınız.
Azərbaycan dilindəki «ekstra» sözü isə «ən yüksək keyfiyyətli, ən əla növ» mənalarını daşıyır.
«Intelligent» sözü ingilis dilində: a) yüksək əqli qabiliyyətə malik olan, ağıllı, zəkalı mənasını
daşıyır. Məsələn: intelligent face — ağıllı sifət ifadəsi; intelligent answer — ağıllı cavab; b)
dərrakəli, hər şeyi tez anlayan mənasını verir; Məsələn: Our friends were lively and intelligent
lads, and we reading understood one another despite language difficulties. Dostlarımız çox
diribaş və ağıllı oğlanlar idi və biz bir-birimizi dil çətinliklərinə baxmayaraq əlüstü başa
düşürdük. Azərbaycan dilindəki «intelligent» sözü isə əqli cəhətdən inkişaf etmiş, təhsilli,
mədəni mənalarını daşıyır. Məsələn: intelligent adam — a well educated person;
intelligentcəsinə davranış tərzi — good (refined) manners və s. «Legal» sözü ingilis dilində: 1)
hüquqi, hüquq sahəsinə aid olan mənasında işlənir: legal language — hüquq terminləri from a
legal standpoint — hüquq nöqteyi-nəzərindən. Məsələn: I ask you a legal question? və s. Sizə
hüquqa aid sual vermək olarmı? 2) məhkəməyə aid olan; 3) qanunla təsdiq edilmiş; 4) rəsmi
surətdə icazə verilən mənalarında işləndiyi halda, Azərbaycan dilində «leqal» sözü yalnız
«rəsmi surətdə icazə verilən» mənasında işlənir, məsələn: leqal surətdə — in a legal situation,
not in the heding. Liberal-liberal magazine, model-model occupant, occupant order-order,
primitiv-primitive, progres-progress, publisist-puplicist, reyd-raid, seleksiya-selection, terror-
terror və bir çox başqaları bu qəbildən hesab oluna bilər. Lakin yalnız tərcüməçinin “yalançı
dostları” deyil, bir çox söz birləşmələrinin və ifadələrin də tərcüməsi xüsusi diqqət tələb edən
amillərdir. Məsələn, «leqallaşdırmaq» sözünün hərfi tərcüməsi «to get legalized» formasında
olduğu halda, adekvat, üslubi cəhətdən düzgün tərcüməsi «to obtain legal status» kimi
olmalıdır və ya «rəsmi şəxs» söz birləşməsi sözbəsöz tərcümədə «official person» olduğu
halda, ingilis dilində ya «public officier», ya da yalnız bir sözlə «officier» kimi ifadə olunur.
Bu növdən olan nümunələrin artırmaq olar. Məsələn: Saxta sənədlər — for get documents
(papers); Saxta hesab — fabricated account Mətbuat üçün deyil — off the record Rəsmi
surətdə çıxış etmək – to go on record Formal həqiqət — apparent truth etc.

İctimai-siyasi terminlər siyasi arenanın və siyasi vəziyyətin dəyişilməsi ilə əlaqədar olaraq
yeni incəliklər kəsb edə bildiyi üçün tərcüməçi də günün tələbinə müvafiq olaraq öz siyasi və
leksik biliyini zənginləşdirməlidir [3; 95].

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, neologizmlər ingilis dilində geniş yer
tutduğu üçün onların düzgün tərcüməsi zərurəti məsələsi meydana çıxır. Bu baxımdan ingilis
mətnlərinin tərcüməsi ilə əlaqədar məqalədə qoyulan məsələnin həlli aktual əhəmiyyət kəsb
edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, məqalədə elmi-
texniki inkişaf zamanı neologizmlərin yaranması və onlardan tərcümə prosesində istifadə
məsələsinə toxunulur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən magistrant və tələbələr, eləcə də
orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri istifadə edə bilərlər.
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М. Аккоч

Пути интерпретации в Азербайджанском языке

Резюме

Статья посвящена интерпретации английских неологизмов, которые охватывают все
сферы науки и общественной жизни. Их важное место в языке вызывает необходимость
соблюдения специфических методов и требует изучению лексико-семантических
особенностей неологизмов.

M. Akkoç

Ways of interpretation of English neologisms
in Azerbaijanian language

Summary

The article deals with the interpretation of English neologism covering all spheres of the
science and social life. Their importance in the English language calls forth observance of
specific methods of interpretation and it requires learning lexico-semantical features of
English neologisms.
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Postmodernism is a genre created on the basis of negation of negation in philosophy, art,
literature in the second half of the 20th century. Once modernism used to deny the classical
academy values giving rise to new artistic forms. This was followed by the negation of
modernism by new genre post modernism by a new genre post modernism (in Germanic
“which follows modernism”) that caused a chaos, differences of elements.

According to John Bart, a modernist writer, is an artistic experience of obtaining an
extract from the culture of the past.

Post-modernist theory was created on the basis of philosophical concepts of J. Liotar, Jack
Derrida and other famous philosophers. According this philosoph “the world is a text”, “text
is the only possible model of the reality”: Michel Fukon and other philosophers and
culturologists played a significant role in the creation of theoretical bases of poststructuralism
which was one of ideological sources of postmodernism. J.Bart, T. Pinchon, J.P. Danlivi, D.
Bartel (the representatives of “the black humour’’), D. Delilo, J. Doloz, F. Qatari, U. Eco, U.
Gibson, J. Barns, I. Calving and others are considered to be outstanding representatives of
postmodernism.

Without a particular analysis of the content of the notion of postmodernism a significant
information of the nature, coverage and functional from its name: the name itself tells us
much about its essential feature. We get to know that postmodernism served as the successor
of modernism in the development of humanitarian idea. The term postmodern was first used
around the 1880s. John Watkins Chapman suggested "a Postmodern style of painting" as a
way to depart from French Impressionism (2, 12).

Postmodernism describes both an era and a broad movement that developed in the mid to
the late 20th century across philosophy, arts, architecture, and criticism which marked a
departure from modernism (4, 68-87). A disputed has occupied much recent debate about
contemporary culture since the early 1980s. In its simplest and least satisfactory sense it refers
generally to the phase of the 20 th-century Western culture that succeeded the reign of high
modernism, thus indicating the products of the age of mass television since the mid-1950 s.
More often, though, it is applied to a cultural condition prevailing in the advanced capitalist
societies since the 1960 s, characterized by a superabundance of disconnected images and
styles-most noticeably in television, advertising, commercial design, and pop video. In this
case, promoted by Jean Baudrillard and other commentators, postmodernity is said to be a
culture of fragmentary sensations, eclectic nostalgia, disposable simulacra, and promiscuous
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https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/The_arts
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https://en.wikipedia.org/wiki/Modernism


Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

36

superficiality, in which the traditionally valued qualities of depth, coherence, meaning,
originality, and authenticity are evacuated or dissolved amid the random swirl of empty
signals. Accordingly, postmodern thought is broadly characterized by tendencies
to epistemological and moral relativism, pluralism, self-referentiality, and irony (5, 733).

As applied to literature and other arts, the term is notoriously ambiguous, implying either
that modernism has been superseded or that it has continued into a new phase. Postmodernism
may be seen as continuation of modernism’s alienated mood and disorienting techniques and
at the same time as an abandonment of its determined quest for artistic coherence in a
fragmented world in very crude terms, where a modernist artist or writer would try to wrest a
meaning from the world through myth, symbol, or formal complexity, the postmodernist
greets the absurd or meaningless confusion of contemporary existence with a certain number
of flippant indifference, favouring self-consciously depthless works of fabulation, pastiche,
bricolage or aleatory disconnection. The term cannot usefully serve as an inclusive
description of all literaturesince 1950s or 1960s,but is applied selectively to those works that
display most evidently the moods and formal disconnection described above. The
term postmodernism has been applied both to the era following modernity, and to a host of
movements within that era (mainly in art, music, and literature) that reacted against
tendencies in modernism (2, 474-487).

Multiple structure and considered complex, "What exactly is postmodernism?" It is not
possible to give a single answer to the question. According to some postmodernism is the
name of an era. In comparison, the term "postmodern condition" (Lyotard) is called. There is
also a new philosophical concept, a new idea, a style, a new rationalism (an excess of
different rationalism of modern rationalism), postmodernism is the name of a new discourse.
This is both cultural and intellectual as well as the end of an era in terms of material qualities
and is a means to move beyond the conceptualization forth within itself.

It is important to note that urban planning discourse within Modernity and Postmodernity
has developed in different contexts, even though they both grew within a capitalist culture.
Modernity was shaped by a capitalist ethic of Fordist-Keynesian paradigm of mass,
standardized production and consumption, while postmodernity was created out of a more
flexible form of capital accumulation, labor markets and organisations (Irving 1993, 60). Also,
there is a distinction between a postmodernism of 'reaction' and one of 'resistance'. A
postmodernism of 'reaction' rejects Modernism and seeks to return to the lost traditions and
history in order to create a new cultural synthesis, while Postmodernity of 'resistance' seeks to
deconstruct Modernism and is a critique of the origins without necessarily returning to them
(Irving 1993, 60). As a result of Postmodernism, planners are much less inclined to lay a firm
or steady claim to there being one single 'right way' of engaging in urban planning and are
more open to different styles and ideas of 'how to plan’ (1, 119-137).

The actuallity of the article. The subject of the article has been devoted to a significant
period of American literature.

The scientific innovation of the article. The article was written on the new facts of the
author.

The practical importance of the article. The result of the article can be used by students
learning American literature.
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A. Məmmədli

Amerika post-modernist ədəbiyyatının spesifik xüsusiyyətləri

Xülasə

Postmodernizm XX əsrin ikinci yarısında fəlsəfə, incəsənət və ədəbiyyatda inkarın inkar
qanunu əsasında yaranmış bir ədəbi cərəyandır. Bu ədəbi cərəyan bir vaxtlar klassik
dəyərlərin inkarı xarakterini daşıyan modernizm cərəyanının özünü inkar edən
postmodernizm cərəyanıdır.

A. Мамедли
Специфические черты постмодерниcтеской

литературы в Америке

Резюме

Постмодернизм, появившийся во второй половине ХХ века, является литературной
тенденцией, основанной на отрицание отрицания. Это тенденция раньше
характеризовалась отрицанием бывший классических ценностей, а далее это тенденция
стала объектом отрицания постмодернизмом.
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Shakespeare age was the Golden Age in English literature. Likely the most prominent
playwright a rich literary legacy behind him. His works were collected and printed in various
editions in the century following his death and his name was gilded in the English literature
with great letters. In a short time his plays gathered around a lot of readers who were eager to
read and watch his plays (5, 167). The legacy of his works have transcended even the
category of brilliance, becoming so influential as to affect brightly and profoundly the course
of Western literature and culture ever since. His literary legacy includes 5 long poems, 154
sonnets and 37 plays of all kinds-comedies, chronicles, tragedies and farces it is divided into 3
periods which are called: 1. Optimistic 2. Pessimistic 3. Romantic.

As the other literary works Henry VIII gained a lot of fame among theatre goes and
readers (1, 150). Although it is a historic play there are some events describing the instability
of the royal court in the late 15th and early 16th centuries.

So Henry VIII taking a remarkable place among his dramatical works belongs to the
Romantic Period. The period when he wrote literary works is remembered as the time of great
changes taking place in the history of England. As it is known, the Shakespearian period was
very complicated because of England’s relations with other kingdoms.

The events dedicated to some significant moments in English history. It was the age of
break England’s religious traditions with Rome and the Catholic Church. The main plot of the
work is that King Henry with his activity and wisdom made a lot of effort to establish a
powerful dynasty of the Tudors. As he had a dream of having a boy, a heir. But from his first
marriage his wife Catherine couldn’t give a birth, to a boy child. The King was very upset
and disappointed. He decided to divorce her, Except the Pope all agreed to hear the King’s
decision. But the Pope ruled ageist’s. As soon as they divorced King Henry VIII declared
himself the Head of the Church of England. He took the power and wealth back from the
monasteries. The rest of Henry’s power and reign was in danger because small and large
groups tried to support the Church and depart it from the King’s power. They wanted to
become the supporters of various religious reformation groups. This scene is largely
expressed by the author. We see Cardinal Wolsey urge the Pope to refuse this divorce.

A mild critique of Henry’s behavior is contained within the play. At first Henry seems to
be inattentive king, the takes care of business and other duties, responsibilities in order to
reign England. Henry’s divorce was not accepted by the people but once the king saw Anne in
one of the parties and fell in love with her.
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Despite a compliment to fames at the end of the play in elegiac remarks about the heirs of
Elizabeth, critism of Henry was probably also aimed at King games, who was known to
neglect affairs of state.

The play consists of five acts and scenes where different episodes describe the historical
events and the romance which we read.

The main hero of the play is Henry VIII and the writer focuses the readers’ attention to
his relations and activities, policy in the history of that period. Being under the powerful
influence of Cardinal Wolsey, who persuaded the divorce Katharina, his brother’s widow the
King Cardinal announced the marriage illegal because he had an intention to manipulate the
King. Feeling his bad trick the King striped Wolsey of his title and wealth, then married Anne
announced it to the kingdom. When his best friend Granmer was in trouble the king watching
the trial interrupted it. Taking an active part in this situation he scolded the lords of the court
for their constant infighting.

Henry concludes the play at baptism and its influence on the society of that period of time.
The King saved Granmer from the Council, Granmer forgave Gardiner for plotting against
him.

There is another point that is necessary to be marked. England’s relations with Spain and
France were in danger. Cardinal Campeins being the emissary from the Pope, took an active
part in the situation of Henry’s divorce. Campeins left for Rome after Wolsey’s
correspondence with the Pope urging against granting the divorce is discovered. Campeins
role in the situation wasn’t clear. Sometimes he opposed the divorce, or whether he was a
pawn of the Pope or of Wolsey (6).

The Court life Wasrich in intrigues, balls, rumours. All the events taking place around the
King greatly influenced on England’s foreign policy with Spain and France. He was one of
the powerful and mighty kings in the history of England. Being in power King Henry VIII
paid his attention to the relations with foreign countries including France, Spain and Rome (3,
155-157).

Henry was the second Tudor monarch, succeeding his father Henry VII. He was the King
of England from 21 April 1509 until his death 28 January 1547.

The impact of the Henrician, reformation forever altered the course of English history (2,
204). Henry VIII, who had indulged the endless diplomatic relations and foreign wars. He
spent vast amounts of money on the foreign entanglements — and many lives lost — but in
the end, nothing changed in the European balance of power, England, constantly pulled
between the two great continental powers of France and the Holy Roman Empire, nearly
wanted to show himself as respected by them. As the 16th century was a confusing mess of
changing loyalties, betrayals, near-constant fighting and most importantly, a rising skeptism
of that great institution of the fading medieval world, the Roman Catholic Church.

While reading any biography of Henry VIII, one must remember the flavor of his times
and judge him, if at all, by sixteen-century standards. He was a lust ful tyrant torn between
bedding and beheading innocent women.

Henry VIII like his father was well-versed in English History and desperate to continue
the Tudor dynasty, to secure his claims to Ireland, Scotland and France, to raise England to
the status of its continental neighbors and to expand his God-given right to rule all
Englishmen.

Reading about Henry’s political and dynastic ambitions. One is always struck by the wide
scope of his desires. During his reign, he planned invasions of France, plotted to join Charles
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v’s invasion of Italy and intended to seize the Scotfish throne. His years of being in power
coincided with the end of Roman Catholicism in England and the birth of the Anglican
Church (4).

Shakespeare’s historic novel “Henry VIII” is a good work of that period. The novel is rich
in different historical events which make readers think about them. It is the play showing the
power and might of the Tudor’s dynasty that is remembered in the history of England.

The actuality of the article. The actuality is that the period of Henry VIII is remarked by
the important reforms and events in England. The play covers the main episodes and the plot
of the play is quite interesting.

The scientific of the article. The scientific importance is that the Henry VIII epoch was
the important period and the play covers the main episodes in England.

The practice importance of the article. The practice importance is that the play can be
used in other scientific research works dealing with history.
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N.Səfərova

V.Şekspirin «Henri VIII» tarixi dramı və tarixi baxış
Xülasə

V.Şekspirin «Henri VIII» tarixi dramı dramaturqun tarixi hadisələrlə zəngin olan tarixi
əsərlərindən biridir. Həmin dövrdə ölkədə cərəyan edən hadisələr İngiltərənin başqa
krallıqlarla münasibəti, kilsənin rolu və Teodorlar sülaləsinin görkəmli nümayəndəsi olan
Henri VIII-in həyatından bəhs edən maraqlı məqamlar əsərdə aydın təsvir edilmişdir. Bu əsər
V.Şekspirin tarixi əsərləri arasında xüsusi yer tutur.

Н.Сафарова
«Генри VIII» У.Шекспира и исторические моменты

Резюме

«Генри VIII» один из исторических романов У.Шекспира. В статье ярко освещены
исторические моменты, дворцовые интриги и личная жизнь короля Генри VIII,
представитель династий Тюдоров. Роман имеет особое место в творчестве У.Шекспира.
Так как этот период вспоминается с особыми историческими фактами, обрел особое
место.
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Azərbaycan uşaq ədəbiyyatınn yaradıcılarından olan A.Şaiq ədəbi fəaliyyətində istedadlı
dramaturq və milli uşaq teatrının banisi kimi də tanınmışdir. Onun uşaq teatrmızın sutunları
sayılan “Gözəl Bahar”, ”Çoban”, ”İntiqamçı xoruz”, ”Ürək tikmək və ya Qurban bayramı”,
“Danışan kukla”, ”Tələbə həyati”, “Eloğlu”, ”Vətən”, ”Fitnə”, ”Qaraca qız” və s. pyesləri
ədəbi mühitdə maraqla qarşılanmışdir.

A.Şaiqin pyes janrına müraciət etməsi təsadüfi olmamışdir. O, gənc nəslin təlim-
tərbiyəsində, onların dünyagörüşünün formalaşmasında teatrın da böyük rol oynadığını
görürdü. 30-cu illərin başlanğıcında Azərbaycan Uşaq və Gənc Tamaşaçılar Teatrı repertuar
baxımından böyük ehtiyac içində idi. Belə ki, original uşaq pyeslərinin azlığı üzündən teatrda
tərcümə əsərləri və klassik dramaturgiya nümunələri tamaşaya qoyulurdu. Az sonra A.Şaiq bu
sahədəki boşluğu doldurmaq üçün teatrda işə girib, yeni uşaq pyesləri yaradılması sahəsində
böyük həvəslə çalışdi və teatra bir-birinin ardınca “Xasay”, “Eloğlu”, “Vətən”, “Fitnə” və s.
kimi pyeslərini verərək onun repertuarını xeyli zənginləşdirdi.

Beləliklə, A.Şaiq bu sahədə həm bir dramaturq kimi öz yaradıcılığını davam etdirir, həm
də teatr üçün yeni-yeni müəlliflərin yetişməsi yolunda var qüvvəsini əsirgəmirdi.

Ədibin pyesləri dərin məna və sənətkarlığına görə fərqlənir, maraqla oxunur, düşündürür
və müxtəlif mənfi xarakterli insan tiplərini nəzərimizdə canlandırır. Dramaturq pyeslərini üç
mənbədən — folklor, klassik ədəbiyyat və real həyatdan bəhrələnərək yazmışdır. Onun ilk
pyesi 1910-cu ildə yazdığı “Gözəl Bahar” nağıl-pyesidir. Pyes yazıldığı ildə H.Zərdabinin
həyat yoldaşı Hənifə xanımın rəhbərliyi ilə məktəb səhnəsində oynanılmışdı. 3 pərdədən
ibarət olan pyesin birinci pərdəsi qış fəslinin təsvirilə başlayır. Qış qoca bir kişi qiyafəsində
dostları Külək, Boran və Buludun törətdikləri bidadlığa sevinir və uca bir səslə oxuyur:

Qışam, mənim böyük adım, şanım var
Qardan, buzdan iliyim var, qanım var
Ayaz, Boran, Külək mənim əsgərim,
Dünyada tək bunlardır sevdiklərim.

Bu zaman Qış bulud arxasından özünü ğöstərən Günəşi görüb qörxur, dostları Külək,
Boran və Buludu çağırır. Onlar Qışın tərəfində dururlar. Günəş yox olur. Çox keşmir ki, yenə
Günəş buludların arxasından şəfəq saçır.

Qış ona qarşı böyük bir fırtına hazırlandığı xəbərini eşitdikdə dostlarını atıb qaçır. İkinci
pərdədə vaxtilə Qışın tərəfində olan qara qüvvələr: Küləklə Bulud Qışın qaçdığını bilib,
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Günəş və Baharın tərəfinə keçir. Qışı müdafiə edən Boran isə Günəşin hücumuna tab
gətirməyib məhv olur.

Üçüncü pərdə Baharı təsvir edir. Gözəl Bahar otlar, çiçəklərlə bəzənmiş bir kötük üstündə
oturur. Musiqi başlayır, hamı bir ağızdan oxuyur:

Yaşa-yaşa, ey Bahar!
Yaşa daim bəxtiyar!
Yer üzünün şən qızı
Doğdu bir gün qırmızı...

Qışa, istismar dünyasına amansız bir zərbə dəymişdir. Xalq sevinir. ”Dəyişdi
təbiət,dəyişdi zaman” — deyərək oxuyan bülbüllər azad həyatı tərənnüm edir.

Bahar məclisini Qaranquş açıb, təbrik üçün Bülbülə, Günəşə, Torpağa və Suya söz verir.
Çalğı səsləri ətrafı bürüyür. Hamı sevinc və fərəhlə oynayırlar.

Qısa məzmunundan, personajından da görünür ki, ”Gözəl bahar” pyesi simvolik
xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, A.Şaiq yaradıcılığında əhəmiyyətli bir hadisə olmuşdur. Pyes
azadlığın rəmzi təsvirindən ibarətdir. Bir-birinə zidd olan bu qüvvələr — Boranlı Qış ilə
Gözəl Bahar arasında gərgin mübarizə gedir. Pyesdə Qış zülmü, istismar dünyasını, Bahar isə
azadlığı təmsil edir. Fəsillər, quşlar da müəyyən ictimai məna daşıyan alleqorik tiplərdir.
Pyesdə həmçinin uşaqlara qış və bahar fəsillərilə bağlı məlumatlar da verilir.

Ədibin 1912-ci ildə yazdığı “Ürək tikmək yaxud Qurban bayramı” adlı bir pərdəli
mənzum pyesinin mövzusu real həyatdan götürülmüşdür. Pyesdə ehtiyac içində yaşayan
çoban Kərimin ailəsindən bəhs edilir. Kərimin uşaqları Fatı və Aslan evə gəlib anasına:

Ana, bu gün bayram etmiş uşaqlar,
Geymiş təzə çuxa, qırmızı paltar…
…Bəs bizə də təzə paltar al geyək! – deyirlər

Anası uşaqları sakitləşdirib inəyi satan kimi onlara təzə paltar alacağını vəd edən zaman
uşaqlar:

“Bizə deyirsən bu sözü hər zaman” deyərək etiraz edirlər. Uşaqların bu etirazı ananı
kədərləndirir. Nazlı bu kasıbçılığı, ehtiyac içində yaşamağı əri Kərimin bacarıqsız və diribaş
olmamasında görüb, onu danlayır.

Kərim 10 ildir ki, Cümşüd bəyin ilxısına çobanlıq edir. Bunun əvəzində Cümşüd bəy ona
beş manat pul verir. Cümşüd bəyin xəsisliyindən şikayətlənən Nazlı

Bu bəylərə möhtac olarsa insan,
Dam altında,vallah,ölər acından.

— deyir.
Təzə geyinmək həsrətində olan uşaqlar — Aslan ayağındakı köhnə çarığı, Fatı isə

başındakı hisli yaylığı ataraq təzəsini istəyirlər.
Çox keçmir ki, Kərimin varlı qardaşı Rüstəmin gəlişi ehtiyac içində yaşayan ailənin

sevincinə səbəb olur. Aslan qaça-qaça gəlib anasına deyir:
Ana gəlibdir Rüstəm əmim.
Gətiribdir yekə bir qoyun
Çiynində də vardır böyük bir xurcun
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Uşaqlar əmisinin verdiyi hədiyyələri görəndə onların həsrət çəkən gözləri sevinclə dolur.
Ədib bunu xeyirxah əməlin nəticəsi kimi dəyərləndirir.

Belə bir xeyirxahlıqia biz S.S.Axundovun “Əhməd və Məleykə” hekayəsində də
rastlaşırıq. Səyyah Cəlaləddinin bacadan atdığı pul ailəni aclıq fəlakətindən xilas edir.
Səyyahın bu xeyirxahlığı təsadüf olsa da,müəllifin hekayəni bu cür bitirməsinin əsas səbəbi
uaqların qəlbində sabaha ümid və inam yaratmaq idi.

Ədəbiyyatşünas Q.Namazov yazırdı: ”Dramaturq, bayram günü varlı qardaşın yoxsul
ailəyə hədiyyələrlə gəlməsini və uşaqların “sınıq ürəklərini tikməsi”ni xeyirxah bir niyyətlə
bağlayır və oxucuda gələcəyə inam yaradır. Lakin yazıçının hadisələrə münasibətindən asılı
olmayaraq, əsərdən çıxan obyektiv nəticə belədir: cəmiyyətdə dövlətli, kasıb varsa, istismarçı
üsul-idarə varsa,bərabərlik və azadlıqdan danışmaq olmaz”. Diqqət yetirsək görərik ki,
A.Şaiqin pyeslərində çoban işlək obrazdır. Onun əsərlərində çoban xalq və elin timsalı kimi
verilir.

Ədibin 1912-ci ildə yazdığı “Çoban” pyesi də belə bir məzmundadır.İki pərdədən ibarət
olan bu pyes maraqlı bir süjet əsasında qurulmuşdur. Bəyin ilxısına qulluq edən çoban
Dursunun həyatı zillətdə keçir. Belə ki, bəyin arvadı Diləfruz xanım hər iki gündən bir səbət
hazırlayıb, üstünə də bir cızma-qara kağız qoyub deyir: ”A gədə Dursun, bunu Dilşad xanıma
apar”.

Dursun da günün qızmar vaxtı 1 səbət almanı Pəri xanımgilə gətirir. Uzun yol gəldiyindən
dili-dodağı quruyur və səbətdən 2 alma götürüb yeyir. Bunu bilən Pəri xanım əsəbiləşir və
Dursunu tənbeh edir. Dursun xanımın ayağına yıxılır və “xanım, başına dönüm, bircə de
görüm, sən haradan bildin ki, almaları mən yemişəm? Sənə bunu kim dedi”? — deyərək onu
bağışlamasını xahiş edir. Pəri xanım: ”Bu bir parça kağız mənə xəbər verdi. Sən almaları
yeyəndə, bu kağız görmüşdür” — deyir. Həqiqətən də Dursuna elə gəlir ki, bunu xanıma
“kağız xəbər verib”.

İkinci dəfə Diləfruz xanım bacısına 1 səbət armud göndərir və üstünə yenə də cızma-qara
kağız qoyur. Bu dəfə Dursun səbətdəki armudlardan yemək istəyərkən ehtiyatlı hərəkət edir,
kağız görməsin deyə onu bir çuxurda basdırıb armudlardan yeyir və sonra kağızı çıxarıb ona
xitabən: ”Xanıma nə danışacaqsan? Niyə dinmirsən?” — deyərək çomağı götürüb kağızı
vurur. Bu səs-küyə Pəri xanım və Dilşad xanım da gəlirlər. Dilşad xanım kağızı oxuyub görür
ki, Dursun bu dəfə də armudlardan yeyib. O, əvvəlcə yemədiyini,sonra isə yediyini boynuna
alır. Dursuna elə gəlir ki, kağızda sehr və cadu var. Lakin Pəri xanım onu başa salır ki,
kağızda cadu yox, hərflər var, onları oxuyub yazılanları bilirsən. Dursunun “mən də bu
hərfləri öyrənə bilərəmmi?” sualına Pəri xanım belə cavab verir: ”Əlbəttə öyrənə bilərsən.
Yazı-pozunu bilmək çox gözəl şeydir. Sən də oxu öyrən, indi mən sənin günahını
bağışlayıram”.

Göründüyü kimi, əsərin məzmunundan belə çıxır ki, yoxsulların istismar və əziyyətdən
qurturması üçün yalnız savadlı, elmli olmaq lazım imiş. Bu problem o dövrün bir sıra
yazıçıları kimi, A.Şaiq üçün də xarakterik bir məhdudluq idi. Lakin çox təəssüflər olsun ki,
onlar cəmiyyətdəki bu bərabərsizlik və ziddiyyətin təkcə savadlı və elmli olmaq yolu ilə deyil,
həm də sinfi mübarizə yolu ilə yox edilə biləcəyini görmürdülər.

A.Şaiqin 1919-cu ildə yazdığı “Tələbə həyatı” pyesində köhnəfikirli adamlarla
maarifpərvər ziyalılar arasinda gedən çəkişmələrdən və gününü boş, avara keçirən əyyaş,
əxlaqsız gənclərin mənasız həyatından bəhs edilir.

Əsərdə Hacı Mürsəl adlı bir tacirin ailəsindəki problemlərdən bəhs edilir. Hacı Mürsəl
köhnəfikirli, çox qəddar və zülmkardır. Onun həyat yoldaşı Göhər xanım hər zaman ondan
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narazıdır, çünki yoldaşı onunla çox kobud davranır. Göhər xanımın böyük oğlu Saleh
darülfünün tələbəsidir. Onyn arzusu gözəl müəllim və tanınmış professor olmaqdır. Anası ona
atasından ürəyini boşaltmaq istəyəndə Saleh deyir: Tutaq ki, taxçadakı, boxçadakı dərdlərin
hamısını açıb mənə dedin. Mənim əlimdən nə gəlir? Atadır, döyə bilmirəm, söyə bilmlrəm.
Fikrimi garışdırmaq, qəlbimi bulandırmaqdan başqa bunun nə faydası var?... Axı mənim
dərslərim çətindir. Bunları hazırlamaq sağlam baş istəyir.

Salehə görə anası onu heç vaxt başa düşmürdü. O bilirdi ki, onsuz da atasının anasına
etdiyi kobudluğun qarçısını ala biləcək bir şey edə bilməyəcək və buna görə də hər dəfə anası
ürəyini boşaldanda o, pis olur və onu dinləmək istəmirdi.

Əsərdə Cəmil bəy obrazı özünəməxsus yer tutur. Salehin dayısı və eyni zamanda müəllimi
olan Cəmil bəy daim Salehə dəstək olmağa çalışır. Ona yeni kitablar gətirir ki, oxusun və
şöhrətli bir professor olsun. Göhər xanımın fikrincə, müəllim və ya professor olmaqdansa
oğlunu həkim və ya tacir kimi görmək istərdi. Ona görə müəllimlikdən bir şey çıxmaz.

Hacı Mürsəlin balaca oğlu Kərimi daim nahaqdan döyməsinə göz yuma bilməyən Cəmil
bəy və Saleh onun qarşısını almaq istəsələr də Hacı oğlu Salehə” Başından böyük danışma!
Sən kimsən? Yoxsa bir-iki çırt-pırt oxumaqla özünü bir şey bilirsən?” — deyir. Cəmil bəy bu
mənzərədən üzülür.

Pyesdəki Saleh çalışqan, ağıllı tələbə portreti yaradırsa, onun tələbə dostu Qulu bəy tam
əksinə, avara, gününü atasının baldızı Yelena ilə gəzərək keçirir. Saleh “bəs dərslər?” —
deyəndə isə “Allah kərimdir, qorxma!” — deyə cavab verir

Göründüyü kimi, pyes sadə tələbə həyatlarını tam bir mənzərə şəklində təsvir edir. Pyes
cəmiyyətdəki müxtəlif fikirli insanların kompleksidir. Cəmiyyətmiz təhsil arxasınca qaçan
çoxlu Salehlər, eyş-işrətə can atan Qulu bəylər, yenilik və təhsilə boş şey kimi baxan xeyli
sayda Hacı Mürsəllər, acizliyi ucbatından kobudluq yumruğu altında əzilən Göhərlər, ata
şiddətindən əziyyət çəkən Kərimlər ilə aşıb daşır. A.Şaiq bu əsərlə bizə gercək yaşamımızı bir
daha xatırlatmış olur, düşündürür.

A.Şaiqin pyesləri arasında “Danışan kukla” pyesinin özünəməxsus yeri vardır. Əsər
xidmətçinin dayə ilə söhbətindən başlayır və məhz bu söhbət əsasında padşahın şıltaq qızının
qəribə istəyindən agah oluruq.

Şahzadə xanım yuxusunda bir kukla görür və tələb edir ki, bu kukladan ona alsınlar,
amma bunu etmək mümkün olmur, çünki röyasında gördüyü adi kukla deyil, danışan kukladır.
Şahzadə özünü bütün günü yerə sürtüb ağlayır, gecələr yatmayıb kuklanı tələb edir.
Şəhzadənin bu vəziyyəti hər kəsi narahat edir, amma heç kim heç nə edə bilmir, çünki belə bir
kukla mövcud deyil. Əslində dayə və mürəbbiyə başa düşürlər ki, balaca şəhzadə xanımın
istədiyi oynamağa birinin olmasıdır. Axı şəhzadə bütün günü bağlı qapılar arxasında qalır və
öz yaşıdları ilə ünsiyyətə girmək şansına malik deyildir, çünki anası ona digər uşaqlar ilə
oynamağa icazə vermir. Növbəti gün şahzadəyə kukla rolunu oynayacaq bir qız tapırlar. Onu
bir sandaliyəyə oturdurlar. O, hərəkətsiz durmalı və sandaliyənin yanındakı burğu burulduğu
zaman qız danışmalıdır.

Şahzadə yuxudan oyananda kuklanı görür. Əvvəl yuxuda olduğunu düşünür, amma
sonradan kuklanın həqiqətən də otağında olduğunu başa düşür. Çox sevinir və kukla ilə
danışmağa başlayır. İlk əvvəl ona elə gəlir ki, bu kukla da digərləri kimi laldır, amma
sonradan bu kuklanın burğusunu burduqda danışdığını öyrənir. Şahzadə kuklasından təzə
həzz almağa başlayırdı ki, bir də görür, kukla bildiyi əslində canlı bir qızdır. Şahzadə bu
qızı — İncini çox sevir və ona ailəsi ilə bərabər sarayda yaşamağı təklif edir, amma padşah ilə
xanımı buna imkan vermir. Anası ”Canın da çıxsa o qız buranı bir də görməyəcək. Ay qız,
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rədd ol get, evinizə”-deyərək onu itələyib qovur. Əsər təsirli, qəmgin notlarla bitir.
Belə bir vəziyyətlə biz S.S.Axundovun ”Oaraca qız” hekayəsində də rastlaşırıq. Şahzadə

qızın anası kimi rəiyyətlə bəylik arasına səd çəkən Pəricahan xanım da qızı Ağcanın Qaraca
qız ilə görüşməsini qəti qadağan edir. Lakin buna baxmayaraq, Ağca Qaraca qızı çox sevir,
onunla bir yerdə olmaq, təbiətin qoynunda oynamaq, əylənmək istəyir. Göründüyü kimi,
cəmiyyətdəki yuxarı və aşağı təbəqə arasındakı ayrı-seçkilik özünü açıq şəklində büruzə verir.
Bu əsrlər keçsə belə heç bir az da dəyişməyən bir reallıqdır. Sadəcə buna bənzər hadisələr
fərqli sonluqla olur. Əsərin əsas ideyası təkcə cəmiyyətdəki ayriseçkilik deyil, eyni zamanda
yalnış tərbiyədir. Belə ki, şahzadə qızın danışan kukla istəyinə qədərki bütün arzularının
yerinə yetirilməsi balaca şahzadədə "hər nə istəsəm mənim ola bilər" kimi eqoist bir düşüncə
formalaşdırıb. Əsərin məzmunu həm də bizə fransız yazıçısı Farancis Veber tərəfindən
qələmə alınmış və 1976-cı ildə eyni adlı "Oyuncaq” filmini xatırladır.

Filmdə balaca oğlan öz atasına onun səhv olduğunu göstərmək üçün atasının hərəkətlərini
bir-bir təkrarlayır. Atası insanları "alır" və heç nə onu istədiyini əldə etməkdən çəkindirə
bilmir. Oğlan başa düşə bilmir ki, niyə o atası etdiklərini edə bilməz. Günlərin birində oğlan
oyuncaq mağazasından oyuncaq yerinə orada gəzişən adamı alır. Nəticədə uşaq oyuncaq
olaraq aldığı adam ilə dostlaşır və sonda atası ilə yaşamaqdan vaz keçir. Əsərin əsas ideyası
"sevgi puldan güclüdür" fikridir. Göründüyü kimi, təsvir olunan ikinci əsər birinciyə nisbətən
daha nikbindir. İkinci əsərdəki balaca oğlan obrazı A.Şaiqin pyesindəki şahzadədən daha
mübarizdir. Bütün bu fərqlərə baxmayaraq, əsərlər sanki bir birini xatırladır.

A.Şaiqin yaradıcılığına nəzər salsaq onun dram janrında uşaqlar üçün yazılmış xeyli sayda
nümunələrini ğörə bilərik.Belə nümunələrdən biri də “İntiqamçı xoruz” dramıdır. Pyesdə
qabaqcıl ideyalarla mürtəce ideyalar arasında gedən mübarizədən bəhs edilir. Əsərin qısa
məzmunundan aydin olur ki, A.Şaiq çox sadə dil ilə, bir xoruzdan istifadə edərək zalımları
cəzalandırır. Bir az daha dərindən düşünsək, Şaiqin niyə məhz “yapışmaq” anlayışından
istifadə etdiyini aydın görə bilərik. Onun məsləhət gördüyü tək şey əslində zalım və qəddar
adamlardan uzaq olmaqdır. Çünki belə təbiətli insanlar keçici xəstəlik kimidirlər, özlərində
olanı yayıb ətrafındakılara rahatca keçirə və onları da “ölümcül” hala sala bilərlər. İfadə
olunan əsas ideya zalımların hər zaman sonda məğlub olduğunun göstərilməsidir.

A.Şaiqin uşaqlarda istismarçı dünyasına nifrət, azad və xoşbəxt Vətənimizə məhəbbət
hissləri tərbiyə edən pyeslərindən biri də ”Eloğlu” pyesidir. 4 pərdəli bu pyes nağıl üslubunda
yazılmışdır. Əsərdə xalqın zalımlar əleyhinə apardığı mübarizədən bəhs edilir. A.Şaiq pyesdə
yoxsul Poladla qaniçən xanın ailələri arasında ğedən mübarizəni uşaq psixologiyasına uyğun
maraqlı və əyləndirici bir tərzdə vermişdir. Poladın oğlu Eloğlunun ən böyük arzusu xanı və
onun əlaltılarını məhv etmək, məzlum xalqı əziyyətdən qurtarmaq idi. Pyesin əvvəlində ancaq
azadlıq barəsində düşünən və bu səbəbdən irəli gedə bilməyən Eloğlu, sonralar xalqdan aldığı
ilhamın gücü ilə döyüşkən bir qəhrəman olur.

Pyesdə xalqı ağsaçlı Qarı, xalqın qüdrətini isə çubuq və tütək təmsil edir. Bu çubuq və
tütəyi Eloğluya Qarı vermiş və dediyinə ğörə çubuq — xalqin birliyi, tütək isə — xalqın
səsidir. Eloğlu bu iki sehrkar vasitədən bacarıqla istifadə edib, qələbə əldə edir. Göründüyü
kimi, ədib pyesdə nağıllara məxsus həyatiliyi, realizmi romantika ilə birləşdirmişdir. Belə ki,
xanın və Poladın ailə həyatı, xanın kəniz və nökərləri, zülm və işgəncələr real boyalarla,
Eloğlunun mübarizəsi, Qarının müdrik fikirləri və digər epizodlar romantik boyalarla təsvir
edilmişdir.

Əsərdə folklora məxsus əşyalardan: xalça, at, hovuza girmək, zənbildə gizlənmək, yerin
yarılması, adamın yerə yapışması, təpitmə ilə müalicə və s. bu qəbildəndir.
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A.Şaiq “Eloğlu”dan sonra “Vətən” pyesini yazaraq Azərbaycan uşaq dramaturgiyasında
nağıl-pyes janrını inkişaf etdirir. Bundan sonra Ə.Abbasov “Məlikməmməd”, M.H.Təhmasib
“Çiçəkli dağ” kimi pyeslərini yazaraq Gənc Tamaşaçılar teatrına təqdim edir.

Ədib “Vətən” pyesini də xalq ədəbiyyatından bəhrələnərək yazmışdır. 5 pərdədən ibarət
olan bu pyes 1941-ci ildə yazılmışdır. Əsərdə təsvir edilən Elman düşməni qorxuya salan çox
güclü qəhrəmandır. Elmanı mübarizəyə qaldıran əsas səbəb Dəmirçi kəndinin xarabazara
çevrilməsi və dünya gözəlinin oğurlanmasıdır. Onu əsirlikdən xilas etmək üçün güc və
qəhrəmanlıqla bərabər, həm də ağıl, zəka və bilikli olmaq lazımdır. Bu səbəbdən pyesdə Bilici
baba surəti xüsusi maraq doğurur. O, ən çətin anlarda igid Elmanın köməyinə gəlir. Onun
məsləhətlərindən faydalanan Elman divlərə, ifritələrə və onların başçısı Quzğun şaha qarşı
apardığı vuruşmalarda qalib gəlir, dünya gözəlini xilas edir. Elman Bilici babaya: ”Baba can,
Gözəlimi düşmən pəncəsindən sən verdiyin bilik gövhəri ilə qurtardım... Sağ ol baba
can!” — deyir. Əsər Bilici babanın: ”Dəmir döyülməsə, bərkiməz!.. Bu sözümü unutmayın...
Hər zəfər və səadətin açarı bilikdir!.. Qılınc açmayanı, bilik açar...” — sözlərilə bitir.

Vətənpərvərlik ruhunda yazılmış bu pyes Böyük Bətən müharibəsi illərində səhnəyə
qoyulmuş və gənc nəslin tərbiyəsinə müsbət təsir göstərmişdir.

Dramaturqun maraqlı pyeslərindən biri də “Bir saat xəlifəlik” pyesidir. Pyes 1911-ci ildə
yazılmış və 1949-cu ildə yenidən işlənib ideya-məzmun baxımından əhəmiyyətli bir əsər kimi
təqdim edilmişdir. Əsərin mövzusu Şərq rəvayətlərindən alınmışdır. Pyesin əsas
qəhrəmanlarından olan Malik İbn Səid gənc olmasına baxmayaraq heç bir peşə, sənət sahibi
deyildir. O, müftəxor həyat keçirir. İçkiyə və qumara qurşanıb, xəlifə olmaq arzusundadır.
Çox keçmir ki, Malik xəlifə Harun-ər-Rəşidin toruna düşür. O, zülmkar hökmdardır, xalq
üçün heç bir xeyirli işlər görməyib. Onun qardaşı Bəhlul-Danəndə isə çox humanist,
vətənpərvər və xeyirxahdır. O, məktəblər açmaq, yollar salmaq, gənclərin sənət və peşə
öyrənmələri üçün tədbirlər görür. Əməyə yüksək qiymət verən ədib nəticə etibarı ilə belə bir
fikir təlqin edir ki, əmək şərəfli işdir,əmək insanın başını ucaldır. Əmək insanı pis əməllərdən
təmizləyir, onu xoşbəxt edir.

“Fitnə” A.Şaiqin N.Gəncəvi yaradıcılığından bəhrələndiyi üç pərdəli mənzum dramıdır.
Mövzusu elə adından bəlli olduğu kimi N.Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasından alınmışdır.
Nizamidə olduğu kimi, A.Şaiqdə də Bəhramın mənfi xüsusiyyətləri onun gənclik və şahlıq
qüruruna güvənməsi ilə bağlıdır. Pyesdə hadisələrin mərkəzində dayanan Fitnə gözəl, ağıllı və
cəsarətli bir qızdır. Onun ağlı, zəkası və tədbiri Bəhramı ədalət yolundan çıxmağa qoymur,
Bəxtiyarı şahın qəzəbindən, özünü isə Yavərin iti bıçağından qoruyur. Fitnə Bəhrama yaxşı
təsir göstərməyə, onda faydalı işlərə vərdiş yaratmağa çalışır. Fitnə ilə Bəhram arasında
yaranan ixtilaf ov səhnəsində baş verir. Yavər və ailəsinin xeyirxahlığı nəticəsində Fitnə
ölümdən xilas olur.

Göründüyü kimi, dramın içərisində öyrənməli xeyli maraqlı məqam var, amma əsas diqqət
vərdişin gücünə köklənib. İnsan daim, periodik olaraq təkrarlama ilə ən çətin işləri belə özü
üçün asan bir məşğuliyyətə çevirə bilər. Bəzən fərqində olmadan belə, hünər adlandırdığımız
şeylər əslində zamanla təkrarladığımız vərdişlərin nəticəsidir. Odur ki, vərdişlər xeyirli
olduğu halda, əla nəticələr vədd edir. Bu cəhətdən əsərin uşaqlar üçün böyük tərbiyəvi
əhəmiyyəti vardir.

Gənc nəslin təlim-tərbiyəsi bir müəllim və dramaturq kimi A.Şaiqi düşündürən əsas
məsələlərdən biri olmuşdur. Onun 1937-ci ildə yazdığı “Xasay” pyesində də gənc nəslin
tərbiyəsi məsələsi dövrün əsas tələbi kimi irəli sürülmüşdür. Pyesin baş qəhrəmanı olan Xasay
əlaçı şagirddir. Onun bu çalışqanlığı həm ata-anasını, həm də müəllimlərini çox sevindirir.
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Xasaygili kasıb olsa da,ancaq bu ailədə mehribanlıq və səmimiyyət vardır. Lakin atası
Rəsulun vaxtsız ölümü bu ailəyə bədbəxtlik gətirir. Rəsulun həyat yoldası Badam
mənəviyyatca pozğun olan Rəcəblə evlənir. Rəcəb ataları ölmüş uşaqları, onların “başını it
başı kimi kəsməklə” hədələyir.

Çox keçmir ki, Xasay Rəcəbin təsiri ilə pozulub, pis yola düşür. Xasayın belə dəyişməsi
sinif rəhbəri Kamil müəllimi narahat edir. O, basa düşür ki, Xasaydakı bu mənfi sifətləri
atalığı Rəcəb yaratmışdır. Çünki Rəcəb oğurluqla, qarətçiliklə məşğul olduğundan Xasayı da
bu yola vadar edir. Kamil müəllimin köməyi ilə Rəcəb həbs edilir. Xasay da düz yola qayıdır,
o yenə dərs əlaçısı olur. A.Şaiq pyesdə düzgün tərbiyə üsulunu, Xasayın dəyişməsində ictimai
mühitin, kollektivin rolunu yüksək qiymətləndirir.

Yuxarıda məzmun və mahiyyətini qısaca qeyd etdiyimiz bu pyeslər A.Şaiqin yaradıcılıq
istedadındakı bir sıra orijinal cəhətləri üzə çıxartdı. Dramaturq öz balaca oxucularının mənəvi
inkişafı, onlarda bədii zövqün tərbiyə edilməsi nöqteyi-nəzərindən faydalı mövzular işləməyə
çalışdığı kimi, pyeslərinin üslub və ifadə gözəlliyinə də xüsusi diddət yetirmişdir. Bu pyeslər
uşaqlara sadə adamları sevmək, zülmkarlara qarşı amansız olmağı, həyatda daim namus və
sədaqətlə yaşamağı, dostluqda dəyanət və fədakarlıqdan bir an belə əl çəkməməyi öyrətmək
məqsədi izləyir. Müəllif oxucusuna doğruçu, ədalətli, ayıq-sayıq, tədbirli olmağı məsləhət
görür.

Məqalənin aktuallığı. Məqalə Abdulla Şaiqin pyeslərinin təhlili baxımından aktual
əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik dramaturqun pyelərinin uşaq ədəbiyyatında əvəzsiz
rolunu bir daha qabartmaqdan ibarətdir.

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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Т.Алиева

Детские пьесы А.Шаига

Резюме

В статье рассматриваeтся детскaя драматургия А.Шаига. В ходе анализируются
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источник работы, тема и ее проблемы, особенности идеи и ее содержание.
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T.Aliyeva

Children's plays of A.Shaig

Summary

The article deals with children's play of A.Shaig. During the research the work's source,
the topic and its problems, the features of the idea and its content are analyzed.
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Azərbaycan nağıllarının dildə yeri

Mələk Məmmədova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

ADPU

Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. R.Məmmədova
filol.ü.f.d., dos. M.Soltanov

Açar sözlər: folklor, nağıllar, nağıl motivləri, dastan, qəhrəmanlıq, şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunələri

Ключевые слова: фольклор, сказки, сказочные мотивы, эпос, героизм, образцы
народной устной литературы
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Ulu babalarımızın təfəkkür və düşüncələrinin məhsulu olan şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunələri yarandığı zamandan bu günümüzə qədər öz təravətini, cazibədarlığını, şirinliyini
itirməmişdir. Bu söz sənəti inciləri hər zaman diqqət mərkəzində olmuş, özünə layiq olan
dəyəri, qiyməti almışdır.

Xalq danışıq dilinin bütün xüsusiyyətlərini — incəliyini, axıcılığını, zənginliyini,
rəngarəngliyini özündə əks etdirməklə tədqiqatçıların marağına səbəb olmuşdur.

XX əsrin 20-ci illərindən Azərbaycanda təhsilin inkişafı ilə əlaqədar olaraq bütün elmi
sahələri inkişaf etməyə başladı. Ədəbiyyatşünaslıq, dilçilik elmi formalaşaraq özünün ən
yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdı.

Dilçilik ədəbiyyatı tarixində şifahi xalq ədəbiyyatı ilə bağlı K. Vəliyevin “Dastan
poetikası (15)”, V.Vəliyevin “Azərbaycan folkloru (16)”, F. Xalıqovun “Folklor
onomastikası” I hissə (11) və II hissə (12), S. Abdullayevanın “Azərbayacn nağıl və
dastanlarının dili” (1), N. Seyidəliyevin “Azərbayacn dastan və nağıl dilinin frazeologiyası”
(14) kimi sanballı əsərlər yazılmışdır. Bunlarla bərabər, şifahi xalq ədəbiyyatının qolları o
qədər genişdir ki, onlar haqqında neçə-neçə kitablar yazılsa da, tədqiqat işləri aparılsa da yenə
həmin sahəyə ehtiyac özünü göstərir.

Nağıllar Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında geniş yayılmış ən kiçik janrlardan biridir.
Onlar kəmiyyət etibarı ilə çoxluq təçkil etdiyi kimi, mövzu cəhətdən də rəngarəngdir.

Azərbaycan nağılları öz ideya və bədii forması etibarı ilə zəngin olmaqla xalq məişətini,
onun fikir və duyğularını, azad yaşayışını, vətənin uzun əsrlik tarixini bədii boyalarla
bugünümüzə qədər yaşatmışdır.

Nağılları oxuduqda, görürsən ki, xalq işərisində yaşamaqda olan, xüsusilə sehirli
nağıllarımızda lap uzaq keçmişin əlamətləri özünü göstərir. Bu qədimliyi göstərən, əsasən
nağıllarımızda təsvir edilən sehr və tilsimlər, əjdaha və divlər, küpəgirən qarılar və bu şər
qüvvələrə qarşı mübarizə aparan fövqəladə gücə malik qəhrəmanlardır, igid pəhləvanlardır.

Nağıllar çox qədim dövrlə əlaqədar olduqlarına görə, orada o qədər təhrif və dəyişmələr,
əfsanəvi hadisələr vardır ki, bəzən onlarda həqiqəti aydınlaşdırmaq çətinlik törədir. Bunu isə
bəzi nağılların çoxvariantlılığında görmək olur.

Azərbaycan nağıllarında xalqımıza xas olan ən gözəl xüsusiyyətlərdən gözə çarpan
qəhrəmanlıq, humanistlik və vətənpərvərlik motivləridir, xüsusiyyətləridir.

Vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq bir-biri ilə bir vəhdət təşkil edir. Nağıl qəhrəmanları
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həmişə igid olmuş, haqq işi uğrunda ölməyi üstün tutmuşlar. Xalq qəhrəmanlığını tərənnüm
edən nağıllarımızda vətən məhəbbəti, azadlıq ideyası əsas motivlərdəndir.

Maraqlıdır ki, nağıllarda fövqəladə qüvvəyə malik olan yenilməz qəhrəmanlar ədalətli
mübarizə etdikləri zaman belə insan qırğınına razı olmur,yalnız düşmən qüvvələri məhv
edirlər.

Nağıllarımızda xeyirxah insanlar həmişə işğalçılara qarşı, zülmkar şahlara, padşahlara
qarşı mübarizə aparmış və həmişə də qalib gəlmişlər. Məsələn: Şah Abbasın zülmünə qarşı
aparılan mübarizə buna parlaq misaldır. Ümumiyyətlə bəzi nağıllarımızda feodalizm
dövründə şahların zülm və istibdadı, dövlət məhkəmələrinin ədalətsizliyi təbii və inandırıcı
şəkildə ifşa edilir. Nağıllara keçmişin irsi kimi baxıb onu ictimai həyatdan ayırmaq olmaz.
Doğrudur, nağıllar hər zaman ictimai toqquşmaların bədii ifadəsi olmuşdur. Bu toqquşmada,
bu mübarizədə bir tərəfdən yoxsulların balaları, sənətkarlar, muzdurlar və zəhmətkeş xalqın
mənafeyini müdafiə edənlər durursa, digər tərəfdə isə qəddar, zülmkar, zalım, ədalətsiz
padşahlar, şahlar, hiyləgər və satqın vəzirlər, sonrakı dövr nağıllarda isə ruhanilər, kattalar
(kəndxudalar), istismarçı siniflərə qulluq və xidmət edənlər dayanırlar. Xanlar və bəylər də,
həmçinin bu qəbildəndirlər. Lakin bunlarla yanaşı, nağıllarımızda ağıllı, tədbirli şahlar və
vəzirlər də öz müsbət xüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər.Bunlar isə sadə xalq içərisindən çıxmış
adamlardır.

Nağıllarımızda, həmçinin qadınların da ailədə, ictima həyatda,təsərrüfat işlərində, hətta,
dövlət işlərində fəal iştirak etmələrinə, bununla yanaşı, zəhmətkeş xalqın onlara bəslədikləri
münasibətə dair materiallar vardır. Qadınlar da dövrün ictimai hadisələrinin həllində iştirak
edir, öz müqəddəratını həll etmək üçün azad, sərbəst hərəkət etməyə çalışır və bu sahədə
qarşıya çıxan hər cür maneələrə qarşı mübarizə aparır. Bununla sübut olunur ki,
qadınlarımızın nağıllarda təsvir edilən mərdlik, cəsurluq, qəhrəmanlıq, müdriklik və s. bu
kimi xüsusiyyətlərinin tarixi həqiqətdə necə səsləşdiyi açıq — aydın özünü büruzə verir.

Adətən, şifahi xalq ədəbiyyatı ilə məşğul olan tədqiqatçılar nağılları 2 yerə ayırırlar:
fantastik nağıllar və realist nağıllar. Əlbəttə, bu bir təklif olaraq irəli sürülür. Amma nağılların
hamısını nəzərdən keçirdikdə, onların içərisində heyvanlar və quşlar aləmindən bəhs edən
nağıllara, sehrli nağıllara, məişət nağıllarına rast gəlmək olur. Adından da məlumdur ki,
heyvanlar və quşlar aləmindən bəhs edən nağıllar adı çəkilənlərə aiddir və bunlar daha qədim
dövrlərə aiddir. Yəni cəmiyyətin ilk mərhələsinə, təbiətin kortəbii qüvvələrinə qarşı insanların
mübarizə apardıqları dövrə.

Heyvanlar haqqında nağıllar totemlə bağlıdır. Belə ki,bu dövrdə insanların təfəkküründə
əsatiri görüşlər yaranmışdır. Onlar heyvanlara sitayiş etmiş, totem yaratmışlar.

Bir haşiyəni qeyd edək ki, hazırda Hindistanda bəzi heyvanlara-inəyə, filə və s. sitayiş
edib, onların ilahi qüvvələrinə inanırlar.

Azərbaycan nağılları içərisində heyvan və quşlar aləmindən bəhs edən nağıllar azdır.
Lakin buna baxmayaraq, onlar özünəməxsus xarakter xüsusiyyətlərinə malikdir. Orada xalq
uydurmaları,ictimai və əxlaqi məsələlər ustalıqla öz əksini tapmışdır. Belə nağıllardan “Ovçu
Prim”, “Qara at”,”Göyçək Fatma”, “Ağ atlı oğlan” və s. adını çəkə bilərik. Bu mərhələnin bir
hissəsini də təmsillər təşkil edir ki bu da insanların bədii yaradıcılığında heyvanların iştirakı
daha canlı və məqsədli xarakter daşıyır. Cəmiyyətdə baş verən hadisələr satiraltı olaraq
heyvanlar üzərindəı canlandırılır.

Belə nağıllardan “Tülkü və ilan”, ”Tülkü, tülkü tümbəki”, ”Qoca aslan” və s. adlarını
çəkmək olar.

Heyvanlar aləmindən bəhs edən nağılların bir hissəsi də müasir dövrlə bağlıdır.
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Burada şair və yazıçılarımız təbiət və cəmiyyəti, təbiətdə olan canlıları uşaqlara sevdirmək
üçün nağıllardan istifadə edirlər. Nağılabənzər əsərlər yaradırlar. Məsələn: M. Müşfiq, A.
Şaiq, M. Seyidzadə və başqalarının əsərlərində bunun şahidi oluruq.

Qeyd edək ki, nağıllarımızın böyük bir hissəsi sehrli nağıllardan ibarətdir. Bu cür
nağıllarda sehrli qüvvələr, sehrli əşyalar iştirak edir. Sehrli nağıllar daha çox mifologiya ilə
bağlı olur. Məsələn: div, Xızır peyğəmbər, uçan xalça, Zümrüd quşu, əjdahaların, atların
haradansa peyda olması, bəzi əşyaların təsadüfən gözə görünməsi və s. bu qəbildəndir.

Bu nağıllarda müsbət sehrli qüvvələr həmişə mənfi sehrli qüvvələrə qalib gəlir, hətta
insanların qələbə çalmasında onlara dəstək olur.

Sehrli nağıllarada bəzən qəhrəman sehrli qüvvələrə qarşı mübarizəni xeyirxah, sehrli
qüvvələrin iştirakı ilə aparır.

Sehrli nağıllardan “Məlikməmməd”, “Şahzadə Mütalib”, “Ağ qoç və qara qoç”, “Tapdıq”
və s. göstərmək olar.

Nağıllarımızın bir hissəsini yuxarıda qeyd edildiyi kimi, məişət nağılları təşkil edir və
onlar ailə-məişətdə baş verən hadisələrdən bəhs edir.

Bu cür nağıllar realist xarakterlidir, xalqa zülm edən tüfeylilər, istismarşı təbəqələr satira
atəşinə tutularaq ifşa olunurlar.

Məişət nağıllarından: “Zalım padşah”, “Üş şahzadə”, “Mütalib”, “Yoxsul qoca və xain
vəzir”, “Dərzi şagirdi Əhməd”, “Murtuzun nağılı”, “Axmaq kişi” və s. onlarca belə nağılın
adını çəkmək olar.

Şifahi xalq ədəbiyyatının başqa janrları kimi nağıllarımızın da yaranma tarixi çox qədim
olsa da, dili zəngin və əhatəlidir, dil vasitələrinin reallaşma imkanlar hər tərəflidir. Sözlərin
leksik — semantik çalarlıqları, sinonimlik, antonimlik, frazeologizm kimi kateqoriyalar
yüksək tutumlu bədii ifadə vasitələri rolunu oynayır.

Bu nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan nağıllarının leksik-semantik səviyyədə araşdırəılması
danışıq dilinin bir sıra xüsusiyyətlərini aşkarlamağa, üzə çıxarmağa imkan verir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan dilçiliyi tarixində milli dilimizin leksik-semantik sistemi,
çoxmənalılıq, sinonimlik, antonimlik və s. leksik-semantik kateqoriyalara aid əsərlər yazılaraq
müəyyən hissəsi çap olunmuşdur. Lakin buna baxmayaraq, nağıllarımız üzərində tədqiqat
işlərinin aparılmasına hələ də ehtiyac qalmaqdadır. Ələlxüsus da nağıllarmızın leksik —
semantik söz qruplarının elə sahələri var ki, hələ də tədqiqə ehtiyac duyulur.

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin tədqiqi baxımından
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə nağılların motivlərinin elmi cəhətdən
araşdırılmasından ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də tədqiqatçı alimlər istifadə edə bilərlər.
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M.Mammadova

Place of Azerbaijan tales in the language

Summary

Presented article deals about the position and features of tale, which is one of the most
known genres of Azerbaijan folklore in the language. Motives comprising the content of
Azerbaijan tales are analyzed in this article.

М.Мамедова
Место азербайджанских сказок в языке

Резюме

В представленной статье повествуется о жанрах, широко распространенных в
устной народной литературе Азербайджана, о языковых позициях сказок, и об их
особенностях. Здесь анализируются мотивы, организующие содержание
азербайджанских сказок.
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pedaqoji ədəbiyyatda qoyuluşu
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BQU-nun dosenti
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Açar sözlər: ana dili, məzmun, təlim, yaradıcı, görkəmli, material, mətn
Ключевые слова: родной язык, содержание, учение, создатель, выдающийся,

материал, текст
Key words: native tongue, maintenance, training, creative, notable, material, text

Oxu materialının məzmununu dərinləşdirilməsi, bu əsasda kiçik yaşlı məktəblilərin əqli
fəaliyyətlərinin yüksəldilməsi tarixən görkəmli ziyalıları düşündürülmüş və indi də
düşündürməkdədir. Hələ vaxtı ilə mollaxana tipli məktəblərdə bu işin zəruriliyini nəzərə
alaraq öyrədicilər böyük gələcəyi olan ideyalar irəli sürmüşlər: M.F.Axundov, S.M.Qənizadə,
A.S.Mehdizadə, A.Səhhət, M.Ə.Sabir, C.Məmmədquluzadə və başqaları o dövr üçün yeni
məktəb açmaq, onların ruhuna uyğun dərsliklər yaratmaq, həmin dərsliklərlə işləyə biləcək
kadr potensiyalı yetişdirmək məsələsini dönə-dönə vurğulamışlar.

Ana dili təliminin zəruriliyinin və onun həyata keçirilməsinin aktuallığını dərindən dərk
edən yaradıcı insanlar təhriki və tükənməz enerjiləri sayəsində xalq anladı ki, ölkədə təhsilin
tərbiyənin inkişafı yalnız maariflənməklə mümkündür. Maarifin inkişafı, xalqın oyanışı isə
hər şeydən əvvəl məktəblərin açılışı, ana dili dərsliklərinin tərtibi və savadlı adamların
yetişməsi ilə bağlıdır. Odur ki, XIX əsrin 30-40-cı illərində belə bir xeyirxah işə tədricən
başlandı, əsrin ikinci yarısında bu şəbəkə genişləndirildi. Rus metodisti F.İ. Busayev o zaman
diqqəti cəlb edən ideyalarıyla Azərbaycanda da görkəmli mütəxəssislər tərəfindən tanınırdı.
Onun ümumi şəkildə irəli sürdüyü fikirlərdə şagirdlərin əxlaq, idrak məsələlərinə xüsusi
diqqət yetirildi. Ona görə şagirdlərin aldıqları biliklər onların nitq və təfəkkürünə təsir
göstərməklə ümumi inkişafına həyata açıq gözlə baxmalarına da qida verirdi. Sonralar
K.D.Uşinski, İ.İ.Sereznvski və başqaları F.İ.Buslayavein fikirlərini daha da inkişaf etdirməli
oldular. Onlara görə şagirdlərin mənəvi sarayının qapısından bədii materiallarsız daxil olmaq
müşkül məsələdir. Hər bir uşaq oxuduğu hekayədə, nağılda və digər materialda az və ya
dərəcədə özünü görür, özünə nəzər yetirir, özü-özüylə danışmalı olur. Gah özünü mənimdəki
qəhrəmanının yerinə qoyur, onun kimi düşünür, onu təqlid edir, gah da özlüyündə
hərəkətlərini müzakirə eləyir, hərə öz qəlbiylə, düşüncəsi ilə obrazlara yanaşır və ona qiymət
verir. Oxu materiallarının dərindən mənimsənilməsi şagirdə təbiəti öyrənməyə, təbii
dəyişmələri başa düşməyə şərait yaradır. Tədricən onların qazanılan bilikləri şagirdlərin
idraknı formalaşdırır.

P.İ.Vudanovaya görə bədii materiallar insanın öyrənilməsinə, onun xarakterinin
anlaşılmasına, məqsəd və hərəkətlərinin üzə çıxarılmasına yönələn təsirli mənb olmaqla, həm
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də əvəz olunmaz vasitədir. Təbiət insan məskənidir. Odur ki, bədii materiallar insanı ayrılıqda
öyrənmir, onu açıq kitaba çevrilir, eyni zamanda törədiyi (doğulduğu) mühitlə, zamanla,
şəraitlə bağlı mənimsəyir. Bədii oxu materialları kiçik yaşlı məktəblilərə insanla bilikdə
təbiəti də «kəşf» etmək imkanı verir. Uşaqların təsəvvürlərini elmi anlayışlarla təbiətdəki
dəyişmələrlə, onların səbəb və nəticələri haqqında biliklərlə zənginləşdirir. Böyük rus
pedaqoqu V.P.Ostrovski həmkarının fikirlərini qəbul eləyir və bədii materialların kiçik yaşlı
məktəblilərin biliklərini sistemə salmaqda, onlarda fikir yaratmaqda və həmin fikirləri
başqalarına çatdırmaqda mühüm rol oynadığını göstərir. E.M.Sokolov isə bədii mətnlərdə
şagirdlərə elmin informasiyalar çatdırılmasının zəruriliyini göstərir, bununla belə ibtidai
sinifləri dərsliklərində kiçik həcmli elmi kütləvi məntlərin verilməsini də məsləhət bilir.

V.Q.Qlobkov, O.Qaradetskaya, A.V.Tekuçev, V.M.Teplov, M.İ.Omarkova və başqaları
bədii materialların mənimsənilməsi üzərində işin təşkili məsələlərindən bəhs etmişlər. Maraqlı
və faydalı mülahizələr söyləmişlər. Onların təqdimatları üçün ortaq cəhətlər vardır:

1. Bədii materialları üçün ortaq cəhətlər vardır: tədrisindən əsaslı şəkildə fərqlənir.
2. Bədii materialların məzmunu həyatla, şagirdlərin şəxsi təcrübələri ilə oyun və

əyləncələri ilə əlaqələndirilməlidir.
3. Bədii materialların məzmunu incəsənət (rəssamlıq, heykəltəraşlıq, musiqi, teatr və s.)

əyaniləşdirilməlidir.
4. Bədii materialların məzmunu mümkün qədər canlı mənimsədilməlidir.
L.İ.Timofeyevə görə, «Obraz» insan həyatının estetik həyata malik konkret, həm də

ümumiləşdirilmiş lövhəsidir». Ədəbi-bədii əsərin əsas əhəmiyyəti varlığı obrazlı
göstərməsindədir. Onlarda fikir və hisslər, onların qarşılıqlı münasibətlərin təbiət lövhələri
zəminində açılır. Belə əsərlərdə yazıçının əhval-ruhiyyəsi, görüşləri, cəhdi, idealı bilavasitə
söyləmə yolu ilə deyil. Obrazlarla ifadə olunur, onun iradəsini istiqamətləndirir,
dünyagörüşünü formalaşdırır. K.Q.Çernışevski elm və bədii ədəbiyyat arasındakı fərqi
göstərərək yazmışdır: «Elmi əsər vaxtı ilə nəyin olmasından və hazırda nəyin varlığından bəhs
edir, zərif ədəbi əsər isə «həyatda həmişə sadəcə olaraq necə olduğundan bəhs edir».

Azərbaycan maarifpərvərlərindən yaradıcı adamlarından A.A.Bakıxanov, M.İ.Vazeh və
başqaları məktəb təcrübəsində kiçik həcmli mətnlərin oxutdurulmasını, onların məzmununun
mənimsədilməsi və nəql olunması məsələlərini ön plana çəkmişdilər. F.Köçərli,
M.Mahmudbəyov, S.Vəlibəyov, S.Qafarlı və başqa maarifpərvər ana dilinin öyrənilməsini,
xalqın həyatından bəhs edən kiçik həcmli hekayə və şerlərin, təmsillərin, nağılların
öyrədilməsini məsləhət bilmişlər. Onlara görə sadə dildə yazılan, uşaqların ruhuna uyğun
mətnlər onların dillərini açmaqla təsəvvürlərini də genişləndirir. Onu mətnlərinin
öyrədilməsinə yüksək dəyər verən R.Əfəndiyev mətndəki obrazların şagirdlərin daxili
aləminə daha çox təsir göstərdiyini qeyd edirdi.

Qoru Müəllimlər Seminariyasını Azərbaycan (tapar) bölməsi ölkəmizin maarifçilik və
təhsil tarixində çox mühüm rol oynamışdır. Seminariyanın tatar bölməsində müəllim və müdir
işləyən rus əslli A.O.Çernyayevski 1879-cu ildə Vətən dili kitabını yazıb çap etdirir. Orda
kiçik həcmli nağıllara, lətifələrə, təmsillərə və şeirlərə verir. Doqquz il sonra 1888-ci ildə S.
Vəlibəyovla birlikdə həmin kitabın ikinci hissəsinin çapına nail olur. I və II hissələrdə bədii
oxu material məntlərin üstünlük təşkil edir. o ərəfədə və sonra ölkədə kiçik yaşlı məktəblilər
üçün dərsliklər açmaq və onlar üçün dərsliklərə tərtib etmək məsələsinə xüsusi önəm verildi.
Belə ki, Şamaxıda görkəmli şair və ədib S.Ə.Şirvani (1870), Ordubad və Naxçıvanda müəllim
və metodistlər M.Sidqi (1892), Şuşada M.Möhsün, Lənkəranda M.İsmayıl (1894) tarixə,
coğrafiyaya, təbiətşünaslığa aid mətnlərlə yanaşı bədii materiallar da toplayaraq tərtib
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etdikləri dərsliklərə salmışlar. Doğrudur, bu müəlliflərin hazırladıqları dərsliklər çap
olunmamışdır. Ancaq kiçikyaşlı məktəblilər o kitablardan oxunmuş, o zamankı dövr üçün
zəruri biliklər əldə etmişlər. Eyni zamanda həmin dərsliklər və onlarla aparılan işlər sonrakı
illərdə yeni-yeni dərsliklərin yaradılmasında istiqamətverici rol oynamışlar. Sonrakı illərdə
dərsliklərin tərtibi ənənəsi genişləndi. Bir neçə dərslik işıq üzü görməyə başladı. «Qiraət»də
14, «Coğrafiya xüsusunda məlumatı məcliyə» dərsliyində 20-dan artıq kiçik həcmli bədii
mətnlərin öyrədilməsinə imkanlar açıldı. Tədricən toplanan təcrübə nəticəsində «Türk əlifbası
və qiraət», «İkinci il», «Üçüncü il», «Türk ədəbiyyatına ilk qədəm», «Yeni türk əlifbası» və s.
kimi dərs vəsaitləri M.Mahmudbəyova böyük şöhrət gətirmişdir. O, Azərbaycanda böyük
maarifçi, bacarıqlı müəllim, istedadlı metodist və dərslik müəllifi kimi tanıtmışdır. O,
Azərbaycanda kiçik yaşlı məktəblilər üçün dərsliklər yazmaqla məhdudlaşmamışdır.
Həmçinin cəmiyyətin ictimai həyatında fəal iştirak etmiş fəaliyyətinin də genişləndirilməsidir.
Ətrafına bir çox ziyalıları toplayaraq «Rəhbər» adlı məcmuənin təsisçisi və redaktoru
olmuşdur. Məktəblərə lazım olan materialları çap etdirməyə çalışmışdır. Xalqın
maariflənməsiylə yorulmadan məşğul olan görkəmli ziyalılar, elm və mədəniyyət xadimləri,
müəllim və tərbiyəçilər, metodistlər təlim və tərbiyə işinin vəziyyətini yüksəltmək, o
cümlədən ana dilinin tədrisi keyfiyyətini qaldırmaq məqsədi ilə mülahizə və təkliflər irəli
sürmüşlər. Heç də təsadüfü deyildir ki, 1901-ci ildə R. Əfəndiyev «Vəsirətülətrafal» oxu
kitabı yazır. Farscadan tərcümələr, özünün yazdığı şerləri, nağılları bu kitaba yazıb şagirdlərin
ixtiyarına verir. 1902-ci ildə M. Sidqi «Qiraət kitabı» əsərini məktəblərin istifadəsinə təqdim
edir. «Burda insani xüsusiyyətlərin açılmasına aid topladığı materialları verir. A.Səhhət və
M.Mahmudbəyovun birlikdə yazdıqları «Türk dili təlimi üçün üçüncü ilə məxsus qirafət
kitabı (1909), A.Şaiqin «Uşaq Gözlüyü» (1909), F.Köçərlinin «Balalara hədiyyə» (1912),
M.Mahmudbəyovun «Türk əlifbası və ilk qiraət» (1917) və s. əsərlərində bədii oxu
mətnlərinin öyrədilməsi ilə bağlı faydalı tövsiyələr irəli sürülür.

Görkəmli ədiblər, pedaqoqlar və metodistlər. «Dəbistan», «Məktəb» və «Rəhbər»
jurnallarında kiçik hekayə, şer, metodik məqalələrlə çıxış edirlər. Çox çəkmir ki, onların
fəaliyyət bir qədər də genişlənir, nəticə etibarı ilə müəllimlərin stolüstü kitabına çevrilir.
Müəllimlər təlim və tərbiyə işinin müxtəlif aspektlərinə aid onlarda məlumatlar əldə eləyirlər.

Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabı qələbəsindən sonra XX əsrin 20-ci illərindən
Azərbaycanda yeni dövrün başlanğıcı qoyuldu. Təhsil sistemi dərinləşdirildi. Sosialist
ideologiyasına uyğun yeni məzmunlu məktəblər yarandı. Sovet dövlətləri özünün
ideologiyasını təhsil sisteminə yeritməyə başladı. Burada məqsəd rejimin mahiyyətinə uyğun
insanlar yetişdirməkdən ibarət idi. Heç şübhəsiz ki, belə bir şəraitdə ölkədə yaradılan proqram
və dərsliklərdə, pedaqoji ədəbiyyat da yeni şəraitə uyğunlaşdırılmalı və hər şeydən əvvəl onun
metodologiyası əsasında qoyulmalı idi. Belə də oldu.

Sovet rejimi onun gördüyü işlərə nə qədər tənqid olunsa da, onu da qeyd etməliyik ki, bu
çevriliş Azərbaycan həyatında, onun təhsil sistemində böyük sıçrayışlara səbəb oldu. Ölkədə
milli mədəniyyətin inkişafına təkan verildi. İclaslar, yığıncaqlar, müzakirələr, məktəb, radio,
televiziya, kinolektoriya, mətbuat (qəzet və jurnal) səhifələrində elmin. Mədəniyyətin, təhsilin
inkişafına böyük sərmayələr qoyuldu.

Az müddət ərzində savadsızlıq aradan qaldırıldı. Xalqın elmə, mədəniyyətə yiyələnməsi
təxirə salınmaz vəzifə kimi irəli sürüldü. B.Çobanzadə, Q.Ələkbərli, M.Ələkbərov, Ə.Qararlı ,
A.S.Abdullayev, Y.Ş.Kərimov, A.N.Rəhimov və başqaları öz əsərlərində bədii və elmi-
kütləvi materiallar, onların yüksək səviyyədə tədrisi, şagirdlərin nitq və təfəkkürlərinin
inkişafı, dili yüksək mənimsətmə nəticəsində digər fənlərin mənimsənilməsinin təmin
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olunması və s. məsələləri şərh etmişlər.
1926-cı ildə prof. Bəkir Çobanzadənin «Türk dili və ədəbiyyatı üsuli-tədrisi» əsərində oxu

materiallarının tədrisinə xüsusi diqqət yetirilməsini şərh etmişdi. Əsərin məzmununun
dərindən mənimsənilməsində müxtəlif üsullardan istifadənin əhəmiyyətini göstərmişdir.
1930-cu illərdə kompleks proqramların tətbiqi, onlarla işin nəticələrinə dair bir sıra məqalələr
çap olunmuşdur. Həmin məqalələrdə mətnlərin məzmununa aid şəkillərini əhəmiyyəti
vurğulanır. Rus metodik ədəbiyyatından götürülən təcrübələr, metodik müddəa və
mülahizələr də məqalələrdə Azərbaycan pedaqoji ictimaiyyatına çatdırılırdı. Hekayələrin
məzmunundakı az anlaşılan və ya anlaşılmayan sözləri izahı, məzmunu bütöv olduğu kim i
nağıl etmək sual cavablar aparmaq tövsiyə olunurdu. Metodist A.Axundov dərsliklərdəki
mətnlərin mənimsənilməsində nitq inkişafına diqqətin artırılması irəli sürür. Sonra dialoqları
mətnlərin səhnələşdirilməsinə yer ayrılmasını faydalı hesab edir. hekayələr. Nağıllıra plan
tərtibindən söz açır.

Professor A.S.Abdullayev «İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi metodikası» əsərində bədii
materialların xüsusiyyətləri, onların yaradıcıları haqqında yanaşır. Əsərdə «İbtidai siniflərdə
oxu təlimi metodikası» bölməsi ayırmışdı. İlk dəfə oxu təliminin vasitə və yolları haqqında
qısa və konkret fikirlər söyləmiş bu materialları əsasında şagirdlərin nitqin, təfəkkürünün elmi
dünyagörüşünün inkişafı məsələlərinə toxunub. Professor Y.Ş.Kərimovla birlikdə yazdıqları
monoqrafiyada (1968) bədii əsərlərlə elmi əsərlər arasındakı fərqləri, onların xüsusiyyətlərini,
oxu üzrə dərs nümunələri verilir. Oxu texnikası qeyd olunur. Oxunun düzgünlüyü, sürəti,
ifadəliliyi və şüurluluğunu istiqamətində aparılacaq işləə elmi aspektin yanaşılır. Bədii
hekayələrdən obrazlı hisslərin, oyaq poeziya nümunələrinin əzbərlədilməsi bildirilir. Nitq
imkanları baxımından nağıletmənin müxtəlif növlərindən istifadənin zəruriliyi qeyd olunur.
Nağıllarda xalqın həyatından bəhs edən əxlaqi keyfiyyətlərə şagirdlərə çatdırılmasına baxılır.

Bayatılar, atalar sözləri, müdrik kəlamlar konkret və lakonik, sadə dillə verilir. Şagirdlər
həmin materialların oxusu və müəllimin izahı ilə əxlaqi cəhətdən bir çox məsələlərə
yiyələnirlər. Bununla belə atalar sözləri və hikmətli sözlər tədris olunan bədii oxu
materiallarının məzmunu ilə bağlı olduğundan və orada mahiyyətini təsdiq elədiyindən
onların mənimsədilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Odur ki, bu tipli folklor materiallarının
məzmun və ideyasının dəqiqliyi ilə açılışı, onlardakı formaca axtar, məzmunca müxtəlif olan
sözlərin (omonimlərin) təibətinə baxılması zəruridir. Belə materiallar əsasında şagirdlər
xalqın düşüncə və yaşam tərzinə, ruhuna, yiyələnirlər. Bu da nəticə etibarı ilə onların nitq və
təfəkkürünə müsbət mənada təsir göstərir. Bununla belə müəllif bədii materialların
əyaniləşdirilməsinə də diqqət yetirməyin əhəmiyyətinin irəli sürür.

Y.Ş.Kərimovun ibtidai siniflərdə ana dili təlimi sahəsində xidmətləri böyükdür. Onun
fikrincə bədii materiallar şagirdlərin yalnız təbiət və cəmiyyəti öyrənməyə deyil, eyni
zamanda özünü öyrənmə, dərk etmə üzrə də böyük fayda verir. O, oxu materiallarının
öyrədilməsinin vasitə və yollarını da şərh edir.

Professor «İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi» kitabında bədii materialların tədrisinə
xüsusi yer ayırır. O yazır: «Bədii əsərlər uşaqlarda yaradıcı təxəyyülü oyadır, emosional
gücləndirir, bədii zövq tərbiyə edir, doğma ədəbiyyatımıza və dilimizə maraq və məhəbbət
tərbiyə aşılayır. O, şagirdlərin idrak fəaliyyətini inkişaf etdirir… onlarda fikir mübadiləsi, öz
mülahizəsini şərh etmək arzusu yaradır… Bədii materiallara iş prosesində məzmun və
formanın vəhdətdə öyrədilməsi aparıcı prinsiplərdən biridir. Əsərdə nələrin təsvir olunduğunu
bilmək azdır, həm də onun ideyasını, əxlaqını tərifini dərk etmək üçün həmin hadisələrin necə
verildiyini bilmək lazımdır. İbtidai siniflərdə şagirdlər praktik şəkildə bədii forma elementləri
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ilə tanış olurlar. Obraz, dil, kompozisiya, ideya, janr, kateqoriyalar öyrədilmir. «Obraz»
əvəzinə iştirak edən şəxs, «personaj», «ideya» əvəzinə başlıca fikir və s. işlənir. Bunun belə
əsərin təhlili elmi əsasda, əsərlərin əsas qanunauyğunluqları və spesifikasını nəzə almaqla
həyata keçirilir. Əsərin şüurlu, başa düşməsi üçün onun məntiqi, emosional və obrazlı
cəhətlərini vəhdətdə götürülməsi zəruridir.

O sonra fikrini davam etdirərək yazır: «Bir qayda olaraq ibtidai siniflərdə bədii oxunun
aşağıdakı ardıcıllığı gözlənilməlidir; müsahibə-ilkin oxu; müsahibə-təkrar; oxu-müsahibə;
mətnin hissələri üzərində iş və onlara başlıqların verilməsi-müsahibə; oxu və nağıletmə;
yekun müsahibəsi. Beləliklə, dərsdə müsahibə və nağıletmə bilavasitə əsər üzərində işdən çox
yer tutur. halbuki, dərsdə şagirdlərin oxusuna daha çox yer verilmişdir».

Müəlliflərin sonrakı əsərlərində irəli sürülən eksperiment və təcrübi təlim ideyalarını
təsdiqləyir və təqdir edirik. Müəllif bədii əsərin tədrisi xüsusiyyətlərini, oxunun növlərini,
mənimsədilməsini vasitə və yollarını sırf təcrübədən və eksperimetal tədqiqatlardan çıxış
edərək şərh edir. Hekayənin, nağılların, şeirlərin mənimsədilməsi ilə əlaqədar çətinlikləri və
onların aradan qaldırılması metodlarını işləyib hazırlayır. K.D.Uşinskiyə görə, ibtidai
siniflərdə ana dili təliminin mühüm vəzifələrindən biri şagirdlərə bədii oxu vərdişləri oxu
vərdişləri yaratmaqdır. V.A.Flerov bədii oxu dərslərinin təmkinin başlıca prinsiplərini belə
şərh edir «Bizim vəzifəmiz uşaqlara bədii əsəri oxuyub dinləməyi, oxuyub his etməyi…
öyrənməkdir» P.Q.Yeqorova görə: «İnkişafın bu mərhələsində oxucunun təfəkkürü elə bil iki
planda fəaliyyət göstərir: oxunan hekyənin məzmununu dərk olunması planında və sözlərin
oxunması qaydasına yiyələnmə planında. Bunlar bir qayda olaraq heç də həmişə bir-birinə
uyğun gəlmir».

Professor Ş.A.Mikayılov «Elmi-kütləvi materialların izahlı oxusu» əsərində bədii əsərlərlə
elmi kütləvi əsərlik xüsusiyyətlərinə toxunur, onlardan birinin digərindən fərqli cəhətlərini
göstərir və onlar üzərində işin fərqliyinə diqqət yetirir. Ona görə hər iki növdən olan əsərlərin
tədrisində fənlər olduğu kimi oxşar və eyniyyət daşıyan cəhətlər də özünü göstərməkdədir.
Məsələn mətndəki çətin sözləri izahı, plan tərtibi, oxunun növləri hər iki mətndə olsa da, onlar
üzərində işin təşkili, dərsin hansı mərhələsində, hansı ardıcıllıqla aparılması başqadır.

Bir sıra namizədlik dissertasiyalarında problemin tədqiqi jurnalda, bədii materialların
(hekayə, nağıl, şer…) oxusu, onlar əsasında şagirdlərin nitqinin inkişafı, sinifdə və
sinifdənkənar məşğələlərdə şagirdlərlə müstəqil işləmək bacarığının aşılanması… məsələləri
sayəsində maraqlı və faydalı fikirlər söylənmişdir. M.Məmmədov «Qiraət dərsləri ilə əlaqədar
şagirdlər nitqinin inkişaf etdirilməsi yolları» (II sinifdə) bədii əsərlərin oxunması, onların
məzmunun rəngarəng yollarla şagirdlərin nitqini inkişaf etdirməsi şərh olunmuşdur. Müəllif
yeri gəldikcə problemlə bağlı eksperiment və təcrübi təlimdən istifadə edərək cəsarətli
qənaətlərə gəlmişdir.

Ş.Sultanova bədii əsərlərin məzmununun mənimsədilməsi nümunələrini vermişdir. Plan
üzrə işlərin aparılmasını. Oxunan mətnlərin məzmununun əyaniləşdirilməsinin zərurətini qeyd
etmişdir. Ona görə məzmuna tutarlı sualların, düşündürücü tapşırıqların qoyuluşu məzmunu
dərindən mənimsətmənin mühüm şərtlərindəndir. Z.F.Kərimovun namizədlik dissertasiyası
«Qiraət dərslərində şagirdlərin müstəqil işlərini təşkili üzrə işin sisteminə (III sinifdə)» həsr
olunmuşdur. O, problemlə bağlı pedaqoji əsərləri tədqiqat obyektinə çevirmiş, proqram və
dərslikləri, nəzəri fikirləri saf-çürük edərək elmi nəticələrə gəlmişdir. Onun apardığı
eksperimental tədqiqata görə aşağıdakılara diqqət yetirmək zəruridir.

1. Tədris materiallarının məzmununun zənginləşdirilməsi.
2. Materialın müasirliyi.
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3. Materialın dilin sadəliyi.
4. Sinifdə xüsusi situasiyanın yaradılması.
5. Şagirdlərdə söz demək, sual vermək marağının yaradılması.
6. Şagirdlərin sərbəstliyinin və müstəqilliyinə çalışılması.
7. Məzmunun əyaniləşdirilməsi.
Müəllifə görə bu zaman bir sıra məsələlər önəm verilməlidir.
1. Məzmunun şagirdlərin müşahidələri, şəxsi təcrübələri, televiziya vasitələrindən,

kinolardan aldıqları məlumatlarla əlaqələndirilməsi, bunların köməyi ilə onların aldıqları bilik
və bacarıqların dairəsi genişləndirilməli və elmi əsaslar zəminində sistemə salınmalıdır.

2. Mətndəki faktların konkretləşdirilməsi və irəli sürülən ideyanın abstraktlaşdırılması
üçün situasiya yaradılmalıdır.

3. Sözlə təfəkkürdə yaranan obraz, təbiətin konkret obyekti arasındakı əlaqə açılmalıdır.
4. Oxşar və bir-birinə əks olan müxtəlif əşyanın ümumi və fərqli cəhətləri müqayisə

əsasında müəyyənləşdirilməli, obrazın bir neçə əlaqəmi tapılması və ən əsasları ayrılmalıdır
və s.

Prof. A.N.Rəhimovun ibtidai təlim sahəsindəki xidmətləri danışmazdır. O, bir sıra
əsərlərində bədii materialın tədrisi ilə əlaqədar tutarlı fikirlər söyləmişdir. Bədii materialların
tədrisini məqsəd və vəzifələrini şərh etmişdir. Bu sahədəki işlərin nəzəri və didaktik
əsaslarını – nəzəri, psixoloji və pedaqoji cəhətlərini açıqlamışdır:

Emosional-ekspressiv məna çalarlı sözlərin stilistik cəhətdən neytral vahidlərlə müqayisə
etdirilməsi və həmçinin onların mənalarının açılması, yaxud, müəllim tərəfindən izah edilməsi.
Mətndəki antonim, sinonim, omonimlərin seçdirilməsi və onların mənalarının açılması
üzərində işin təşkili, müxtəlif obrazlar, onların hərəkət arasındakı oxşar və bənzər cəhətləri
ifadə edən söz və söz birləşmələrinin seçilməsi və mətnin məzmununa təsirinin
müəyyənləşdirilməsi; müxtəlif mətnlərdə eyni əşyaya epitetlərin müqayisə etdirilməsi və
onların emosional-ekspressiv məna çalarlığının müəllim və ya şagirdlər tərəfindən izahı,
şagirdlərin özlərinə epitet tapdırılması mətnin məzmunu ilə əlaqədar şəkillərin tərtibi və
onlara başlıqların verilməsi, bədii materialın yaradıcı (yığcam, müxtəsər, kitabda oxudu kimi,
öz sözləri ilə, məzmunla bağlı illüstrasiyalarla) nağıl etdirilməsi; dialoqlu mətnlərin mimik və
jelistikulyastik hərəkətlərlə nağıl etdirilməsi, mətnlərin sonunda verilmiş atalar sözlərinin
həmin mətnin məzmunun və ideyasına nə dərəcədə uyğunlaşdırılması, aydınlaşdırılması və
məzmunu ilə bağlı atalar sözlərinin tapdırılması və s.

Müəllif oxu texnikasının (surətli, düzgün, şüurlu və ifadəli) texnikasının təkmilləşdirilməsi,
mətnlərin obrazlı dili üzərində işin təşkili, oxunun və nəqlin müxtəlif növlərindən istifadə,
oxunun ifadəliliyi və onu təmin edən alimlər, bədii mətnlərin öyrədilməsi üzrə dərs
nümunələri sahəsində təcrübi xarakterli işlər aparmışdır. Qənaətləri nəticəsində müəllimlərə
tövsiyələrini çatdırmışdır. Sonralar alim bədii materiallar əsasında I-IV sniflərdə şagirdlərin
şifahi monoloji nitqinin inkişafına aid monoqrafiya çap etdirmişdir. O, bu istiqamətdə
respublikanın müxtəlif zonalarında fəaliyyət göstərən məktəblərini ibtidai siniflərində
eksperiment, təcrübi təlim işləri aparmışdır. Bədii-materiallar əsasında şagirdlərin obrazlı
nitqinin inkişafını araşdıran professor oxu materiallarının dili, üslubi məsələlərinə toxunmuş,
bədii təsvir ifadə vasitələrinin nitqində oynadığı rolu, onlar əsasında aparılan işlərin
metodikasını şərh etmişdir. Konkret dərs nümunələri vermişdir. Apardığı işlərin təlimə
təsirinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricini üzə çıxarmış və pedaqoji ictimaiyyata çatdırmışdır.

Metodik Bəşir Tağıyev «Faktlar materialları əsasında xüsusi tədqiqat aparmış, nağılların,
dastanların, lətifələrin, bayatıların, atalar sözlərinin öyrədilməsi haqqında mülahizələr
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söyləmişdir. Onun gəldiyi qənaətlər inandırıcı və faydalıdır».
O ibtidai siniflərdə müxtəlif xarakterin nağıllar dastanlar və digər folklor nümunələri

əsasında pedaqoq və metodistlərin fikirlərinə istinad etmiş bu sahədəki prinsip və tələbləri
açıqlayaraq verməyə çalışmışdır. Nağıllarda, dastanlarda təsvir olunan xeyir qüvvələrlə şər
qüvvələrin məqsədlərinin, hərəkətlərinin, xarakterlərinin həmçinin onların fəaliyyətlərinin
tutuşdurulmasını, qarşılaşdırılmasını göstərir.

3. Məzmunun nəql zamanı filmlə əlaqələndirilməsi.
4. Filmin nümayişindən və məzmunun oxusundan sonra sual-cavabların aparılması və ya

planın tərtibi və s.»
E.Məmmədov bədii və elmi kütləvi əsərlərin tədrisi ilə əlaqədar prosesə ümumilikdə

yanaşır. Əsərlərin tədrisində əyaniliyin mürəkkəb və çoxcəhətliliyini göstərir. Onun
mülahizələrinə görə əyani dərsdə bir sıra məsələlərə diqqət yetirilməlidir.

1) Məzmunla bağlı şəkillərdən istifadə olunmalıdır.
2) Əyanilikdən dərsin müxtəlif mərhələlərində gülüşündə sorğu prosesində,

ümumiləşdirmədə, yekunlaşdırmada istifadə edilməlidir.
3) Oxu materiallarının məzmunu şəkillər əsasında danışdırılmalıdır. Müəllifə görə bu

zaman müşkün qədər şagirdlər oxu materialları ilə həyat həqiqətləri arasında əlaqələr
yaratmağı bacarmalıdır. Belə olarsa, şagirdlərin düşünmə, söz demə, fikir söyləməyə
qabiliyyətləri yüksəlir, təşəbbüskarlıqları artar.

S.Rəhimovanın oxu materiallarının əsasında müqayisə priyomlarından istifadə edərək
şagirdlərin nitqinin inkişafına həsr olunan monoqrafiyasında məzmunun mənimsədilməsi
nöqteyi-nəzərindən yüksək dəyərləndirilməlidir. O, bədii əsərlərdə obrazların müqayisəli
xarakterlərinin tərtibindən və bu sahədəki işlərin məzmununu dərindən mənimsədilməsinə,
əsərin başlıca qayəsinin açılmasına və şagirdlərin nitq və təfəkkürünə təsirini göstərir. Onun
fikrincə bədii oxu dərslərində iki cəhətə diqqət yetirilməlidir, bir birinə ciddi olan obrazların
müqayisəli xarakteristikasına, ziddi obrazların müqayisəli xarakteristikasına. Bu işlər ayrı-ayrı
obrazların aydın, konkret və geniş təhlilini verdiyi kimi onların daha möhkəm və dərindən
mənimsənilməsinə. Uzun müddət yadda qalmasının xidmət edir… Məzmuna uyğun formanın
(söz, ifadə və cümlələrin) dəqiq müəyyənləşdirilməsi mətnin mənimsənilməsində başlıca
şərtdir. Oxu materialları informasiya mənbəyidir. Təcrübə göstərir ki, elmi-kütləvi mətnlər
üzərində bədii mətnlər üzərində işin cəhətləri əsaslı şəkildə bir-birlərindən fərqlənir.
S.Rəhimovanın fikrincə, bədii oxu materiallarında təsvir olunan məzmun və məzmunu ifadə
edəcək sözlər, cümlələr şagirdlərə hazır şəkildə təqdim olunur. Onlar məzmunu təhlil-tərkib
edərək, onu öz ifadə formasında ifadəli və məntiqi ardıcıllıqla şərh etməlidirlər. Bunun üçün
mətnin məzmununu mürəkkəbləşdirilməsinə, şagirdlərin yaş və bilik səviyyəsinə
uyğunluğuna, mümkün qədər əyaniləşdirilməsinə diqqət yetirilməlidir.

Pedaqoji ədəbiyyatın təhlili bizə belə qənaətə gəlməyə imkan verdi ki, Rusiyada aparılan
tədqiqatlar bədii materialların məzmunun dərindən mənimsənilməsi üçün müəyyən ideyaların
verir. Həmin ideyalar Azərbaycan metodist və pedaqoq alimlərin də diqqətini cəlb edir.

Bir çox əsərlər ibtidai siniflərdə elmi-kütləvi materialların tədrisinə həsr olunmuşdur. Belə
ki, K.Məmmədova «İbtidai siniflərdə diyarşünaslıq materialları ilə əlaqədar ekskursiyaların
təşkilində diyarşünaslıq, Ə.Əsədov və «S.Tağıyevin coğrafi anlayışların yaradılması»,
Ə.Əsədov və B.Əfəndiyevanın «II sinifdə təbiətə ekskursiyalar, ekskursiyalara hazırlıq. Onun
təşkilinə verilən tələblər və s. məsələlər tədqiq olunmuşdur. Bu əsərlərin hər birində bədii
materialların mənimsənilməsi ilə əlaqədar fikirlər söylənmişdir və müəllimlər onların
ideyalarından, nəticə və təkliflərindən faydalana bilər. Onu da qeyd etməliyik ki, bu sahədə
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fundamental əsər S.A.Rəhimovanın «İbtidai siniflərdə elmi-kütləvi materialların tədrisinin
vasitə və yolları» namizədlik dissertasiyası hesab olunmalıdır.

Müəllif bədii materiallarla elmi kütləvi materialların məzmununda xeyli fərqlər vardır.
Elmi-kütləvi materiallarda hər şeydən əvvəl mövzunun müəyyənliyi olur. Hər hansı hərəkət
və təbiəti predmetlər, əmək prosesləri, ictimai həyat təbiət və cəmiyyətdə gedən dəyişmələr
elmi-kütləvi mətnlərdə öz əksini tapır. Bu xarakterli mətnlərdə cümlənin sintaktik quruluşu
ciddi olmaqla sözlər dəqiq işlənir, elmi terminlərdən istifadə olunur. Bədii əsərlərdə şagirdlər
öz təsəvvürlərini şeylər arasındakı əlaqə kimi qəbul edir. bədii əsərdə bilik elementləri yoxdur,
sadəcə onlarda elmi məlumatlar verilir. Hekayə, nağıl, dastan, təmsil, tapmaca, şer və atalar
sözləri bədii materiallar olmaqla tərbiyəvi vəzifələrin və nitq inkişafının məsələlərini həyata
keçirilməsinə xidmət edir.

N. Orucəliyev ibtidai siniflərdə tədris filmlərindən istifadə əsərində bədii materiallarının
tədrisində tədris filmlərindən istifadənin böyük əhəmiyyətindən bəhs edərək yazırdı: «Tədris
filmlərindən üç yola istifadə etmək olar:

1. Filmin mətnin oxunmasından əvvəl nümayişi.
2. Oxudan sonra nümayiş.
3. Məzmunun nümayiş olunan film əsasında fərqi.
N. İsmayılzadə və E.Məmmədov Orucəliyevin fikirlərini inkişaf etdirərək qeyd edirlər:
1. Mətnin tədrisində əvvəl mətnin nümayişi.
Mətnin tədrisi prosesindən sonra mətnin nümayiş etmişdir. Bunun nəticəsidir ki, oxu

təliminin bir çox istiqamətləri respublikamızda araşdırılmış, səpəli olsa da, bədii materialların
mənimsənilməsi ilə bağlı fikir və mülahizələr söylənmişdir.

Lakin o söylənilənləri Azərbaycan məktəbləri üçün ilk addım hesab etmək olar. bizim
tədqiqinə girişdiyimiz problemin nəzəri və təcrübi əsaslı şəkildə araşdırılması tədqiqat
obyektinə çevrilmişdir. Onu da qeyd edək ki, tədqiqatın gedişində əvvəl söylənilən ideyalara
əsaslanmışıq.

Məqalənin aktuallığı. Pedaqoji ədəbiyyatda problemin qoyuluşu daim diqqət mərkəzində
olan məsələlərdəndir. Mövzunun bir daha geniş araşdırılması problemin aktuallığından irəli
gəlir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, problem həm nəzəri, həm də
təcrübi cəhətdən araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Постановка проблемы в педагогической литературе

Резюме

В статье обсуждается задачи по постановке проблемы в педагогической литературе.
Одновременно рассмотрена проблема с теоретической и практической стороны.

S. Ragimova

The stagihg of problem in pedagogical literature

Summary

İt has been analysed the staging of the problem in pedagogical literature in this article.
Mean while, the problem has been wears hed from both the orietical and practical points of
wiere.
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Hazırda ölkəmizdə hüquqi mədəniyyət və demokratik düşüncə formalaşdığı bir məqamda,
milli mənəvi dəyərlərin lazım olduğu bir məqamda, gənc nəslin vətəndaşlıq tərbiyəsi
zəminində milli və ümumbəşəri keyfiyyətlərin mənimsənilməsi məsələləri daha böyük
aktuallıq kəsb edir.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin demişdir: “Hər bir insan ilk növbədə anasını,
vətənini, torpağını, millətini sevməli və bu hisslərlə yaşamalıdır.

Vətəndaşlıq — şəxsin müəyyən dövlətə mənsubiyyəti və bunun nəticəsində həmin
dövlətin qanunvericiliyinin müəyyən etdiyi hüquq və vəzifələrin ona şamil edilməsidir.

Vətəndaşlıq vətənə bağlılıq, vətənsevərlik, vətən yolunda malından və canından
keçməkdir. Vətəndaşlıq hissi mənəvi təmizliyin başlıca xüsusiyyəti olub, çoxşaxəli mənəvi
keyfiyyətlərin daşıyıcısıdır. Belə yüksək mənəvi keyfiyyətin insanlara, yeniyetmələrə
aşılanması zəruri və vacibdir. Elmi qənaətə görə “vətəndaşlıq” — insan və dövlətin qarşılıqlı
öhdəliklərində ifadə olunan davamlı siyasi-hüquqi münasibətləri, bağlılığı deməkdir.
“Vətəndaşlıq” bu cür imkanları olmayan digər insanlarla müqayisədə müəyyən hüquqlara və
vəzifələrə malik olmaq deməkdir.

Vətəndaşlıq tərbiyəsini sistemli şəkildə həyata keçirmək üçün insan həyatının bütün
mərhələlərində vətəndaşlıq tərbiyəsini aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar.

a) Vətəndaşlıq hissi vətənpərvərliyin yüksək təzahür formasıdır.
b) Vətəndaş olmaq — vətənin güclü dövlətə çevrilməsinə töhfə verməkdir.
c) Vətəndaşlıq hissi mənəvi təmizliyin başlıca mənbəyidir.
Vətəndaşlıq tərbiyəsi Heydər Əliyev irsinin əsasını təşkil edir. Vətəndaşlıq tərbiyəsinin

məzmununda xalqımızın zəngin tarixinin, mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, milli dəyərlərinin
öyrənilməsi mühüm yerlərdən birini tutur.

Hazırkı dövrdə ailənin, məktəbin, ictimaiyyətin qarşısında duran vəzifələrdən ən önəmlisi
əsl vətəndaş yetişdirməkdən ibarətdir. Buna ən dəyərli mənbə H.Əliyev irsindən
bəhrələnməkdir.

XX əsrin böyük tarixi şəxsiyyətlərindən biri olmuş Heydər Əlirza oğlu Əliyevin bizə
miras qoyduğu irsin təhlil edilib öyrənilməsi, ondan düzgün nəticələr çıxarılması, təbliğ və
tətbiq edilməsi gənclərimizin vətəndaşlıq tərbiyəsində böyük rol oynayır. Ümummilli lider
çıxış, məruzə və nitqlərində Azərbaycanda elm, təhsil və mədəniyyət, Azərbaycan dilinə,
yeniyetmələrin vətəndaşlıq tərbiyəsinə qayğı mühüm yer tutur. Heydər Əliyevin şəxsi
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nümunəsi xalqına, elinə, vətəninə, dövlətinə əsl sədaqətlilik öyrədir. Heydər Əliyev irsi
öyrədir ki, hər bir azərbaycanlı öz doğma torpağını, Azərbaycan respublikasını qorumalı və
göz bəbəyi kimi saxlamalıdır. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası üçün vətənpərvər
insanın mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnməsində özünü vətən torpağının bir zərrəsi sayan
gənclərin tərbiyə edilib yetişdirilməsində müəllimə, onun şəxsiyyətinə yüksək qiymət
vermişdir.

İlk dəfə olaraq Heydər Əliyev dövlətin siyasi, iqtisadi, milli və mənəvi inkişaf yollarını
müəyyənləşdirərkən şəxsiyyətdə vətəndaşlıq tərbiyəsinin mühüm rolunu göstərmişdir. Məhz
Heydər Əliyev insanın kamillik ölçüsünü onun yüksək mənəviyyata malik insan — vətəndaş
olması ilə səciyyələndirmişdir.

Heydər Əliyev irsində insanın insana, insanın Vətənə xalqına dövlətinə olan sədaqəti
mühüm yer tutur. Dahi şəxsiyyət böyüyən nəslin bir vətəndaş kimi, şəxsiyyət kimi
formalaşmasında əqli, əxlaqi, fiziki, mənəvi tərbiyənin vəhdətini əsas götürür, vətəndaşlıq
tərbiyəsinə önəm verirdi. Heydər Əliyev gənclərin vətəndaş kimi təşəkkülündə,
vətənpərvərlik tərbiyəsində məktəbin və ailənin birgə işinin böyük rol oynadığını qeyd edirdi.
Heydər Əliyevin zəngin irsindən bəhrələnmək həm də vətənə, orduya mərd, sədaqətli,
yenilməz gəncləri hazırlamaq, XXI əsrin layiqli qurucularını yetişdirmək deməkdir.

Ulu öndər qeyd edirdi ki, müstəqil ölkə vətəndaşının cəmiyyətdə faydalılığını təmin edən
keyfiyyətlər sırasına daxildir: müstəqil dövlətin vətəndaşı olmaq duyğusu, azadlıqdan zövq
almaq və onu qorumaq hissini, ölkəyə insanlara gərəkli olmaq təşəbbüsünü, milli bəşəri
dəyərləri əsas götürürdü.

Azərbaycan xalqının müdrik oğlu dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin irsi gənclərə
yurdsevərlik, yüksək vətəndaşlıq hissi, dövlətimizə və onun atributlarına hörmət və rəğbəti,
ana dilimizə, xalqımıza, mədəniyyətimizə, vətənimizə məhəbbət duyğusu, milli iftixar hissi
aşılayır. Ulu öndərimizin ideyalarını əsas götürərək müasir dövrdə uşaq və gənclərin
vətəndaşlıq tərbiyəsi sisteminin hüquqi əsası formalaşdırılmalıdır.

Heydər Əliyev azərbaycançılıq anlayışının müəllifidir. Ulu öndər Azərbaycanı sevməyi
azərbaycançılıq hissini özündə cəm etmək kimi qiymətləndirir və azərbaycançılığı ideologiya
hesab edirdi. Heydər Əliyev azərbaycançılığı vətəndaşlıq tərbiyəsinin tərkib hissəsi hesab
edirdi. Dahi şəxsiyyət vətəndaşlıq məsələsini konkretləşdirərək xalqını sevən, tarixini bilən,
milli soykökünə bağlı olan insanları əsl vətəndaş adlandırırdı. Heydər Əliyevin fikrincə, əsl
Azərbaycanlı olmaq elə vətəndaş olmaq deməkdir. Heydər Əliyev fəxrlə deyirdi: “Hər bir
insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu
gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam”. Azərbaycan dövləti bizim milli varlığımızın,
birliyimizin, dinc və firavan həyatımızın təmin edilməsinin, hər kəsin hüquq və azadlılarının
qorunmasının yeganə, etibarlı vasitəsidir.

Vətəndaşlıq tərbiyəsi müasir dövrdə xüsusilə vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün böyüyən
nəsildə vətəndaşlıq hissini inkişaf etdirmək, onlarda öz ölkəsinin inkişafını, doğma yurdunun
sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etmək tərkib, tərbiyənin hissəsinə çevrilməlidir. Artıq
bu gün müstəqil Respublikamızın inkişafı ilk növbədə böyüyən nəslin təlim-tərbiyə işinin
düzgün təşkilindən, vətəndaşlıq hazırlığından asılıdır. Əsl vətəndaş dedikdə bilavasitə vətənə,
dövlətə gərəkli fəaliyyəti ilə xidmət edən, böyük mənəvi keyfiyyətlərə malik olan insan
nəzərdə tutulur.

Məqalənin aktuallığı. Məqalə də böyüyən nəslin vətəndaşlıq tərbiyəsini inkişaf
etdirərkən Heydər Əliyev irsindən istifadə etmək məsələləri öz əksini tapmışdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Heydər Əliyev irsinə müraciət şəxsiyyətin
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formalaşdırılması üçün vətəndaş tərbiyəsində əvəzsiz mənbə ola bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən müəllimlər, magistrant və tələbələr

faydalana bilər.
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Г. Гусейнзаде

Вопрос гражданства в Гейдара Алиева

Резюме

Чувство гражданства как источник моральной чистоты, имеет многосторонные
качества. Oбучение гражданства составляет основу наследства Г.Алиева.
Использование этого богатого наследства означает воспитание непобедимой молодежи
для страны и армии, и достойных создателей XXI века. Г.Алиев считал, что
гражданство Азербайджана является неотемлемой частью воспитания гражданства. Он
принимал вакраса гражданства как любовь к народу, знание родной истории,
посвящение национальным корням.

G. Huseynzade

The guestions of citizenship in the Heydar Aliyev’s heritage

Summary

The feeling of citizenship as a source of moral purity has a multilateral moral qualities.The
education of citizenship comprises the basics of H.Aliyev heritage. Using his rich heritage
means up — bringing victorious youth for motherland and army, and maturing worthy
creators of the XXI century. H.Aliyev considered Azerbaijan citizenship to be an integral part
of citizenship up — bringing. He admitted the guestion of citizenship as loving people,
knowing own history, being devoted to national root.
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Türkiyədə təhsil və pedaqoji fikir tarixinin Azərbaycanda öyrənilməsində iki
mərhələni xüsusi olaraq qeyd etmək olar: 1) XX əsrin əvvəllərindən 20-ci illərin axırına kimi;
2) XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən indiyə kimi. Hər iki mərhə tarix baxımından o qədər
də böyük olmasa da, türk təhsil və pedaqoji fikir tarixinin Azərbaycanda tədqiqi və təbliği
sahəsində xeyli işlər görülmüşdür. Birinci mərhələdə Azərbaycan Demokratik Respublikası
Hökumətinin dəvəti ilə Azərbaycana gələn türk alim və mütəfəkkirləri bu sahədə fəal
olmuşlar.

Onlar türk təhsil və pedaqoji fikir tarixi ilə bağlı kitab və kitabçalar, dərs vəsaitləri, irili-
xırdalı onlarla məqalələr yazmış, öz ideyalarını müəllim kadrları hazırlığını həyata keçirən ali
və orta ixtisas pedaqoji məktəblərində mühazirə və praktik məşğələlərdə təbliğ etmişlər. Bu
istiqamətli işlərdə Xəlil Fikrət, Əhməd Cövdət, Nazim Hikmət, M.Tofik, İsmayıl
Hikmət, Mühiddin Birğen və başqaları daha fəal olmuşdur. Azərbaycan Maarif
Komissarlığında, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda (indiki ADPU), Bakı Dövlət
Darülfünunda (indiki BDU) çalışan Mühiddin Birgenin (1885-1959) qeyri-marksist mövqedə
duran türk pedaqoqlarının təhsil-tərbiyə ilə bağlı ideyalarının Azərbaycanda yayılmasında
mühüm xidmətləri olmuşdur. İsmayıl Hikmət (1889-1967) Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda
(indiki ADPU), Bakı Dövlət Darülfünunda (indiki BDU), Bakı Teatr Məktəbində müəllim,
BDU-nun ədəbiyyat fakültəsində dekan vəzifəsində işləyib. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi ilə
bağlı doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. Bakıda 4 hissədən ibarət “Türk ədəbiyyatı
tarixi”nin (1925) nəşrinə nail olub.

Türk təhsil və pedaqoji fikir tarixinin Azərbaycanda sistemli öyrədilməsində Xəlil Fikrətin
mühüm rolu olub. O, ali və orta ixtisas pedaqoji təhsil müəssisələrində müəllimlik edib,
pedaqogika tarixindən mühazirələr oxuyub, Bakıda iki hissəlik “Tərbiyə və tədris tarixi”
kitabının [1] nəşrinə nail olub. Onun bu kitabı 30-cu illərin axırlarına kimi Azərbaycanın
pedaqoji kadr hazırlığını həyata keçirən ali və orta ixtisas pedaqoji məktəblərində dərslik kimi
istifadə olunmuşdur. Azərbaycanın ali və orta ixtisas pedaqoji məktəblərində psixologiya
müəllimi işləmiş Mühiddinin “Psixologiya” dərsliyi 20-30-cu illərdə müəllim və tələbələrin
istafadə etdikləri ən dəyərli mənbələrdən biri olmuşdur.

XX əsrin 40-80-ci illərində Azərbaycanda nə elmi-pedaqoji ədəbiyyatda, nə də
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mətbuatında belə bir kitabın olub-olması haqqında heç nə yazılmamışdır. İlkin təşəbbüs kimi
Həsən Bayramovun namizədlik [2], Fərrux Rüstəmovun [3] doktorluq dissertasiyasında
Xəlil Fikrətin adı çəkilmiş, pedaqogika tarixi sahəsində gördüyü işlər təqdir edilmişdir. Son
illərdə Azərbaycan pedaqoji elminin inkişafında Xəlil Fikrətin rolu ilə
bağlı F.Rüstəmovun [4] və N. Nəsrəddinovun [5] maraqlı məqalələri nəşr olunmuşdur.

Bu istiqamətli yazılar Azərbaycan-Türkiyə pedaqoji əlaqələrini öyrənmək baxımından
əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyə təhsil və pedaqoji fikir tarixinin Azərbaycanda öyrənilməsi və
təbliği baxımından ikinci mərhələ (XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən indiyə kimi) daha
məhsuldar və çoxşaxəlidir. Türk xalqının min illər boyu yaratdığı mənəvi mədəniyyətin,
təhsil-tərbiyə ənənələrinin Azərbaycanda tədqiqi və təbliğində F.Seyidovun “Türk xalqlarının
tərbiyə və məktəb tarixinə dair” [6], F.Rüstəmovun “Şərqdə pedaqogika tarixi” [7], “Yeni
dövrün pedaqogika tarixi” [8], “Ən yeni dövrün pedaqogika tarixi” [9], “Pedaqogika tarixi”
[10], Kərim Məmmədovun “Şərq pedaqoji fikir tarixindən” [11], R. Hüseynzadənin ”Qədim
və erkən orta əsrlərdə Azərbaycanda tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir tarixi” [12] adlı dərslik və
dərs vəsaitləri, Könül Abdürrəhimovanın “Mustafa Kamal Atatürkün maarifçilik ideyaları və
pedaqoji kolleclərdə onlardan istifadə üzrə işin sistemi” [13] mövzusunda pedaqogika üzrə
fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya əhəmiyyətli rol
oynamışdır. Burada bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Türkiyədə türk xalqlarının
təhsil və pedaqoji fikir tarixi ilə bağlı tədqiqatlardan fərqli olaraq Azərbaycanda türk təhsil və
pedaqoji fikir tarixinin araşdırılmasında bir sistemlilik var. Türkiyədə daha çox ümumtürk
pedaqoji fikrinin və Türkiyə ərazisində yaşayan türklərin təhsil və pedaqoji fikir tarixi
araşdırılmışdır. Dr.prof. İsmayıl Guvenin 2014-cü ildə Ankarada nəşr edilən “Türk egitim
tarixi” kitabındakı bölmələrə diqqət yetirsək bunun əyani şahidi olaraq: qədim türklərdə
tərbiyə, səlcuqlarda tərbiyə və öyrətmə, Osmanlı dövlətində təhsil-tərbiyə, Cümhuriyyət
dövründə təhsil-tərbiyə. Dr.prof.Yəhya Akyüzün 2012-ci ildə Ankarada çap etdirdiyi “Türk
egitim tarixi” kitabının 22-ci nəşrindəki bölmələri də müqayisə etsək eyni mənzərənin şahidi
olarıq. Bölmələrə diqqət yetirsək: islamaqədərki dövrdə türklərdə (hunlar, göytürklər,
uyğurlar) tərbiyə, Mərkəzi Asiya türklərində tərbiyə, səlcuqlarda tərbiyə, Anadolu türklərində
tərbiyə, Osmanlı türklərində tərbiyə, tənzimat dövründə tərbiyə, məşrutə və qurtuluş
dönəmində tərbiyə, Türkiyə Cümhuriyyətində təhsil. Azərbaycanlı tədqiqatçılar milli məktəb
və pedaqoji fikir tarixinin araşdırılmasına hansı mövqedən yanaşırlarsa, həmin metodologiya
ilə də ümumtürk pedaqoji fikrini və təhsil-tərbiyə mədəniyyətini araşdırırlar. Azərbaycanda
dünya türklərinin təhsil və pedaqoji fikir tarixinin öyrənilməsinə kompleks yanaşma
mövcuddur. Türkiyədə Krım, Volqaboyu, Ural, Sibir türklərinin təhsil və pedaqoji
fikir tarixi, ümumiyyətlə öyrənilməyib. Halbuki, Rusiya türklərinin təhsil-tərbiyə ənənələri
Türkiyə ilə sıx bağlı olmuşdur. Türk tarixçiləri Rusiya müsəlmanlarının qurultaylarından bəhs
etsələr də, pedaqogika tarixçiləri bu məsələyə ümumiyyətlə toxunmamışdılar. Məlumdur ki,
Rusiyada üsuli-cədid hərəkatı İsmayıl bəy Qaspralının adı ilə bağlıdır. Onun “Dildə, fikirdə,
işdə birlik” ideyası Rusiya türkləri arasında maarifçiliyin, milli mədəniyyət quruculuğunun,
mütərəqqi pedaqoji baxışların yayılmasında mühüm rol oynamışdır. Üsuli-cədid
məktəblərinin meydana gəlməsi yeni dövrün pedaqoji təfəkkürünün məktəb təcrübəsində
təsdiqi idi. O, maarifi, müasir elmlərə yiyələnməyi və özünüdərki türk millətinin nicat yolu
hesab edirdi. İsmayıl bəy Qaspralı türklərin bir millət olduğunu və onları bir dil ətrafında
birləşdirilməli fikrini irəli sürürdü. “Asiya və Avropanın bir qismində sakin böyük bir
millət — türk-tatar milləti vardır. Bu millət parça-parça, dağınıq, zəif, digər millətlərə
nisbətən elm və maarifcə, sərvət və mədəniyyətcə pək geridə qalmışdır. Böylə davam edərsə,
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tənazüyi-baxa qanuni-təbisi mövcibincə məhv olacaq, başqa millətlər tərəfindən
unudulacaqdır”. Görkəmli filoloq-alim A.Kənkərli yazırdı ki, İsmayıl bəy Rusiyanın
məkanında və Osmanlı imperatorluğunda mədəni türkilik hərəkatının ən böyük ideoloqu
olmaqla bərabər, həm də türk birliyinin meydana gətirilməsi üçün çalışan ən böyük şəxsiyyət
idi. İ.Qaspralı bitkin təhsil-tərbiyə sisteminə malikdir. O, “Uşağın müəllimi”, “Türk
müntəxəbatı”, “Müəllimə rəhbərlik”, “Ölkəşünaslıq”, “Şərqdə və Qərbdə əxlaq qaydaları”
dərsliklərinin müəllifidir. Ömrünün sonuna kimi Çar hökumətinin bütün müqavimətlərinə
baxmayaraq, “Tərcuman” qəzetində dildə və fikirdə birlik ideyasını təbliğ etmişdir. Amma
nədənsə, Yeni və Ən yeni dövrlərdə nə Rusiya türklərinin, nə də Azərbaycan, qazax, qırğız,
özbək türklərinin təhsil-tərbiyə və pedaqoli fikir tarixinin inkişaf istiqamətləri türk
araşdırıcılarının tədqiqat predmetinə çevrilməyib. Türk araşdırıcılarının təhsil və pedaqoji
fikrir tarixi ilə bağlı əsərlərinin müqayisəli araşdırılması nəticəsində məlum olmuşdur ki,
Azərbaycan təhsil və pedaqoji fikir tarixinin Türkiyədə öyrənilməsinə ciddi maraq yoxdur.
Orta əsrlərədək ümümtürk pedaqoji fikrinin ayrılmaz bir hissəsi olan Azərbaycan təhsil və
pedaqoji fikir tarixi zəngin ənənələrə malikdir.

Azərbaycanda türk pedaqoji fikir tarixi ilə bağlı tədqiqatlarda aşağıdakı istiqamətlər
üstünlük təşkil edir: 1) ümumtürk pedaqoji fikrinin tədqiqi; 2) Krım, Volqaboyu, Ural, Sibir,
Uzaq Şərq türklərinin pedaqoji fikrinin tədqiqi; 3) Mərkəzi Asiya və Qazaxstan türklərinin
təhsil və pedaqoji fikir tarixinin tədqiqi; 4) Cənubi Qafqaz türklərinin təhsil və pedaqoji fikir
tarixinin tədqiqi; 5) Türkiyədə təhsil və pedaqoji fikir tarixinin tədqiqi.

Türkiyədə təhsil və pedaqoji fikir tarixinin sistemli tədqiqi və tədrisi
sahəsində Azərbaycanda diqqətəlayiq işlər görülmüşdür. Türkiyə türklərinin böyüyən nəslin
təhsil-tərbiyəsi ilə bağlı ideyalarının mühüm bir hissəsi ümumtürk pedaqoji fikri kontekstində
öyrənilmişdir. XIX əsr Türkiyə tarixində mühüm bir dövrdür. Bu dövrdə baş verən ictimai-
siyasi hadisələr, rus-türk müharibəsində türklərin məğlubiyyəti ölkədə dünyəvi təhsilin
gücləndirilməsini tələb edirdi. Bu səbəbdən də təhsilin məzmununda ciddi dəyişiklik baş verdi.
Hərbi sənət məktəbləri açıldı, ən yaxşı zabitlər Avropaya oxumağa göndərildi, xarici dillərdə
olan zəruri kitablar türk dilinə tərcümə edildi. Tənzimat dövründə köklü təhsil islahatları
aparıldı. Məktəblərin üç yeni tipi yaradıldı: 1) rüşdiyyə; 2) edadiyyə; 3) sultaniyyə. Bu illərdə
“Orta təhsil haqqında Ordonans” qəbul edilmiş, universitet və kolleclər açılmış, yeni təhsil
sistemi formalaşdırılmışdı. Bu məsələləri sistemli şəkildə araşdıran F.Rüstəmovun elmi
qənaətinə görə, bu dövrdə Türkiyədə maarifçiliyin inkişafında “Osmanlı maarif cəmiyyəti” və
“Kitab cəmiyyəti” adlı təşkilatların, Ziya Paşanın, Əbuziyya Tofiqin, Əli Suavinin mühüm
xidmətləri olmuşdur. Tənzimat dövründə Avropa ənənələri əsasında işləyən yeni məktəblər
yaratmaq və müəllim kadrları hazırlamaq mümkün oldu. Türk dili tədris dili kimi qəbul
edildi [10,520]. Araşdırmalarda tənzimat dövründə çoxsaylı xalqlardan Osmanlı milləti və
yaxud da müsəlman milləti yaratmaq ideyaları təhlil olunmuş, bu məqsədlə təhsilin
məzmununda aparılan dəyişikliklər səciyyələndirilmişdir. XX əsrin 20-90-cı illərində
Türkiyədə təhsil və pedaqoji fikrin inkişafının mühüm istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
tədqiqatlarda mühüm yer tutmuşdur [10; 13]. Məlumdur ki, Türkiyənin ictimai-siyasi, elmi-
mədəni və təhsil həyatının mühüm bir mərhələsi Mustafa Kamal Atatürkün adı və yorulmaz
fəaliyyəti ilə bağlıdır. Onu qeyd edim ki, Azərbaycanda Mustafa Kamal Atatürkə çox böyük
ehtiram var. Onun haqqında tarixçilər, filosoflar, ədəbiyyatşünaslar, şairlər kifayət qədər
əsərlər yaratmış, şəninə mahnılar bəstələnmişdir. Pedaqoq alimlər də onun irsinə müraciət
etmiş, milli maarifin inkişafında müəllimlərin rolu, qadın təhsili, mədəniyyət və elm, əlifba
və dil məsələləri, böyüyən nəslin milli-mənəvi dəyərlər əsasında təhsil-tərbiyəsi haqqında
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fikirlərini sistemləşdirmiş, Türkiyədə dünyəvi təhsil sisteminin formalaşmasındakı
xidmətlərini önə çəkmişlər. Mustafa Kamal Atatürkün həyatı və dövlətçilik fəaliyyəti ilə
yanaşı pedaqoq alimlər onun milli maarifin inkişafındakı xidmətlərini də ətraflı araşdırmışlar.
Tanınmış pedaqoq alim, yazıçı, professor Akif Abbasov Atatürk haqqında roman,
silsilə hekayələr, pyes və elmi məqalələr yazmışdır. Onun 2007-ci ildə 2 kitabdan ibarət
“Atatürk haqqında hekayələr,” “Atatürk” pyesi (həmin pyes 2015-ci ildə Ankarada türk
dilində nəşr olunmuşdur), 2011-ci ildə isə “Samsundan başlanan yol” romanı nəşr
olunmuşdur.

F.Rüstəmovun “Ən yeni dövrün pedaqogika tarixi” [9] dərs vəsaitində Atatürkün milli
təhsil quruculuğu və milli tərbiyə sahəsində gördüyü möhtəşəm işlər araşdırılmış, gələcək
müəllimlərə öyrədilməsi planlaşdırılmışdır. Müasir Türkiyədə pedaqoji fikrin inkişafının
təməl prinsipini Atatürkün təhsil-tərbiyə, elm və maarif haqqında nəzəri fikirləri təşkil edir ki,
bunlar da azərbaycanlı tədqiqatçılar tərəfindən sistemli şəkildə öyrənilmişdir. 40-80-ci illərdə
Türkiyədə xalq maarifinin modernləşdirilməsi, sxolastik təhsildən sosial yönümlü məktəbə
keçməyi zəruri edən şərtlərin müəyyənləşdirilməsi, təhsilin məzmunun əsaslı şəkildə
yeniləşdirilməsi, təhsildə türk-islam sintezinin yaradılması, fasiləsiz səkkizillik təhsilə keçid
və s. məsələlər də tədqiqatlarda aparıcı istiqamətlərdən birini təşkil etmişdir.

Türkiyədə təhsil və pedaqoji fikir tarixinin ayrı-ayrı problemləri ilə bağlı Azərbaycanda
dissertasiya müdafiə edən türk tədqiqatçıları ilə yanaşı azərbaycanlı araşdırmaçılar da
dissertasiya yazmışlar. Bu baxımdan Könül Abdurrəhimovanın “Mustafa Kamal Atatürkün
maarifçilik ideyaları və pedaqoji kolleclərdə onlardan istifadə üzrə işin sistemi” [13] adlı
dissertasiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dissertasiyanın birinci fəslində Mustafa Kamal
Atatürkün həyatı və maarifçilik fəaliyyəti araşdırılmış, onun milli azadlıq hərəkatında,
mədəni inqilabın uğurla həyata keçirilməsində yeri və rolu müəyyənləşdirilmiş, təlim, tərbiyə
və təhsilə dair fikirlərindən istifadə etməklə tələbələrin tərbiyə olunma imkanları üzə
çıxarılmış, türk əlifbasının islahatı və ana dilinin fəal işlədilməsi, mənəvi keyfiyyətlərin
inkişaf etdirilməsi, qadın azadlığı və qızların təhsilə cəlb edilməsi sahəsindəki fəaliyyəti
sistemləşdirilmiş, problemlə bağlı mövcud ədəbiyyat araşdırılmışdır. Dissertasiyanın ikinci
fəslində Atatürkün təhsil, təlim və tərbiyəyə dair fikirlərindən kolleclərdə istifadə üzrə işin
imkanları və yolları müəyyənləşdirilmiş, Azərbaycanda Atatürk irsinin, Atatürkün həyat və
fəaliyyətinin, ideyalarının, Türkiyə Respublikasının dövlətçilik təcrübəsinin öyrənilməsinin
vacibliyi əsaslandırılmış, təlim prosesində və sinifdənxaric tədbirlər zamanı Mustafa Kamal
Atatürkün irsinin öyrənilməsinin təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti üzə çıxarılmışdır. Mustafa Kamal
Atatürk Türkiyə Respublikasının ilk illərində — ötən əsrin 40-cı illərinə qədər təhsil
təşkilatçısı, təhsilin inkişaf etdirilməsi, dünyəvi təhsilin tətbiqi tərəfdarı, türk inqilablarının
müəllifi və ilhamçısı, milli əxlaq və milli hegemonluq sahəsində ardıcıl mübarizə aparan,
türk millətinin savadlanmasına qayğı göstərən böyük şəxsiyyət idi. Tədqiqatda əsaslandırılır
ki, Atatürk, ilk növbədə milli mənlik hissinə yiyələnməyə, təhsilin milli olmasına, qızların
təhsilə cəlb olunmasına, oğlanlarla qızların birgə təhsil almalarına, bütün yaşlardan olan türk
vətəndaşlarına oxu və yazı öyrədilməsini, savad və bilik verilməsini lazım bilirdi. Atatürk
düşüncə sistemində vətənpərvərlik, yurdsevərlik, torpağa, yurda bağlılıq, milli mənlik hissi
milli qeyrət hissi ilə sıx surətdə əlaqədardır” [13,19].

Atatürkün təlim, tərbiyə və təhsilə, tərbiyəçi şəxsiyyətinə, Türkiyədə mədəni inqilabın
həyata keçirilməsinə və əlifba islahatına, qadınların ictimai həyata və təhsilə cəlb edilməsinə
dair fikirlərini öyrənmək baxımından F.Rüstəmovun “Türkiyə Cümhuriyyətində təhsil və
pedaqoji fikrin inkişafında Mustafa Kamal Atatürkün rolu”, A.Abbasovun “Mustafa Kamal

https://az.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk_(kitab)
https://az.wikipedia.org/wiki/Samsundan_ba%C5%9Flanan_yol_(kitab)
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Atatürk vətənpərvərlik və milli mənlik şüuruna yiyələnməyin vacibliyi haqqında”, “Mustafa
Kamal paşa Atatürkün təhsil, mədəniyyət və incəsənət haqqında fikirləri”, “Türkiyədə
dünyəvi təhsilin həyata keçirilməsində Mustafa Kamal Atatürkün rolu”, “Atatürk qadınların
ictimai həyata, təhsilə cəlb edilməsi barədə“ elmi məqalələri maraq doğurur.

Atatürkün maarifçilik ideyaları ilə tanış olmaq, həmin ideyaları tədqiq və təbliğ etmək
həm Türkiyənin təhsil sisteminə, türk düşüncə tərzinə, türk əxlaqi dəyərlərinə, həm də dünya
təhsil sisteminə yiyələnmək deməkdir. Azərbaycanlı tədqiqatçılar Türkiyədə təhsil və
pedaqoji fikrin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirməklə kifayətlənməmiş, zəngin türk
təhsil-tərbiyə mədəniyyətini ali pedaqoji məktəblərdə təhsil alan gələcəyin müəllimlərinə
öyrətməyi də planlaşdırmışlar. Bu məqsədlə ali pedaqoji təhsilin magistratura pilləsində
“Pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsi”, “İbtidai siniflərdə tədrisin metodologiyası və metodikası”,
“Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmə” ixtisaslarında “Pedaqogika tarixi” fənn
proqramında “Türkiyədə məktəb və pedaqogika” mövzusunun tədrisi nəzərdə tutulmuşdur.
Magistratura pilləsi üçün hazırlanan “Şərqdə pedaqogika tarixi” [7], “Yeni dövrün
pedaqogika tarixi” [8], ”Ən yeni dövrün pedaqogika tarixi” [9] dərs vəsaitlərində
və “Pedaqogika tarixi” [10] dərsliyində ”Qədim türklərdə tərbiyə”, ”Orta əsrlərdə türk
(Qaraxanlı, Qəznəli, Səlcuq, Osmanlı) mütəfəkkirləri tərbiyə haqqında”, ”XIX əsrdə
Türkiyədə məktəb və pedaqogika”, ”XX əsrdə və XXI əsrin əvvəllərində Türkiyədə məktəb
və pedaqogika” mövzuları daxil edilmiş, əhatəli və geniş şəkildə şərh olunmuşdur.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə Azərbaycan-Türkiyə pedaqoji əlaqələrinin
inkişafının mühüm istiqamətlərindən birini türk təhsil və pedaqoji fikir
tarixinin Azərbaycanda tədqiqi və təbliği təşkil edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə Azərbaycan-Türkiyə pedaqoji əlaqələrinin
inkişafının mühüm istiqamətlərindən biri-türk təhsil və pedaqoji fikir tarixinin
Azərbaycanda tədqiqi və təbliği öyrənilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müasir dövrdə Azərbaycan-Türkiyə pedaqoji
əlaqələrinin inkişafının ayrı-ayrı istiqamətlərinin, xüsusilə türk təhsil və pedaqoji fikir
tarixinin Azərbaycanda tədqiqinin nəticələrindən “Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir
tarixi” kursunun tədrisində istifadə etmək olar.
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Ч.Аксел

Исследование и пропаганда турецкого образования
и истории педагогической мысли в Азербайджане

Резюме

В изучении Турецкого образования и истории педагогической мысли в
Азербайджане в особенности можно отметить два этапа: 1) с начала ХХ века до конца
20-х гг.; 2) с начала 90-х гг. ХХ века до настоящего времени. Несмотря на то, что
каждый этап с исторической точки зрения не длителен, не мало работ проделано в
области исследовании и пропаганды Турецкого образования и истории педагогической
мысли в Азербайджане. В статье подробно исследуются и анализируются эти вопросы.

Ch.Aksel

Research and promotion of the Turkish education and
the history of educational thought in Azerbaijan

Summary

In the study of the history of Turkish education and pedagogical thought in Azerbaijan in
particular may be noted two stages: 1) since the beginning of the twentieth century to the late
20-ies; 2) since the early 90s. Twentieth century to the present. Despite the fact that each
stage from the historical point of view, not durable, not enough work has been done in the
field of research and promote the history of Turkish education and pedagogical thought in
Azerbaijan. The article explores in detail and these issues are analyzed.

Redaksiyaya daxil olub: 16.12.2016
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Müasir təlim texnologiyalarının təhsildə yeri və rolu
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Key words: information science, computer, automated, technology, education, integrative,
model

Hazırda respublikamızda bütün sahələrdə mütəxəssislərin informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları ilə işləmək və onlardan düzgün istifadə etmək bacarığına çox böyük önəm
verilir. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları biliyinə mükəmməl yiyələnməyin ən
yaxşı yolu isə elə orta məktəbdən başlayır. İbtidai siniflərdən başlayaraq təhsilin İKT əsasında
qurulması, şagirdlərə ənənəvi dərslərlə yanaşı ilkin informatik biliklərin öyrədilməsi,
məktəblilərin kompüterlə, internetlə işləməyə psixoloji hazırlanması uşaqların savadlı və
istedadlı kadr kimi yetişməsində çox mühüm rol oynaya bilər.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, İKT-dən istifadə etməklə qurulan müasir təhsil modeli
məktəbin pedaqoji heyəti qarşısında da yeni tələblər və vəzifələr qoyur. Bu gün pedaqoji
professionallığın informatik keyfiyyətini artırmadan İKT-nin təhsil sisteminə səmərəli
tətbiqinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən müəllimlərin tək öz seçdikləri
fundamental biliklər, pedaqogika və psixologiya sahəsində deyil, həm də informasiya
sahəsində yenidən təlim alması olduqca aktuallaşır. Artıq yeni nəslin müəllimlərindən konkret
öyrətdikləri fənnin struktur məzmununa və məqsədinə uyğun, uşaqların individual
xüsusiyyətlərini nəzərə alan, şagirdlərin harmonik inkişafını mümkün edən texnologiyaları
seçib tədrisdə tətbiq etmək tələb olunur.

İndi İKT yalnız təhsil prosesini təmin edən üsul deyil. İKT məktəblinin müstəqil qavrama
qabiliyyətini təmin etmək üçün yeni imkanlar açır. Bununla əlaqədar olaraq müəllimin rolu
da dəyişir: o, təhsil prosesinin konsultantı, koordinatoru olur. Onun məqsədi məktəblilərdə
qərar qəbul etmə bacarığını dəstəkləmək və inkişaf etdirmək, öyrənilən mövzuların məqsədini
anlamaq və mühakimə etməkdir. Bu yetərincə çətin pedaqoji tapşırıqlardır - onların mənasını
qiymətləndirməmək olmaz. Burada İKT katalizator rolunu oynayır, onlar uşaqları yeni
biliklərə sövq etməyə kömək edir. Əgər şagirdə bu və ya digər mövzunun məzmunu
aydındırsa, onun sualı yarana bilər: məhz nə və nə üçün öyrənmək lazımdır. Biliyə həvəsin
kökündə həyati maraq dayanır: hansı biliklər mənə daha çox lazımdır, hansı metodların
köməyi ilə mən bu bilikləri əldə edə bilərəm. Beləliklə, İKT biliyə can atmaqla digər həyati
vacib məsələlərin qərarı arasında bənd rolunu oynayır. Şagird təhsilin onun həyatında hansı
rolu oynadığını başa düşən kimi, o, təhsili davam etdirməyə böyük həvəs hiss edəcək.

“Müəllim - şagird - dərslik” tədris modelinə kompüterin də əlavə edilməsi tədris prosesini
individual proqram üzrə təşkil etməyə, uşağın dərsə marağını və istəyini stimullaşdırmağa
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imkan verir. Kompüterlə aparılan dərslər uşaqlar üçün çox cəlbedici və yaddaqalan olur.
Multimedia vasitələri, avtomatlaşdırılmış öyrədici sistemlər, kompüter tədris proqramları,
animasiya qrafikası, rəngarəng illüstrasiyalar uşaqların idrak aktivliyinə müsbət təsir göstərir
və yekun etibarilə şagirdlərin olimpiadalarda, müxtəlif intellektual yarışmalarda göstərdikləri
nəticələrin keyfiyyəti xeyli artır.

Təhsildə İKT-nin bir faydalı cəhəti də var ki, istedadlı pedaqoqlar kompüter vasitəsilə öz
tədris işlərini və yaradıcılıq fəaliyyətlərinin nəticələrini individuallaşdıra bilirlər. Müəllim
standart dərsliklərdə olmayan, özü tərəfindən düşünülmüş maraqlı məsələ və tapşırıqları
kompüterdə təqdimat şəklində hazırlaya bilər.

Şagirdlərin fasiləsiz təhsilə yolu müəllimlərin fasiləsiz təhsilindən keçir. İKT-nin məktəb
praktikasında istifadəsi ilə bağlı olaraq müəllimin rolu dəyişməlidir. Belə dəyişikliklərin əsas
səbəbləri bunlardır:

Müəllimin rolu şagirdlərə informasiyanın ötürülməsi ilə məhdudlaşmamalıdır. O,
uşaqlarda tənqidi və yaradıcı təfəkkürü dəstəkləməli və stimullaşdırmalı, kompüter savadının
inkişafına kömək etməli, birgə fəaliyyət bacarığı tərbiyə etməli, onlara effektiv ünsiyyət
qurmağı və müxtəlif vəziyyətlərdə uğurla hərəkət etməyi öyrətməlidir.

Müəllimlərin, şagirdlərin öyrənmə tələbatlarını ödəmək üçün təlim metodları, müasir
dövrün tələblərinə uyğunluğu nöqteyi-nəzərindən tədris proqramlarını yenidən nəzərdən
keçirmələri zəruridir.

Onlayn test sistemi müəllimə şagirdlərin bilik səviyyəsini adekvat qiymətləndirməyə
kömək edir.

İKT-nin tədris prosesinə cəlb olunması ilə ənənəvi tədris resurslarının bir hissəsinə artıq
ehtiyac olmayacaq və onlar dövriyyədən çıxacaq.

İKT-nin təhsil sisteminə səmərəli tətbiq etməklə tədris prosesinə tamamilə yeni ruh, yeni
nəfəs vermək, uşaqlar üçün çox cəlbedici, onların maraqlarına hesablanmış sadə və
keyfiyyətli yeni təhsil modelini qurmaq olar. Lakin, bütün bunlara nail olmaq göründüyü
qədər də asan məsələ deyildir. Bir faktı nəzərə almaq lazımdır ki, bu gün texnoloji
avadanlığın sürətlə köhnəlməsi prosesi gedir. Əgər, əvvəllər məktəblərin yalnız kompüterlə və
internetlə təchiz olunması nəzərdə tutulurdusa, bu gün isə artıq söhbət noutbukların, interaktiv
lövhələrin alınmasından, simsiz rabitə sistemlərinin qurulmasından gedir.

İKT-nin təhsildə tətbiqi Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə və bacarıqlara malik
olan yeni nəslinin formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək mahiyyətli məsələdir.

Tədris-təlim prosesində müasir dərsin paradiqmalarının həyata keçirilməsində üç əsas
prinsip-humanistləşmə, humanitarlaşma və informatlaşmanın tətbiqi həmişə nəzərdə
tutulmalıdır.

Bu prinsip informatika, informasiya və İKT texnologiyalarının nailiyyətlərindən təlim
prosesində (dərsdə), idarəetmədə və pedaqoji tədqiqatlarda geniş istifadəni nəzərdə tutur.
İnformatlaşdırma müxtəlif informasiyaların kompüter vasitəsilə yaddaşa alınması,
saxlanılması, təhlili və təqdiminə əsaslanır.

Təlim prosesində (dərsdə) tətbiq olunan müasir informasiya kommunikasiya
texnologiyalarının ən mühümlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

— birbaşa kompyuterdə və blank formasında pedaqoji testləşdirmə;
— təlim prosesinin (dərsin) müxtəlif informasiyalarla (pedaqoji məzmunlu, yeni

texnologiyalara dair məlumatlar, məktəblə bağlı tələb olunan məlumatlar) təmin edilməsi;
— öyrədici və görüntüləri nümayiş etdirən kompüter multimedia sistemləri.
Belə multimedia sistemləri tədris materialının əyaniliyini və onların görünmə
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müxtəlifliyini, videokeyfiyyətini yüksəldir və fənnin tədrisinə dair müxtəlif informasiyaları
vizual şəkildə qavramağa imkan verir. Deməli, göstərilən prinsiplər əsasında qurulan təlim
prosesi (müasir dərs) rəqabətə davamlı şəxsiyyətin inkişafı kimi ümumbəşəri dəyərləri
reallaşdırır, təlim prosesində fundamental, eyni zamanda praktik yönümlü bilik və bacarıqlar
aşılayır, kamil insanın, vətənini, millətini sevən rəqabətəqabil şəxsin formalaşmasını təmin
edir.

İnnovativ təhsilin novativ məktəblərdə reallaşa bilər. İnnovativ Məktəbin təhsil sistemi
müasir elmi tədqiqatlara açıq olmalıdır. Belə məktəbin tədris planında şagirdlərə müxtəlif
layihələrin hazırlanması və idarəedilməsi üzrə praktik vərdişlər aşılayan fənlər verilir, aktual
məsələlər üzrə treninqlər təşkil edilir, onlara istehsalat və elmi tədqiqat təşkilatlarında
təcrübəkeçmə imkanları yaradılır. Tədris prosesinin texnoloji təminatı elmin müasir
səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Təhsil fəaliyyətinin innovativ inkişafını təmin etmək üçün
aşağıdakı proseslərin sinxron icrası zəruridir:

1. Şagirdlərin öz gələcək peşə fəaliyyətlərinə dair real layihələr hazırlaması;
2. Tətbiqi və fundamental xarakterli tədqiqatların aparılması;
3. Şagirdlərə tədris kurslarını seçməyə imkan verən təhsil texnologiyalarının tətbiqi.
İnnovativ təhsil, təhsilin fundamentallığını inkar etmir, əksinə onu daha da inkişaf

etdirməyi tələb edir. Müasir texnologiyalar sahəsində innovativ fəaliyyət təbiətşünaslıq və
riyazi elmlər üzrə fundamental hazırlıq tələb edir. Bu mənada innovativ məktəblərdə təhsilin
fundamentallığına diqqət yetirmək zəruridir. Məktəbdə elmi səviyyəni yüksəltmək, onun
iqtisadiyyatla əlaqəsini təmin etmək üçün məktəbin innovativ infrastrukturunu inkişaf
etdirmək lazımdır.

Məktəblərin elmi potensialından səmərəli istifadə etmək, müxtəlif təyinatlı dövlət
proqramlarında olan elmtutumlu layihələrin icrasında məktəblərin fəal iştirakını təmin etmək,
bu istiqamətdə mövcud olan müxtəlif süni maneələri aradan qaldırmaq lazımdır.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, innovativ təhsili yaratmaq, inkişaf etdirmək məqsədi ilə
İnnovasiya Təhsil Proqramının (İTP) hazırlanması və icrasına ehtiyac var. İnnovasiya Təhsil
Proqramının (İTP) icrası nəticəsində məktəbdə təhsilin, elmi tədqiqatların və onların
tətbiqlərinin səmərəsi əhəmiyyətli dərəcədə arta bilər. Belə təhsil proqramları müəyyən dövlət
qrantları və digər mənbələr hesabına maliyyələşə bilər. İnnovasiya Təhsil Proqramını (İTP)
keyfiyyətli hazırlamaq və səmərəli icra etmək üçün Məktəbin yüksək innovativ potensialı
olmalıdır.

Məktəbdə elmi səviyyəni yüksəltmək, onun iqtisadiyyatla əlaqəsini təmin etmək üçün
məktəbin innovativ infrastrukturunu inkişaf etdirmək lazımdır. Bu məqsədlə, ilk növbədə
məktəblərin elmi potensialından səmərəli istifadə etmək, müxtəlif təyinatlı dövlət
proqramlarının hazırlanmasında, bu proqramların icrasında (müxtəlif elmtutumlu layihələrin
həyata keçirilməsində) məktəblərin fəal iştirakını təmin etmək, bu istiqamətdə mövcud olan
müxtəlif süni maneələri aradan qaldırmaq lazımdır.

Məqalənin aktuallığı. Hazırda respublikamızda bütün sahələrdə mütəxəssislərin
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə işləmək və onlardan düzgün istifadə etmək
bacarığına çox böyük önəm verilir. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları biliyinə
mükəmməl yiyələnməyin ən yaxşı yolu isə elə orta məktəbdən başlayır.

Məqalənin elmi yeniliyi. “Müəllim — şagird — dərslik” tədris modelinə kompüterin də
əlavə edilməsi tədris prosesini individual proqram üzrə təşkil etməyə, uşağın dərsə marağını
və istəyini stimullaşdırmağa imkan verir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İnnovativ təhsil innovativ məktəblərdə
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reallaşa bilər. İnnovativ Məktəbin təhsil sistemi müasir elmi tədqiqatlara açıq olmalıdır. Belə
məktəbin tədris planında şagirdlərə müxtəlif layihələrin hazırlanması və idarəedilməsi üzrə
praktik vərdişlər aşılayan fənlər verilir, aktual məsələlər üzrə treninqlər təşkil edilir, onlara
istehsalat və elmi tədqiqat təşkilatlarında təcrübə keçmə imkanları yaradılır.
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Х. Туканова

Роль и место современных технологий в образовани

Резюме

В данной статье были затронуты следующие вопросы:
— широкий подход к образованию;
— регулярное обучение и практическую реализацию принципа открытости;
— внедрение мультимедийных технологий в образовании;
— новые методы и инструменты, используемые для оценки знаний студентов;
— образовательные компьютерные программы и тестовые программы;
— для использования информационных ресурсов сети Интернет для повышения

профессиональной подготовки.
— создание культуры учителей в области информационных технологий
— использование электронных информационных ресурсов, доступных для учителей
— педагогический цель разработки программного обеспечения.

X. Tukanova

The role of modern techonologies in education

Summary

In this article, the following questions were raised:
— a broad approach to education;
— regular training and practical implementation of the principle of openness;
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— the introduction of multimedia technology in education;
— new methods and tools used to assess students' knowledge;
— educational computer programs and test programs;
— for the use of information resources of the internet to improve the training.
— the creation of information technology culture of teachers
— the use of electronic information resources available for teachers
— pedagogical purpose of software development.

Redaksiyaya daxil olub: 03.11.2016
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Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsasını təhsilin uzun
müddətli dövr üçün əsas inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən milli təhsil konsepsiyası və
təhsil sisteminin bütün sahələrinin inkişafını nəzərdə tutan dövlət proqramları təşkil edir.

Bu, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə dərindən yiyələnən, onları qoruyan və inkişaf
etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüs və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran,
təhsil aldığı ixtisas üzrə nəzəri və praktik biliklərə tam yiyələnən, müasir təfəkkürlü
mütəxəssis hazırlanmasını tələb edir.

Təhsil sisteminin dövlət siyasətinin prinsipləri əsasında idarə edilməsi üçün bu sahədə
çalışan hər bir şəxsin təhsil sahəsində bu siyasətin mahiyyətini, onun milli-mənəvi tələblərini
bilməsi vacibdir.

Təhsil qanununda deyilir: «Təhsil cəmiyyətdə dövlətin inkişafının əsasında durmaqla
strateji əhəmiyyətə malik olan və üstün inkişaf etdirilən fəaliyyət sahəsidir. Azərbaycan
Respublikasının təhsil sistemi milli zəminə, ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanır, demokratik
xarakter daşıyır».

İndi respublikamızda yaradılmış hüquqi baza əsaslı islahatların həyata keçirilməsinə geniş
imkanlar açır. Təhsildə demokratik dəyərlərin inkişaf etdirilməsi əsas amillərdən biridir.
Çünki o, qabaqcıl texnologiyaların mənimsənilməsinə kömək edir. Təhsil dəyərlərinin
istiqamətlərini müəyyənləşdirir və formalaşdırır.

Dünya təhsilində daim modelləşdirmə aparılır. Təhsilin günün tələblərinə cavab verməsi
üçün bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda islahatlar aparılır. Azərbaycan təhsilində
islahatlar aparılarkən dövlətçilik prinsipi, spesifik tələbatı, inkişaf səviyyəsi, milli ənənələr,
coğrafi şərait nəzərə alınır.

Bütün bunlara baxmayaraq, dünyəvi təhsildə ümumi olan cəhətlər vardır. Təhsilin
demokratikliyi, təhsilin fundamentallığının artırılması, habelə təhsilin hümuanistləşdirilməsi
və istiqamətləndirilməsi belə cəhətlərdəndir.

Demokratik təhsil sisteminin məqsədi totalitar təhsil sistemindən xeyli fərqlidir.
Demokratik təhsilin məqsədi demokratik qaydalar və təcrübəyə dair olan, hər şeyi bilmək
istəyən müstəqil vətəndaşların formalaşması üçün şərait yaratmışdır.

Demokratik idarəetmədə mövqe və fikirlərin müxtəlifliyini öyrənmək, onlardan istifadə
etmək və vahid hakim ideologiyaya yol verməmək üçün geniş imkanlar yaranır.

Təhsildə azad axtarış ruhu demokratik prinsiplərin həyata keçirilməsində böyük
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əhəmiyyətə malikdir. Azad axtarışın özü demokratik dəyər hesab edilir.
Demokratik təhsil sistemi dünyada hamı tərəfindən qəbul olunur. Onun bir çox

elementlərini inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək zəruri hesab edilir.
Tam əminliklə demək lazımdır ki, vaxtı keçmiş totolitar təhsil metodları sərbəst rəqabət

nəticəsində öz yerini yeni təhsil vasitələrinə və metodlarına verməlidir.
İndiyə qədər toplanmış dünya təcrübəsini, eləcə də iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni

inkişafın ölkəmizə və xalqımıza xas olan xüsusiyyətlərini daha dərindən öyrənmək lazımdır.
Bununla yanaşı, başqa ölkələrin demokratik ideyalarına yaradıcılıqla yanaşmalı, onların yaxşı
cəhətlərindən istifadə etməyə diqqət yetirməliyik. Ölkəmizdəki təhsil sistemində başqa
dövlətlərin demokratik təcrübəsinin mexaniki olaraq tətbiq edilməsinə imkan verməməliyik.

Azərbaycan təhsilində milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla demokratik fikirli vətəndaş
yetişdirmək, onlarda sərbəst düşünmə tərzi formalaşdırmaq, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
üçün şərait yaratmaq zəruriyyəti yaranır. Ölkəmizdəki problemləri həll etməyi bacaran
humanist fikirli şəxsiyyətlər yetişir. Azərbaycanın iqtisadi, mədəni, elmi cəhətdən yüksək
inkişafını təmin edə biləcək vətəndaş hazırlanır.

Təhsilin demokratik idarə edilməsi heç də təzə problem deyil. Uzun illər unudulmuş
demokratiya indi daha geniş şəkildə irəli sürüldüyü üçün bu bir zərurət kimi meydana
çıxmışdır. Çünki cəmiyyətimizi idarə edən kadrların öz işlərində yol verdikləri ciddi
nöqsanların kökləri məktəbdən qaynaqlanmasıdır. Səbəb isə aydındır: onlar təhsil illərində
gələcək həyata hazırlanarkən demokratiya ruhunda tərbiyə edilməmiş, məktəbdə bunun üçün
şərait olmamışdır.

Azərbaycanda təhsil sisteminin idarə edilməsi strukturu milli zəminə, türk dünyasının və
islam əxlaqının yaratdığı mənəvi sərvətlər və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanmalıdır.

Təhsil müəssisələrində demokratik idarəetmə necə olmalıdır? Təcrübə göstərir ki,
rəhbərlik-pedaqoji kollektiv, rəhbərlik-şagirdlər, rəhbərlik-ictimai təşkilatlar müəllimlər-
şagirdlər, müəllimlər-valideynlər sisteminə üstünlük verilməlidir.

Demokratik idarəetmədə təhsil müəssisəsi şurasının fəaliyyəti qaydalarının idarəolunması,
şagirdlərin marağının öyrənilməsi, ictimai rəyin öyrənilməsi, kadrlarla iş və maddi bazanın
möhkəmləndirilməsi və s. komissiyalar yaradılır.

Bu komissiyaların hər biri ayrılıqda konkret sahə üzrə iş aparır.
Təhsil müəssisələrinin demokratikləşdirilməsinin ilk addımları pedaqoji kollektivlə

aparılan iş, onların əməyinin qiymətləndirilməsi və nüfuzunun artırıması üçün görülən
tədbirlərdir.

Bütün qruplardan olan müəllimlərin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, pedaqoji
kollektivin kateqoriyalarının müəyyənləşdirilməsi üçün hazırlıq işinin aparılması,
attestasiyaların təşkili və keçirilməsində formallığın aradan qaldırılması diqqət mərkəzində
olmalı, məqsədyönlü əməli tədbirlər görülməlidir.

Bütün bunları nəzərə alaraq tarixi keçmişimizə sağlam düşüncə ilə nəzər salaraq, inkişaf
etmiş ölkələrin təhsil sisteminin idarə edilməsini öyrənməklə respublikada təhsilin
yeniləşməsində idaretmənin daha faydalı strukturlarını müəyyən etməyə çalışmalıyıq. Bu
sahədə əsas məsuliyyət isə müəllimlərin üzərinə düşür. Çünki məhz müəllim əməyi bu
vəzifələrin reallaşdırılmasına zəmin yarada bilər. Təsadüfi deyildi ki, ulu öndər, ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev dönə-dpnə qeyd edirdi ki, həyatını müəllimliyə həsr edən demokratik
ideallara əsaslanan insanlar, həqiqətən, fədakar, xalqına, millətinə sədaqətli və eyni zamanda
qəhrəmanlıq göstərən insanlardır…

Məqalənin aktuallığı. Demokratiya, müstəqillik dövrünün ən aktual problemlərindən biri
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olan təhsildə demokratik idaretmənin nəzəri əhəmiyyəti vurğulanır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsil müəssisələrinin demokratik idarəedilməsi məsələsinin

yeni tələblər səviyyəsində qurulması respublikamızın Təhsil Qanununun qarşıya qoyduğu bir
çox başlıca problemlərin səmərəli həllinə yaxından kömək edə bilər və demokratik idarəetmə
sistemin təşkili sahəsində uğurlar qazanılmasına zəmin yaradır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təhsil sisteminin demokratik, humanist və
varislik prisipləri əsasında idarə edilməsi üçün bu sahədə çalışan hər bir şəxsin təhsil
sahəsində dövlət siyasətinin mahiyyətini, onun milli-mənəvi tələblərini bilməsinə istiqamət
verilir. Təhsili idareedən orqanlar, onu idarə edən şəxslər, həmçinin ali məktəbin tələbə və
magistrləri istifadə edə bilərlər.
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Müəllimlərin səriştəliliyinin artırılması inkişaf etməkdə olan Azərbaycan təhsil siyasətində
başlıca yerlərdən birini tutur. Səriştəlilik pedaqoji prosesin yüksək səviyyədə təşkili və
aparılması, keyfiyyətli nəticələr əldə edilməsi üçün əsasdır. Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında müəllimin peşə səriştəliliyinə xüsusi diqqət
verilməsi də onun bu funksiyasından irəli gəlir. “Strategiya”da deyilir: “Təhsilalanın savadlı
və səriştəli şəxs kimi formalaşmasına müəllimim təsiri müəllimin akademik bacarığından,
tədris təcrübəsindən və peşəkarlıq səviyyəsindən çox asılıdır. Müəllimin bu keyfiyyətləri ilə
təhsilalanların keyfiyyətləri arasında sıx korrelyasiya mövcuddur... Müəllimlərin səriştəsinin
artırılması təhsil siyasətində mühüm yer tutur.... Səriştəlilik əldə olunmuş bilik və bacarıqları
praktiki fəaliyyətdə səmərəli və səmərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir. O, şəxsin qazandığı bilik
və bacarıqların konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini təmin edir. Səriştəyə əsaslanan
təhsil sosial — iqtisadi inkişafa daha effektli xidmət göstərir” (1).

Pedaqoji prosesə müxtəlif cür yanaşmaların olduğu indiki şəraitdə təhsilə səriştəli
yanaşma şagirdlərin nəzəri və praktik bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələrinin elə bir
yoludur ki, bu zaman Y.A. Komenskinin dediyi kimi, öyrədənlər az öyrədir, öyrənənlər isə
çox öyrənirlər. Müəllim elə bir situasiya, təhsilalma şəraiti, öyrənmə mühiti yaradır ki, burada
öyrənilən bilik, mənimsənilən bacarıq və yiyələnilən vərdişlər onun trasformasiyası ilə deyil,
bilavasitə bələdçiliyi, oriyentasiyası ilə əldə edilir. Şagirdlər elə bir fəal fəaliyyətə cəlb
edilirlər ki, onlar biliyə daha çox müstəqil çalışmaqla yiyələnirlər.

Pedaqoji səriştəlilik müəllimin pedaqoji hadisə və proseslərə ustalıqla, peşəkarlıqla
yanaşmasıdır. Təhsilverənlərin öyrətməyin və öyrənməyin çoxlu metodları, yolları içərisindən
ən optimalını, ən asanını, ən qısa yolla və zamanla həll edilə bilənini seçib tətbiq edə
bilməsidir.

Müəllim səriştəliliyinin müxtəlif parametrləri, müxtəlif göstəriciləri olduğu kimi, müasir
dövrdə onun strukturunda da müxtəliflik özünü göstərir. Pedaqoji ədəbiyyatlarda məktəb
müəlliminin səriştəlilik modelinin strukturunun - yeni səriştəliliyin və bu çərçivədə fəaliyyət
növlərinin aşağıdakılardan ibarət olduğu göstərilir:

Texnoloji (tədris-təlim və tərbiyə prosesində pedaqoji texnologiyaların mənimsənilməsi və
səmərəli istifadəsi);

Layihə-konstruktiv (tədris (işçi) proqramlarının layihələndirilməsi, təhsil müəssisəsinin
əsas təhsil proqramlarının işlənməsində iştirak, universal tədris fəaliyyətinin və əsas
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səriştəliliklərin formalaşdırılmasını təmin edən tapşırıqların konstruksiya edilməsi);
Analitik (tədris-metodik komplekslərin dövlət standartlarına uyğunluğunun təhlili; əsas

səriştəliklərin və universal tədris fəaliyyətinin formalaşmasını təmin edən tapşırıqların
seçilməsi);

Proqnostik (təklif olunan tədris — metodik komplekslərin təhlili əsasında əsas təhsil
proqramlarının mənimsənilmə nəticələrinin proqnozlaşdırılması);

Qiymətləndirmə (əsas təhsil proqramlarının mənimsənilmə nəticələrinin
qiymətləndirilməsi üçün yeni sistemin tətbiqi: bal-reytinq sistemi, təlim nəticələrinin portfeli
və s.);

Monitorinq (tədris-təlim prosesinin və dərs vermənin keyfiyyətinin müəyyən edilməsi
üçün texnoloji monitorinqin mənimsənilməsi və istifadə olunması (2, 158-159).

Peşə səriştəliliyi peşənin məzmunu ilə bilavasitə bağlı olan keyfiyyətdir. Bu baxımdan
müəllimin peşə səriştəliliyi pedaqoji fəaliyyətin bütün mərhələlərində özünü göstərməklə bir
tamlıq yaratmalıdır. Müəllim həm tədris prosesində şagirdlərlə qarşılıqlı təsirdə, həm
dərsdənkənar vaxtlarda aparılan tədbirlərdə peşəkarlıqla yanaşı səriştəlilik də nümayiş
etdirməli, hər bir şeyə səriştəli yanaşmalıdır.

Müəllimin peşə səriştəliliyi pedaqoji prosesdəki bütün gərginliyi aradan qaldırmaqla
yanaşı, təlim-tərbiyə işlərinin nəticəyönümlüyünü də təmin edir.

Səriştəli müəllimin keçdiyi dərsdə təkcə şagirdlər deyil, müəllimin özü də heç bir əsəb
gərginliyi, sıxıntı, narahatlıq keçirmir. Rozenfeld tərəfindən aparılan bir təcrübədə məlum
olmuşdur ki, dərsə hazırlıqlı gələn müəllimlərin üz ifadələri, danışıqları, fəaliyyətləri,
gülümsəmə tərzləri, jest və mimikaları kimi davranışları dərsə hazırlıqsız gələn müəllimlərin
eyni davranışlarından təqribən ikiqat daha təsirli olmuşdur (3, 49).

Müəllimin səriştəli davranışı, pedaqoji hadisə və proseslərə səriştəli yanaşması onun
pedaqoji məharətinin göstəricisi kimi də xarakterikdir. İstər dərs prosesinə, istərsə də
dərsdənkənar aparılan tədbirlərə müəllimin səriştəli yanaşması dərsin və digər tədbirlərin
səmərə və keyfiyyətinin yüksəlməsinə birbaşa təsir göstərir. Bu hər şeydən əvvəl müəllimin
pedaqoji prosesə yenilikçi mövqedən yanaşması ilə xarakterizə olunur.

Müəllimin yenilikçi olması onun təkcə yeni metodlara, müasir təhsil texnologiyalarına
mükəmməl yiyələnməsi deyildir. Yenilikçilik, novatorluq həm də ənənəvi metodları,
texnologiyaları yaxşı bilmək, ənənəviliklə müasirliyi müqayisə edə və əlaqələndirmək,
onlarda yaxşı nə varsa onu tətbiq edə bilməkdir. Buna görə də müəllimin pedaqoji proseslərə
səriştəli yanaşması onun mütərəqqi pedaqoji təcrübəni öyrənməsi, ümumiləşdirməsi və onları
özünün fəaliyyətinə tətbiq edə bilməsi, bir növ “özününküləşdirməsi” ilə də sıx bağlıdır.

Müəllimin pedaqoji prosesə yenilik gətirməsi, təlim, tərbiyə prosesinə yenilikçi mövqedən
yanaşması təhsil və tərbiyə işlərində, onun məqsəd və məzmununun reallaşdırılmasında,
həyata keçirilmə prosesinin forma və metodlarında, eyni zamanda müəllim-şagird birgə
fəaliyyətində yeniliklərdən istifadə etmək, pedaqoji prosesə yenilik gətirməkdir. Belə
müəllimlər təkcə yeni pedaqoji texnologiyaları tətbiq etməklə deyil, həm də özləri yeni
texnologiyaların müəllifi kimi də pedaqoji səriştəliliyə malik olurlar. Bu baxımdan
müəllimlərin yenilikçi mövqedə olması bir-neçə mühüm istiqamətlə müşayiət olunur:

1) müəllimlərin yeni pedaqoji ideyaları, konsepsiyaları, bu sahədə aparılan pedaqoji-
psixoloji tədqiqatları öyrənməsi;

2) öyrəndiyi bilikləri ümumiləşdirə bilməsi, onların tətbiqinə təşəbbüs göstərməsi və tətbiq
etməsi;

3) müəllimlərin özlərinin pedaqoji axtarışları nəticəsində yaratdıqları texnologiyalar və
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onlardan istifadə etməsi (müəllif texnologiyalarına malik olması).
Pedaqoji səriştəlilik müəllimlərin öz üzərlərində müntəzəm işləmələri ilə yaranır və

cilalanır. Dərin müşahidəçi və yaradıcı təfəkkürə malik olmaq, innovasiyaya meyllik, tətbiq
etdiyi yeniliklərin səmərəliliyini diaqnozlaşdıra bilmək və təhlil etmək, nəticə çıxarmaq kimi
məsələlər bu prosesdə mühüm rol oynayır.

Pedaqoji səriştəliliyə yiyələnmə müəllimin bütün müəllimlik fəaliyyəti prosesində davam
edir. Bu, nə məktəb divarları, nə də müəllimin dərs prosesindəki fəaliyyəti ilə məhdudlaşmır.
Pedaqoji səriştəlilik özünü hər bir prosesdə — dərsdə də, dərsdənkənar tədbirlərdə də göstərir.
Müəllimin digər həmkarları ilə fikir mübadiləsi aparanda da, pedaqoji konsliumlarda da,
müəllim — şagird əməkdaşlığında da, bir sözlə, müəllimin bütün pedaqoji fəaliyyətində də
pedaqoji səriştəliliyin olması vacibdir. Çünki bu yoxdursa müəllim nə qədər savadlı, öz
ixtisasını dərindən bilən olsa da onu peşəkarlıqla öyrədə bilməkdən, müəyyən situasiyalara
səriştəli yanaşmadan məhrum olacaqdır.

Pedaqoji səriştəliliyin bir çox əlamətləri vardır. Bunlar gündəlik pedaqoji fəaliyyətdə də,
müəyyən tipik pedaqoji situasiyalarda da özünü bu və ya digər səviyyələrdə göstərə bilir. Bu
göstəricilərin əksəriyyəti müəllimin peşə səriştəliliyinin kriteriyaları kimi önəmli xarakter
daşıyır və pedaqoji prosesin bütün tərkib hissələri üçün xarakterik hesab olunur. Bunları
özünəməxsus xarakterinə və istiqamətlərinə görə aşağıdakı qruplar üzrə təsnif etmək olar:

1. Təşkilatçılıq, idarəetmə səriştəliliyi:
— planlaşdırma və proqram materiallarının hazırlanması;
— tələb verə bilmək və onun icrasına nəzarət;
— şagirdlərin (tələbələrin) fəaliyyətinə nəzarət;
— sinifdə diskussiyanın idarə edilməsi;
— özünəinam, əminlik və özünənəzarət;
— şəxsiyyət və peşə nüfuzunun sintezinə malik olmaq;
— fərdlə kollektivin birliyinə nail ola bilmək, kollektivi ardınca apara bilmək.
2. Didaktik (öyrədə bilmə) səriştəliliyi:
— təlim-tərbiyə prosesində ən qısa və optimal yollardan istifadə edə bilmək;
— fəal dinləmə və başqalarının fikrinə hörmətlə yanaşa bilmək bacarığının olması;
— innovasiyalardan səmərəli istifadə edə bilmək;
— qabaqcıl təcrübəni tətbiq etmək;
— müəyyən səviyyələrdə tədqiqat aparmaq bacarığının olması;
— nəzəri biliklərin praktikaya tətbiqi;
— informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etmə.
3. Şagirdlərin idrakının inkişaf etdirilməsi səriştəliliyi:
— yaradıcı təfəkkürə malik olmaq, pedaqoji prosesə yaradıcı yanaşa bilmək;
— şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini öyrənə bilmək, təlimdə fərdiləşdirmə və fərdi

yanaşma bacarığına malik olmaq;
— sual vermə, əks əlaqə yarada bilmə bacarıqlarına malik olması;
— yaradıcılığa, axtarışa və öyrənməyə təhrik edə bilmə bacarığı;
— şagirdlərin təlim motivlərini inkişaf etdirə bilmə;
— yaradıcı tapşırıqların hazırlanması.
4. Pedaqoji prosesə kreativ yanaşma:
— müstəqil təfəkkür tərzinə malik olmaq;
— tolerantlıq, başqalarının fikir və düşüncəsinə hörmətlə yanaşmaq;
— pedaqoji prosesdə müstəqil və düzgün qərar qəbul edə bilmək;
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— gözlənilməz və qeyri standart situasiyalarda çevik ağıl və düzgün qərar qəbul edə
bilmək.

5. Ünsiyyət və əməkdaşlıq səriştəliliyi:
— şagirdlərlə tez ünsiyyətə girə bilmək və tərəf-müqabil kimi əməkdaşlıq etmək;
— sosial məsuliyyətin dərk edilməsi və işinə vətəndaş mövqeyindən yanaşma;
— empatiya bacarıqlarının olması;
— verbal və qeyri verbal ünsiyyət tərzlərinə malik olmaq;
— pedaqoji peşəni və fənnini uşaqlara sevdirə bilməsi qabiliyyəti və s.
Oeyd edək ki, müəllimin peşə səriştəliliyinə malik olması təkcə bu kompotensiyalarla —

səriştəlilik keyfiyyətləri ilə məhdudlaşmır. Hər bir müəllimin özünəməxsus fərdi — psixoloji
xüsusiyyətləri olduğu kimi, pedaqoji fəaliyyətində də onu başqa müəllimlərdən fərqləndirən
özünəməxsus səriştəlilik keyfiyyətlərinin olması da özünü göstərir. Xüsusən, novator
müəllimlərdə elə səriştəlilik cizgilərinə rast gəlinir ki, bunlar pedaqoji prosesi daha da
cazibədar, məzmunlu etməklə əsl yaradıcılıq laboratoriyasına çevirir.

Təcrübə belə bir faktı təsdiq edir ki, müəllim öz üzərində işlədikcə, özünün fəaliyyətinə
məsuliyyətlə, sosial borc və vətəndaşlıq mövqeyindən yanaşdıqca onun peşəkarlıq və
səriştəlilik səviyyəsi də artır, yüksəlir. Bu həm onun özünün, həm də pedaqoji peşənin
nüfuzunu yüksəldir, pedaqoji fəaliyyətə yeni-yeni çalarlar gətirir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə məktəbin qarşısında duran mürəkkəb və çətin
problemləri yalnız peşəkarlıq və səriştəliliklə həll etmək mümkün olduğundan bu problemin
tədqiqi olduqca aktuallıq kəsb edir. Səriştəlilik müəllimin əsas peşə keyfiyyəti və onu
müəllim kimi xarakterizə edən başlıca amil olduğundan onun kriteriyaları haqqında hər bir
müəllimin müəyyən biliyə və praktik bacarıqlara malik olması olduqca əhəmiyyətlidir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müəllimim peşəkar və səriştəli müəllim kimi
formalaşmasının əsas istiqamətləri və bu istiqamətlər üzrə səriştəlilik kriteriyaları şərh edilmiş,
bu kriteriyaların sistemi verilmiş, ayrı-ayrı qruplar üzrə onların mahiyyət və məzmununa
aydınlıq gətirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə həm nəzəri, həm də praktik
pedaqogika üçün əhəmiyyətlidir. Praktik müəllimlər öz fəaliyyətlərində, tədqiqatçılar isə
burada irəli sürülən nəzəri fikirlərdən faydalanmaqla müəllimlərin səriştəlilik meyarları və
kriteriyaları haqqında müəyyən biliklər ala bilərlər.
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М. Ильясов

Критерии педагогическая компетенция педагога

Резюме

Педагогическая компетенция занимают одно из ведущих мест среди качеств,
необходимых педагога. Компетентность — это искусное умение учителя более
рацииональными методами реализовать педагогический процесс. Компетентный
подход к педагогическому процессу это очень важное в достижение цель.

В статье раскрываются роль педагогического компетенции и изложены
классификации основные критерии компетентности педагога, так как: 1)
организационных, управляющих; 2) дидактик (умения обучать); 3) управление
познание учащихся; 4) креативный подход к педагогическому процессу; 5) общение и
сотрудничества.

M. Ilyasov

Teacher pedagogic competence

Summary

Professionalism and competence captured one of the most important parts in the qulatiies
which are very important for a teacher. Competence - is to realize the pedagogic prosesses
with ability and more convenient methods in order to reach the target.

In this article, main features of pedagogic professionalism and distinctive criterias such as
1) organizing, management; 2) deductive; 3) managing cognition of pupils; 4) creative
approach to pedagogic process; 5) communication and cooperation of teacher competence are
introduced.

Redaksiyaya daxil olub: 25.11.2016
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Təhsildə siyasi şüur və millilik məsələləri

Ləman Kərimova
Bakı Qızlar Universitetinin magistrantı
E-mail: orxan-kerimov-1990@list.ru

Rəyçilər: ped.ü.f.d., dis. T.S.Paşayev
ped.ü.f.d., dos. Y.A.Allahverdiyev

Açar sözlər: təhsil, siyasi şüur, Heydər Əliyev irsi, millilik, milli dövlətçilik, milli-mənəvi
dəyərlər
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Key words: education, political consciousness, H. Aliyev heritage, nationalism, national
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Tarixin bütün mərhələlərində təhsil problemləri dövlətin, cəmiyyətin diqqət mərkəzində
olmuş, dövlətin siyasətinə uyğun olaraq təhsil sistemi formalaşdırılmış, müvafiq mexanizm
əsasında məktəb və təhsil məsələləri həll edilmiş, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə kadrlar
hazırlanmışdır. Müasir dövrdə təhsilin ən ali məqsədi cəmiyyətin inkişafına xidmət etməkdir.

Bu gün Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlətdir. Müstəqil dövlətimiz öz təhsil
sistemini formalaşmışdır. Ölkəmizdə təhsilin məzmunu demokratik, humanist dəyərlərə
əsaslanır. Dövlətin təhsil siyasəti öz ifadəsini ilk növbədə, sərbəst şüura malik şəxsiyyətin və
kadr potensialının formalaşdırılmasında görür.

Araşdırmalar göstərir ki, sosial təbəqələrin istehsala, hakimiyyətə, ictimai təşkilat və
təsisatlara olan münasibətləri müəyyən siyasi ideya, baxış, təsəvvür və hisslər doğurur. Məhz
bu ideya və baxışların məcmusu ilə siyasi şüur yaranır. Siyasi şüur sosial qrupların dövlət
hakimiyyətinə olan münasibətləri əsasında yaranan sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi mövqe və
mənafeləri əks etdirən ideya və təsəvvürlərin, hiss və əhval-ruhiyyələrin məcmusudur. Siyasi
şüur anlayışı, eyni zamanda müxtəlif siyasi qrupların, millətlərin siyasi psixologiyası və
ideologiyasını vəhdətdə əks etdirir (1).

Xalqımızın suverenlik, müstəqillik qazandığı, demokratik hüquqi dövlət qurduğu bir
şəraitdə onun məqsəd və vəzifələrinə müvafiq milli təhsil sistemi yaratmaq, təlim-tərbiyə
işlərinin yeni tələblər əsasında qurmaq zərurəti yaranmışdır. Bu zərurət nəticəsində həlli son
dərəcə vacib olan bir sıra vəzifələr qarşıya çıxır. Onların içərisində gələcək nəslin milli
mənlik və adət-ənənələr ruhunda, milli hisslərə malik şəxsiyyət formalaşdı.

Təlimin milli köklər üzərində qurulması Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanununun ana
xəttini təşkil edir. Orada təhsilin əsas məqsədləri kimi Azərbaycan dövləti qarşısında öz
məsuliyyətini dərk edən, xalqının milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan
hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına sadiq
olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək, milli-mənəvi və
ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan,
təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən,
müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-kadrlar hazırlamaq, sistemləşdirilmiş
bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və ixtisasın daim artırılmasını təmin etmək,
təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq göstərilmişdir. (2)
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Etnik-milli təfəkkürdən milli dövlətçilik şüuruna gedən yol milli və ümumbəşərinin
sintezindən keçir. Prof. S. Xəlilov qeyd edir ki, “insan müəyyən bir millətə mənsub olmazdan
əvvəl insandır. Və milliyyətindən asılı olmadan bütün insanlar üçün ümumi, zəruri olan
cəhətlər vardır. “Etnik-milli” anlamı müxtəlif qrupların insanlarını fərqləndirən cəhətlərini
əhatə etdiyinə görə məzmunca kasıbdır, solğundur. Sözün geniş mənasında “milli” anlamı isə
hər bir insana məxsus zəruri şərtləri də əhatə etdiyindən, zəngin və daha tutumludur” (3, 367).

Milli ruhun inkişafı üçün, milli-mənəvi dəyərlərin, adət-ənənələrin yeni nəslə çatdırılması
və davam etdirilməsi üçün bir neçə şərtlərin olması vacibdir. Bu şərtləri belə qruplaşdırmaq
olar:

1. Milli dövlətçiliyin qorunması və ona məhəbbət.
2. Ana dilinin qorunması və onun təbliği.
3. Hüquqi dövlətin bayrağı, sərhədləri, himni, Konstitusiyası və başqa atributlarına hörmət

və onun qorunması.
4. Milli sərvətlərin qorunması və onlara qayğı.
5. Dini dəyərlərə hörmət.
Dövlətçilik milli müstəqillik, ana dilinin mövqelərinin möhkəmləndirilməsi, dini və milli

dəyərlərə hörmət, milli sərvətləri qorumaq kimi məsələlər Heydər Əliyev irsində
azərbaycançılıq prinsiplərinin əsasını təşkil edir. O bildirirdi: “Keçmiş dövrlərdə, keçmiş
əsrlərdə Azərbaycanın dövlətləri daha da geniş ərazidə olmuşlar. İndi bizim Azərbaycandan
savayı, dünyanın çox ölkələrində azərbaycanlılar yaşayır... Onlar da azərbaycanlıdırlar, onlar
da azərbaycançılıq hissləri yaşamalıdır” (4).

Milliliyin əsas şərti azərbaycançılıq məfkurəsinə malik olmaqdır. Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin irsi azərbaycançılıq ideyasının öyrənilməsi üçün tükənməz bir xəzinədir.
Onun hər bir sözü, hər bir fikri, hər bir ideyası dərin mənası, elmi tutumu, praktik
əhəmiyyətliliyi ilə uzun müddət inkişafımıza təkan verəcək fikirlərimizin istinad mənbəyidir.

Ulu öndər məzmunlu biliyin güclü tərbiyəvi təsirə malik olduğunu nəzərə alaraq deyirdi:
“Müstəqil Azərbaycanın hər bir gənci məktəbdə təhsil alaraq öz xalqının, millətinin qədim
zamanlardan indiyə qədər olan tarixini gərək yaxşı bilsin. Əgər bunu bilməsə, həqiqi
vətənpərvər ola bilməz. Əgər bunu bilməsə, öz millətinə olan mənsubiyyəti ilə istənilən
səviyyədə fəxr edə bilməz. Ancaq təkcə tarix deyil, bizim zəngin ədəbiyyatımız da var. Biz
dilimizlə fəxr etməliyik. Dil hər bir millətin milliliyinin əsasıdır. Ona görə də hər bir gənc öz
ana dilini, Azərbaycan dilini, gərək ən incəliklərinə qədər bilsin. Bu dildən istifadə etsin” (5,
4).

Təlim prosesində milliliyin nəzərə alınmasının vacibliyi müasir günümüzün aktual
problemlərindəndir. Bu yerdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin söylədiyi bu gözəl fikri
yada düşür: “Hər bir kəsin milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr
etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!”

Məqalənin aktuallığı. Təlim prosesində milliliyin nəzərə alınmasının vacibliyi müasir
günümüzün aktual problemlərindəndir. Mili və bəşəri dəyərlərin vəhdətini təşkil edən təhsil
prosesi düzgün tənzimlənməlidir ki, milli və ümumbəşəri dəyərlərimizi qoruyub saxlamaq
üçün təhsilin düzgün təşkilinə nail olunsun. Bu baxımdan məqalənin həsr olunduğu mövzu
aktuallığı ilə fərqlənir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə siyasi şüur və təhsilin mühüm prinsiplərindən olan
millilik məsələləri geniş şərh olunur. Burada Heydər Əliyev irsində millilik öz əksini tapmış,
bu irsdən bəhrələnməyin milli-mənəvi, ümumbəşəri dəyərlərimizi zənginləşdirə biləcəyi
əsaslandırılmışdır.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işinin nəticələri məktəb təcrübəsi
zamanı təlim prosesində millilik prinsipinin tətbiqinə yararlı ola bilər. Məqalədən orta məktəb
müəllilmləri, magistrant və tələbələr bəhrələnə bilər.
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L.Karimova

Political consciousness and questions of nationalism

Summary

The questions of statehood, national independence, consolidation of the position of the
mother tongue, preserving national properties comprises the basics of H.Aliyev’s heritage of
the principles of Azerbaijani citizenship.

The principle of nationalism forms pupils’ national consciousness in education through
some educational subjects and creates national and morel qualities.

Л.Керимова

Политические проблемы сознания и
национальности в образовании

Резюме

Вопросы государственности, националъной независимости, усиления позиции
родного языка, сохранениф националъных ценностей составляют основу наследства Г.
Алиева в области принципов Азербайджанского грапсданства.

Принцип националъности оформляет националъного сознателъностъ в воспитании
посредством некоторых предметов и создает националъные и моралые кагества.

Redaksiyaya daxil olub: 16.11.2016
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Mühazirə — ali təhsil müəssisəsində təlimin
təşkili formalarından biri kimi

Sirac Rəsulov
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,

ADPU-nun dosenti

Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.P.M.Həsənova
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учитель
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Təhsil müəssisələrində təlimin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında təlimin təşkili
formalarının düzgün seçilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır.

Ali təhsil müəssisələrində təlimin təşkili formaları dedikdə, əsasən mühazirə, praktik
məşğələlər, praktikumlar, laborator məşğələləri, tələbə müstəqil işləri, referat və yaradıcı işlər,
kurs işləri, buraxılış işləri, məsləhət, imtahan və s. nəzərdə tutulur.

Təqdim olunan materialda yalnız mühazirə onun formaları, mühazirənin təşkili və
aparılmasına verilən tələbələrdən, həmçinin müəllimin elmi-metodiki hazırlığına verilən
tələblərdən danışmağı nəzərdə tutmuşuq.

Mühazirə — leksiya latın sözü olub, hərfi mənası «oxu» deməkdir. Elə buradaca
mühazirənin aparılması barədə pedaqoqlar arasında olan fikir ayrılığına münasibətimiz belədir:
Bir çox pedaqoq və müəllimlər belə hesab edirlər ki, mühazirəni oxumaq, hətta imla kimi
yazdırmaq lazımdır. Bir qrup müəllimlərimiz isə belə hesab edirlər ki, mühazirəni müəllim
tam sərbəst şəkildə danışmalıdır. Əlbəttə, hər iki yanaşmada müsbət fikirlər olsa da, əslində
mühazirənin mövzusu tam aydın olmalı, o, düzgün planlaşdırılmalı və həmin plan əsasında
sistemli və ardıcıl oxunmalıdır. Yəni mühazirə tam imla şəklində oxunub yazdırılmamalıdır, o,
plan üzrə qarşıya qoyulmuş məqsədəuyğun şəkildə aparılmalıdır.

Son vaxtlar, hətta indi də ali təhsil müəssisələrində mühazirə dinləyicilərə (tələbələrə) yeni
biliklərin verilməsinin əsas yolu hesab olunur.

Rusiya və Azərbaycan təhsil sistemində mühazirə əslində kitabdan uyğun materialın
köçürülüb tələbələrə çatdırılması, Almaniyada isə «izahlı oxu» sözünə uyğun olaraq başqası
qarşısında oxunan material kimi həyata keçirilirdi. İllər keçdikcə mühazirələrə və
mühazirəçilərə verilən, bu gün də öz əhəmiyyətini saxlayan tələbələr formalaşdı. Bütün
bunlarla yanaşı mütərəqqi fikirli pedaqoqlar tədris prosesində «söz»ün yeganə vasitə
olunmasını, idrak prosesində onun rolunu xeyli yüksəlməyi lazım bilmirlər.

Son təlim prosesinin təşkilində oynadığı rola görə mühazirələrin aşağıdakı formaları
vardır
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Giriş
mühazirələri

Motivləşdirici
mühazirələr

Hazırlıq
mühazirələri

İnteqrativ
mühazirələr

Oriyentiv
(yönəldici)
mühazirələr

Tələbələri
tədris olunan
elmin əsas
elmi-nəzəri
müddəaları ilə
tanış edir, ona
ehtiyac hissini
aşılayır

Tələbələri təlim-
idrak
fəaliyyətinə
təhrik edir, elmə
maraq oyadır

Tələbələri daha
mürəkkəb fikri
əməliyyatlara,
təfəkkür
proseslərinə
hazırlayır

Elm tam məntiqi
sistem kimi
inkişaf və
dinamikada
təqdim olunur,
daha dərin
nəzəri təhlil
üçün şərait
yaradılır

Tələbələr
informasiya
mənbələrinə
istiqamətləndir
ilir, onlara
müstəqil
işlərlə bağlı
göstəricilər,
praktik
tövsiyyələr
verilir

Hansı prinsiplər əsasında təsnif olunmasından asılı olmayaraq bütün mühazirələr üçün
ümumi olan direktiv göstəricilər aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Məzmun və strukturu;
2. Dinləyicilərə çatdırılma metodikası;
3. Təlimin texniki vasitələri, tədris ədəbiyyatı;
4. Əks əlaqə;
5. Tələbələrin qazandıqları bilik səviyyəsi.
Hal-hazırda mühazirələrin aşağıdakı xarakterik xüsusiyyətləri vardır:
1. Fəal və ikitərəfli fəaliyyətlərin sadəcə mexaniki birliyi olmayıb, onların qarşılıqlı

dialektik əlaqədə olması;
2. Fəal xarakter daşıması;
3. Müəllimin öz mülahizələrini əsaslandırması;
4. Tələbələrə pedaqoji ünsiyyətdə olması;
5. Tələbələrin müstəqilliyində təzahür etməsi.
Mühazirə müəllimdə tələbə arasında işgüzar pedaqoji-psixoloji ədaqələri-didaktik

ünsiyyəti təmin etməlidir. Bu isə konkret təlim fəaliyyətində təzahür edən və formalaşan
rəngarəng işgüzar pedaqoji əlaqələrdir, şəxsiyyətlərarası psixoloji münasibətlərdir. Didaktik
ünsiyyətin formaları mühazirənin məqsədi, məzmunu, metodu və vasitələri ilə müəyyənləşir,
müəllim və tələbələr arasındakı didaktik əlaqələri mühazirənin məntiqi-psixoloji və pedaqoji
yanaşmaları ilə müəyyən olunur, formalaşır və inkişaf edir.

Mühazirənin gedişi və səmərəliliyi müəllimin şəxsiyyətindən çox asılıdır. Belə ki, o, yaxşı
insan olmaqla yanaşı, əsil pedaqoq, tədqiqatçı, tərbiyəçi, aktyor, rejissor olmalıdır.

Müəllim fəaliyyətinə verilən tələblər, əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Müəllim daim öz üzərində işləməli, özünü təhsillə məşğul olmalı, elm, mədəniyyət və

texnikanın yeniliklərindən xəbərdar olmalı, mühazirələrini innovasiyalarla, ən yeni
texnologiyalarla zənginləşdirməlidir;

2. Müəllim pedaqoji ustalığını və pedaqoji məharətini daim təkmilləşdirməlidir. Çox
düzgün deyilmiş belə bir fikir var: ən əvvəllər oxuyub-yazmağı bacarmayanlar savadsız hesab
olunurdusa, indi öyrənməyi və yenidən öyrənməyi bacarmayanlar da savadsız hesab olunurlar.

Hal-hazırda mühazirələrin aşağıdakı formaları da tətbiq olunur.
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Problemli mühazirələr, vizual mühazirələr, birlikdə mühazirə, mühazirə-pres konfrans,
mühazirə-sitiuasiya, mühazirə-məsləhət, mühazirə-təbliğat, mühazirə-dialoq, mühazirə-
intervü, mühazirə son, vizüallaşdırma, didaktik materialların tətbiq edildiyi mühazirələr və s.
formalarından da istifadə olunur. Bunlar haqqında növbəti məqalələrin birində baxılacaqdır.

Məqalənin aktuallığı. İndiki şəraitdə mühazirəyə yanaşmada həm pedaqoji ədəbiyyatda,
həm də təcrübəyə olan fikir ayrılığına münasibət bildirmiş, onun təşkilinə və aparılmasına
dair müasir tələblər verilmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir tələblər baxımından mühazirənin təşkili və aparılmasına
yeni formalar verilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali təhsil müəssisələrində mühazirə oxuyan
müəllimlər öz işlərini yenidən qurmağa çalışacaqlar. Məqalədə verilmiş tövsiyələr magistrant
və tələbələr üçün də faydalı olacaqdır.
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İçində olduğumuz ‘'İnformasiya əsri', "Bilik əsri"' olaraq adlandırılan XXI əsr cəmiyyətin
bütün sahələrində kompüter texnologiyasının sürətlə inkişaf edərək, yayıldığı bir dövrü də
özü ilə birlikdə gətirmişdir. Elm və texnologiya: bu iki əsas element istər cəmiyyət üzərində,
istərsə də insan həyatına getdikcə daha çox təsir etməkdədir.

Elm və texnologiyanın hazırkı inkişafı, informasiya axınının sürətlə yenilənməsi,
kompüter texnologiyasının cəmiyyətdə geniş yayılması və istifadə edilməsi universal, milli,
fərdi ehtiyacları artırmaqla yanaşı, bilavasitə təhsilin məzmununun, təhsil sisteminin
infrastrukturunun yenidən qurulmasını, dəyişməsini qaçılmaz hala gətirmişdir.

Bu gün müasir məktəblərdən şagirdlərə ətraf və dünyada baş verən hadisə və proseslərlə
bağlı bolluca məlumat verməkdən çox, bu məlumatlardan baş açmağı bacaran, onları
tənzimləyən, qiymətləndirən və istifadə edən, öz zehni fəaliyyətini elmi şəkildə və müstəqil
olaraq təşkil etməyə qadir olan şagirdlər yetişdirmək tələb olunur (1, 2, 3, 4). Bütün bu
keyfiyyətlər, həyati əhəmiyyətli bilik və bacarıqlar isə bilavasitə müvafiq təhsil mühitində
qazandırılır.

Hazırda respublikamızda təhsilə verilən əhəmiyyət əvvəlki illərə nisbətən qat-qat artıqdır.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda dövlət quruculu sahəsində əsas istiqamətlərdən biri təhsil
islahatıdır. Təhsil islahatının əsas cəhətlərindən biri isə məhz, tədris proqramlarının, təlimin
məzmununun, o cümlədən tədris avadanlıqları və resurslarının dövrün tələblərinə uyğun və
beynəlxalq təcrübə əsasında yenilənməsidir (5, 6, 7, 8).

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında 2013-2020-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş aşağıdakı
vəzifələrin öz əksini tapması deyilənlər baxımdan daha xarakterikdir:

— Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələrinin (o cümlədən ucqar bölgələrdə yerləşən
məktəblərin) internet əlaqəsi ilə təmin olunması;

— hər bir təhsil müəssisəsinin lazımi texniki avadanlıqla təchiz edilməsi və bütün təhsil
müəssisələrinin vahid təhsil şəbəkəsinə qoşulmasının reallaşdırılması;

— ümumtəhsil məktəblərinin hər bir sinif otağının noutbuk, proyektor və elektron lövhə
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ilə, təhsil alan bütün şagirdlər “1 şagird 1 kompüter layihəsi” çərçivəsində netbuk və ya
planşetlərlə təmin edilməsi;

— müəllim və şagirdlər üçün virtual öyrənmə mühitinin formalaşdırılması, bu məqsədlə
bütün fənlər üzrə elektron tədris və metodik resursların yaradılmasının davam etdirilməsi;

— elektron resursların etibarlı saxlanılması və onlara asan çıxışın təmin olunması üçün
“bulud” texnologiyalarının tətbiq olunması;

— ödənişsiz əsaslarla fəaliyyət göstərən təlim resurslarının yaradılması;
— “Elektron məktəb”lərin sayının 1000-ə çatdırılması;
— rəqəmsal təhsil resurslarından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi;
— kitabxana fəaliyyətinin modernləşdirilməsi və elektron kitabxanaların sayınınartırılması;
— təhsil sisteminin səmərəliliyində, onun nailiyyətlərinin formalaşmasında müəllim

amilinin həlledici əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla, müəllim hazırlığının gücləndirilməsinə xüsusi
önəm verilməsi;

— bütün ümumi təhsil müəllimləri üçün fəal (interaktiv) təlim texnologiyaları və inklüziv
təhsil üzrə məqsədli ixtisasartırmanın təmin edilməsi;

— hər bir müəllimin İKT bacarıqlarına yiyələnməsi üçün çevik sistemin yaradılması (8).
Keyfiyyətli təhsilin verilməsi, şagirdin gələcək həyata uyğunlaşması üçün ehtiyacı olan

bilik, bacarıq və vərdişlərin qazandırılmasını təmin edəcək vasitələr bilavasitə, həm təhsilin
məzmunundan, həm də təlim zamanı müasir tədris avadanlıqları və resursların tətbiqindən çox
asılıdır. Bu baxımdan, müasir tədris avadanlıqları və resurslar (kompüter, multmedia, internet
resursları, elektron dərslik və s.) müəllimin əlində təkcə təlim vasitəsi deyil, həm də
şagirdlərin yaradıcılıq fəaliyyətlərinin inkişafı üçün köməkçi vasitədir, bir alətdir.

Demək, gələcəyə istiqamətli olan bu günün problemlərini, dünənin metodları ilə həll edilə
bilməyəcəyi aydın bir həqiqətdir. Əgər təhsil mühitlərini (sinifləri) mətbəxlərimiz qədər
müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edə bilsəydik, təhsildəki problemləri də, böyük ölçüdə
azalda bilərdik (9, 10).

Elmi araşdırmalarda əldə edilən sistematik məlumatların praktik sahələrə tətbiq olunması
kimi qiymətləndirilən təhsil texnologiyası: tədris avadanlıqları və resursları bir sıra
tədqiqatçılar tərəfindən dörd qrupa bölünür: yazılı, audio-vizual, kompüter əsaslı və qarışıq
tədris avadanlıqları və resursları (9, 11, 12).

Tədris avadanlıqları və resursları şagirdlərin öyrənməsinin dəstəklənməsində, keyfiyyətli
təhsil xidmətlərinin təqdim edilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, CD, DVD,
plakat, film, xəritə, qrafik, video klip kimi elementləri ehtiva edəntədris resurslarışagirdin
görərək və edərək öyrənməsini təmin edən effektli təhsil mühiti təmin etmədə əhəmiyyətli bir
rol oynayır; öyrənməni asanlaşdırır, müvəffəqiyyəti yüksəldir, başqa sözlə ifadə etsək,
keyfiyyətli və mənalı öyrənməni təmin edir (13, 14, 15, 16).

Günümüzdə yerli və xarici firmaların çoxu, təhsildə istifadə edilmək üçün müxtəlif tədris
avadanlıqları və resursları (audio-vizual, kompüter texnologiyalı əsaslı və qarışıq)
müəllimlərin və şagirdlərin xidmətinə verilir. Bunlardan bəziləri bahalı, bəziləri ucuz, bəziləri
faydalı, bəziləri istifadəsizdir. Bəzilərinin istifadə edilməsi asandır, bəziləri isə mürəkkəb
quruluşda olub, istifadə edənin xüsusi bir təhsil almasını tələb edir .

Tədris prosesində istifadə olunan rəsm, qrafik, xəritə, model, film kimi resurslar maliyyə
cəhətdən sərfəli olub, şagirdlərin daha qısa müddətdə və effektiv öyrənmələrinə köməkçi olur.
Bununla yanaşı, sinfə gətirilməsi mümkün olmayan, bilavasitə müşahidə edilməsi təhlükəli
olan obyekt, fakt, hadisə və proseslərin asan və etibarlı surətdə müşahidə edilməsini hərəkətli
şəkil projektoru, film kimi tədris avadanlıqları və resursları təmin edir.
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Keyfiyyətli təhsil üçün tədris resurslarının seçilməsindən əvvəl "necə öyrənirik?” sualına
cavab verilməlidir. Tədris prosesində hər bir şagirdin yeni məlumatı öyrənmək üçün fərdi
fərqliliklərə, fərqli strategiyalara sahib olduğu nəzərə alınmalıdır. Çünki, şagirdlər fərqli
metodlarla (bəziləri qulaq asaraq, bəziləri görərək, bəziləri oxuyaraq) öyrənirlər. Bu baxımdan
müasir tədris avadanlıqları və resursları təlim prosesini zənginləşdirərək, şagirdlərin öyrənmə
strategiyalarına uyğun fərdi təlim metodlar təmin edir. Başqa cür ifadə etsək, effektli bir tədris
avadanlığı və resurs davamlı öyrənməyə sərf edilən enerjiyə, vaxt və maliyyə xərcinə qənaət
etməyi təmin edir. Tədqiqatçılara görə, təhsil mühitini (sinif otağını) müəyyən edərkən,
nəzərdə tutulmuş hədəfi qazandırmaq üçün hansı tədris metodunun hansı tədris avadanlığı və
resursla elmi faktlara əsaslanaraq bir araya gətiriləcəyinin planlaşdırması məsələsi, müəllimin
inkişaf tərzinə və məktəbdəki tədris avadanlığı və resursun mövcud olma imkanlarına bağlıdır
(17, 18).

Müəllimlərin tədris resurslarını yerində və düzgün istifadə etməsi üçün öyrənmə mühitinin
(sinif otağının) necə təşkil ediləcəyi, seçilən tədris avadanlıqları və resursların istifadə edilən
metod, üsul və strategiyalarla üst-üstə düşməsi kimi məsələlər tətbiq zamanı böyük əhəmiyyət
daşıyır. Çünki bütün bu parametrlərə uyğun resurs seçimi və istifadəsi keyfiyyətli təhsilin
əvəzedilməz amilləridir (11, 14, 18).

Resursların keyfiyyətli təhsildəki rollarından biri də, tədris prosesini zənginləşdirərək,
öyrənməyə tam kömək etməsi, mənimsəməni asanlaşdırmasıdır.

Tədris resursları nə qədər çox duyğu orqanına xitab edərsə, öyrənmək də o qədər asan və
təsirli olur. Belə ki, bir sıra tədqiqatçılara görə, tədris materialının 83 faizi görmə, 11 faizi
eşitmə, 3,5 faizi iyləmə, 1,5 faizi toxunma, yüzdə bir faizi dadma duyğu orqanları vasitəsilə
öyrənilir. Bununla yanaşı, şagirdlər oxuduqlarının yüzdə 10 faizini, eşitdiklərinin 28 faizini,
gördüklərinin 30 faizini, həm eşidib, həm gördüklərinin 50 faizini, dediklərinin 70 faizini,
edib-dediklərinin isə 90 faizini xatırlayırlar (11, 12, 16, 17).

E. Deylinin "Həyat konusu"nda tədris resurslarının funksiyalarını izah edən əsas prinsiplər
öz əksini tapmışdır. E. Deylinin "Həyat konusu"nda əksini tapan və dünya praktikasında geniş
istifadə olunan tədris resurslarının əsas prinsipləri bunlardır:

1.öyrənmə prosesinə qatılan duyğu orqanlarının sayı nə qədər çox olarsa, öyrənmək də bir
o qədər davamlı olar;

2.ən yaxşı öyrənmə edərək, yaşayaraq öyrənmədir;
3.ən yaxşı tədris mücərrəddən konkretə və sadədən mürəkkəbə doğru olandır(12,19).
Müasir tədris avadanlıqları və resursların təhsil mühitində (sinif otaqlarında) istifadə

edilməsi bir sıra üstünlükləri təmin edir. Onlardan bəziləri aşağıda təqdim olunur:
— müəllimlər məlumatları şagirdlərinə sürətli bir şəkildə çatdıra bilir; şagirdlər isə yeni

məlumatları, prosesləri asanlıqla öyrənə bilir;
— öyrənmə-öyrətmə mühitində şagirdlərin fəal olmasını təmin edir;
— şagirdlərin təlim prosesinə marağını artırır, motivasiyanı gücləndirir və qalıcı öyrənmə

yaradır;
— şagirdlərin öz aralarında və müəllimlərlə qarşılıqlı ünsiyyət qurma imkanı təmin edir;
— təlimin məlumat sahəsi və mühiti xeyli genişlənir və s.; (17, 19).
Aydındır ki, müasir tədris avadanlıqlarının, xüsusilə kompüter texnologiyasına əsaslanan

resursların tədris prosesində istifadə edilməsi müəllim və şagirdlərdən müvafiq bilik və
bacarıqların olmasını tələb edir. Tədris resursları hər nə qədər geniş imkanlar yaratsa da, bu
işdə əsas ağırlıq müəllimlərin üzərinə düşür. Bu səbəbdən müəllimlərin müasir tədris
avadanlıqları və resurslardan təsirli şəkildə siniflərində istifadə etmələri üçün müvafiq bilik və
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bacarıqları əldə etməsi zəruri tələbata çevrilir.
Dünya ölkələrində texnologiyadakı sürətli inkişaflar Azərbaycanın təhsil sisteminə də,

təbii ki, öz təsirini göstərməkdədir. Təsadüfi deyil ki, məhz təhsil sahəsi ölkəmizdə İKT-nin
(internet, kompüter texnologiyası, proyeksiya proyektoru, slayt, CD, DVD, ağıllı (smart)
lövhədən və s.) tətbiq istiqamətləri içərisində ən yüksək prioritetə malik istiqamət hesab edilir.
Bunu son illərdə Təhsil Nazirliyinin təhsil texnologiyaları ilə əlaqəli olaraq həyata keçirdiyi
silsilə tədbirlərdə (e-məktəb, internet istifadə-web dizaynı, office istifadəsi, Power-point
istifadə və excel, ağıllı (smart) löhhə istifadə və digər oxşar məsələlərdə xidmət daxili təlim
kursların həyata keçirilməsi və s.) aydın görmək olar (1, 2, 3, 4).

2009-cu ildən reallaşmasına başlanan “Elektron məktəb” pilot layihəsi çərçivəsində təhsil
müəssisələrində tətbiq olunan texnologiyalar Azərbaycanda müasir tədris avadanlıqlarına və
resurslarına əsaslanan milli təhsil modelinin formalaşdırılmasına xidmət edir. Bu pilot layihə
çərçivəsində əldə edilmiş nəticələrin Azərbaycanın bütün məktəblərində “Elektron məktəb”
konsepsiyası çərçivəsində tətbiqi əhalinin bütün təbəqələri üçün keyfiyyətli təhsil almaq
imkanlarının yaradılması, ölkənin təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
olunması üçün şəraitin yaradılması ilə bərabər, təlim və tədrisdə fürsət bərabərliyinin təmin
edilməsinə imkan verəcəkdir (20).

Düzdür, tipik dövlət məktəbləri və «İlin ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsinin
qalibi olan məktəblərlə müqayisədə “Elektron məktəb”lərdə kompüter, proyeksiya aparatı,
internet və ağıllı (smart) lövhədən sistematik istifadə edilir və müəllimlər tərəfindən bu
istiqamətdə yeniliklər mütəmadi izlənir. “Elektron məktəb”lərdə vahid informasiya mühitinin
yaradılması və zəruri müasir tədris avadanlıqları (noutbuk, proyektor, ağıllı (smart) lövhə və
s.), onların proqram təminatı ilə təchiz olunması, yüksək sürətli fiberoptik internet və internet
bağlantılarının təmin edilməsi, bu məktəblərdə çalışan kadrların (pedaqoji, inzibati, texniki və
s.) İKT sahəsində bilik və bacarıqları daha yüksək səviyyədədir (8, 9, 20).

Lakin, ölkədə müasir tədris avadanlıqları, xüsusən kompyuter texnologiyasına əsaslanan
resurslardan təlim prosesində istifadə edilməsi problemi hələ də tam həll edilməmişdir.
Ümumtəhsil ocaqlarının, xüsusən “elektron məktəb”lərin müasir tədris avadanlıqları
(kompüter və digər oxşar avadanlıqlar) və resurslarla təminatındakı irəliləyişlərə baxmayaraq,
məktəblərin infrastrukturunun səviyyəsi günün tələblərindən xeyli uzaqdır. Belə ki,
ümumtəhsil məktəblərində (tipik dövlət məktəbləri və «İlin ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi”
müsabiqəsinin qalibi olan məktəblər) müasir tədris avadanlıqları və resurslarla təchizi və
tətbiqinin hazırkı səviyyəsi istər dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatımızın mövcud imkanları,
istərsə də dünya təhsil məkanına inteqrasiya baxımından qənaətbəxş hesab edilə bilməz.

“Elektron məktəb»lər istisna olmaqla, digər məktəb tiplərində (Tipik dövlət məktəbləri və
«İlin ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsinin qalibi olan məktəblər) müasir tədris
avadanlığı və resursdan sistematik istifadə edilməməsində həllini gözləyən məsələlərdən
aşağıdakıları göstərmək olar:

— Kompüter və ənənəvi təlim texnologiyalarının bir-biri ilə qovuşduğu, uyğun gəldiyi
yolların müəyyən edilməməsi;

— Müasir təlim texnologiyasının ənənəvi təlimin forma və vasitələrinə uyğunlaşdırılması
kimi metodik prinsiplərin müəyyən edilməməsi;

— Məktəblərin kifayət qədər müasir tədris avadanlığı və resurslarla təchiz olunmaması;
— Məktəblərdəki tədris avadanlığı və resursların vaxtından əvvəl sıradan çıxması;
— Sinif otaqlarının fiziki vəziyyətinin müəllimlərin müasir tədris avadanlığı və

resurslardan istifadə etmələrinə çətinlik yaratması. Hər hansı bir məktəbdə müəllimin
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kompüter, proyeksiya cihazı və s.-dən istifadə etməsi üçün, ilk növbədə sinif otağında zəruri
fiziki şəraitin olması vacibdir;

— Məktəblərdə mövcud olan kompüter otaqları və ya oxşar texnologiya otaqları ilə bağlı
çatışmazlığın olması, ondan səmərəli istifadə edilməməsi;

— Məktəblərdə əksər hallarda yalnız bir kompüter otağının olması;
— Məktəblərin internetə çıxışının zəif olması;
— Müəllimlərin kompyuter biliklərinin zəif olması, təhsil prosesini dəstəkləyən elektron

tədris avadanlıqları və resurslardan səmərəli istifadə üzrə bilik və bacarıqlarının yetərli
olmaması;

— Tədris proqramının ağırlığı. Müəllimlərin tədris proqramını yerinə yetirmək səyi;
— Fənlərin məzmununua müvafiq Azərbaycan dilində olan milli tədris resurslarının

məhduduluğu;
— Texniki heyətin zəif olması. Texniki mütəxəssislərin sayının azlığı. Metodik dəstəyin

çox az olması;
— Siniflərdə uşaqların sayının çox olması;
—Məktəb-valideyn əlaqələrinin bu istiqamətində köməyinin zəif olması;
— Müasir tədris avadanlıqları və resurslardan istifadənin üstünlükləri və imkanları ilə

bağlı məlumatlandırma işinin lazımi səviyyədə aparılmaması.
Keyfiyyətli təhsil xidmətlərinin təqdim olunmasında müasir tədris avadanlıqları və

resurslardan istifadənin rolunu artırmaq üçün aşağıdakı tədbirlərin görülməsi vacibdir:
1. Müasir təlim texnologiyasının ənənəvi təlimin forma və vasitələrinə

uyğunlaşdırılmasının metodik prinsiplərinin müəyyən edilməsi;
2. Sürətlə inkişaf edən müasir texnologiyaları ilə birlikdə tədris avadanlıqları və

resurslarının yenilənməsi, günün tələblərinə cavab verə bilən vəziyyətə gətirilməsi;
3. Müasir tədris avadanlıqlarının tətbiqində sistemli yanaşmaya xüsusi əhəmiyyət

verilməsi;
4. Tədris avadanlıqları və resurslardan daha səmərəli istifadəni reallaşdırmaq üçün ilk

növbədə, onların tədris prosesində sistemli şəkildə istifadəsinin illik planlaşdırılmada ehtiva
olunması;

5. Tədris resurslarının hazırlanması üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi.
6. Gələcək müəllimlər üçün pedaqoji ali təhsil müəssisələrinin tədris proqramına mövcud

tədris avadanlıqları və resurslardan istifadə edilməsi üzrə kursun daxil edilməsi;
7. Maarifləndirmə tədbirləri: televiziya verilişlərinin sistematik təşkil edilməsi, müasir

tədris avadanlıqları və resursları, xüsusən milli elektron resurslarla bağlı yeniliklər barədə
təhsil işçiləri, xüsusən məktəblərdə fəaliyyət göstərən pedaqoji heyətin məlumatlandırması
istiqamətində davamlı olaraq televiziya verilişlərinin təşkil edilməsi (1, 6, 7, 8, 14).

Qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın müasir inkişaf tendensiyası, elm və texnologiyanın
sürətli inkişafı, məktəblərdə istifadə olunan tədris avadanlıqları və resursları arasındakı
əlaqələrin məna və məzmununda, prinsip və metodlarında yaranan yeniliklər, müasir tədris
avadanlıqları və resurslarının istifadə edilməsi metodikasının hələ kifayət qədər
öyrənilməməsi gələcəkdə bu istiqamətdə yeni tədqiqatların aparılmasına ehtiyac yaradır.
Məhz həmin araşdırmalar nəticəsində əldə edilən məlumatlar əsasında bəhs olunan
çatışmazlıqların öz həllini tapması mümkündür.

Məqalənin aktuallığı. Texnologiyanın hazırkı inkişafı, kompüter texnologiyasının
cəmiyyətdə geniş yayılması və istifadə edilməsi təhsilin məzmununun, təhsil sisteminin
infrastrukturunun yenidən qurulmasını, dəyişməsini qaçılmaz hala gətirmişdir. Bu baxımdan
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orta ümumtəhsil məktəblərində təlim prosesində müasir tədris avadanlıqları və resurslarından
istifadə, təhsilin məzmunu ilə tədris resurslarının birləşdirilməsi günümüzdə ən aktual
məsələlərdən birinə çevrilmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müəllimə kömək məqsədilə müasir tədris
avadanlıqları və resursların keyfiyyətli təhsil xidmətlərinin təqdim olunmasında rolunu
artırmaq, müasir tədris avadanlıqları və resurslarından daha məqsədəuyğun, didaktik material
kimi istifadə etmək haqda fikirlər irəli sürülmüşdür.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə tədris prosesində istifadə olunan
müasir tədris avadanlıqları və resurslardan danışılır. Bir sıra müəllimlər müasir tədris
avadanlıqları və resurslardan hansından və necə istifadə etmək haqda düşünürlər. Bu məqalə
onlara bu sahədə kömək edəcəkdir. Müasir tədris avadanlıqları və resursların istifadəsi
haqda tövsiyyələr məqalədə öz əksini tapmışdır.
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Н. Мамедова

Роль современных учебных оборудований и ресурсов
предоставленных качественных образовательных услуг.

Резюме

В статье говориться, и выдвигаются предложения о роли и важности
технологических оборудований и ресурсов и предоставлении качественных услуг
образования о трудности учителей при их использовании. В настоящее время
осуществляются широкомасштабное применение обучения современных оборудований
и ресурсов являющиеся одним из основных факторов эффективного использования
содержание образования с целью радикального улучшения качества образовательного
процесса. Таким образом, у подавляющих большинство средних школ имеют
компьютеры. Во всех школах заканчивается работа с подключением интернета.
Применяется образовательные модели как «Электронная школа», «один компьютер на
одного студента»

В статье даются соответствующие предложения о роли представления
качественных образовательных услуг современного оборудования и ресурсов, об их
важности, и проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели в их использовании.

N. Mammadova

Modern teaching equipments and resources in the
role of a quality education services

Sуммарй

The entire field of information technology used by society is more widely used in
educational institutions. Nowadays radically improving the quality of the content of education
as one of the main factors our country is carried out large-scale application making efficient
use of resources in the process of teaching modern teaching equipments. Thus, the vast
majority of secondary schools have computers. The work ends with the supply all schools
with Internet. Teaching models “Electronic school "," a student-to-one computer "is applied in
all schools.

The article is presented the quality of educational services and resources, the role of
modern equipment, the role of resources, the importance of the challenges faced by teachers
in the use of stress-related issues and is appropriated proposals.
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məşğələlərin səmərəlilik göstəricisi kimi
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Mövcud ədəbiyyatda göstərilir ki, seminar məşğələləri elmi məlumatların ilk mənbəyi
olmaq etibarilə mühazirələrdən asılı olsa da, öz pedaqoji-metodik imkanlarına görə
mühazirələrə nisbətən daha zəngindir.

Seminar məşğələsinin rolunu mühazirə qədər qiymətləndirməyən tədqiqatçılar və eyni
zamanda müəllimlər anlamalıdırlar ki, seminarın əhəmiyyətini azaltmaq düzgün deyildir.
Axı bu, bir həqiqətdir ki, seminar məşğələsini heç də yalnız mühazirələrin gedişi zamanı
oxunanların sadəcə yada salınması və möhkəmləndirilməsi kimi nəzərən keçirilə bilməz. O,
təlimin tələbələrdən müstəqillik, yaradıcılıq tələb edən dəyərli və əsas təşkilat formasıdır.

Mühazirəni oxuyan müəllimdir. Seminar məşğələsinin səviyyəsini isə təkcə müəllimin
hazırlığı deyil, həm də tələbələrin məşğələyə münasibəti, seminara hansı şəkildə (hazırlıqlı,
yaxud hazırlıqsız) gəlmələri, əlavə hansı ədəbiyyatlarla tanış olmaları, internetdən hansı
materialları toplayıb yadda saxlaması, təşəbbüskarlıq, müstəqillik və yaradıcı fəallıq
göstərməsi müəyyən edir.

Seminar məşğələsinin idarə olunmasının səviyyəsi tələbələrlə bərabər müəllimin həmin
məşğələyə necə hazırlaşmasından çox asılıdır. Ali məktəb müəllimlərinin bəzilərini qənaətinə
görə, bu və ya digər mövzu üzrə mühazirələr deyildiyi, tələbələr əsas məsələləri qeydə
aldıqları, seminarın planı, əlavə ədəbiyyatın siyahısı onlara verildiyindən, müəllimdən çox
əmək sərf etmək deyil, sadəcə seminar məşğələsinə nəzarət etmək tələb olunur. Ona görə də
bir qisim müəllimlər qabaqcadan seminara ciddi hazırlaşmırlar. Bu, onları arxayınlaşdırır,
hələ üstəlik passivləşdirir.

Əslində seminar məşğələsini keçən müəllim mühazirəçi müəllimlə birgə əməkdaşlıq
şəraitində çalışmalıdır. Əgər özü mühazirə kursunu aparmırsa, seminar məşğələsinin səmərəli
təşkili məqsədilə mühazirəçi müəllimlə məsləhətləşə bilər.

“Ali məktəb pedaqogikası” dərsliyində prof. F. Rüstəmov və pedaqogika üzrə fəlsəfə
doktoru T. Dadaşova seminar məşğələlərinin vəzifələrini belə aydınlaşdırırlar: “— tələbələri
nəzəri biliklərin tətbiqi ilə bağlı bacarıq və vərdişlərlə silahlandırmaq. Bu, seminar
məşğələsinin əsas didaktik funksiyasıdır.

— yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirmək;
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— idrak motivlərini inkişaf etdirmək;
— professional bilikləri tədris prosesində tətbiq etmək;
— müvafiq elmin anlayış-terminologiya sistemini mənimsətmək;
— anlayışlardan, təriflərdən, formullardan, qaydalardan istifadə bacarığı aşılamaq;
— intellektual problem və məsələləri qoymaq və həll etmək bacarığı formalaşdırmaq;
— öz mülahizələrini, baxışlarını, mövqelərini, yanaşma tərzlərini əsaslandırmaq bacarığı

inkişaf etdirmək;
— biliklərin təkrarı və möhkəmləndirilməsini təmin etmək;
— nəzəri biliklərin dərinləşdərilməsi, genişləndirilməsi, konkretləşdirilməsi və

sistemləşdirilməsini təmin etmək;
— müstəqil işləmək bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaq;
— nəzarət və korreksiya;
— pedaqoji kommunikasiyanı reallaşdırmaq» (1, 234).
Qeyd etdiyimiz kimi, ali təhsil müəssisələrində təlimin təşkilinin bu forması yalnız sadəcə

mühazirə zamanı deyilənlərin təkrarlanmasını, təsəvvürdə canlanmasını nəzərdə tutmur. Həm
də seminar məşğələsində mühazirə zamanı yada salınmayan, üzərində dayanılmayan, ancaq
müvafiq fənnin proqramında qeyd olunan və tələbələrə çatdırılması məqsədəuyğun sayılan
mövzular üzrə iş aparılır.

Yuxarıda F. Rüstəmov və T. Dadaşovadan nümunə gətirdiyimiz iqtibasda müəlliflər
nədənsə seminar məşğələlərinin vəzifələrində haqqında söz açdığımız məsələyə fikir
verməmiş, yalnız mühazirələrdəki problemlərdən danışmışlar.

Necə etmək olar ki, seminar məşğələləri yüksək səviyyədə olsun, idarə edilsin, səmərəli
nəticələnsin? Aparılmış tədqiqatdan görünür ki, səmərəlilik:

a) müəllimin məşğələni necə (yüksək, orta, yaxud zəif) aparmasından və tələbə
auditoriyasını idarə etməsindən;

b) tələbələrin mövzular, proqram materialı üzrə hazırlığının səviyyəsindən, biliklərinin
keyfiyyətindən çox asılıdır.

Seminar məşğələlərinin diqqətəlayiq olması, yüksək səviyyədə idarə oluna bilməsi, fəal
təlim metodlarından faydalanaraq optimallaşdırılması və təkmilləşdirilməsi müəllimlərlə
yanaşı onun üzvü olduğu kafedranın və dekanlığın, tədris hissəsinin, tədris işləri üzrə
prorektorun işə münasibətilə də bağlıdır.

Müəllimlərə münasibətdə tələbkar olan, onlara metodik kömək göstərən, bir sözlə, öz
fəaliyyətini yüksək səviyyədə quran və rəhbərliyi düzgün həyata keçirən kafedralar
müvəffəqiyyət qazanırlar. Kafedra müdiri seminarların təşkilində təcrübə mübadilələrinə
diqqət yetirir, müəllimlərin məşğələlərində olur, dərsin müzakirəsini və təhlilini aparırlar.

“Ali məktəb pedaqogikası” dərsliyində seminar məşğələlərinin keyfiyyətini yüksəldən
aşağıdakı amillərin üzərində dayanılır:

“— oxunan mühazirənin məzmunu;
— müəllimin elmi-pedaqoji və metodik hazırlıq səviyyəsi;
— seminar məşğələlərinin mühazirə ilə sıx əlaqəsi;
— tələbələrin mühazirəni dinləmək, qeydlər götürmək və müstəqil işləmək bacarığı;
— tələbələrin nəzəri bilikləri tətbiq etmək bacarığı;
— tələbələrin fəallıq səviyyəsi;
— seminarın düzgün planlaşdırılması və sualların düzgün qoyulması” (1, 235).
Seminar məşğələlərinin keyfiyyətini yüksəldən amillər sırasında mühazirənin keyfiyyəti,

auditoriyada tələbələrin sıxlığı, auditoriyanın özünün məqsədəuyğunluğu və müəllimin təlim
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prosesini idarə etmək bacarığı müstəsna dərəcədə böyük əhəmiyyət daşıyan məsələdir. Lakin
nədənsə müəlliflər bu məsələlərə toxunmayıblar. Halbuki haqqında danışılanlar seminar
məşğələlərinin səmərəliliyinə mühüm böyük təsir edir.

S.B. Kondratyeva müəllim və təhsilalan münasibətlərindən bəhs edərkən bir sıra
məsələləri diqqət mərkəzində saxlayır. Həmin məsələlərə aid edir: «Məqsədli fəaliyyətin
yerinə yetirilməsi zamanı müəllim və şagirdlər arasında, şagirdlərin öz aralarında qarşılıqlı
münasibətləri bu fəaliyyətin məzmunu və təşkilinin forması ilə müəyyən olunur. Bu
fəaliyyətin yerinə yetirilməsi prosesində münasibətlərin iki tipi təzahür edir. Birinci tip —
onun predmet məzmununu təşkil edən və öz fəaliyyətinin obyektinə münasibətdir. Bu,
subyekt-obyekt münasibətidir. Münasibətlərin bu tipinin formalaşdırılması ilə fəaliyyətin
məzmun və əməliyyat tərəfinin mənimsənilməsi bir-biri ilə sıx surətdə bağlıdır.
Münasibətlərin müvafiq tipi fəaliyyətin subyekti kimi şagirdin formalaşdırılması ilə
əlaqədardır. Şagirdin fəaliyyətində formalaşan münasibətlərin ikinci tipi — bu fəaliyyəti
həyata keçirən insanlara münasibətdir. Bu, müəllim və şagirdin subyekt-subyekt
münasibətləri və şagirdlərin öz aralarındakı münasibətlərdir» (2, 10).

Bildiyimiz kimi, təhsillə bağlı sənədlərdə müəllim-şagird, müəllim-tələbə münasibətlərinə
xüsusi fikir verilir. Bu məsələ hər bir dövrdə diqqət mərkəzində olub. Fəqət müxtəlif
zamanlarda bu münasibətlər sisteminin qarşısında duran tələblər fərqli olmuşdur.
Münasibətlər müəllim — subyekt, şagird — obyekt münasibətləri üzərində qurulmuşdur.
Əsas tələb aşağıdakı kimi idi: müəllim təhsilalanlarda cəmiyyətin və özünün faydalı sandığı
keyfiyyətləri formalaşdırmalı, onlara gərəkli biliklər verməli, müvafiq bacarıqlar aşılamalı idi.

Yeni pedaqoji təfəkkür zamanında isə, haqqında söz açılan proses subyektin subyektə
münasibəti üzrədir, burada isə, başlıca vasitə pedaqoji ünsiyyət sayılır.

Təhsil müəssisələrində, o cümlədən institut, konservatoriya, tədris akademiyası və
universitetlərdə müəllimlərdən bəziləri şəxsiyyətin təşəkkülündə fəaliyyətin təkcə bir
növünə — təlim fəaliyyətinə istinad edirlər. Halbuki pedaqoji prosesin — təlim və tərbiyənin
səmərəliliyinə fəaliyyətin bu və ya digər növünün qarşılıqlı əlaqəsi şəraitində nail olunur.

Seminar məşğələlərində subyekt-subyekt münasibətlərinin müasir günümüzün tələbləri
əsasında qurulması hər bir ali məktəb müəllimindən nəzəri və metodik hazırlıq, həmçinin
pedaqoji ustalıq tələb edir.

Subyekt-subyekt qarşılıqlı münasibətlərinin səmərəli nəticələnməsinə yeni pedaqoji
texnologiyalardan keyfiyyətlə istifadə də özünəməxsus böyük rol oynayır.

Göstəricilərin, nəticələrin yüksək olması, qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün seminar
məşğələlərinin düzgün planlaşdırılmasını və auditoriyanın ustalıqla idarə olunmasını tələb
edir. Bu zaman müəyyən meyarlar əsas götürülməlidir. Həmin meyarlara aşağıdakılar nümunə
ola bilər:

I. Məqsədaydınlığı:
— problemin qoyuluşu:
— nəzəriyyə və praktikanın üzvi vəhdətə əlaqələndirilməsi;
— öyrənilən mövzunun tələbənin gələcəkdə mütəxəssis kimi fəaliyyəti zamanı yararlı ola

bilməsi;
II. Seminar məşğələsinin planlaşdırılması:
— mövzuya aid məqsədləri müəyyən etmək;
— mövzunun başlıca məsələlərinin və uyğun sualların seçilməsi;
— sistemdaxili (fəndaxili) əlaqələrə yer verilməsi;
— sistemxarici (fənlərarası) əlaqələrə yer verilməsi;
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— əlavə ədəbiyyatın müəyyənləşdirilməsi.
III. Seminarın təşkili:
— seminara verilən vaxtdan (saatdan) səmərəli istifadə olunması. Bu məqsədlə nəzərdən

keçirilən məsələlərin hər birinə konkret olaraq ayrılan vaxtın (dəqiqələrin) dəqiq
bölüşdürülməsi;

— tələbələrin müzakirə və təhlillərə, müstəqil fikir söyləmək, müəyyən nəticəyə gəlmək
fəaliyyətinin idarə olunması;

IV. Seminarın aparılması:
— irəli sürülən problemlərin məqsədyönlülüyü;
— diskussiya üçün zəruri şəraitin yaradılması;
— seminar məşğələsinin maraqlı və ya maraqsız olması;
V. “Müəllim-tələbə” münasibətlərinin xarakteri:
— hörmət və tələbkarlığın gözlənilməsi;
— tərəflər arasında tolerantlığın və güzəştəgetmə bacarığının olması;
— tələbənin vəziyyətinin, əhvalının nəzərə alınması;
— laqeyd və məsuliyyətsiz münasibət.
VI. Auditoriyanın idarə edilməsi:
— auditoriyada normal mənəvi-psixoloji iqlimin yaradılması;
— tələbələrin pedaqoji prosesin bərabərhüquqlu statusunun gözlənilməsi;
— tələbənin mövqeyinə, fikir və mülahizələrinə, təkliflərinə, qənaətlərinə hörmətlə

yanaşılması;
— qarşılıqlı inama əsaslanan davranış;
— tələbələrin müstəqilliyinə, yaradıcı və idrak fəallığına imkan vermək;
— tələbələrdə etik qaydaları yerinə yetirməyə tələbatın yaradılması;
VII. Müəllimin iradları:
— işin icra mexanizminə aid iradlar;
— xüsusi iradlar;
— ümumiləşdirici iradlar;
— irad yoxdur.
VIII. Seminar məşğələsi zamanı tələbələrin qeydləri:
— vaxtaşırı; bəzən; qeyd aparmırlar.
Mühazirə və seminar məşğələləri bir-birini təkrar etmir, lakin bir-birini tamamlayır.
Seminar məşğələlərində biliklərin möhkəmləndirilməsinə müxtəlif yollarla nail olunur: 1)

tələbələr məşğələyə hazırlaşarkən mühazirədə qazandıqları bilikləri, əldə etdikləri
məlumatları, yaxud dərslikdə verilmiş materialı təkrar edirlər; 2) seminar məşğələsi zamanı
tədris materialının ucadan səsləndirilməsi onun mənimsənilməsi səviyyəsini artırır; 3)
mövzular üzrə məsələlərin yaradıcı şəkildə müzakirəsi onları daha da möhkəmləndirir.

Yuxarıda deyilənlərdən gəldiyimiz qənaət belədir ki, müəllim informasiya kommunikasiya
texnologiyalarından, fəal təlim metodlarından, canlı söhbətlərdən istifadə etməklə, eyni
zamanda tələbələrin müstəqilliyinə, təşəbbüskarlığına yaradıcı və idrak fəallıqlarına geniş
meydan verməklə tələbə auditoriyasının idarə olunmasını yaxşılaşdıra bilər.

Məqalənin aktuallığı. Auditoriyanın idarə olunması seminar məşğələlərinin
səmərəliliyini və optimallaşdırılmasının mühüm şərtidir. Lakin tədqiqatçılar nədənsə bu
məsələni tədqiqat obyektlərinə çevirməmişlər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Auditoriyanın düzgün idarə edilməsi seminar məşğələlərinin
səmərəlilik göstəricisi kimi nəzərdən keçirir.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə tələbə auditoriyasını düzgün idarə
etmək sahəsində seminar məşğələlərinin səmərəliliyinə nail olmaq sahəsində ali məktəb
müəllimlərinə kömək göstərəcəkdir.
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Правильное управление студенческой аудиторией как
эффективный показатель семинарских занятий

Резюме

Управление аудиторией является важным условием эффективности и оптимизации
семинарских занятий. Преподаватели, учитывающие это, строят правильное отношение
со студентами и этим достигают эффективности обучения.

Но почему-то данный вопрос все еще не являлся объектом исследования. Автор
статьи подробно останавливается на задачах семинарских занятий, на факторах
повышающих их качество и указывает оптимальные пути закрепления знаний.
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Sуммарй

Audience management is an important condition for the effectiveness and optimization of
seminars. Teachers consider this, build the right attitude with the students, and this is
achieved the effectiveness of training.

But for some reason this question has not yet been the subject of research. The author
dwells on the problems of seminars on factors increase their quality and indicates the best
ways to consolidate knowledge.
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Ölkəmizdə baş verən ictimai, siyasi, iqtisadi dəyişiklər hamısı, birlikdə cəmiyyətin
yeniləşməsinə səbəb olmuşdur. Ölkəmiz dünyaya sürətlə inteqrasiya olmuş və bunun
sayəsində mədəni əlaqələr genişlənmiş, nəticədə gənclərimizdə həm ümumbəşəri dəyərlər
formalaşıb, həm də milli mənəvi dəyərləri qorumaq, inkişaf etdirmək zərurəti yaranmışdır.
Ona görə də hər bir valideyn övladının məktəbdə bilik, bacarıq, vərdişlərə yiyələnməsini və
ölkəsi, ailəsi üçün faydalı,bacarıqlı bir şəxs kimi yetişməsini istəyir. Azərbaycan təhsilində
məqsəd demokratik, dünyagörüşlü, bacarıqlı şəxsiyyət vətəndaş yetişdirməkdir. Təhsil
sistemində göstərilən prinsiplər həm təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, həm də
şagirdlərin kamil insan kimi formalaşmasında mühüm rol oynayır. Hazırda məktəblərin əsas
məqsədi şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onların hərtərəfli inkişafına
kömək etmək və həyati bacarıqları formalaşdırmaqdır. Yəni, şagirdlərin əldə etdikləri zəruri
bacarıqlar sayəsində həyatda qarşılaşdıqları problemləri həll etmək qabiliyyətinə yiyələnsinlər.
Təhsil müəssisələrində təhsilimizin dünya təhsilinə inteqrasiyası, yeni təlim
texnologiyalarının tədris prosesində tətbiqi məsələlərinə ciddi diqqət yetirilir. Təhsil
prosesinin əsas tərkib hissəsi dərsdir.

Uzun müddət ölkəmizdə ənənəvi təhsil mövcud olmuşdur. Ənənəvi dərs müasir dərs
sisteminin tələblərinə cavab vermir. Ancaq bu dərs özündən sonrakı mövcud olan dərs növləri
üçün mənbə rolunu oynayır. Ənənəvi təhsil prosesində müəllim bilikləri hazır şəkildə
şagirdlərə ötürür, şagirdlər obyektdir və passiv dinləyici rolunu oynayır. Şagirdlər ancaq yazır,
bilikləri, informasiyanı qəbul edir, anlayır yadda saxlayırlar. Beləliklə, şagirdlərin məlumat
dairəsi genişlənir. Ənənəvi dərsdə əsas, fəal iştirakçı müəllimdir. Bu səbəbdən də ənənəvi
təhsil sistemi şagirdlərə verilən biliklərin keyfiyyətli mənimsənilməsi baxımından əlverişli
deyil. Bütün bunlara baxmayaraq bu təlim növünün üstün cəhəti də vardır, belə ki, az vaxt
ərzində şagirdlərə müəyyən qədər bilik və məlumatlar verilir. Deməli, ənənəvi təlim bol
informasiya qəbuluna, yaddaşın möhkəmlənməsinə kömək edir, həyatın real tələbatlarından
uzaq olan bu təhsil şəraiti hərtərəfli müasir insan yetişdirilməsinə isə çətinlik yaradır. Müasir
dövrdə bilik kütləsi elə surətlə artır ki, onu ənənəvi üsulla mənimsətmək çətinlik yaradır.

Bəs müasir dərs nədir? Ənənəvi təlimdən nə ilə fərqlənir? Müasir dərs şagirdlərin maraq
və tələbatlarına əsaslanır. Müasir dərs fəal təlim metodları əsasında qurulur. Fəal sözü
adından göründüyü kimi daha işlək,daha hərəkətdə olan mənasını verir. Fəal təlim prosesinin
başlıca xüsusiyyəti ənənəvidən fərqli olaraq müəllim-şagird hüquqlarının bərabər olmasıdır.
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Fəal təlim şagirdin idrak fəaliyyətinə əsaslanan təlimdir. Fəal təlimin səciyyəvi xüsusiyyəti
bunlardır:

— Müəllim tərəfindən şüurlu surətdə problemli vəziyyətin yaradılması;
— Həmin problemli vəziyyətin həlli prosesində şagirdin özünün fəal tədqiqatçı

mövqeyindən çıxış etməsi;
— Nəticədə şagird üçün əhəmiyyətli olan yeni biliklərin mənimsənilməsi üçün əlverişli

şəraitin yaradılması;
Müasir təlim prosesində müəllim bələdçi, fasilitator rolunda çıxış edir, şagird isə kəşf edən

tədqiqatçı rolunu oynayır, dərs zamanı şagird bilikləri müstəqil şəkildə kəşf etməklə öyrənir.
Müəllim şagirdlərlə məqsədyönlü, planlı şəkildə əməkdaşlıq etməli, problem situasiya
yaratmalı, problemin aradan qaldırılmasında sinfə metodik kömək göstərməlidir. Fəal təlimdə
əyani vəsaitlərdən istifadə olunması dərsin daha da maraqlı keçməsinə şərait yaradır. Fəal
təlim şagirdyönümlü olduğu üçün müəllim dərsə hazırlaşarkən dərsin hər bir mərhələsini,
fəallığını əvvəlcədən düzgün planlaşdırmalıdır. Beləliklə, bizə məlum oldu ki, fəal təlimin
əsas məqsədi şagirdi hərtərəfli inkişaf etdirmək, müstəqil həyata hazırlamaqdır. Azərbaycan
Respublikasında Ümumi Təhsilin Konsepsiyasında (Milli Kurrikulumda) İnteraktiv təlim adlı
prinsip qeyd olunmuşdur.

İnteraktiv terminin mənası qarşılıqlı fəaliyyətə əsaslanan deməkdir. İnteraktiv dedikdə
şagirdlərin idrak fəaliyyəti başa düşülməlidir. Pedaqoji ədəbiyyatda interaktiv metod qarşılıqlı
fəaliyyətə əsaslanan metodları əhatə edir. Elmin, texnikanın inkişaf etdiyi bir zamanda
şagirdləri bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələndirmək prosesi xeyli mürəkkəbləşib, yəni,
ənənəvi təhsil prosesinin istiqamətləri müasir təhsilin istiqamətləri ilə üst-üstə düşmür.
Ənənəvi təhsil prosesində müəllim məlumatları hazır vəziyyətdə şagirdə ötürən, şagird isə
həmin məlumatları qəbul edən şəxs rolunu oynayır. Nəticədə müəllim aktiv şagird isə passiv
olur. Bu metodla müəllim təlim prosesində uğur əldə edə bilmir. Buna görə də təlim
prosesində daha səmərəli metodlardan istifadə etmək lazımdır. Müəllim məhz interaktiv
metodlardan istifadə etməklə təlim prosesinin aparılmasına nail ola bilər. Həmçinin təhsil
prosesinin əsas məqsədi interaktiv təlim metodları vasitəsi ilə şagirdlərin yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə nail olmaqdır. İnteraktiv təlim prosesində yeni təlim
texnologiyalarından istifadə olunması şagirdlərin hərtərəfli şəxs kimi formalaşmasına və
bilikləri daha da keyfiyyətli mənimsəmələrinə yardımçı olur.

İnteraktiv təlim prosesində şagird təlimin obyektindən subyektinə çevrilir. Bu təlim
prosesində müəllim şagirdlərin bilikləri müstəqil əldə etmələri üçün bələdçi rolunu oynayır,
şagird isə bilikləri kəşf edən tədqiqatçı rolunu oynayır. Müəllimin vəzifəsi təlim zamanı
şagirdlərə kömək etmək yaradıcı axtarışa həvəsləndirmək nəyi harada, necə axtarmağı
öyrətməkdir. İnteraktiv təlim prosesində şagirdlərin fəallığı, öyrənməyə marağı artır. Beləliklə,
fəal və interaktiv təlim ənənəvi təlimdən fərqli olaraq şagirdlərə öyrənməyi öyrədir. Təlim
prosesində metodlar müəllimin yalnız şagirdləri öyrətməsinə deyil, özünün də öyrənməsinə,
yaxşı pedaqoq olmasına şərait yaradır.

Beləliklə, interaktiv təlimin mahiyyəti şagirdləri yeni elmi biliklərlə məlumatlandırmaq və
şagirdlərdə bilikləri müstəqil olaraq mənimsəmək bacarığını inkişaf etdirməkdir.

Məqalənin aktuallığı. Respublikamızın dünya təhsilinə inteqrasiya etdiyi bir dönəmdə bu
mövzuya müraciət olunması aktual əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə fəal təlimin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin
araşdırılması ilə bağlıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
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müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Tələbələrin önəmli keyfiyyətləri, bacarıq və qabiliyyətləri sırasında sosial fəallığa
yiyələnmə başlıca yer tutur. Gənclər təhsil illərində təkcə biliklərə yiyələnməyə, yaxşı
mütəxəssis olmağa çalışmamalı, eyni zamanda fəal ölkə vətəndaşı olmalıdırlar, sosial
fəallıqları sahəsində də seçilməlidirlər. Sosial fəallığa malik olmaq bir tərəfdən özünütəhsil və
özünütərbiyə ilə mümkündürsə, digər tərəfdən, müəllimlərin, valideynlərin və tələbə
kollektivinin müsbət təsiri və köməyi ilə reallaşır.

Prof. A.N. Abbasov yazır: “Şagird kollektivi (bizim tədqiqatda tələbə kollektivi – R.Ə.)
müsbət sosial təcrübənin məktəbli oğlan və qızlara çatdırılmasının əsas bazası rolunu yerinə
yetirməlidir. Şagirdlər kollektiv daxilində yalnız öz mənafelərini güdməməli, kollektiv
üzvlərinin xeyrinə çalışmalıdırlar.

Kollektivin ümumi məqsədi qarşısında duran başlıca vəzifələr hər bir üzvün fəaliyyətinin
məqsədinə və vəzifələrinə çevrilməlidir. Kollektiv fəaliyyətdə lider, rəhbər icraçı və s. kimi
çıxış edən məktəbli kollektivlə, onun üzvləri ilə sıx əlaqədə olur. Fəaliyyətin istər məzmunu,
istərsə də işin təşkili xarakteri məktəblinin sosial inkişafı və formalaşması prosesinə müvafiq
təsir göstərir.

Sinif şagird kollektivi ümumməktəb şagird kollektivinin tərkib hissəsi, onun bir növ
təşkilatıdır. Eyni zamanda məktəb şagird təşkilatlarının ilk qurumları da hər bir sinifdə
yaradılır. Bu müxtəlif tipli ilk kollektivlər bir-biri ilə sıx surətdə bağlıdır və məktəb şagird
kollektivini yaradır. Məktəb ictimai təşkilatları — uşaq birliyi, gənclər təşkilatı, şagird
komitəsi, şagird parlamenti ilk kollektivlərə — sinif şagird kollektivlərinə rəhbərliyi həyata
keçirir. İlk kollektivlərin fəalları, adətən ümumməktəb özünüidarə orqanlarında təmsil olunur,
müxtəlif fəaliyyətə cəlb edilirlər” (1, 323-324).

Təlim prosesində — pedaqogika və psixologiya fənlərinin tədrisi zamanı müəllim
tələbələrə çatdırmalıdır ki, təhsilalanların kollektivinin təşkili kolleclərdə də bu qaydada
aparılır. Burada qrup rəhbəri — müəllim qrup kollektivinin formalaşması istiqamətində
fəaliyyət göstərir. Müəllim tələbələrə müraciətlə deyir:

— Siz tələbə kollektivinin — istər ümumkollec, istərsə də qrupunuzun fəalları olmalısınız.
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“Pedaqogika” proqramına və dərsliyinə daxil olam mövzulardan biri “Şagird
özünüidarəsi”dir.

Bu mövzu keçilərkən müəllim tələbələrin diqqətini aşağıdakı məsələlərə cəlb edir:
— Mövzuda şagirdlərin özünüidarə fəaliyyətindən gedir. Həmin məsələlərlə tanış olmaqla

siz gələcəkdə bir müəllim kimi şagird özünüidarəsini təşkil etməkdə çətinlik çəkməyəcəksiniz.
İkincisi, mövzu sizin kollec daxilində öz həyatınızı qurmaqda, özünüidarə orqanlarınızı
yaradıb səmərəli fəaliyyət göstərməyinizə kömək edəcəkdir. İstər ümumtəhsil məktəbində,
istər ali və orta ixtisas məktəblərində təhsilalanların özünüidarəsinin inkişaf etdirilməsi
qayğısına qalmaq təhsil müəssisəsində demokratiyanı bərqərar etmək deməkdir. Özünüidarə
orqanlarında iştirak isə sizə sosial fəallıq kimi mühüm keyfiyyəti aşılayacaqdır. Yadınızda
yaxşı saxlayın: sosial fəallığa yiyələnməklə siz həyatda fəal mövqe qazanacaq, sizdə fəal
vətəndaşlıq mövqeyi təşəkkül tapacaq, gələcəkdə müxtəlif rəhbər vəzifələrdə işləyərkən
qazandığınız təşkilatçılıq, təşəbbüskarlıq, müstəqillik, liderlik, məsuliyyəti, cavabdehliyi bilib
öz işinizə ciddi yanaşmaq və s. bu kimi keyfiyyətlər sizi yaxşı mütəxəssis, rəhbər, gözəl insan
kimi tanıdacaqdır.

Tələbələr öyrənirlər ki, kollecin tələbə təşkilatı və qrup kollektivi özünüidarə prinsiplərinə
əsasən qurulduqda səmərəli fəaliyyət göstərir. Onlara həm də məlum olur ki, özünüidarə
təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, yaradıcı özfəaliyyətin inkişafına, intizamın
möhkəmləndirilməsinə imkan və şərait yaradır. Şagirdlərin rəhbərlik və asılılıq
münasibətlərində iştirakını şərtləndirir.

Dərsdə kollektivin düzgün təşkil olunmasının vacibliyinə dair A.S.Makarenkonun fikirləri
ilə tanış ola bilərlər. A.S.Makarenko kollektivin təşkili zamanı bir sıra tələblərin nəzərə
alınmasını məqsədəuyğun hesab edirdi. Müəllim həmin tələbləri tələbələrin diqqətinə çatdırır:
“Kollektiv mütəşəkkil şəxslərin aydın məqsədli kompleksidir». O öz mühakimələrində
kollektivə məxsus iki əlamətə diqqət yetirir: 1) ümumməqsəd uğrunda birləşmək; 2) kollektiv
orqanlara malik olmaq.

Kollektiv — canlı ictimai orqanizmdir; ona görə orqanizmdir ki, onun orqanları vardır;
burada vəkalət, məsuliyyət, hissələr arasında nisbət, qarşılıqlı asılılıq vardır; bunlar olmazsa,
kollektiv də ola bilməz” (2).

Müəllim tələbələrə müraciətlə deyir:
— Böyük pedaqoqun fikirlərindən görünür ki, kollektivin təşkili və səmərəli fəaliyyətin

üçün onun orqanlarının olması, kollektivin üzvləri arasında qarşılıqlı münasibətlərin
asılılığının mövcudluğu vacib şərtdir.

Pedaqogika və Milli əxlaq və ailə etikası fənni üzrə dərsləri deyən müəllimlərlə söhbət
zamanı tələbələrin sosial fəallığının təşkili ilə bağlı onların fikirlərini öyrəndik:

Müəllim 1: Şəxsi təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, nə zaman ki, kollecin həyatında
bilavasitə iştirak edirsənsə, kolleclə, cəmiyyətlə, özün-özünlə, müəllimlərlə, qrup
yoldaşlarınla sıx bağlılığını daha çox hiss edirsən, öz qarşına məqsəd və vəzifələr qoyursan,
“Necə etsək yaxşı olar ki, kollecimiz hər sahədə birincilik qazansın?” Ona görə də bütün
qüvvələrini, yoldaşlarının, fəalların qüvvələrini səfərbərliyə almağa çalışırsan: ümumi iş
naminə, kollec naminə, özümüz üçün! Bu insana yeni güc və qüvvət verir. Nəticə yaxşı
olanda adam rahatlıq tapır. Deməli, zəhmətimiz hədərə getmədi. Tələbələrdə daim
problemləri üzə çıxarmaq, araşdırmaq və həllinə nail olmaq tələbatı yaranır”.

Müəllim 2: Tələbə özünüidarəsində ümumkollec və qruplar üzrə təşkil olunan orqanların
üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Onlar təlimin keyfiyyəti, nümunəvi davranış, qrupun, sinfin,
kollecin, tələbə kollektivinin və hər bir tələbənin idarə olunması prosesinə qoşulurlar. Bu da,
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öz növbəsində onlarda idarəetmə mədəniyyəti formalaşdırır”.
Milli əxlaq və ailə etikası fənni üzrə “Müstəqillik dövründə milli əxlaqi dəyərlərin

qorunub saxlanması” mövzusu keçilərkən tələbələr Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli
əxlaqımızın qorunmasına göstərdiyi qayğı; vətənpərvərliyə, Vətənə sədaqətə, xalqımızın
mənəviyyatına; dini dəyərlərimizə, gənclərin öz asudə vaxtlarından səmərəli istifadə
etmələrinin vacibliyinə; tarixi keçmişimizi, Azərbaycan tarixini və coğrafiyasını, milli adət və
ənənələrimizi, mədəniyyətimizi, ana dilimizi yaxşı bilmələrinin zəruriliyinə dair fikirləri, Ulu
öndərin azərbaycançılıq ideyasi” ilə tanış olurlar. Bundan başqa, “Gənclər siyasəti haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun əhəmiyyəti, gənclər siyasətinin əsas məqsədi və başlıca
prinsipləri barədə məlumat verilir. Göstərilir ki, bu qanun da məhz Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin Prezidentliyi dövründə, onun tərəfindən 9 aprel 2002-ci il tarixində
imzalanmışdır.

Tələbələr öyrənirlər ki, haqqında danışılan qanun 3 fəsildən 14 maddədən ibarətdir.
Qanunun birinci fəsli ümumi müddəaları əhatə edir. İkinci fəsil “Gənclər siyasətinin əsas
istiqamətləri”, üçüncü fəsil ”Gənclər siyasətinin həyata keçirilməsinin təşkilati, maddi və
maliyyə təminatı” adlanır.

Tələbələrə məlum olur ki, “Gənclər siyasəti — gənclərin hərtərəfli inkişafını, cəmiyyətin
həyatında onların fəal iştirakını təmin etmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ictimai-siyasi,
sosial-iqtisadi, təşkilati-hüquqi şəraitin və təminatların yaradılmasına yönəlmiş tədbirlər
sistemi”ndən ibarətdir (3).

Birinci bölməyə daxil olan birinci maddə (“Gənclər təşkilatları — gənclərin
problemlərinin həlli, hüquqlarının müdafiəsi, mənəvi tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə
qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada yaradılan ictimai birliklər və fondlar”dır)
tələbələrin maariflənməsi baxımından faydalı olduğundan onların nəzərinə çatdırılır.

Qanunun aşağıdakı maddələri də dissertasiyada nəzərdən keçirdiyimiz problemlə,
tələbələrin sosial fəallığının formalaşdırılması məsələləri ilə bilavasirə bağlı olduğundan dərsə
onlarla tanışlıq təmin olunur:

“4.0.9. Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına, dünya gəncləri ilə, o
cümlədən xarici ölkələrdə yaşayan gənc həmvətənlərlə qarşılıqlı əlaqələrinin inkişafına imkan
və şəraitin yaradılması.

“Maddə 5. Gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi və mədəni həyatda iştirakı
Maddə 10. Gənclər təşkilatlarına dövlət yardımı
10.1. Dövlət gənclər təşkilatlarının formalaşmasına və inkişafına şərait yaradır.
10.2. Gənclər təşkilatları tərəfindən gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərinə uyğun

hazırlanmış proqramlar (layihələr) müsabiqə əsasında seçilərək, dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına maliyyələşdirilə bilər. Proqramların (layihələrin) maliyyələşdirilməsi üçün tələb
olunan vəsait müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xərclər smetasına daxil edilir.

III fəsil. Gənclər siyasətinin həyata keçirilməsinin təşkilati, maddi və maliyyə təminatı.
Maddə 11. Gənclər siyasətinin formalaşdırılmasında və həyata keçirilməsində gənclərin

iştirakı Gənclər bilavasitə və ya yaratdıqları təşkilatlar vasitəsi ilə dövlət orqanları qarşısında
təkliflər irəli sürə, müvafiq qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında, gənclər siyasətinin əsas
istiqamətlərinə uyğun proqramların həyata keçirilməsində iştirak edə bilərlər.

13.1. Gənclərin təhsili, tərbiyəsi, asudə vaxtının təşkili, fiziki və mənəvi inkişafı ilə bağlı
fəaliyyət göstərən obyektlərin qorunmasına dövlət təminat verir. Bu obyektlər
qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada özəlləşdirildikdən sonra 5 il müddətində onların
funksional təyinatının dəyişdirilməsinə və ya başqa məqsədlər üçün istifadə edilməsinə yol
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verilmir “ (3).
Tələbələrin müsbət mənəvi keyfiyyətlərinin, onlarda sosial-siyasi fəallığın inkişafında,

müstəqillik, idarəetmə, təşkilatçılıq, təşəbbüskarlıq kimi mühüm bacarıqlarının təşəkkülündə
Azərbaycan tarixi fənni də özünəməxsus rol oynayır. Bu baxımdan bir çox mövzular zəngin
material verir. Biz onlardan bəzilərinin üzərində dayanacağıq. Azərbaycan tarixi fənni üzrə
“Şirvanşah I İbrahimin siyasəti”, “Şirvanşah İbrahimin birləşdirmə siyasətində yeni addım”,
“Qaraqoyunlu dövləti”, “Ağqoyunlu dövləti”, “Azərbaycanın xarici əlaqələri”, “Azərbaycan
Səfəvilər dövləti” və s. mövzular diqqət mərkəzində dayandı.

“Azərbaycan feodal dövlətləri” fəsli üzrə Azərbaycanın daxili siyasi vəziyyəti” mövzusu
keçilərkən Şirvanşah I İbrahimin siyasətinə münasibət bildirilir. Dərslikdə deyilir: “I İbrahim
yoxsullaşmış əyan nəslindən idi. Həmin vaxt o, Şəki əyalətində xırda torpaq sahibi idi. Ata-
babası vaxtilə Dərbənd hakimi olmuşlar. Ona görə də bu nəsildən hakimiyyətə gələnləri
dərbəndlilər sülaləsinə (1382-1538) mənsub edirdilər. Rəvayətə görə, I İbrahimin Şirvan şahı
elan edilməsi xəbəri ona isti yay günündə, ağır fiziki əməkdən sonra ağac kölgəsində istirahət
edərkən çatdırılmışdı. I İbrahim uzaqgörən dövlət xadimi, bacarıqlı diplomat idi. O, Şirvanın
yadelli işğalçılar tərəfindən dağıdılmasına, qarət edilməsinə yol vermək istəmir, dövlətin
istiqlaliyyətini əmin etməyə çalışırdılar. I İbrahim xarici siyasi vəziyyəti və qüvvələrini real
nisbətini dürüst qiymətləndirir, özündən güclü düşmənlərlə silahlı toqquşmalara girişmir, çox
hallarda bir işğalçıdan digər işğalçıya qarşı mübarizədə istifadə edirdi. Hətta bu və ya digər
işğalçının hakimiyyətini qəbul etməyə məcbur olduqda belə, Şirvanın müstəqilliyini qoruyub
saxlamağa çalışırdı; bununla da o öz dövlətini möhkəmləndirməyə nail ola bilirdi” (4, 348-
349).

Azərbaycan tarixi müəllimi tələbələrin diqqətini yuxarıdakı sətirlərə yönəldir. I İbrahimə
məxsus keyfiyyətlə fikir verməyi tələbələrə tapşırır. Fəallıq, idarəetmə bacarığı, yaranmış
vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq, vəziyyətdən xalqın və dövlətin mənafeyi naminə
yararlanmaq, uzaqgörənlik, düşmənin potensial imkanlarını qiymətləndirib odunu qırğına
verməmək və s. Dərsdə qeyd olunur ki, I İbrahim öz bacarığı, qabiliyyəti, fəallığı sayəsində
xırda torpaq sahibliyindən dövlət başçısı səviyyəsinə yüksəlir.

Adları qeyd olunan mövzulara da tələbələrdə sosial fəallığın formalaşdırılması
baxımından yanaşmağı məqsədəuyğun hesab etmişik.

Yuxarıda nəzərdən keçirilən məsələlərlə bağlı belə qənaətə gələ bilərik ki, təlim prosesinin,
fənlər üzrə mövzuların sosial fəallığın, idarəetmə mədəniyyətinin, özünüidarə, liderlik
bacarıqlarının formalaşdırılması baxımından imkanları aşkara çıxarılaraq onlardan istifadə
edildikdə səmərəli nəticələr alınır.

Məqalənin aktuallığı. Təlim prosesinin köməyi ilə tələbələrdə sosial fəallığın
formalaşdırılması xüsusi aktuallıq daşıyır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Kollec tələbələrində sosial fəallığın formalaşdırılması
baxımından təlim prosesinin imkanlarına aydınlıq gətirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalə tələbə gənclərdə sosial fəallığın
formalaşdırılması sahəsində kollec müəllimlərinə öz köməyini göstərəcəkdir.
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Р. Алиева

Процесс обучения как важное средство развития
социальной деятельности у студентов колледжа

Резюме

Среди значимых качеств, умений и способностей студентов главное место занимает
и овладение социальной активностью. Молодёжь, в годы обучения, должна не только
усваивать знания и стараться стать хорошими специалистами, но в то же время обязана
стать активными гражданами страны и выделяться социальной активностью. Быть
социально активным возможно, с одной стороны, самообразованием и
самовоспитанием, а с другой стороны, реализуется при помощи и положительного
влияния учителей, родителей и студенческого коллектива.

В статье учебный процесс рассматривается как важное средство развития
социальной активности у студентов колледжа.

R. Aliyeva

Learning how important means of social activity
in students college

Summary

Among the most important qualities, skills and abilities of students is dominated by the
mastery and social activity. The youth, in the years of training, should not only acquire
knowledge and try to become good professionals, but at the same time be required to become
active citizens and allocated social activity. Being socially active is possible, on the one hand,
self-education and self-education, and on the other hand, is realized with the help and the
positive impact of teachers, parents and the student body. In the article the learning process is
seen as an important means of development of social activity in college students.
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Ümumi təhsil kurikulumunda yeni pedaqoji
texnologiyaların qoyuluşu
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin qərarı ilə 30 oktyabr 2006-cı il tarixində
təsdiq etdiyi "Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)"
ümumtəhsil sahəsində görüləcək işlərin Avropa təhsil məkanı ilə uzlaşmasını, inteqrasiyasını
təmin etməyə xidmət göstərən vacib sənədlər sırasındadır. Bu sənəddə ilk dəfə olaraq
ümumtəhsil sahəsində təhsilin hər bir səviyyəsində gözlənilən təlim nəticələri və məzmun
standartları öz əksini tapdı. Bundan sonra qəbul olunan bir sıra qərar və sərəncamlarda da
təhsilimizin Avropa təhsilinə inteqrasiya olunması işində mühüm addımlar atılmış oldu.

Zaman keçdikcə digər sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də tərəqqi baş verir, yeni
nailiyyətlər əldə olunur və yaşından asılı olmayaraq hər kəsin təhsil alması üçün sağlam şəraitin
yaradılması əsas məsələyə çevrilir. Elə buna görə də ölkəmiz təhsil islahatı keçirərək təhsil
siyasətinin inkişafına təminat verən “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası
(Milli Kurikulumu)” adlı sənədi təsdiq etdi. Həmin sənəd milli və ümumbəşəri dəyərlərin, ümumi
inkişafı, meyl və maraqları nəzərə almaqla bütün şagirdlərə əlverişli təlim şəraitinin yaradılması,
tələbyönlülük, nəticəyönlülük və inteqrativlik prinsipləri əsasında qurulmaqla daha çox
şəxsiyyətin formalaşmasına, onda həyati bacarıqların yaradılmasına xidmət göstərə bilməsi ilə
fərqlənir. Bundan əlavə, bu sənəd şagirdlərin idraki imkanlarının üzə çıxarılması, onun inkişaf
etdirilməsi üçün real təlim şəraitinin əmələ gəlməsini şərtləndirir, fəal təlim prosesinin, yeni
qiymətləndirmə mexanizmlərinin ən ümumi aspektlərini əhatə edir. Azərbaycanda “Kurikulum”
termini keçən əsrin 90-cı illərinin axırlarından istifadə olunmağa başlanılmışdır. "Kurikulum"
sözünün hərfi mənası "yol", "istiqamət" deməkdir. Hazırda bu söz "təhsil proqramı" kimi
işlənilməkdədir. Kurikulum yeni təhsil proqramıdır, həyat tərzinə yeni yanaşma, təhsil ilə bağlı
bütün məsələləri özündə əks etdirən bir sənəddir. Buraya plan, proqram, qiymətləndirmə,
müəllimin fəaliyyəti, şagirdin fəaliyyəti, müxtəlif fənlər üzrə islahatlar, yeniliklər daxildir.
“Ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)"na uyğun olaraq son illər ibtidai təhsilin
məzmununda da ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, şagirdləri bilik, bacarıq və vərdişlərlə
silahlandırmaqdan, onları həyati bacarıqlar əldə etməyə, bir sözlə fəal və məhsuldar əməyə
hazırlamaq ön plana çəkilmişdir. Hər bir şəxsə davamlı təhsil vermək nəzərdə tutulmuşdur.
Şəxsiyyətyönlü təhsil isə insana çoxlu biliklər deyil, ən zəruri biliklər və onların əsasında həyati
bacarıqlar verməkdən ibarətdir. Bu bacarıqlar elə xarakterdə olmalıdır ki, onlar daim şəxsiyyəti
müşayiət etsin, həmişə ona lazım olsun, onun inkişafına təkan versin.

Yeni təhsil konsepsiyasında yeni pedaqoji texnologiyaların tədris prosesinə tətbiqi və
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təhsilin səmərəsinin artırılmasında onun yerinin müəyyən edilməsi məsələsi qoyulmuşdur.
Bu, müasir dərs konsepsiyasını yeni üsullarla həyata keçirmək zərurətindən yaranmışdır.
Çünki müasir dərsi ənənəvi qaydada təşkil etmək qeyri-mümkündür. Beləliklə, müasir təhsil
sistemini təkmilləşdirmək, onun səmərəsini və keyfiyyətini artırmaq məqsədilə təlimə yeni
pedaqoji texnologiyalar daxil edilmiş və peşəkarcasına tətbiq olunmaqdadır. Həmin
texnologiyalardan biri şəxsiyyətə yönəlmiş təlim texnologiyasıdır. Bu texnologiyadan istifadə
zamanı müəllim təlim prosesinə və şagirdlərə münasibətini özü dəyişir. Pedaqoji prosesdə
müəllim deyil, şagirdin mərkəzi fiqur kimi görünməsi qəbul edilir. Dünyanın müxtəlif inkişaf
etmiş ölkələrində uzun illərdən bəri öz effektivliyini təsdiqləyən əməkdaşlıq şəraitində təlim,
layihələr metodu, müxtəlif səviyyəli təlim, “şagird çantası” təlimi kimi pedaqoji
texnologiyaları təhsil sahəsində geniş tətbiq edilməkdədir.

Yeni təlim texnologiyaları təlim prosesinə elə yanaşma formasını ortaya qoyur ki, bu
prosesdə son nəticəni (şagirdə ünvanlanan bilik, bacarıq və vərdişlərin, keyfiyyətlərin
məcmusu nəzərdə tutulur) əldə etmək üçün, müasir təlim üsullarından, yeni iş formalarından
istifadə, müxtəlif informasiya mənbələrindən, təlimin texniki vasitələrindən, multimediadan,
internet resurslarından səmərəli surətdə istifadə olunsun.

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən təhsil islahatının istiqamətləri təhsil
standartı olan Milli Kurikulumda əksini tapmışdır. İbtidai təhsil Kurikulumu Konseptual
sənəd kimi ibtidai təhsilin məzmununda standartları, zəruri minimumu, təhsil alanların
hazırlığına qoyulan tələbləri, müasir pedaqoji texnologiyaların tətbiqini və qiymətləndirmə
məsələlərini əhatə edir. Milli Kurikulum açıq bir çərçivə sənədi olduğu üçün hər bir yeniliyə,
yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqinə açıqdır. Ümumi təhsil kurikulumunda yeni pedaqoji
texnologiyaların tətbiq olunmasının əsas məqsədi, ana xətti təlim prosesində şagird
təfəkkürünün inkişafı üçün ona bilik öyrətmək yox, bilik qazanmaq üçün şərait yaratmaqdır.
Ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatı proqramı yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqinə
üstünlük verir. Bunun üçün Ümumi təhsil Kurikulum sənədinə nəzər salmaq kifayət edər.

Ümumi təhsil Kurikulumda yeni pedaqoji texnologiyaların qoyuluşu məsələsindən
danışarkən təlim strategiyalarına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Təlim strategiyaları dəqiq nəticə
əldə etmək üçün qurulan təlim modelidir. Təlim strategiyasının əsas məqsədi təlim verməkdir.
Təlim strategiyaları özündə təhsilin bütün komponentlərini ehtiva edir. Təhsil prosesində
təlim strategiyasının vacibliyi ondan ibarətdir ki, o asan metod və üsullarla öyrənənlərə
öyrənməyə imkan yaradır. Ümumiyyətlə, təlim strategiyaları və yeni pedaqoji texnologiyalar
arasında müəyyən oxşarlıqlar var. Əsas oxşarlıq ondan ibarətdir ki, həm təlim strategiyaları,
həm də yeni pedaqoji texnologiyalar öyrənəni inkişafa yönəltməyə, bilik əldə etməyə,
qoyulan məqsədə çatmağa köməklik göstərir.

Məqalənin aktuallığı. Təhsil islahatının istiqamətləri təhsil standartı olan Milli
Kurikulumda əksini tapdığından bu mövzuya müraciət edilməsi aktual əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə yeni pedaqoyi texnologiyaların tətbiqi
məsələsinin qabardılmasından ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Постановка новых педагогических технологий в
обшеобразовательным куррикулуме

Резюме

В статье постановке новых технологических проблем основного образования в
куррикулуме уделяется особое внимание. Увеличение эффективности образования,
определение места новых педагогических технологий глубоко затронуто в статье.
Реформы в образовании осуществленные в стране в сфере новых педагогических
технологий по выводам составляют превосходство.

N. Pashaeva

General educational curriculum putting of the
new pedagogical technologies

Summary

The article focused on the problems of using new pedagogical technologies in the general
education curriculum. There is discussed determining the place of new pedagogical
technologies on improving education effectiveness. It is carried out that there is preferred
application of new pedagogical technologies at education reform program in our country.
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XXI əsrin başlanğıcı Azərbaycan Respublikası üçün sınaqları özü ilə bərabər gətirməsi ilə
yadda qalan yüksəliş və inkişaf dövrü olmuşdur. Bu gün Azərbaycan respublikası müstəqillik
yolunda önünə çıxan çətinlikləri inamla keçərək daha mürəkkəb problemləri həll etmək
imkanına malik olduğunu sübut etməkdədir. 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq pedaqoji
ictimaiyyət yeniləşməyə doğru mühüm addımlar atdı. İlk orijinal pedaqogika kitabı (Ə.
Ağayev və b.) 1993-cü ilə işıq üzü gördü. 1996-cı ildə N. Kazımov və Ə. Həşimovun
rəhbərliyi ilə “Pedaqogika” dərsliyi çapdan çıxdı. 1999-cu ildə rus dilində iki cildlik (İ.P.
Podlası. ”Pedaqogika”, M., ”Vlados”) və “Pedaqogika“ rus dilində öz oxucularını tapdı. Yeni
pedaqoji nəşrlər yeni pedaqoji təfəkkürün işartılarını da özü ilə gətirmiş oldu. İ.P. Podlasıy
(10, 3) yazırdı: ”Pedaqogika kitablarının Everesti yazılmışdır, lakin insan tərbiyəsinin
problemləri hələ də qalmaqdadır”. Bu fikirlərilə görkəmli pedaqoq L.S. Vıqotskinin məşhur
qənaətindən irəli gələn vəzifələri həyata keçirmək üçün pedaqoji ictimaiyyətin yeni nəsil
yetişdirmək, insanın tərbiyəsi işinin yeni zirvələrə daşımaq üçün pedaqoji ictimaiyyətin
yaradıcı qüvvəsini səfərbər etmək niyyətindədir. Podlası K.D. Uşinskinin “İnsanın hərtərəfli
tərbiyəsi üçün onun hərtərəfli öyrənilməsinin gərəkliyi” haqqında tarixlərin sınağında keçib
gələn bu gün insanın hərtərəfli tərbiyəsindəki problemlərinə diqqətimizi cəlb etmək
istəmişdir: ”Uşinskinin proqnozu dəqiq idi”. (10, 19.)

İ.P. Podlası pedaqogikanı qeyri-adi elm adlandırır, o, bu fikrini bir sıra mülahizələriylə
izah etmişdir. Bu əsərlərində tutarlı fikirlər irəli sürən müəllif yeni, humanist pedaqogikanın
başa düşülməsinə, yeni pedaqoji təfəkkürün formalaşmasına yol açanların cərgəsində durur. O,
qeyd edir ki, bu elm sahəsi həddindən artıq mürəkkəb bir sahədir. Bu elmin inkişaf yolu
ziddiyyətlərlə, bir-birini təkzib edən ideya və nəzəriyyələrlə doludur. Üçüncü mühüm cəhət
budur ki, pedaqoji elmin əhatəsi olduqca böyükdür. Bu elmin müddəalarının əksəriyyəti sübut
olunmadan belə özündən əvvəlki müddəalardan, toplanmış təcrübənin “Dərslərindən”,
təhlillərdən doğur (10, 19).

Humanist pedaqogikanın dəyəri olan insan və onun hərtərəfli öyrənilməsi və şəxsiyyət
kimi formalaşması ilk növbədə insanın öz səhvlərindən, ziddiyyətli fikirlərindən özünütəhlil
və özünəhesabat mahiyyətli düşüncələri, düzgün pedaqoji yönləndirmə sayəsində mümkündür.
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1993-cü ildə işiq üzü görmüş “Pedaqogika” dərsliyinin müəllifləri humanist pedaqogikanın
irəli sürdüyü problemlərə toxunur, şəxsiyyətin social-pedaqoji, social-iqtisadi və sosial-
pedaqoji yönümdən öyrənməyi məqsədəuyğun hesab edir və qarşısında duran bu mühüm
problemlərdən biri də təhsil sisteminin yenidən qurulması, nəticəyönümlü, şəxsiyyətyönümlü
və qabaqlayıcı, humanist prinsiplərə söykənən təlim-tərbiyə mühiti yaratmaqla insanın
davamlı inkişafına nail olmaq olmuşdur. Ölkədə insanın davamlı inkişafı, ”İnsan kapitalı”nın
formalaşdırılması mühüm dövlət səviyyəli perspektivlər kimi ardıcıl proqramların da
gerçəkləşdirlməsinə yol açmışdır. Bütün tədbirlər ölkənin təhsil sisteminin islahatlar yolu ilə
yenidən qurulması, dünya təhsil sisteminin ən yaxşı təcrübələrini mənimsəmək, interaktivliyi
və dünyəviliyi özündə əks etdirən innovativ təlim-tərbiyə prosesinə yol açmağa xidmət
etməkdədir. Bu yönümdə ardıcıl dövlət siyasətinin tələblərinə uyğun olaraq ilk növbədə
yüksək intellekli cəmiyyətin formalaşdırılması üçün başlıca amil olan hərtərəfli inkişaf etmiş,
social-iqtisadi təlabatı, bazar iqtisadiyyatının çətinlikləri ilə üzləşməyi bacaran, problemləri
hıll etmək bacarığına malik olan insanları yetişdirmək vəzifəsi pedaqogika elminin də
qarşısına qoyulmuş mühüm vəzifələri müəyyən etmişdir. Bu deyilənlər humanist
pedaqogikanın hərtərəfli inkişaf etmiş insan tərbiyəsində rolunun artmasını bird aha sübut
edir.

Cəmiyyət özünün inkişafının bütün mərhələlərində social-iqtisadi inkişafın tələblərinə
cavab verən ixtisaslı kadrlara, bacarıqlı insanlara olan ehtiyacı ödəmək üçün təhsilin
imkanlarına, bu sahədə aparılan elmi-metodik araşdırmalara etibar etmişdir. Cəmiyyətdə yeni
düşüncə tərzinin, təlimdə yeni pedaqoji təkkürün formalaşması yolunda görəcəyimiz işlər
təsəvvür etdiyimizdən də qat-qat çoxdur; bu problemin həlli özünün tarixi-ictimai, sosial
psixoloji, siyasi-mənəvi səciyyəsi ilə olduqca mürəkkəbdir. Dövlətin strateji hədəflərindən
biri də təhsilin qarşısına qoyulmuş vəzifələrin ən yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsini
təmin etməklə bağlıdır. Bu işlərin məzmununda təlim-tərbiyənin idarə edilməsində
müstəqillik və demokratiklik, təhsilin məzmununda dünyəvilik və şəxsiyyətyönümlü,
nəticəyönümlü, insana, gənc nəslin hərtəfərli inkişafı və dəyərli şəxsiyyətlər kimi
formalaşması yolunda humanist pedaqogika dəyərlərini rəhbər tutmağa yönəlmiş innovativ
ağırlıqlı islahat tədbirləri yer almaqdadır. Respublikamızda təhsilin yenidən qurulmasının
əsasında duran prinsiplər müstəqillik dövründə nəşr edilmiş “Pedaqogika” dərsliklərində də
nəzərdən keçirilmiş, özünün şərhini tapmışdır. Bu prinsiplərdən biri təhsilin humanist
xarakterinin əsaslandırılmasına yönəldilmişdir. Özünün “Məkətb pedaqogikası” dərsliyində
prof. N.M. Kazımov belə şərh etmişdir: ”Bu prinsip bir neçə istiqamətdə həyata keçirilir:
şagirdlərin öz maraqlarına uyğun fənni daha yaxşı, dərindən öyrənilməsi imkanlarının olması;
belə bir imkan şagirdlərdə marağın davamlılığına, müstəqilliyin artmasına, gələcək peşəni
şüurlu seçməsinə kömək edir, bir müddət sonar şagirdlər seçmə kurs əsasında müəyyən bir
peşəyə yiyələnə bilirlər” (8, 116).

Dövlətin 1999-cu il tarixli qərarı ilə fəaliyyətə keçən təhsil islahatı əlbəttə geniş miqyaslı
elmi-tədqiqatların, eksperiment və pilot layihələrin aparılmasına və bütün bu işlərin
nəticələrinə əsaslanır; bu tədqiqatlar öz gedişatı və dəyərləndirmələri ilə yüzilliklərin
təcrübə və ideyalarına söykənən humanist pedaqogika tərəfdarlarının müdafiə etdiyi
prinsiplərin gündəmə gətirilməsi ilə yadda qalır: insanın hərtərəfli və ahəngdar inkişafının
təminatı kimi insanın özünəməxsus fərdi xüsusiyyətlərinin araşdırılması və hərtərəfli
təhlillərin aparılması ilə başlayır. Bəs bu ideyalar hansı başlanğıcdan qaynaqlanmıdır? Ilk
dəfə XVIII əsrin 60-ci illərində J.J. Russonun irəli sürdüyü “İnsanşünaslıq” haqqında ideyalar
elmdə yeni bir cığır açmış oldu. Bundan 100 il sonar K.D.Uşinski Rusiyada, K.Şimidt
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Almaniyada insanşünaslıq haqqında fikirlərini irəli sürmüş humanist pedaqoji ideyaları
gücləndirdilər. XIX əsrdən bəri toplanmış bu ideyalar humanist pedaqogikanın yaranmasında
ilk addımlar oldu. XX əsrin əvvəllərində Rusiyada uşağın inkişafına yeni yanaşma və maraq
gələcək humanist konstitusiyanı formalaşdırdı. Fəlsəfi-pedaqoji yanaşmalara filiosof və
ədəbiyyat nümayəndələrinin (V.S. Solovyov, K.N. Leontyevin, A.S. Xomyakov və
başqalarının) əsərlərində də rast gəlmək olurdu. Ədəbi əsərlərdə F.M. Dostoyevski, L.N.
Tolstoy və başqaları da bu ideyaları təbliğ edirdilər. K.D.Uşinskinin insanın hərtərəfli
öyrənilməsinin vacibliyi ideyası demək olar ki, insanşünaslığın əsasını təşkil edirdi.

Rusiyada pedaqogikanın humanistləşdirilməsi ideyasının inkişafında bir çox tədqiqatçılar
apardıqları təhlilləri ilə diqqəti cəlb edirdilər. Bunlardan M.V. Boquslovski, E.Q. İlyaşenko,
Q.B. Kapterev, V.B. Kulikov, V.V. Çistyakov və b. vardı. Onlar insanın təbiətinə fəlsəfi-
pedaqoji, nəzəri-metodoloji Istiqamətdən yanaşmağa üstünlük verirdilər. Rus inqilabçı-
demokratları da “yeni insan” idealını müdafiə edirdilər. Bu sadəcə şüar deyildi, siyasi hərəkat
idi. N.Q.Çernışevskinin fəlsəfi-pedaqoji konsepsiyasının bir hissəsi idi. Onun “Fəlsəfədə
antropoloji prinsip” əsərinin inqilabi-demokratik pedaqogikanın inkişafında nəzəri əsas kimi
proqram sənədi olması danılmazdır. (Pedaqogikanın elmi əsaslarının aşkara çıxarılması,
ictimai şüurun aydınlanması, pedaqoji maarifləndirmənin gücləndirilməsi, tərbiyənin sosial
hadisə kimi mahiyyətinin açıqlanması, Piroqovun tərbiyə idealı haqqında, irsiyyətin
şəxsiyyətin formalaşmasındakı rolu haqqında və s.).

XX əsrin əvvəllərində Rusiyada uşağın inkişafına olan maraq gələcək elmi-humanist
konstitusiyanı formalaşdırdı. E. Lazurski hələ XIX əsrdən bəri toplanmış ideyaların humanist
pedaqogikanın yaranmasında əhəmiyyətini qeyd edirdi. Alimlər XX yüzillikdə uşağın
inkişafının elmin diqqət mərkəzində olması ideyasını müdafiə edirdilər. A. Lazurskinin, A.
Neçayevin, N. Rumyantsevin eksperimental psixologiya və eksperimental didaktika haqqında
ideyaları inkişaf etməyə başladı. İnsanın azadlığı barədə N.A. Berdnyayevin tədqiqatları
maraq doğururdu. Onun şəxsiyyətin yüksəlişi və daxili inkişafının qanunauyğunluqları təlim
və tərbiyə ilə vəhdətdə aparılması ideyası yenilik idi. Humanist pedaqoji ideyanın mahiyyəti
belə idi: insan şəraitə uyğunlaşdırılmamalı, azad yaradıcılığa, yeniliyə doğru can atmağa
doğru inkişaf etdirilməlidir. İnsanın kamilləşməsi, şəxsiyyət kimi formalaşması üçün bir çox
humanist yanaşmanın diqqət mərkəzində olması məsələsi çox vacib idi. Uşaq pedaqoji
fəaliyyətin əsas dəyəri kimi qiymətləndirilir və qəbul edilir, sonralar Uşinskinin insanşünaslıq
və humanist pedaqogika haqqında ideyaları yeni fənlərin-gigiyena, yaş və pedaqoji
psixologiyanın yaranmasına yol açmış oldu.

Bu gün ölkədə yeni təhsil quruculuğu əsrlərin arxasından süzülüb gələn humanist
pedaqogika ideyalarının işığında görkəmli pedaqoqların, dünya pedaqoji fikrinin
nümunələrini müqayisəli şəkildə öyrənməklə qalmır, təhsil quruculuğu, insan kapitalının
formalaşdırılması yolunda önəmli addımlar atır. Ölkədə həyata keçirilən yeni təhsil islahatı,
təhsil və tərbiyənin məzmununda ğzünə yer tapmış innovativ yanaşma uşaq və yeniyetmələri
özünüreallaşdırma və özünüinkişaf, özünüaktuallaşdırmağa, onların yaradıcı fəaliyyətlərini
müxtəlif istiqamətlərdə sınaq yoluna yönəltməklə yüksək nailiyyətlərə imza atır. Əsasında bu
ideyaların dayandığı humanist istiqamətlərin müəyyənləşməsi bu gün də öz aktuallığını
saxlamaqdadır. Apardığımız müşahidə və araşdırmalarda uşaq və yeniyetmələrin maraqları,
asudə vaxtının onların ahəngdar və hərtərəfli inkişafı yolunda necə istiqamətləndirilir, yaxud
bu problemin həlli məktəbin fəaliyyətində hansı yerdə durur? Sualına da cavabın tapılması da
bu gün təhsil sisteminin, o cümlədən məktəbşünaslığın problemlərinndən biridir. Bu gün
təhsil islahatının önəmli addımlarından olan şəxsiyyətyönamlü prinsiplərin tədris-təlim işində
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öz yerini alması oldu. Fəal təlimin tətbiqi ilə təlimin prinsipləri sırasında şəxsiyyətyönümlü,
qabaqlayıcı, inkişafetdirici, idraki təlim prinsipləri də öz yerini aldı. Bu prinsiplər ümumtəhsil
məktəblərində təhsilin innovativliyini, keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə, iş imkanlarının
fəallaşdırılması ilə gənc nəslin təlim həyatı, təlim əməyi, asudə vaxtı və maraqları müstəqil
öyrənmə, əyləncəli, yaradıcı fəaliyyətin güzgün istiqamətləndirilməsinə yol açmış oldu.

Humanist pedaqogika insan amili və onun yaradıcı imkanlarının, özünün şəxsiyyət kimi
formalaşması yolunda ata biləcəyi uğurlu addımların yolunun açılması üçün onların erkən
yaşlardan öyrənilməsini, bunun üçün hərtərəfli imkanların yaradılmasının vacibliyini irəli
sürür; hər bir məktəbli kiçik yaşlarından etibarən ailənin, məktəbin, yaradıcı kollektiv və
birliklərin sağlam mühitində yer almalı, müəllim və tərbiyəçilərin, tədqiqatçıların uşaq
şəxsiyyətinin öyrənmələri üçün onlarla əməkdaşlıq, sağlam dialoq, fikir mübadiləsi şəraitində
çalışa bilərlər. Bu yolda həm təhsil orqanlarının, həm də məktəb pedaqoji kollektivinin
yaradıcı, inkişafetdirici pedaqoji təsir qüvvələri səfərbər edilməlidir.

Öz fəaliyyətini innovativ, humanist pedaqoji yanaşmalar əsasında quran məktəbin
fəaliyyət planında mühüm məsələlərdən birincisi uşağa münasibətdə ona azad, müstəqil fikir
yürütməklə öz fəaliyyətini planlaşdırmaq, davam etdirmək imkanı vermiş olur. Uşaq və
yeniyetmə şəxsiyyətinə yaradıcı yanaşmaqla pedaqoji kollektiv həm təlimdə, həm də
məktəbliyə özünün asudə vaxtının və maraqlarının uyğun dəyərləndirmələrinə, yaxud buna
imkan və şərait tapmaları haqqında fikir yürütmələrinə yol açmış olur. Belə yanaşma
məktəbin yeniləşmə yolunda addımlarını gücləndirir, məktəbin dünyəvi, müasir, innovativ
təhsil paradiqmasını açıqlamağa imkan verir. Bu gün məktəbə verilən sosial sifarişin
mahiyyətindən irəli gələn tələblərlə məktəbin imkanları — maddi-texniki bazanın
genişləndirilməsi, möhkəmləndirilməsi, kadr təminatında yeni perspektivlərin elmi əsaslarla
təkmilləşdirmək və yenidən hazırlanmaya tabe etməklə məktəbdaxili idarəetmənin
imkanlarına, o cümlədən müəllimlərin özünütəhsili və tədqiqatçılıq bacarıqlarına diqqətin
artırılması ilə bağlıdır. ”Müəllim böyük qüvvədir” fikrinin ehtiva etdiyi mahiyyətlərin
dolğunluğu ilə tədris işində öz yerini ala bilməsi üçün bü mühüm yeniləşmə-dəyişmə
dövründə innovativ addımların atılmasını şərtləndirir. Müasir, dünyəvi təhsilin, təlim-tərbiyə
işinin məqsədindən və həyata keçirilməsi üçün mövcud imkan şəraitin, tətbiq olunan iş
formaları ilə yanaşı bu prosesdə şagirdlərin özlərinin fəallığının artırılması pedaqoji prosesin
səviyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsirin diqqət mərkəzinə saxlanması vacib olan
vasitə və yollarıdır. Tərbiyə olunanlara daha yumşaq təsir göstərməyin zəruriliyi humanist
pedaqogika tərəfindən irəli sürülür. Bu fikrin tərəfdarları arzu olunan nəticələrə nail olmaq
üçün müxtəlif mülahizələrlə çıxış edirlər. Bu mülahizələr qloballaşmaya doğru gedən
dünyada uşaqlara qarşı fiziki güc tətbiqi, zorakılığa məruz qalma, insan alveri kimi sosial
bəlalrın hökm sürdüyü bir vaxtda hədə-qorxu, tənqid hədəfi olma kimi xoşagəlməz halların
olmasının da əngəllənməsi zərurətini də gücləndirir. Belə hallar uşaqları həm məktəbdən, həm
də ailədən uzaqlaşdırır. Humanist pedaqogikanın izlədiyi paradiqmanın — “Məktəb uşaqların
dostu və onların faydalı vətəndaş, yaradıcı, çevik təfəkkürə malik şəxsiyyətlər kimi
formalaşması yolunda motivasiya və maraq sferalarının inkişafı üçün təsiredici, öyrədici,
fəallaşdırıcı, sağlam sosial-psixoloji mühitin yaradılmasından “— ibarət olmasıdır. İkinci
mühüm qənaətimizi bölüşmək də faydalıdır: ”Ailə, məktəb, şagird-üçlüyündə atılan addımlar
bir çox tədqiqat mövzularında bir araya gəlsə də hələ şagird şəxsiyyəti, uşaq hüquqları və
onların motivasiya və maraq sferasına təsirlıərin gücləndirilməsinin və ya
optimallaşdırılmasını təmin edən təlim-tərbiyə və sosiallaşma obyekti olma səviyyəsindən
çıxarıb özünüfəalaşdırma, özünüinkişaf və müstəqil sosiallaşma subyekti kimi fəaliyyətə
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qoşulmalarını təmin edən yeni məktəbin müxtəlif formalarda axtarışı davam edir. Bu
problemin həllin yollarını aktuallaşdıran humanist pedaqogika həm ailənin, həm də məktəbin
öhdəsinə düşən vəzifələrin yerinə yetirilməsində optimal vasitə və yolların tədqiqata cəlb
edilməsi imkanlarını aktuallaşdırır; eyni zamanda yeni cəmiyyətdə multikultural dəyərlərlə
həmahəng böyüyən, belə bir cəmiyyətin subyektləri kimi formalaşan bir nəsil özünün hər bir
yaş mərhələsində zəruri sosial-psixoloji dəstəyi almalıdır. Məktəb yalnız yeni, multikultural
cəmiyyətin dəyərləri və ənənələrindən bəhrələnmək yox, bu dəyərlərin qaynaqlandığı,
möhkəmləndiyi bir məkana çevrilməlidir. Bir tərəfdən uşaq və yeniyetmələrin tələbat və
maraqlarının təmin edilməsi üzrə tədris-təlim işinin məzmunu təhlil edilib yeni yanaşmalara
imkanlar açılır, digər tərəfdən isə uşaqların hüquq və azadlıqların təbliğ və müdafiə
olunmaqla,uşaq və yeniyetmələr arasında zərərli vərdişlərə, hüquq pozuntularına qarşı
vaxtında, hərtərəfli proflaktik iş aparılır.

Uşaq və yeniyetmələrin azad, müstəqil düşüncəyə malik, vicdanlı, məsuliyyətli
vətəndaşlar kimi formalaşması bir çox mühüm faktorlarla bağlıdır. Bu faktorlar təlim-tərbiyə
işinin söykəndiyi prinsiplərlə birbaşa şərtlənir. Dilimizdə əzbər olan, tərbiyədə “Sözlə əməlin
vəhdəti“ prinsipi çox hallarda “Müəllimin pedaqoji fəaliyyətindən”, yaxud məktəbdə eşitdiyi
təmtəraqlı sözlərin sərhəddini keçmir. Deyək ki, uşaq və yeniyetmə təhsilin pillələrini
qalxdıqca, həyatın gerçəkləri ilə üzləşəndə bu prinsip də öz pedaqoji təsirini, tərbiyə gücünü
itirmiş olur. İnsanlar lap erkən yaşlarından həqiqət axtarışında olur, bu istək onların tələbat
sferalarında çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Humanist pedaqogikanın tələblərindən biri də
uşaq və yeniyetmələrin sosiallaşma mühitinin, yaşadığı cəmiyyətin də bu istiqamətdə
təkmilləşməsinin zəruriliyini ön plana çəkir. Vətəndaş tərbiyəsində hər kəsin maraqlı olması,
buna önəm verməsi milli–mənəvi dəyərə çevrilmədikcə uşaq və yeniyetmələrin şəxsiyyət
kimi formalaşmasında problemlər daha ciddi şəkildə özünü göstərəcəkdir. Bu istiqamətdə ən
tutarlı tədbirlərdən biri məktəb-valideyn əlaqələrinin sağlam sosial-mənəvi dəyərlərə
söykənməklə qurulmalıdır. Bu tədbirlər ilk növbədə valideynlərin və müəllimlərin
himayədarlığına və tövsiyələrinə uyğun hərəkət etməyə meylli olan uşaq və yeniyetmələrin
daha müstəqil, azad fikirli, yaradıcı olmaları, sərbəst qərarlar verə bilmələri üçün göstərilən
təsirlər gücləndirilməli, müstəqil olmaları üçün təbii şərait yaradılmalıdır.

Bu gün özünə “Yararlı iş” axtarışında olanların sıralarında valideynlərin, digər yaxınların
və məsləhətçilərin təhriki üzündən həvəssiz təhsil ocaqlarına yönələnlərin öz ölkəsi üçün
yararlı, vicdanlı, yeniliyə, quruculuğa can atan vətəndaşlar olmaları şübhə doğurur. Məktəbin
ən ümdə vəzifəsi məktəb-valideyn əlaqələrində maarifləndirmə, məlumatlandırmanın,
qabaqlayıcı tədbirlərə önəm vermənin hələ də istənilən səviyyədə olmaması danılmaz bir
gerçəklə üz-üzə olduğumuzun sübutudur. Müəllim, tərbiyəçi yalnız təlim prosesində uşaq və
yeniyetməyə təsir göstərməklə kifayətlənirsə bu humanist pedaqoji prinsiplərlə bir araya
sığmır. Apardığımız müşahidələr, tədqiqat materiallarının təhlili göstərir ki, son iyirmi ildə
məktəblərimizin fəaliyyətində yeniliklər özünü göstərməkdədir. Müasir şəraitdə təlim-
tərbiyənin məqsədindən, həyata keçirilməsi imkan və vasitərlərindən, təlim texnologiyalarının
imkanlarından bəhs edilir, təlimin texnoloji imkanlarının, fəal təlimin, kurikulum tədbirlərinin
tətbiqi prosesində əldə edilmiş nailiyyətlər hesabatlarda, dövrü mətbuat səhifələrinə geniş
işıqlandırılır. Belə bir sual meydana çıxa bilər: Bütün bu yeniliklər, innovativ yanaşmalar
humanist pedaqogikanın irəli sürdüyü tələblərin yerinə yetirilməsinə xidmət deyilmı? Yaxud
respublikada həyata keçirilən Təhsil İslahatı tədbirləri prosesinə 16-dan çox dövlət proqramı
qəbul olunmuş, bu proqramlar ardıcıllıqla yerinə yetitilməkdədir. Əlbəttə, bütün bunlar həyata
keçirilən proqramların dövlətin təhsil siyasətinin tərkib hissəsi kimi faydalarından, strateji
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əhəmiyyət kəsb etməsindən qaynaqlanır. Ölkədə insan kapitalının formalaşdırılması yolunda
atılan addımların uğurları öz töhfəsini verir, ancaq, yeni insanın, cəmiyyət üçün faydalı,
qarşısına çıxan çətinlikləri aradan qaldırma imkanlarına malik olması ilə fərqlənən, fəal və
mübariz olması üçün onun hərtərəfli öyrənilməsinə önəm verilməsi gerçəyi öz aktuallığı ilə
müasir məktəb quruculuğunda şəxsiyyətyönümlü təhsilin perspektivlərin təşkil edir.
Şəxsiyyətin hərtərəflilik strukturunda dörd tərəfli əlaqələrinin (bioloji, psixi, şəxsi təcrübə və
sosiallaşma) öyrənilməsi sahəsində aparılması zəruri olan tədqiqatlar bu günün vacib
problemi olaraq qalır. Mövzunun tədqiqi ilə əlaqədar məktəblərimizdə mövcud vəziyyətin
müxtəlif tərəflərdən öyrənilməsi məqsədilə ilk növbədə planlaşdırmanın məzmununa nəzər
diqqət yerimək istədik. Məktəbdə tədris-təlim işinin ilk mərhələsi planlaşdırmadır: elmi-
nəzəri əsaslandırma planların məzmununda öz əksini tapır. Bunlar apardığımız tədqiqatların
verdiyi məlumatların mahiyyətindən irəli gələn ardıcıllıqda meydana çıxır.

— Məktəbin ümumi iş panının tərtibində nələr nəzərə alınır?
— Bu plan əsasən müdiriyyətin diktəsinəmi əsaslanır?
— Şagird şəxsiyyətinə münasibət, məktəblilərin motivasiya və maraq sferası planda öz

əksini necə tapır, buna əhəmiyyət verilirmi?
— Dərsdənkənar və məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin planlaşdırılmasında hansı amillər

əsas götürülür?
— Bu planlarda müəllimlərin bilik və bacarıqlarından faydalanmağa dair elmi-təşkilati

məsələlərə və ailələrlə əlaqələrin qurulmasına necə yer verilir?
Planlaşdırma işinə yaradıcı yanaşma, müxtəlif bölmələrə (idman, dərnək, klub, turizm,

özfəaliyyət, şagird özünüidarəsi və. b) cavabdeh olanşəxslərin əlaqə və təşəbbüsləri,
müəllimlərin elmi-metodik çalışmaları, dövrü mətbuatın izlənməsi, elmi-praktik konfranslar
və araşdırılan mövzuların təhlilində alınan nəticələr gələcək fəaliyyət üçün hansı addımlara
yol açır? Bütün bu araşdırmalarda məkətbdə psixoloji xidmətə dair heç bir məsələnin yer
almaması, yaxud psixoloq ştatının olması ilə məsələnin həll edilmiş hesab edilməsi heç də
təsadüfi deyildir. Hələ də uşaq və yeniyetmələrə münasibətin “Dərsə gəlib-getmələri” passiv
şəkildə izləməkdən ibarət olması kimi qurulmasının tərəfdarları öz işlərindən razı qalmaqda
davam edirlər. İndiki şəraitdə məktəbin mövcud imkanlarının dəyərləndirilməsi və atacağı
addımlardan biri də məktəbəqədər, məktəbdənkənar təhsil-tərbiyə müəssisələri ilə əlaqələrinin
yenidən nəzərdən keçirilməsi olmalıdır. Bu əlaqələrin vacibliyi 5 yaşlıların məktəbəqədər
təhsil-tərbiyəyə cəlb edilməsində, həm də məktəblilərin maraqlarının və asudə vaxtının
səmərəli təşkilində məktəbin təhsil-tərbiyə işlərinin subyektlərindən biri kimi maraqlı olması
gerçəyinin heç vaxt unudulmaması ilə bağlıdır.

Uşaq və yeniyetmələrin hərtərəfli inkişafı, şəxsiyyət kimi, vətənə, öz ölkəsinə, ailəsinə
faydalı insanlar kimi formalaşması məsələsi ölkənin təhsil sistemində həyata keçirilən
çoxsahəli təhsil islahatı tədbirlərinin sürətləndirilməsini, eyni zamanda bu tədbirlərin hər bir
uşaq və yeniyetmənin həyat və fəaliyyətinə təsir göstərmək məqsədilə aparılır. Təhsilin
şəbəkəsinin genişləndirilməsi və yenidən qurulması, kadr hazırlığındakı dəyişikliklər
mərkəzlərdə olduğu kimi kənd ucqarlarındakı vəziyyəti də göz önünüdə tutmalıdır. Əsasən
də məktəbəqədər və məktəbdənkənar təhsil-tərbiyə müəssisələrinin yetərsizliyi gənc nəslin
hərtərəfli öyrənilməsi və inkişafı sahəsində görülən tədbirlərin əhatə dairəsini kiçiltmiş olur.
Hərtərəfli formalaşmış insanın cəmiyyətdəki rolu, insanın fəal yaradıcı, qurucu mövqeyi onun
özü tərəfindən düzgün dərk edilmədikcə onun dövlətin və təhsil sistemi subyektlərinin yüksək
fədakarlıqla həyata keçirdikləri tədbirlər təsirsiz qalır. Humanist pedaqogikanın tərəfdarlarının
mülahizələri bu gün də öz aktuallığını qoruyur. İnsan amili, onun qabiliyyətinin, maraqlarına
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uyğun olaraq vaxtında inkişaf etdirilməsi, ölkəsinə azad düşüncəli, məsuliyyətli vətəndaş kimi
qazandırılması ideyasını İ.Piroqov XIX əsrdə (1810-1881) irəli sürmüşdür. Ondan sonra K.D.
Uşinskinin (1824-1870) ideyaları çox böyük əks-səda yaratdı. İnsanın öyrənilməsi, azad
düşüncə sahibi kimi yetişdirilməsi ideyası bu günə qədər humanist pedaqogika tərəfdarlarının
diqqət mərkəzində olmuşdur. Məktəbli şəxsiyyətinin öyrənilməsi nəzərdən keçirdiyimiz bu
məqsədyönlü və planla tədris-təlim işi prosesində gerçəkləşməsi az və ya çox dərəcədə
aparılan tədqiqatların məzmununda öz əksini tapmışdır. Əsas məsələ isə məktəblinin həyatı,
yaşam tərzi bir tədbirdə və yaxud təlim prosesində baş verənlərdən ibarət deyildir.

Uşaq və yeniyetmələrin tələbat və maraqlarının, şəxsiyyət kimi formalaşması, ahəngdar
inkişafının ən səmərəli vasitə və yollarının aşkara çıxarılmasında humanist pedaqoji
yanaşmanın gerçəkləşdirilməsi perspektivinin iki əsas istiqamətdə təqdim olunması məqalənin
elmi yeniliyinin müəyyənləşməsinə yol açmış olur. Uşaqlar məktəbə, məktəbəqədər təhsil-
tərbiyə müəssisəsindən əvvəl ailədə ilkin tərbiyənin təsirləri ilə qarşılaşır. O, bu
müəssisəsindən əvvəl ailənin, yaxın qohumların, yaşıdlarının əhatəsində olur, ilkin məlumat
və həyat təcrübəsinə yiyələnirlər. Ailə üçün maraqlı olan uşağın sağlamlığı, həyati
göstəriciləridir. Onun gələcəyi, inkişafı baxımından öyrənilməsi və izlənməsi isə ailənin
güvəndiyi, etibar etdiyi, xalqın yüksək etimadı və tələbkarlığı, mütəşəkkilliyi sayəsində
formalaşmış “Vətəndaş cəmiyyəti”nin və “Hüquq dövləti”nin bərqərar olduğu bir mühitdə
mümkün ola bilər.

Bu gün ölkənin təhsil sisteminin əhatə etdiyi məktəblərin hamısının bu tələblər cavab
vermədiyi bir şəraitdə uşaq və yeniyetmələrin şəxsiyyət kimi formalaşmasını, özünün imkan
və bacarıqlarını reallaşdırmaq, özgüvəninə müvafiq mövqe tutmaq, cəmiyyət üçün faydalı
insan olmaq istəyini iki istiqamətdə fəaliyyətin qurulması sayəsində gerçəkləşdirilə bilər:

1. Uşaq və yeniyetmələrin tələbat və maraqların inkişafı, şəxsiyyət kimi formalaşması,
ahəngdar inkişafının ən səmərəli vasitə və yollarının aşkara çıxarılması, humanist pedaqoji
yanaşmanın gerçəkləşməsini təmin etmək müasir məktəbin ən ümdə vəzifəsidir. Təhsil
sistemi uşaq və yeniyetmələri mövcud təhsil sisteminə uyğunlaşdırmaq yox, əksinə, uşaq və
yeniyetmələrin tələbat və maraqlarının təminatına cavab verən yüksək inkişaf məktəbləri
şəbəkəsi yaratmaqla uşaq şəxsiyyətinin hərtərəfli və ahəngdar inkişafına təminat vermiş olur.

2. Mövcud təhsil sistemi “Böyüklərin planları ilə hərəkət”etmənin məqsədəuyğun
olmaması, məktəblilərin öz bilik və bacarığına, fəaliyyət təcrübəsinə güvənməklə, öz
səhvlərindən düzgün nəticə çıxarmalı olsa belə, düzgün istiqamətdə addımlamağı
bacarmalıdır.

Uşaq və yeniyetmələrin ahəngdar inkişafı və şəxsiyyət kimi formalaşdırılması üçün irəli
sürülən bu iki istiqamətdən biri kimi irəli sürülən yüksək inkişaf məktəblərinin bəzi
nümunələri bu günün reallıqlarından olan yeni tipli pilot məktəblər yaradılmaqdadır. Ali
məktəblərin nəzdində belə məktəblərin yaradılması o qədər də uzaqda deyil. Bu tipli yüksək
inkişaf məktəblərinin şəbəkəsində (təlim-təcrübə təsərrüfatlarının, canlı guşə, turizm bürosu,
laboratoriya, emalatxana və təcrübə-sınaq mərkəzləri, radio qovşağı, kitabxana-qiraət salonlar
və s.) öz maraqlarını reallaşdırmaq imkanı tapacaq uşaq və yeniyetmə ilə müəllim arasında
qurulan münasibət daha mükəmməl, müasir müəllim-şagird münasibətinin formalaşması ilə
xarakterizə olunacaqdır. Məktəbli burada yaradıcılıqla təlim əməyini və asudə vaxtını və
maraqlarını düzgün istiqamətə yönəldə biləcəklər. Belə məktəblərdə uşaq və yeniyetmələrin
hərtərəfli və ahəngdar inkişafının təminatı kimi ona yaradılan imkan və şəraitə yüksək
nailiyyətləri ilə, yaxud, təşkilatçılıq, çətinlikləri cəsarətlə aşmaq kimi keyfiyyətləri cavab
verəcəkdir:
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— məqsədyönlü və planlı təşkil olunmuş təlim-tərbiyə prosesinin subyekti olmaq imkanı
ilə bacarıqlı,peşəkar, peşə ustalığına yiyələnmiş müəllimlərin bələdçiliyindən faydalana
bilmək imkanı;

— qazanılmış bilik və bacarıqlardan istifadə edərək təcrübə sınağında iştirak etmək;
— üzvü olduğu şagird kollektivində ünsiyətdə olmaq, diskussiyalarda iştirak etmək;
— hər hansı bir sahədə yaradıcılıq imkanlarından faydalanma, özünü ifadə etməklə

cəmiyyətdə yerini ala bilmək;
“Məktəb uşağın dostu” olmalıdır deyimi öz dolğun ifadəsini tapır.
Məqalənin aktuallığı. İnsanı insan edən ona verilən qiymətdir. Bu gün ölkədə insan

amilinin ön plana çəkilməsi bu baxımdan anlaşılandır. Ölkədə insan kapitalının
formalaşdırılması, cəmiyyətdə insana, onun təlimi-tərbiyəsi, şəxsiyyət kimi formalaşmasına
olan münasibətin əsaslı şəkildə dəyişməsi insanın davamlı inkişafına dövlət qayğısının bariz
nümunəsidir. Uşaq və yeniyetmənin, gənclərin yaşadığı cəmiyyətdə ailəyə, onu əhatə edən
təlim və yaşam mühitinə, o cümlədən ailəyə, məktəbə, dövlətinə olan güvəni sağlam zəmin
üzərində formalaşmalıdır; bu güvən hissi güclü dayaqlar üzərində formalaşarsa, uşaq və
yeniyetmənin özgüvəni artır, sağlam düşüncəyə köklənir, fəal mövqeyə istiqamətlənir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Humanist pedaqogika yüksək təlim-tərbiyə imkanları olan
təhsil sisteminin bərqərar olmuş hüquq dövləti və vətəndaş cəmiyyəti arasında əlaqə və
asılılıqların aparıcı mexanizmlərinin tədqiqinə yönəlmiş ideyaların müdafiəsi və
dəstəklənməsidir. Məqalə antropoloji ideyalardan qaynaqlanan humanist pedaqogika
tərəfdarlarının insana, onun hərtərəfli öyrənilməsi və inkişafına aid mülahizə və fikirlərinə
diqqəti cəlb etməklə müasir təhsilin bu istiqamətdə vəzifələrini araşdırmağa, müasir məktəb
və təhsil sisteminin azad, müstəqil düşünməyə, yaşayıb yaratmağa qadir yeni insan nəsillərini
formalaşdırmaq yolunda real çətinlikləri aşmağı bacaran pedaqoji təfəkkürün, aparıcı
ideyaların təbliği və təşviqinin zəruriliyini ön plana çəkməyi hədəfləyir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Son illərdə çap edilmiş pedaqogika
dərslikləri və dərs vəsaitlərində pedaqoji elmin ümumbəşəri dəyərlərə, o cümlədən, pedaqoji
dəyərlərə diqqət yetirməsi yeni anlayışların, terminlərin pedaqoji ədəbiyyatlarda daha çox yer
almasına, yeni tədqiqatlara yol açmasına gətirib çıxarmışdır. Həmçinin təhsilin magistratura
və bakalavriat pillələrində yeni fənlərin tədrisinə imkan və tələbat artmışdır. “İnsan-insan”
münasibətlərinə aid olan elmi-tədqiqat sahələrinə diqqət artır, ”insanın hərtərəfli
öyrənilməsi”, ”Şəxsiyyətin davamlı inkişafı”na, o cümlədən, humanist pedaqogikaya dair
bilik mənbələrinə ciddi ehtiyac özünü göstərir. Məqalə əlavə oxu ədəbiyyatı kimi müəllimlər,
magistrantlar, tələbələr üçün praktik əhəmiyyətə malikdir.
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Г. Сафаралиева

Гуманистическая педагогика о всесторонним
изучении и развитии ученической личности

Резюме

Доверие детей и подростков к обществу, семью, школу, в наконец то, государству
должно формироваться в основе здоровым, сильным фундаментам. В этом случае, он
начинает верит к себе и это направляет его к здоровым мыслям, свободно принимать
решение и активно действовать.

Q. Safaraliyeva

Humanist pedagogy learningpupul,s
personality and its harmonions development

Summary

The trust of children and teenogens to the society, family, school and at last to the conttry
must be formed on strong support. This make them to believe their oven power, diwet to
make dweision with common sense and stimulate to take active part in society. İn this article
are spoken about such things.
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Key words: out-of-class work, home reading, excursion, historical evening, olympiad,
weeks of history, historical circles, clubs, scientific society

Осуществление всех целей образования (обучающих, развивающих, воспитательных)
происходит как на уроках, так и во внеклассной работе. Внеклассная работа строится
на ином по сравнению с уроками историческом материале, проводится в иных, чем
урок, организационных формах, в значительной большей степени, чем на уроке,
основывается на самостоятельной работе школьников, проходит во внеурочное время.
Внеклассная работа по истории это изучение учащимися истории вне рамок учебного
плана и требований школьной программы. Отличается, прежде всего, от урока как
основной формы организации процесса обучения.

Задачи внеклассной работы напрямую связаны с общими целями школьного
исторического образования, расширением и углублением знаний школьников об
историческом прошлом мира, своей страны, родного края, собственной семьи,
формированием познавательных способностей школьников, практических,
коммуникативных умений, а также специальных исторических умений, системы
ценностных отношений личности, формированием устойчивого познавательного
интереса к истории и способам ее изучения. Сегодня можно говорить о формировании
соответствующих компетенций (в соответствии с новыми стандартами).

Содержание внеклассной работы по истории можно рассмотреть по нескольким
направлениям:

1. Расширение и углубление исторических знаний, приобретенных на уроках
истории. Следовательно, прослеживается связь с историческими курсами.

2. Изучение краеведческого материала: изучение истории города, села, края, школы,
изучение отдельного периода края, изучение биографии людей, связанных с историй
края, археологическое изучение края, комплексное изучение края (экономические,
культурные, социально-политические и другие аспекты), современные проблемы
родного края, региона, страны.

3. Работа в связи с юбилейными датами.
4. Эстетическое воспитание (изучение искусства или отдельных его видов).
Рассмотрим кратко некоторые конкретные виды внеклассной работы.
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Внеклассное чтение — это чтение школьниками художественной и научно-
популярной литературы по исторической тематике. Это особенно способствует
формированию исторических представлений. Необходимо целенаправленное
руководство внеклассным чтением со стороны учителя, следовательно, учитель должен
хорошо ориентироваться в мире детской художественной и научно-популярной
литературы. Руководство внеклассным чтением проходит в два этапа:

Пропаганда книги. Она включает в себя знакомство школьников со списком
литературы, создание иллюстрированного каталога, предоставление аннотаций на
книги, организацию книжных выставок, устные рекомендации книг на уроке или вне
его с показом экземпляра книги и зачитыванием интересных отрывков.

Руководство усвоением содержания прочитанной книги. Оно состоит в обучении
школьников продуктивному чтению. Обучение такому чтению в младших классах (5-7
классы) выражается в беседе о прочитанной книге. Учителем ставятся вопросы на
раскрытие содержания, понимания сути книги, на умение связно пересказывать
прочитанное, выражать свое отношение к прочитанному. В старших классах
используются написание рецензии на книгу, организация дискуссии по прочитанной
книге, организация обсуждения книги, просмотр кинофильмов с последующим
анализом экранных версий исторических фактов.

Можно предложить памятку, по которой пойдет такая беседа. Памятка беседы по
прочитанной книге. Кто автор книги? О какой эпохе и каких исторических событиях
рассказывается в книге? Каких героев, действующих лиц ты можешь назвать? Что тебе
понравилось в книге? Почему?

Недели истории — представляют обширную программу викторин, конкурсов,
экскурсий по истории и т.д. для различных классов. Их основная цель стимулировать
интерес к историческим знаниям. Традиционно такие недели заканчиваются выпуском
стенгазет, выставками детских работ и др.

Исторические вечера или олимпиады. Они не проводятся часто. Цель олимпиад
проверить качество, уровень знаний, умений школьников, стимулировать их к
дальнейшей работе по истории. Олимпиады обычно проводятся в несколько туров,
различают несколько уровней: школьный, районный, городской.

Исторические кружки, клубы, научные общества учащихся относятся к
систематическим формам работы. Рассчитаны на углубленную работу в течение
длительного периода с постоянным составом учащихся. Работа может вестись по
разным направлениям. Работа опирается на сложившиеся в конкретной школе
традиции. Кружки, клубы могут иметь свою символику, уставы. Для этих видов
внеклассной работы обязательны план и программа работы.

Экскурсии могут проводиться по учебным темам школьной программы по истории.
Они нацелены на углубление знаний учащихся по школьной учебной программе. Так
же по темам, которые не предусмотрены программой. Экскурсия может проводиться
учителем или экскурсоводом. Перед началом экскурсии учитель должен поставить ее
цель, сказать на что обратить внимание во время экскурсии. Учитель заранее
продумывает план, отбирает материал экскурсии. Необходимо продумать деятельность
школьников во время и после экскурсии, т.е. подготовить вопросы и задания, которые
могут быть индивидуальными или групповыми. Знания, полученные на экскурсии
могут быть использованы в урочной работе.

В заключение можно дать некоторые рекомендации по увеличению эффективности
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внеклассной работы по истории. При организации внеклассной воспитательной работы
необходимо направить усилия коллектива на разносторонность её содержания, и
общественную направленность. Необходимо, чтобы она охватывала нравственное,
эстетическое, физическое, трудовое воспитание. Использование её массовых форм, как
для воспитания школьников, так и для разумной организации их свободного времени.
Педагогическому коллективу следует заботиться, чтобы внеклассная работа охватывала
всех учащихся. Внеклассная работа должна способствовать развитию общественных
интересов, активности и самостоятельности учащихся.

Актуальность статьи. Важнейшая задача школы давать подрастающему
поколению глубокие и прочные знания основ наук, вырабатывать навыки, умения,
применять их на практике. В связи с этим нужна такая организация обучения, при
которой бы дети включались в работу.

Научная новизна статьи. Предложены методические рекомендации к проведению
внеклассных занятий со всем классом и с отдельными учащимися.

Практическая значимость статьи. Определяется тем, что предложенная методика
организации и проведения внеклассных занятий со всем классом и с отдельными
учащимися, методические рекомендации и разработки внеклассных занятий дают
возможность учителю, опираясь на них, правильно использовать их, обеспечив тем
самым, оптимальное развитие учащихся.
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S. Quliyev

Tarix üzrə sinifdənxaric iş

Xülasə

Məqalədə tarix üzrə sinifdənxaric işin məqsəd və vəzifələri, məzmun və başlıca formaları
nəzərdən keçirilir, sinifdənxaric işin tarix müəllimləri tərəfindən istifadə olunan ən geniş
formaları təqdim esilir.
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S. Guliyev

Out-of-class work on history

Summary

In article is considered the purposes, tasks, contents and the main forms of out-of-class
work on history and their feature. The most common forms used by teachers of history in out-
of-class work have been presented.
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Tərbiyəyə kompleks yanaşma — hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin formalaşdırılmasının
ümumi məqsədinə müvafiq olan vəzifə, məzmun və vasitələrin vəhdətdə olmasını nəzərdə
tutur. Ekologiya — bütün səviyyədə olan canlı sistemlərin ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi
haqqında elmdir.

Təhsil və tərbiyənin aparıcı qüvvəsi olan müəllim təkcə bilik verməklə kifayətlənməməli,
şagirdlərində əxlaqi, ekoloji, estetik tərbiyə də formalaşdırmalı, onların mənəvi dünyasına
mənəvi dəyərlər həkk etməlidir. Estetik tərbiyə dedikdə, həyatdakı gözəlliklərin qavranmasına,
estetik zövq və qabiliyyətlərin inkişafına yönələn təsirlərin məcmusu nəzərdə tutulur.
“Estetika” yunanca “estezis” sözündən götürülüb, hiss etmək, qavramaq deməkdir. Estetik
tərbiyə əqli tərbiyəyə kömək göstərir: o, insana həyatı dərk etməyə yardım edir. Gözəllik hissi
insan qəlbini təmizləyir, saflaşdırır, onu yaxşı əməllərə yönəldir. Gözəl fikrə və qəlbə malik
insan pisliyə, bədxahlığa, qəddarlığa yol verməz. Bu mənada “Dünyanı gözəllik xilas edəcək”
fikrinə haqq qazandırmaq olar.

Tədris etdiyi fəndən asılı olmayaraq müəllim öz gözəl nitqi, davranışı, münasibəti, geyimi
ilə şagirdlərin zövqünü tərbiyə edir: Dərsdə istifadə olunan əyani vəsaitlər, sinfin estetik
tərtibi, dərsdə yaradılan mənəvi-emosional mühit estetik zövqün mühüm mənbəyini təşkil edir.

Ekologiya yunan mənşəli “oykos” — ev, yaşayış məskəni və “loqos” — elm sözlərindən
yaranıb. Ekoloji tərbiyə dedikdə gənc nəsli ekoloji biliklərlə silahlandırmağa, ekoloji
mədəniyyəti formalaşdırmağa yönələn tədbirlər sistemi nəzərdə tutulur. Ekoloji tərbiyənin
əsasını təbiətə sevgi, onun mühafizəsi işi təşkil edir. İnsan təbiətin bir üzvüdür. Təbiət öz
sərvətləri ilə insanı bəsləyir, yaşadır, fiziki və mənəvi qüvvələrini inkişaf etdirir, ona həyat
verir. Lakin bəzən insan öz yaşamaq mənbəyini — təbiəti, ekoloji mühiti korlayır; udduğu
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havanı, içdiyi suyu, məhsulunu yediyi torpağı zəhərləyir. Bu yolla insanlıq öz-özünü məhvə
aparır, özü üçün dəhşətli fəlakətlər, xəstəliklər yaradır. Bunun qarşısını almaq üçün kiçik
yaşlardan uşaqları təbiətə qayğılı münasibət ruhunda tərbiyə etmək, ekoloji şüuru və
mədəniyyəti formalaşdırmaq lazımdır. Hər bir insan şəxsiyyət və vətəndaş kimi öz yurdunun,
bəşər övladı kimi isə dünyanın ekoloji vəziyyəti və tarazlığı üçün məsuliyyət hiss etməli,
onun pozulması hallarına barışmazlıq göstərməlidir. Bu, hər kəsin insanlıq borcudur.

Ekoloji tərbiyə işində müxtəlif yollardan, forma və metodlardan istifadə edilməlidir. Hər
bir müəllim tədris etdiyi fəndən asılı olmayaraq şagirdlərdə təbiət hadisələrinə düzgün
baxışlar yaratmalı, onlara təbiəti, canlıları sevdirməli, kitaba, dəftərə hörmətlə yanaşmağı
öyrətməli, uşaq qəlbində xeyirxahlıq hisləri oyatmağı bacarmalıdır. Buna diqqət yetirilməzsə,
şagirdlərdə təbiətə, heyvan və quşlara qarşı laqeydlik, hətta qəddarlıq, rəhmsizlik hisləri baş
qaldıra bilər. Təbiətə qarşı qəddarlıq təbiət gözəlliklərinə laqeydlikdən, ətraf aləmə qeyri-
həssas münasibətdən, bir sözlə, uşaq qəlbində xeyirxahlıq hislərinin kütləşməsindən başlanır.
Odur ki, təlim prosesində hər hansı fənnin tədrisindən asılı olmayaraq ekoloji tərbiyəyə geniş
yer verilməlidir. İbtidai siniflərdə şagirdlər təbiətşünaslıq və ətraf aləmlə tanışlıq dərslərində
təbiət və onun mühafizəsi haqqında ilkin təsəvvürlərə yiyələnir, onlarda təbiətə məhəbbət,
onu qorumağın vacibliyi fikri aşılanır. Yuxarı siniflərdə isə botanika, zoologiya, kimya,
ümumi biologiya, coğrafiya dərslərində daha ətraflı biliklər verilir. Bu biliklər şagirdlərin
ekoloji təfəkkürünün inkişafına güclü təsir göstərir. Ekoloji tərbiyə sahəsində dərslərdə
aparılan iş sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər yolu ilə daha da dərinləşdirilməlidir.
Məsələn: məktəb ekologiya cəmiyyəti yaradıla bilər, ekologiya ayları, ekologiya reydləri
keçirilə bilər, ekologiya üzrə olimpiada, viktorinalar və maarifləndirici ekoloji oyunlar təşkil
edilə bilər. Bununla yanaşı, məktəbyanı sahədə yaşıllıq iməciliklərinin keçirilməsi, gül
bayramının təşkili və s. kimi tədbirlərin keçirilməsi də ekoloji tərbiyəyə xidmət edir. Xüsusilə
də təbiət qoynuna təşkil edilən ekskursiyalar şagirdlərdə güclü təəssürat yaratmaqla ətraf
mühitin dərk edilməsində gənc nəslin tərbiyəsi işində yaxşı effekt yaradır. Beləliklə də biz
müəllimlər şagirdlərimizdə ekoloji mədəniyyət, doğma təbiəti sevmək, mühafizə etmək,
qorumaq kimi hisləri tərbiyə etmiş oluruq. Odur ki, hər birimiz əsl müəllim olmağa çalışaq.
Əsl müəllim həmişə yaxşı şagird, yaxşı insan yetişdirməyə çalışır. Yaxşı şagird isə müəllimin
başucalığı, adı, şərəfidir. Yaxşı şagird müəlliminin əməyini heç vaxt itirməz. Müəllim
əməyini qiymətləndirən varsa, deməli, sevinməyə dəyər.

Tərbiyə məsələlərinin tədqiqi, o cümlədən məktəblilərin ekoloji tərbiyə məsələlərinin
öyrənilməsi müasir pedaqogikanın aktual məsələlərindəndir. Hazırda məktəblilərin ekoloji
tərbiyəsinə diyarşünaslıq istiqaməti verilməsi, ekoloji vəziyyətin, ekoloji problemlərin doğma
diyarın nümunəsi əsasında öyrədilməsi olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu cəhət
şagirdlərin həm təbiət və cəmiyyət qarşılıqlı əlaqələrinin elmi əsaslarının başa düşülməsi, həm
də mövcud ekoloji vəziyyətin həyati nümunələrlə dərk olunmasına şərait yaradır. Ekskursiya
təbiətin ekoloji tarazlığı pozulmuş hadisə və obyektlərinə həsr edildikdə daha səmərəli olur.
Bu cəhət tədbirə polemik ruh verir ki, bu da ekskursiyanın maraqlı və canlı olmasına, təbiətə
münasibətdə əxlaqiliyin yeganə şərt olduğu qənaətinin şagirdlər tərəfindən dərk olunmasına
kömək edir. Yüksək pedaqoji ustalığa malik müəllimlər kompleks ekskursiyalardan alınan
təəssürat və nəticələrin əksər tədris fənləri üzrə əks olunmasına nail olurlar.

Dərs prosesində verilən biliklər, tərbiyəvi istiqamətlər dərsdənkənar tədbirlərlə,
ekskursiyalarla müşahidələrlə müşayiət olunmalıdır. Bütün bunlar haqqında biliklər
şagirdlərdə təbiətə, onun ayrı-ayrı tərkib hissələrinə qayğı tərbiyə etməli, onlarda təbiəti
mühafizə etmək, qorumaq arzusu doğurmalıdır. Nəhayət, onlar başa düşməlidirlər ki, təbiəti
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qorumaq özünü qorumaq, cəmiyyəti qorumaq deməkdir, təbiətdə nəyə isə qəsd etmək, özünə
qəsd etmək deməkdir.

Müasir dövrdə ekoloji tərbiyəyə bu mövqedən yanaşmaq, təlim və tərbiyə işinin bütün
imkanlarından bu məqsəd üçün istifadə etmək çox vacibdir. Araşdırdığımız mövzular
şagirdlərin ekoloji təlimi və tərbiyəsi baxımından geniş imkanlara malikdir. Şagirdlərin
müxtəlif tipli çalışmalar üzərində fəaliyyətinin təşkili metodu çox geniş anlayışdır. Bura
onların çalışma üzərində işləməsi, laboratoriyadakı fəaliyyəti, praktik işləri icra etmələri
daxildir. Praktik metodların tətbiqi ilə şagirdlərin həm hiss orqanları, həmdə əmək fəaliyyəti
orqanları işə düşür.

Ekoloji tərbiyə — ekoloji şüurun və mədəniyyətin formalaşdırılması, məktəblilərin təbiətə
qayğı göstərilməsi və onun mühafizə etməsi üzrə fəaliyyətinin təşkili sahəsində müəllimin
məqsədəuyğun, ardıcıl, planlı işidir. Yetişməkdə olan gənc nəsli təbiəti, onun gözəlliklərini
duymaq, ona məhəbbətlə yanaşmaq ruhunda tərbiyə etmək təhsil işçilərinin qarşısında duran
əsas məsələlərindən biridir. Müəllim hər bir məktəblidə doğma təbiətə maraq və məhəbbət
hissi oyatmalıdır. Şagirdlər arasında sistemli və məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil şəkildə,
fasiləsiz iş aparılması olduqca vacibdir.

İndi bütün dünyada ekoloji tərbiyənin qarşısında problemə əsaslanan tədrisin təşkili
metodologiyası durur. Təhsil nəzəriyyəçiləri problemə əsaslanan tədrisin digər klassik tədris
formalarından xeyli üstün olduğu və daha real nəticələr verdiyi qənaətinə gəlmişlər. Problemə
əsaslanan ekoloji tərbiyə həm ayrı-ayrı fərdlər və həm də ümumi cəmiyyət tərəfindən daha tez
mənimsənilir.

Müəllimlər ekoloji tərbiyə sahəsində ümummilli liderimiz Heydər Əliyev irsini dərindən
öyrənməli, dərslərində və dərsdənkənar tədbirlərdə onun təbiətə bağlılığından, ekoloji
sərvətlərin qorunması və artırılması işinə göstərdiyi qayğıdan bu sahədə imzaladığı sərəncam
və fərmanlardan söhbət aparmalıdırlar.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın “Hərəyə
bir ağac əkək” təşəbbüsü bütün məktəblilər tərəfindən yüksək qarşılanmış və uğurla həyata
keçirilməkdədir. Respublikamızın ekologiyasının ,ətraf mühitin mühafizəsinə dair beynəlxalq
standartlara cavab verəcək şəkildə qurulması işi, xalqımızın dahi oğlu və milli iftixarı Heydər
Əliyev tərəfindən başlanılmışdır. Hazırda prezidentimiz cənab İlham Əliyev rəhbərliyi ilə bu
iş müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.

Məqalənin aktuallığı. Yeni materialın öyrədilməsində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi böyük
əhəmiyyətə malikdir. Ekoloji tərbiyəni şagirdlərə aşılamaq, onları hər bir situasiyada başa
düşmək və xüsusiyyətlərini anlamaq qabiliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Respublikamızın zəngin təbii sərvətlərə malik olması haqqında
məlumat verməklə yanaşı, eyni zamanda həmin sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsi və
qorunması işinə qayğı ilə yanaşılmalıdır. Müasir dövrdə qloballaşma ilə bağlı ulu öndər
Heydər Əliyevin apardığı məqsədyönlü işləri şagirdlərə çatdırmaqla, şagirdlərdə təbiət
elmlərinə maraq hissini artırmaqla bərabər, eyni zamanda Ulu Öndərimizə dərin hörmət və
məhəbbət hissi gücləndirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, metodistlər istifadə edə bilərlər.
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Экологическое воспитание школьников
при изучении нового материала

Резюме

В данной статье особое внимание уделяется вопросам развития и формирования
экологической культуры учащихся. Отмечается, что в процессе преподавания каждого
школьного предмета необходимо прививать навыки экологической культуры. Автор
статьи описывает пути, формы и способы работы по формированию экологического
воспитания у учеников. В заключение отмечается, что работа по развитию и
формированию экологической культуры и воспитания учащихся должна вестись и
внеурочное время. Учителя также должны проводить экскурсии с целью ознакомления
учащихся с родной природой и привития любви и интереса к ней.

A.Azizov
K.Haqverdiyev
R.Abdinbayova

A.Pashayeva

Ecological education of students in the study of new material
Summary

This article focuses on the development and formation of ecological culture of pupils. It is
noted that in the teaching of each school subject is necessary to inculcate a culture of
environmental skills. The author describes the ways, forms and methods of work on the
formation of ecological education of the students. In conclusion, it noted that the work on the
development and the formation of ecological culture and education of students should be
conducted outside normal working hours. Teachers should also conduct tours to familiarize
students with mother nature and instilling love and interest in it.
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dərs-söhbətlərin aparılmasının mühüm vasitə kimi
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Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan fənlərdən biri də təsviri incəsənətdir. Şagird
şəxsiyyətinin formalaşmasında bu fənnin imkanları genişdir. Lakin musiqi, əmək təlimi kimi
tədris fənləri kimi bir sıra hallarda təsviri incəsənət fənninin tədrisinə bəzi müəllimlər
lazımınca diqqət yetirmir, fənni şəkilçəkmə ilə məhdudlaşdırırlar. Təbii ki, bu, yolverilməzdir.

Bəzən təsviri incəsənət müəllimləri şagirdlərin fənnə maraq göstərməməyindən,
valideynlər də müəllimlərdən şikayətlənirlər. Unudulur ki, yeknəsəq keçilən dərslər şagirdləri
cəlb etmir. Onlar məşğələlərin rəngarəngliyini, müəllimlərin fəallığını və özlərinin fəal təlim
əməyinə qoşulmalarını daha çox xoşlayırlar. Məsələn, ümumtəhsil məktəblərində incəsənətə
dair aparılan söhbətlər təsviri incəsənət təliminin səmərəliliyini artırır, məktəblilərdə maraq
doğurur.

Müəllimlər təlim prosesini müxtəlif vasitələrin köməyi ilə optimallaşdıraraq,
məktəblilərin, o cümlədən V sinif şagirdlərinin dünyagörüşünü, idrak fəallığını, müstəqilliyini,
yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişaf etdirməyə çalışmalı və buna nail olmalıdırlar. Bu məqsədlə,
yeri gəldikcə, dərs-söhbətlərin imkanlarından faydalanmaq məqsədəuyğundur. Təbii ki,
müəllim öyrənməlidir: təsviri fəaliyyətin hansı növü şagirdləri daha çox maraqlandırır.
Müəllimin şagirdlərlə əməkdaşlığı, birgə fəaliyyəti, qarşılıqlı anlama şəraiti təlimin səmərəli
metodu kimi özünü göstərir.

Digər siniflərdə olduğu kimi, V sinifdə mövzular fənn kurikulumunun məzmun xətləri
üzrə standartların həyata keçirilməsinə xidmət edir. Şagirdləri maraqlandırma üçün diqqəti
cəlb etməyin müxtəlif üsullarından faydalanmaq, motivasiyanın yaradılmasına fikir
verilməlidir.

Təsviri incəsənət fənninin məqsədi V sinfin Təsviri incəsənət dərsliyinə metodik
rəhbərlikdə, başqa sözlə, “Müəllim üçün metodik vəsait”də (1) məqsəd aşağıdakı şəkildə öz
əksini tapmışdır: “Təsviri incəsənət fənninin məqsədi estetik dünyagörüşlü, zəngin
mənəviyyata, bədii zövqə və yaradıcı təxəyyülə malik, milli və ümumbəşəri dəyərlərə
hörmətlə yanaşan, incəsənət əsərlərini duyub qiymətləndirən. obrazlı və simvolik düşüncə
tərzinə malik şəxsiyyət formalaşdırmaqdan ibarətdir” (1, 3).
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Düzgün planlaşdırılmış, yüksək səviyyədə həyata keçirilən dərs-söhbətlər bu məqsədin
uğurla həyata keçirilməsinə şərait yaradır.

V-VII siniflərin dərsliklərinə daxil olan mövzuların hansıları dərs-söhbətlərə cəlb oluna
bilər? Bunu aydınlaşdırmaq üçün “Müəllim üçün metodik vəsait”lər və dərsliklər öyrənildi.

V sinfin “Müəllim üçün metodik vəsait”də sinfin fənn kurikulumunun tələbləri üzərində
dayanılır, həmin tələblərin və fənn standartlarının həyata keçirilməsi yolları açıqlanır,
inteqrasiya cədvəlləri öz ifadəsini tapır. Asandan çətinə və sadədən mürəkkəbə prinsipi nəzərə
alınmaqla standartlar bilik və fəaliyyət komponentlərini bölünmüşdür. Biliklər deklarativ,
prosedural, konteksual; fəaliyyət isə, idraki, emosional, psixomotor komponentləri özündə
birləşdirir.

Dərs-söhbətlərin təşkili zamanı bütün bunlara fikir verilməlidir.
V sinfin “Müəllim üçün metodik vəsait”də “Təlimin təşkilinin forma və üsulları barədə

tövsiyələr” adlı xüsusi yarımfəsil nəzərdə tutulub. Bu yarımfəsildə deyilir: “Təsviri incəsənət
fənni üzrə təlimin təşkili zamanı şagirdlərin ümumi inkişafı, bilik və bacarıqlarının nümayişi
diqqət mərkəzində durur. Burada müxtəlif məşğələ növləri vasitəsilə şagirdlərin idraki, hissi
və psixomotor bacarıqları inkişaf etdirilir. ...Fəal təlim üsulları ilə işləmək üçün müəllimin
şəxsi keyfiyyətləri, təşkilatçılıq qabiliyyətləri, fənnin xüsusiyyətlərindən irəli gələn nəzəri-
praktik bilik və bacarıqlarının səviyyəsi və s. əsas şərtlərdəndir” (1, 8).

Göründüyü kimi, Təsviri incəsənət fənninin tədrisi zamanı müxtəlif məşğələ növlərinə
müraciət olunması məqsədəuyğun hesab edilir. Müəllimin rəhbər rolu ön plana çəkilir, ondan
təşkilatçılıq qabiliyyətlərinə yiyələnmək, peşəkarlıq tələb edilir.

V sinif dərsliyi dekorativ-tətbiqi sənətin sirləri ilə şagirdləri tanış etmək məqsədi daşıyır.
Dərslikdəki mövzular elə seçilib yerləşdirilmişdir ki, beşincilər müxtəlif cəmiyyətlərdə və
ölkəmizdə dekorativ-tətbiqi sənətin yaranması və inkişafı tarixinə dair zəruri məlumatlar
alacaqlar.

Bu məlumatların müəllimin maraqlı söhbətlərinin əyani vasitələrin, internetin, rəsmlərin,
şəkillərin, və slaydların müşayiəti ilə aparılması səmərəli nəticələrin əldə olunmasına imkan
verir.

Dərs söhbət zamanı məktəblilər “Dekorativ tətbiqi sənət nə zaman yaranmışdır?”,
“Dekorativ-tətbiqi sənətin başlanğıcı nə olmuşdur?”, “Dekorativ-tətbiqi sənətin növləri
hansılardır?” suallarına cavab axtaracaq və tapacaqlar.

Şagirdlərə məlum olacaq ki, qədim insan ağacdan, daşdan, gildən özlərinə lazım olan bəzi
əşyalar hazırlayırdılar. Bunlar onların düzəltdikləri ilk əşyalar idi. Həmin əşyalara bəzəklər
də vururdular. Bu naxış-təsvirlər dekorativ-tətbiqi sənətin başlanğıcı sayılır. Bütün bunları
nəzərə alaraq, dekorativ-tətbiqi sənəti incəsənətin ən qədim növü hesab edirlər.

Dərslik eyni zamanda şagirdlərin Azərbaycanın dekorativ-tətbiqi sənəti barədə təsəvvürə
yiyələnmələrinə şərait yaradır. Dərs-söhbət zamanı müəllimin şərhi və dərslikdəki
“Dekorativ-tətbiqi sənət və zaman” mövzusu ilə tanışlıq əsasında onlar öyrənəcəklər ki, ağac
və daşdan hazırlanmış oyma naxışlı əşyalar, dulusçuluq, bədii tikmələr və parçalar, xalçaçılıq,
şüşə məmulatı, zərgərlik, bədii metalişləmə Azərbaycanın qədim dekorativ-tətbiqi sənət
nümunələridir.

“Dekorativ-tətbiqi sənət və zaman” mövzusu üzrə dərs-söhbət başa çatdıqdan sonra
dərslikdə öz ifadəsini tapmış belə bir tapşırığın şagirdlərə verilməsini biz də məqsədəuyğun
hesab edirik: “Evlərinizdə olan dekorativ-tətbiqi sənəti özündə əks etdirən bir əşya gətirin”.

V sinfin “Təsviri incəsənət” dərsliyində perspektiv planlaşdırmanı həyata keçirmək üçün
müəllimdən ötrü vacib sayılan bacarıqlar müəyyənləşdirilmişdir. Diqqət yetirək:
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“1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə
dəqiqləşmələr aparmaq.

2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Əlavə resurslar seçmək.
5. Mövzulara görə məqsədyönlü vaxt bölgüsünü aparmaq.
6. Mövzuya görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyənləşdirmək” (2, 21)
Dərs-söhbətlin təşkili zamanı müəllim perspektiv planlaşdırma zamanı göstərilən

bacarıqlara sahib olmalıdır ki, məşğələni optimallaşdırsın, dərsdə yüksək nəticələrə nail olsun,
şagirdlərin müstəqilliyini, idrak fəallığını təmin etsin.

Biz V sinfin dərsliyindəki mövzulardan biri də “Azərbaycan daxmasının daxili
dünyası”dır. Biz Azərbaycan daxmasını təsvir edən materialla da tanış olduq.

Bu mövzu üzrə də dərs-söhbətin aparılması mümkündür. Söhbətin maraqlı və cəlbedici
olmasından ötrü müəllim dərslikdəki materialla kifayətlənməməli əlavə materiallar toplamalı,
qədim zamanlarda insanların məhz daxmalarda yaşadıqlarını, öz gün-güzəranlarını, yaşayış
tərzini həmin daxmalarda keçirdikləri barədə şagirdlərdə təsəvvür yaratmalıdır. Söhbət
zamanı qeyd oluna bilər ki, indi müxtəlif zümrədən olan adamlar birmərtəbəli müasir
evlərdən tutmuş hündür, göydələn binalardakı mənzillərdə yaşayırlar. Bu evlər, bu mənzillər
qazla, su ilə, işıqla, hər cür santexniki qurğularla, istilik sistemi, mebellə təmin olunmuşdur.
Bəzən hər cür şəraitə malik olan mənzillərdə bəzi insanlar - ər-arvad, uşaqlar xoşbəxtlik tapa
bilmir, ailə ixtilafları baş alıb gedir. Lakin qədim zamanlarda balaca daxmalarda, cüzi şəraiti
olan bu tipli yaşayış sığınacaqlarında ailələr daha xoşbəxt yaşayır, zəhmətə daha çox
qatlaşırdılar. Bu daxmaları onlar özləri qurur, özləri minimum şərait yaradır, daxmaları
qızdırmağın, işıqlandırmanın imkanlarını özləri axtarıb tapırdılar. Onlar üçün Vətən bu
daxmalardan başlanırdı.

V sinfin dərsliyi və müəllimin söhbəti nəticəsində Azərbaycan daxmasının daxili
dünyasına nüfuz etmək, o dövrün məişət əşyaları ilə tanış olmaq imkanına malik ola
biləcəklər. məktəblilərə məlum olacaq ki, daxmalar daşdan deyil, əsasən çiy kərpicdən tikilir;
alaçıqlar ağacdan quraşdırılır, üstü örtülərkən qamış və palçıqdan istifadə olunurdu. Daxma,
koma və alaçıqlar daş döşündə, yaxud yamaclarda tikilərdi.

Dərs söhbət zamanı müəllim daxma interyerindəki elementlərlə də tanış etməlidir.
dərslikdə həmin elementlərə aydınlıq gətirilir. Diqqət yetirək: “divarlardakı xüsusi oyuqlar –
düzbucaq, piramida və ya oval formalı taxça və rəflər” (2, 13). Qeyd olunanlar daxma
interyerində mebel rolunu oynayırdı.

Dərslikdə daxmaya aid pərdə, yataq ləvazimatına da münasibət bildirilir. Qeyd olunur ki,
“Taxçalardan tikmə ilə bəzədilmiş pərdələr asılardı. Mütəkkə və döşəkçələr, palaz və kilim,
çıraq və çörək boğçası, sandıq, cəhrə, hana, beşik və qab-qacaqların daxmada öz yeri olardı”
(2, 13).

Dərs-söhbət zamanı müəllim şagirdlərə çatdırmalıdır ki, Azərbaycan daxması üçün
səciyyəvi olan divarlardakı xüsusi oyuqlar — düzbucaq, piramida və ya oval formalı taxça və
rəflər, Mütəkkə və döşəkçələr, palaz və kilim, çıraq və çörək boğçası, sandıq, cəhrə, hana,
beşik qədimdən yol gələrək bu günümüzəm də gəlib çatmışdır. Son 50-60 il bundan əvvələ
qədər daxmanın interyerində özünə yer tutmuş yuxarıda adları çəkilən əşyalara, mebelə
Azərbaycan ailələrində (xüsusən kəndlərdə) rast gəlmək mümkün idi. İndi də bəzi kəndlərdə
(xüsusən dağ kəndlərində) həmin məişət əşyalarla, daxmaya xas interyerlə rastlaşmaq olur.

Şagirdlərə məlumat verilir ki, insanlar evin daxilini — interyerini qaydaya salanda eyni
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zamanda onun bəzək-düzəyi qayğısına da qalırdı. Bütün bunlar dekorativ-tətbiqi sənət
baxımından faydalı idi.

Məqalənin aktuallığı. Müasir mərhələdə Təsviri incəsənətin tədrisinə diqqət artırılmışdır.
Fənnin tədrisinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə etmək
lazım gəlir. Dərs-söhbətlərin bu sahədə rolu böyükdür.

Məqalənin elmi yeniliyi. V sinfin Təsviri incəsənət dərsliyi və “Müəllim üçün metodik
vəsait”i şagirdlərlə incəsənətə dair dərs-söhbətlərin aparılmasının mühüm vasitəsi kimi
nəzərdən keçirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalə təsviri incəsənət dərslərini səmərəli qurmaqda
müəllimlərə kömək göstərəcəkdir.
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Е. Гасанова

Учебник и методическое пособие для учителей V класса
по изобразительному исскуству как важное средство

проведения урока-беседы

Резюме

Учителя, оптимизируя процесс обучения с помощью разных средств, должны
стремиться к развитию мировоззрения, познавательной деятельности,
самостоятельности, творческих навыков школьников. С этой целью, целесообразно
использовать возможности урока-беседы. Естественно, учитель должен знать, какой
жанр изобразительного искусства наиболее интересен для учеников. В статье
раскрывается роль сотрудничества, совместной деятельности, взаимопонимания между
учителем и учениками как эффективного средства повышения качества обучения. В
заключение статьи автор еще раз подчеркивает важность использования учебника и
методического пособия для учителей по изобразительному искусству как основного
средства при проведении урока-беседы.
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E. Hasanova

Textbooks and teacher's guides class V on the fine arts
as an inportant means of conducting lessosc-talk

Summary

Teachers, optimizing the learning process through various means, should strive to develop
world, cognitive activity, independence and creative skills of students. For this purpose, it is
advisable to use a lesson-conversation possibilities. Naturally, the teacher needs to know what
genre of fine art is most interesting for the students. The article deals with the role of co-
operation, collaboration and mutual understanding between teachers and students as an
effective means of improving the quality of education. In conclusion, the author of the article
emphasizes the importance of the use of textbooks and teaching aids for teachers in the visual
arts as a major tool in conducting a lesson-conversation.

Redaksiyaya daxil olub: 14.12.2016
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Elmi-texniki tərəqqinin ekologiyaya təsiri
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Ekologiya elmi bizi əhatə edən təbiətin bitki və heyvanlara olan təsirini, onların əlverişli
və hətta çirklənmiş ətraf mühitdə qarşılıqlı təsirini öyrənir. Ətraf mühiti çirklənmədən
qorumaq, onun mühafizəsi və səmərəli istifadə yollari da ekologiya elminin bir sahəsidir.

İnsan və insan cəmiyyəti üçün təbiət və onun ehtiyatları yeganə yaşayış mənbəyi olduğu
üçün müxtəlif dövlət başçıları tərəfindən təbiətin mühafizəsi, təbii sərvətlərin qorunması
haqqında qanunlar, fərmanlar vermişdir. Təbiətin mühafizəsi ümumbəşəri problemdir. Bu
problemin müsbət həlli insanın və ətraf mühitin qarşılıqlı əlaqəsinin xarakteri ilə sıx bağlıdır.
İnsanın təbiətə təsiri prosesində hərtərəfli düşünülməmiş tədbirlər nəticəsində təbiətə çox
zərərlər vurmuş, bəzi ərazilərdə təbiətin gözəlliyi, zənginliyi itirilmiş bir çox ərazilər səhraya
çevrilmişdir. Təbii ehtiyatların tükənməsi eroziya, havanın, suyun, torpağın çirklənməsi, bəzi
heyvan və bitki növünün insanın fəaliyyəti nəticəsində insanın təbiətə düşünülməmiş təsirinin
nəticəsidir. İnsan fəaliyyəti ilə bağlı belə misalları çox gətirmək olar. Lakin keçmişdə bu cür
ekoloji böhranlar lokal xarakter daşıdığından bütün bəşəriyyət üçün ciddi təhlükə
törətməmişdir. İndiki texniki-tərəqqi dövründə enerjidən geniş istifadə olunduğundan
vəziyyət tam dəyişir. İnsanın təbiətə təsiri ümumplanetar xarakter daşıyır. İnsanın nəhəng
təsərüffat fəaliyyəti nəqliyyat vasitələri təyyarələr, xüsusilə avtomobillər, insanın kosmosa
çıxması, eloktron hesablama maşınları, polimet materialların yaranması, əmək
məhsuldarlığının görünməmiş yüksəlişi ekologiyaya öz mənfi təsirini görsədir. İnsan
fəaliyyəti ilə əlaqədar biosferi, mexaniki, kimyəvi, bioloji, energetik, eloktomaqnit
ionlaşdırıcı mənbələr çirkləndirir. İnsanın fəaliyyət dairəsi getdikcə genişlənir. Kosmik fəzada
da indsan fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif çirklənmələr baş verir. Yer ətrafı orbitlərdə minlərlə
əşyalar-daşıyıcı raketlərin hissələri hərəkət edir. Kosmosda itirilmiş kameralar, kosmonaft
skafandırı və əlcəyi də vardı. Onların gəmi ilə toqquşması qəza törədə bilər. Yer üzündə
inanların sayı fasiləsiz artir, o cümlədən cəmiyyətin sənaye xidmətidə artır. Karbüratorlu
avtomobillər ətraf mühitə milyardlarla ton karbon oksidi, karbon qazı, azot oksidi, kükürd
birləşmələri buraxır. Bütün bunlar ultra bənövşəyi şüaların təsiri ilə zəhərli maddələr əmələ
gətirir. Yer üzərində həyatı atmosferdəki azot qatı günəşin zərərli ultrabənövşəyi
şüalanmasından qoruyur. Ozan atmosferin troposfer və stratosfer qatlarında 19-25 km
mesafədə yerləşir. Atmosferə buraxılan çirkablar ozon qatının nazilməsinə gətirib çıxarır.
Ozan qatının nazilməsi sayəsində utrabənövşəyi şualanması bitkilərə, dəniz flora və faunasına
mənfi təsr göstərir, buzlaqların əriməsi artır. Buzlaqların əriməsi okean səviyyəsinin
qalxmasına səbəb olur. Dünayın şirin su ehtiyatının 70%-nin olduğu Antraktida materikində
vəziyyət daha təhlükəlidir. Antraktidada, Avropanın bir neçə simal ölkəsində, Rusiyanın
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Şimal bölgələrində, Afrika materikində ozon qatının nazilməsi hiss olunur. Ozon problemi
qlobal istiləşmə, quraqlıq, insan həyatına ciddi ziyan vurur. Qlobal istiləşmə yerin
atmosferində karbon qazı, azot oksidi və metanın miqdarının artması nəticəsində əmələ gəlir.
Son yüz ildə karbon qazının miqdarı 60% artmışdır. Bu təbəqə isti havanın stratosferə
çatmasına imkan vermir. Ozon əsasən hava soyuyanda daha çox nazilir. Yerin atmosferində
havanın temperaturu artdıqca meşələr məhv olmağa başlayır, səhralaşma əmələ gəlir, quraqlıq
yaranır. Bu da canlı aləmin məhvinə səbəb olur. Alimlərin fikirlərinə görə, ozon qatının
azacıq nazilməsi dəri xərçəngiylə xəstələnməni artırır və daha nadir, lakin daha təhlükəli bəd
xassəli “Melanoma” adlanan xəstəliyin inkişafına gətirib çıxara bilir. Ultraşüalanmanın
artması göz xəstəliklərinin çoxalmasına səbəb ola bilər. Ona görə dünyanın bütüb ölkələrində
ozon qatını dağıdan kimyəvi maddələrin istehsalını və tətbiqini 50% azaldılması nəzərdə
tutulur.

Məqalənin aktuallığı. İnsanlar min illər boyu yaxşı yaşayış üçün təbiətlə mübarizə aparır.
Bu mübarizədə elmi-texniki tərəqqi kimi qüdrətli vasitələrdən istifadə edirlər. Lakin insanlar
bunlardan təbiəti məhv etməyə deyil, mühafizə etməyə yönəltməlidirlər. İnsanlar dərk etsinlər
ki, təbiət qüvvələri üzərində hökmranlıq hec də öz başınalıq deyil, yalnız bəşəriyyət üçün
faydalı olanları seçməkdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Sənayedə istifadə olunan, təbiətə mənfi təsir göstərən, ozon
qatını dağıdan kimyəvi maddələrin istehsalının və tətbiqinin azaldılması.

Məqalənin praktiki əhəmiyyəti. İnsanlar bilməlidirlər ki, onlar təbiətin bir hissədir, onun
inkişafının məhsuludur. İnsan təbiətin kortəbii qüvvələrini dərk edib onları məqsədəuyğun
sürətdə dəyişdirmək, onlardan istifadə etməklə tərəqqi edə bilərlər. Axının düşünmədən
istehlaka can atmaq insanları çox çətin ekoloji problemlər qarşısında qoyar.
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Ю. Аллахвердиев

Влияние научно –технического прогресса на экологию

Резюме

В статье указывается что, научно-технический прогресс с одной стороны
содействует повышению продуктивность производства, улучшению благосостояния
населения, с другой стороны наносить огромный ущерб природе.
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Y. Allahverdiev

Influenct of scientific-technological progress on ecology

Summary

The article reveals, that scientific-technological proqress not only supports the
improvement of people s wellfare, but also greatly damage the nature.
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Vətənpərvərlik, o cümlədən hərbi-vətənpərvərlik insanı səciyyələndirən əsas keyfiyyətlər
olduğundan onun gənc nəslə aşılanması, uşaq, yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyəsi həmişə təlim-tərbiyə işinin ən mühüm istiqamətlərindən, ən vacib vəzifələrindən
olmuşdur. Müasir dövrdə təhsilin qarşısında qoyulmuş fəal vətəndaşlar yetişdirmək vəzifəsi
də məhz sistemli, ardıcıl vətənpərvərlik tərbiyəsinin nəticəsində reallaşdırılır.

Bildiyimiz kimi, tərbiyənin müxtəlif tərkib hissələri vardır: mənəvi tərbiyə, ideya-siyasi
tərbiyə, vətənpərvərlik tərbiyəsi, hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi, beynəlmiləlçilik tərbiyəsi,
fiziki tərbiyə, əmək tərbiyəsi, estetik tərbiyə, hüquq tərbiyəsi, iqtisadi tərbiyə, ekoloji tərbiyə,
əqli tərbiyə və s. Ailə və cəmiyyət üçün faydalı hesab edilən əxlaqi keyfiyyətlərin gənc
nəsildə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil formalaşdırılması ilkin tərbiyənin qayəsini təşkil
edir.

Tərbiyənin məqsədi cəmiyyətin obyektiv inkişaf qanunları əsasında müəyyən edilir,
məhsuldar qüvvələrin inkişafı ilə şərtlənir, onunla bərabər dəyişir. Vətənpərvərlik tərbiyəsini
bəzi alimlər əxlaq tərbiyəsinin (1, 346 ), bəzi alimlər isə ideya-siyasi tərbiyənin tərkib hissəsi
kimi götürürlər (2, 337). Prof. N. Kazımov yazır: “Vətən təəssübkeşliyi, vətənə xиdmət, lazıм
gələrsə, vətən yolunda canını qurban verməyə hazır olmaq indi Azərbaycanda getdikcə geniş
yayılan ideyalardan biridir. Vətənpərvərlik, o cümlədən hərbi vətənpərvərlik kütlələrin
şüuruna daha çox hakim kəsilir (2, 337).

Hər bir vətəndaşda milli ruhun aşılanması prosesi hələ körpə yaşlarından başlıanmalı,
məktəblərdə davam etdirilməli və təkmilləşdirilməli, ali məktəblərdə isə mükəmməl şəkildə
həyata keçirilməlidir.

Hər bir müəllim tədris etdiyi fənnindən asılı olmayaraq gənclərdə vətənpərvərlik
duyğusunu öyrətməyi önə çəkməlidir. Məlumdur ki, təlim-tərbiyə işinin bütün sahələrində,
istiqamətlərində olduğu kimi vətənpərvərlik tərbiyəsinin də əsası təhsil illərində qoyulur.
Gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsində məktəb müəllimlərinin üzərinə böyük məsuliyyət
düşür.

Vətənpərvərlik tərbiyəsinin özünün də pedaqogikada müəyyən tarixi vardır.
Vətənpərvərlik anlayışı müxtəlif mənalarda işlənib. Amerika və Fransa burjuaziya inqilabları
zamanı XVIII əsrdə bu, inqilabi ideologiya ilə əlaqələndirilmiş və "millət" anlayışı ilə
eyniləşdirilmişdir. Sonralar vətənpərvərlik yeni dövlətlərin, milli və milli-azadlıq
hərəkatlarının yaranması zamanı və müharibələr ərəfəsində daha da aktuallaşıb (3).
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Hələ qəbilə icmasının inkişaf mərhələlərində gənclərin hərbi tərbiyəsinin əsası qoyuldu.
Oğlanlara ox atmaq, nizədən istifadə etmək, at çapmaq və s. kimi bacarıqları əhatə edən hərbi
tərbiyə verilirdi( 4, 9).

Qədim türklər savaşda ölməyi, şəhid оlmağı şərəf bilər, хəstələnərək ölməkdən
utanarmışlar. Göytürklərin tərbiyə sistemi, əхlaqi idealları hunlarınkından о qədər də
fərqlənmirdi, əksinə оnu tamamlayır, daha da zənginləşdirir. Bu da səbəbsiz deyil. Göytürklər
öz kökləri etibarı ilə birbaşa hunlarla bağlı idilər (4, 27).

Türklər öz uşaqlarına tərbiyə verərkən deyərmişlər: “Vətən atalardan qalan müqəddəs bir
varlıqdır”. Оna görə də Vətən tоrpağını qоyub getmək qeyrətsizlik, namussuzluq hesab
оlunub. Türk övladları vətənə, dоğma el-оbaya dərin köklərlə bağlı оlduğundan ən ağır
dəqiqələrdə belə öz tоrpaqlarından heç yerə tərpənməmişlər. Göytürklərdə müqəddəs
tоrpaqlarına ibadət etmək, ata ruhlarına qurban kəsmək kimi gəncləri vətənə bağlayan rituallar
da оlmuşdur. Vətən tоrpağı müqəddəs sayıldığından qədim türklərdə qızlar ərə gedərkən,
qaynata və qaynananın içdiyi bulağı ziyarət edər və оra gümüş pul atarmışlar. Türklərinin ən
çох dəyər verdikləri vətən əхlaqı оlmuşdur. Bizə qədər gəlib çatan türk ədəbi əsərlərində
vətən tоrpağı, оnun birliyi və bu birliyin qоrunması, оna оlan sədaqət, vətənə vurğunluq
yüksək sənətkarlıqla tərənnüm оlunmuşdur. Ana tоrpağa, vətənə məhəbbət, оnun
yadellilərdən qоrunması, türk оrdusunun və eləcə də ayrı-ayrı döyüşçülərin şücaətlərinin
tərənnümü bu ədəbi nümunələrin əsas mövzusu, leytmоtivi оlmuşdur. Gödüyümüz kimi,
gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin tarixi çox qədimdir və əski türklərdə bu tərbiyə çox
güclü olmuşdur.

İtirilmiş Vətən tоrpağının hər qarışı üçün göz yaşı aхıdar, ağı deyər, оnun qaytarılmasını
müqəddəs vəzifə hesab edərlərmiş. “Dədə Qоrqud” dastanında bunun bariz nümunələrini
görürük.

Vətən tarixən olduğu kimi bu gün türk хalqlarının, хüsusilə azərbaycanlıların ən böyük
istinadgah nöqtəsidir. Ziya Göyalp haqlı оlaraq yazırdı: “Vətən əхlaqımız qüvvətli оlmasa, nə
müstəqilliyimizi, nə azadlığımızı, nə də vətənimizin bütövlüyünü qоruya bilərik”.

Müasir dönəmdə vətənpərvərlik və milli mənəvi dəyərlərin hərbi məktəbin kursantlara
aşılanması məsələsi pedoqogikanın ən aktual problemlərindəndir. Vətənpərvərlik pedaqoji
prosesdə tədris olunan mövzunun məqsədində mütləq yer almalıdır. Torpaqlarımızın 20%-nin
işğalda olduğu bir vaxtda Ali Hərbi məktəblərin kursantlarının vətənpərvərlik tərbiyəsinə
xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu istiqamətdə sistemli tədbirlər keçirilməlidir. İctimai səciyyə
daşıyan vətənpərvərlik tərbiyəsi kursantların vətəndaş kimi formalaşmasında, öz vətənini,
ləyaqətini qorumaqda mənəvi təsir gücünə malikdir. Vətənpərvərlik vətənin tarixini
öyrənməkdə, sərhədlərini qorumaqda, lazım gələrsə, dövlətin müəyyənləşdirdiyi qaydalara
şüurlu əməl etməkdə ifadə olunur.

Kursantların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında ulu öndər Heydər Əliyevin
müdrik kəlamı didaktik əhəmiyyət daşıyır: “Hamımızın ümumi vəzifəmiz xalqımızda
vətənpərvərlik, vətən torpağına, millətə sədaqət, vətən uğrunda şəhidliyə hazır olmaq
hisslərini formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək və təbliğ etməkdir”. Dövlət gənclər siyasətinin ən
mühüm istiqamətlərindən biri kimi ölkəmizdə gənc nəslin vətənpərvər ruhda tərbiyəsi diqqət
mərkəzindədir. Hərbiçi sənətini özlərinə peşə seçən gənc artıq ümumtəhsil məktəbində tam
vətənpərvərlik hissi ilə tərbiyə olunmuş gəncdir. Təbii ki, Ali Hərbi Məktəbə yalnız ən
vətənpərvər gənclər, qəlbi vətən məhəbbəti ilə döyünənlər, hər an vətən üçün canını fəda
etməyə hazır olanlar gəlir. Bəs hərbi məktəbə qəbul olunmuş bu gənclərin ali məktəbdəki
fəaliyyətlərində, təhsillərində vətənpərvərlik tərbiyəsi hansı səviyyədə olmalıdır?
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Ali Hərbi Məktəbdə keçirilən vətənpərvərlik ruhlu kütləvi tədbirlər, maarifləndirmə və
təbliğat işləri bilavasitə gənclərin mənəvi, fiziki, psixoloji hazırlığının təmin edilməsinə,
onlarda vətənə, doğma torpağa məhəbbət hissinin yüksəldilməsinə, eləcə də müasir
dünyamızda qloballaşmanın geniş vüsət aldığı bir zamanda milli-mənəvi dəyərlərin qorunub
saxlanmasına yönəldilir. Ali Hərbi məktəbdə bütün fənlərin tədrisində, xüsusilə də humanitar-
ictimai fənlərin tədrisində vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması üçün kifayət qədər imkanlar
var. Vətən uğrunda, torpaqlarımız uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərmiş şəxslərin,
beynəlxalq yarışlarda bayrağımızı yüksəldən idmançıların, Azərbaycanı dünyada tanıdan
dövlət xadimlərinin, alim, yazıçı və incəsənət xadimlərinin şəxsi nümunələri də kursantlar
üçün tərbiyə məktəbidir.

Ermənistanla olan müharibə vəziyyəti hər an torpaqlarımızın güc yolu ilə azad olunması
reallığını ortaya qoyur. Bu işin reallaşdırılması əsasən bugünkü kursantların, sabahın
hərbçilərinin üzərinə düşür.

Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi bir məqsədə — gəncləri vətənimizin fəal müdafiəsinə
hazırlamaq məqsədinə xidmət etməlidir. Buna görə də Azərbaycan dövləti xalqını, onun gənc
nəslini həmişə sayıq olmağa, vətənimizin hərbi qüdrətini hər vasitə ilə möhkəmləndirməyə,
onun müdafiə bacarığını artırmağa çağırır. Pedaqoji kollektiv hərbi-vətənpərvərlik
tərbiyəsinin bütün forma və üsullarından istifadə etməklə ona nail olmağa çalışmalıdır ki,
kursantlarda vətənə məhəbbət hissi daha da qüvvətlənsin, həqiqi vətənpərvərliyin məzmununu
onlar düzgün dərk edə bilsin, vətəni müdafiə etməyi, onun şərəfini qorumağı özünün xalq
qarşısında şərəfli vəzifəsi hesab etsin. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əsl mənada xalqın özüdür,
gənclərin minlərlə igid və mərd nümayəndələrini öz sıralarında birləşdirən sarsılmaz qüvvədir.
Ona görə də bütün xalq öz ordusu ilə fəxr edir, onu yüksək məhəbbət hissi ilə sevir.

Vətənpərvərliyin tarixi kökündə min illər boyu yaşamış, möhkəmlənmiş, öz ana torpağına,
dilinə və adət ənənələrinə bağlanmış dövlətçilik durur. Millətin və dövlətçiliyin formalaşması
şəraitində vətənpərvərlik onun inkişafının ümumimilli anlarını əks etdirən ictimai düşüncənin
tərkib hissəsinə çevrilir.

Аzərbаycаnın gələcəк fəаl vətəndаşı gərəк birincisi, mənəviyyаtcа sаf оlsun. Оnа görə də,
gərəк mənəvi sаflıq аli məкtəblərdə, оrtа məкtəblərdə höкm sürsün. Gərəк о, vətənpərvərliк
hissi ilə yаşаsın, vətənpərvərliк hissi ilə tərbiyə оlunsun. Оnа görə də, оnun müəllimləri
vətənpərvər оlmalıdırlar ki, vətənpərvərliyi gənclərə аşılаyа bilsinlər.

Azərbaycan Respubliksının Prezidenti cənab İlham Əliyev 30 avqust 2005-ci ildə
“Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır.
Təsadüfi deyil ki, bu proqramda birinci məsələ kimi “Gənclərin vətənpərvərlik və vətəndaşlıq
tərbiyəsi” yer almışdır.

Ümumiyyətlə, bu günkü Azərbaycan gəncliyinin vətənpərvərlik tərbiyəsində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Heydər oğlu Əliyevin vətənpərvərliyi parlaq
nümunədir. Hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən siyasət gənclərin milli
şüuru və vətənpərvərlik hissinin formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır.

Respublikanın əksər gəncləri vətən qarşısında öz vətəndaşlıq borclarını layiqincə başa
düşür, onun qorunmasında və milli dövlətçilik quruculuğunda fəal iştirak edirlər. Vətənin
taleyinin təhlükə altında olduğu, onun bütövlüyü uğrunda ölüm-dirim mübarizəsinin getdiyi
bir zamanda xalqın vətəni qorumağa qadir, mərd, sadiq gənclərə böyük ehtiyacı var. Buna
görə də gənclərdə vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hisslərinin daha da gücləndirilməsi sahəsində
məqsədəuyğun və sistemli iş aparılmalıdır. Vətənə məhəbbət hissi gənclərin dövlət dilinə,
milli musiqiyə, folklora, mənsub olduğu dini dəyərlərə, tarixi ənənələrə bağlılığında, ölkə
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ərazisinin bütövlüyünün qorunmasına hazır olduğunu əməli işlə sübut etməyində öz
təzahürünü tapmalıdır.

Gənclərin vətənpərvərlik hissləri ilə tərbiyəsində əsas rol oynayan amillər və
vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas istiqamətləri bunlardır:

1. Gənclərin, xüsusilə hərbçi olmağa hazırlaşan gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində
orduya dövlət qayğısının çox böyük rolu vardır. Son vaxtlar orduya göstərilən qayğı, Ali baş
komandan, cənab prezidentin Silahlı Qüvvələrlə bağlı verdiyi sərəncam və fərmanlar, əsgər və
zabitlərimizə göstərdiyi diqqət gənclərdə vətənpərvərlik hisslərinin artmasına son dərəcə
müsbət təsir göstərir. Çünki ordumuz qidasından, yaşayış şəraitindən tutmuş ailə-məişət
şəraitinə qədər tam təmin olunmuşdur. Bu da təbii ki, milli mənlik şüurunun inkişaf
etdirilməsi və vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsinə öz töhfəsini verməkdədir. Bu gün
Azərbaycan ordusunun bir problemi var ki, o da Qarabağın işğal altında olmasıdır. Əminliklə
qeyd etmək yerinə düşər ki, sülh danışıqları nəticə verməyəcəyi təqdirdə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri işğal altında olan torpaqlarımızı azad edəcək və o gün uzaqda deyil. Təsadüfi deyil
ki, gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin gücləndirilməsi, onların hərbi xidmətə
hazırlanması; gənclər arasında hüquq pozuntularının, narkomaniyanın və digər zərərli
vərdişlərin profilaktikası sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi, istedadlı gənclərin aşkar
edilməsi, onların öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirə bilməsi üçün şəraitin yaradılması kimi
məsələlər gənclərlə bağlı qəbul edilmiş dövlət proqramlarında əksini tapıb.

2. Vətənpərvərlik tərbiyəsində televiziyanın yeri və xidməti əvəzolunmazdır. Televiziya
ilk növbədə mənəvi tərbiyə ocağı kimi, bədii vasitələrlə, sənətkarlıqla, xüsusi incəliklə bu
müqəddəs amalları aşılamalı və sevdirməlidir. “Milli pedaqogikada isbat olunmuşdur ki,
pedaqoji prosesdə əyani vasitələrdən istifadə ilə təlim-tərbiyə alan şəxslərin təhsillilik
dərəcəsi arasında müəyyən fərq olur” (5, 220).

3. Kitabxanaların vətənpərvərlik tərbiyəsində əvəzsiz rolu var. Gənclərin vətənpərvərlik
şüurunun formalaşdırılmasında mühüm rola malik bədii ədəbiyyat yazılmalıdır. Təəssüf ki,
misilsiz igidliklər göstərmiş qəhrəmanlarımız yazılmış əsərlər azdır.

4. Hazırda gənc nəslin milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi və vətənpərvərlik
hisslərinin artırılmasında ölkədə fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının rolu danılmazdır.
Əksəriyyət təşkilatların bu sahədə həyata keçirdiyi layihələr, tədbirlər müsbət nəticələrini
verir. Buna baxmayaraq məsələyə bir az geniş aspektdən yanaşmaq tələb olunur. Gənclərlə
bağlı həyata keçirilən bütün islahatların hər birində milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi
və vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsi məsələsi hər zaman prioritet olub. Belə ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu, Elm Fondu, Bilik Fondunun
təsis edilməsi gənclərin vətənpərvərlik hissinin yüksəlməsi sahəsində geniş imkanlar yaradıb.
Bütün yaradılan bu imkanların qayəsində milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi dayanır.

5. Kursantlara tarix dərsləri, Azərbaycanın hərb tarixi barədə dolğun məlumat verməklə
onların ruhunu bu sahəyə yönəltmək mümkündür. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi,
tаriхimizi yахşı bilməyən gənc vətənpərvər оlа bilməz. Gənclərimiz bizim tаriхimizi,
кеçmişimizi, dilimizi, milli dəyərlərimizi yахşı bilməlidir.

Ölkəmizin tarixi haqqında sistemli, gənclərin başa düşəcəyi tərzdə verilən məlumatlar da
vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Vətənpərvərlik tərbiyəsində xalqımızın
qəhrəman oğulları, tarixi şəxsiyyətlər haqqında kursantlara verilən məlumatlar, aşılanan
biliklər də güclü təsir qüvvəsinə malikdir. Aparılan vətənpərvərlik tərbiyəsi işi onların Vətənə
məhəbbət və sədaqət ruhunda böyümələrinə, xalqımıza xas olan ən yaxşı mənəvi və əxlaqi
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keyfiyyətlərə yiyələnmələrinə müsbət təsir göstərir. Bir insan öz ölkəsi, vətəni haqqında nə
qədər çox məlumatlı olarsa, torpağını da bir o qədər çox sevər. Onun milli sərvətlərinə, milli
dəyərlərinə qırılmaz iplərlə bağlanar. Hər müəllim hərbi məktəbdə öz proqramına uyğun
olaraq dərsini keçməklə yanaşı, kursantlara az da olsa, vətənpərvərliyi təbliğ etməlidir.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, böyük şəxsiyyət və dövlət xadimi Heydər Əliyev
gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasını təhsil sisteminin qarşısında duran ən
mühüm vəzifə hesab edirdi. Ulu öndər gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi dedikdə onlarda
vətənə, torpağa, millətə sədaqət, vətən yolunda şəhidliyə hazır olmaq hisslərinin
formalaşdırılmasını nəzərdə tuturdu.

Məqalənin aktuallığı. Bildiyimiz kimi, tərbiyənin müxtəlif növləri vardı. Bu gün
şagirdlərin, tələbələrin, ümumiyyətlə, gənclərin tərbiyəsində məhz vətənpərvərlik tərbiyəsinin
çox böyük əhəmiyyət vardır. Çünki Azərbaycan xalqı 20 ildən çoxdur ki, müharibə şəraitində
yaşayır. Erməni işğalçıları ilə mübarizədə nə qədər gəncimiz şəhid olmuşdur. Xüsusilə, Ali
Hərbi Məktəbin kursantları arasında tərbiyənin bu növünə daha çox önəm verilməlidir.
Mövzunu aktual edən cəhət də budur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Gənclər arasında tərbiyənin müxtəlif növlərinə aid əsərlər
yazılsa da Ali Hərbi Məktəbin kursantlarına vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması məsələsi
ilk dəfədir araşdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəblərdə pedaqogika
fənninin tədrisində istifadə etmək olar.
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Д. Керимова
Основные направления патриотического

воспитания молодежи

Резюме

Патриотическое воспитание молодежи упоминается в статье. Патриотическое
воспитание как один из видов образования начинается в школьные годы и имеет
большое значение в юные годы. Есть много факторов и тенденций в области
патриотического воспитания, которая способствует чувствам молодых людей, эти
факторы упомянуты в этой статье. Государство, учителя, окружающая среда и других
факторы имеют большое значение в патриотическом воспитании молодежи.

http://www.muallim.edu.az/www.old/arxiv/2015/37/27.htm


Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

145

D. Kerimova

Main directions in patriotic upbringing of youth

Summary

The Patriotic education of the youth is mentioned in the article. The patriotic education as
one type of education begins in school years and has a great importance in youth. There are
many factors and trends in patriotic education which promotes the feelings of young people,
these factors are mentioned in this article. The state, teachers, environment and other factors is
of great importance in patriotic upbringing of young people.

Redaksiyaya daxil olub: 05.12.2016
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Məktəbəqədər dövr uşaqların həyatında mühüm yer tutur. Məktəbəqədər dövr uşaqlar
üçün çox əhəmiyyətli və gələcək həyatlarının özülünün qoyulmasında əsaslı olan bir dövrdür.
Çünki, bu dövrdə uşaq bir çox müsbət keyfiyyətlərə yiyələnirlər. Bu dövrdə onların tərbiyəsi
ən çox diqqət ediləsi bir məsələdir. Bu dövrdə onlar düzgün tərbiyəyə yiyələnməli, özlərində
bir çox keyfiyyətləri birləşdirməlidirlər.

Məktəbəqədər dövrdə uşaqlar əxlaq tərbiyəsi, əqli tərbiyə, estetik tərbiyə, fiziki tərbiyə
kimi tərbiyə növləri ilə tanış olur, tərbiyəçi və valideynlərin köməyi ilə bu tərbiyə növlərinə
yiyələnirlər. Əxlaq tərbiyəsi məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün ən əsas tərbiyə növüdür. Bu
tərbiyə növü vasitəsilə uşaqlarda müsbət əxlaqi adət və vərdişlər daha yaxşı formalaşır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaq tərbiyəsində üsul və vasitələrin düzgün seçilməsinin
əhəmiyyəti böyükdür. Bu yaş dövründə tərbiyəçi və valideynlər uşaqlarda əxlaqi
keyfiyyətləri xarakter formasında möhkəmləndirməyə nail olmalıdırlar.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafında onların sağlam böyüməsində fiziki tərbiyənin
rolu böyükdür. Fiziki tərbiyənin əsas vəzifələrindən biri yetişməkdə olan gənc nəsli həyata
fiziki cəhətdən tam hazırlamaqdan ibarətdir. Bu, əməyə və Vətənin müdafiəsinə hazır
dözümlülük, qorxmazlıq, gümrahlıq, cəsurluq, mərdlik, mübarizlik kimi yüksək əxlaqi
keyfiyyətlərin formalaşdırılması ilə müəyyənləşdirilir.

Əmək tərbiyəsi uşaqların məktəbəqədər yaş dövründə onların əməyə, zəhmətə sevgi və
rəğbət hissinin aşılamasında, onların əməyə, zəhmətə öyrədilməsində əvəzsiz rol oynayır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək növləri özünəməxsus müxtəlifliyə malikdir. Bu
müxtəliflik onların əmək fəaliyyətinin növlərində əks olunur. Bu dövrdə uşaqların
tərbiyəsində estetik tərbiyənin də rolunu qeyd etməliyik. Estetik keyfiyyət uşaqda kiçik
yaşdan özünü göstərir, tərbiyə və təlim prosesində tədricən formalaşır. Uşaq yaşa dolduqca
tədricən estetik mədəniyyətə yiyələnir, onda estetik qavrayış, maraq, meyl, bədii yaradıcılıq
inkişaf edir. Kiçik məktəbəqədər yaş dövründə uşağın estetik inkişafında müəyyən dəyişiklik
yaranır.

Ekoloji tərbiyədə uşaqların məktəbəqədər tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Ekoloji tərbiyə
uşaqlarda təbiətə qarşı sevgi hissini aşılayır, təbiətlə düzgün davranmağı, ətraf aləmi təmiz
saxlamağı, ətraf mühitə rəğbət hissi aşılayır. Uşaqlarda ekoloji tərbiyə hərtərəfli aparılmalıdır.
Bu tərbiyə işində sistematiklik və ardıcıllıq gözlənilməlidir. Bütün bu tərbiyə növləri
məktəbəqədər tərbiyənin əsas növləridir ki, məktəbəqədər dövrdə bu tərbiyə növləri özünü
gostərir. Məktəbəqədər tərbiyə işinin düzgün qurulmasında məktəbəqədər tərbiyə işinin
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məzmununu əks etdirən pedaqoji sənəd olan kurikulum bu işdə tərbiyəçilərə, müəllimlərə,
pedaqoqlara düzgün tərbiyə işinin qurulmasında yaxından kömək edir. Bu proqramda
məktəbəqədər yaşlı uşaqların ilkin həyati bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi tələb olunur,
onlara gələcək bacarıq və vərdişlərin aşılanması, qabiliyyətlərin formalaşması ön plana
çəkilir.

Məktəbəqədər tərbiyənin kurikulumunda uşaq fəaliyyətinin təmin olunması və
bacarıqların formalaşması, onun üçün düzgün təhsil və tərbiyə yaradılması nəzərdə tutulur.
“Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı və proqramı” (Kurikulum) “Təhsil haqqında”
qanunun 6.3 maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. Bu proqram hazırlanarkən aşağıdakı
prinsiplər əsas götürülür:

1. Uşaqyönümlülük. 2. Nəticəyönümlülük. 3. İnkişafyönümlülük. 4. İnteqrativlik. 5. Hər
bir uşağın inkişafı üçün bərabər şəraitin yaradılması. 6. Millilik və dünyəviliyin nəzərdə
alınması. 7. Uşaqların məktəb təliminə hazırlanmasının zəruriliyi.

Kurikulumda məzmuna uyğun olaraq təlim strategiyaları verilir. Gözlənilən nəticələrin
əldə olunması və inteqrativliyin nəzərə alınmasında təlim məqsədlərinin və mühitin
yaradılması vacibdir. Kurikulumun qarşısında duran vəzifələr bunlardır:

1. Məktəbəqədər dövrdə uşaqların inkişafının tənzimlənməsi. 2. Uşaqların məktəb
təliminə hazırlığının məzmununun tənzimlənməsi. 3. Məktəb təliminə hazırlığını
keyfiyyətinin təmin edilməsi. 4. Məktəbəqədər təhsil sahəsində çalışan işçilərin səriştəliyinin
artırılması.

Məktəbəqədər təhsil proqramı Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirıiyi tərəfindən
təsdiq edilir. Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu uşaqların məktəb təliminə hazırlığı xarakteri
daşıyır. Uşaqların məktəb təliminə hazırlığı onlarda oxumaq həvəsini, məktəbə müsbət
emosional münasibəti inkişaf etdirir və möhkəmləndirir. Uşaqların məktəbə müvəffəqiyyətlə
adaptasiya olunması üçün onlarda sosial keyfiyyətləri formalaşdırır. Məktəb təliminə
hazırlığın əsas məqsədi uşaqların tələb və imkanlarını nəzərə almaqla onların inkişafı,
tərbiyəsi və təhsili prosesini təşkil etməkdir. Məktəbəqədər təhsilin proqramında
(kurikulumunda) bu mühüm məsələlər xüsusi olaraq nəzərə alınmışdır.

Məqalənin aktuallığı. Məqalə məktəbəqədər dövr uşaqlarla aparılacaq tərbiyə işinin
məzmununun araşdırılması baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məktəbəqədər tərbiyənin kurikulumunda uşaq
fəaliyyətinin təmin olunması və bacarıqların formalaşması, onun üçün düzgün təhsil və
tərbiyənin yaradılması sahəsində zəruri tədbirlərin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin
tələbələri, magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin tərbiyəçiləri istifadə
edə bilərlər.
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А. Ахмедли
Содержание работы дошкольного воспитания

Резюме

В статье речь идет о воспитании детей дошкольного возраста. В этой связи
указывается на подготовку программных принципов, отражающих правильное
обеспечение формирования способностей и действий детей в курикулуме.

A. Ahmadli
The content of pre-school education

Summary

The educational problems of children in the pre-school period are mentioned in the article.
As regards this content ,the curriculum programme covers the child activity, the development
of skills and the program principles in the process of proper education and teaching training.

Redaksiyaya daxil olub: 10.11.2016



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

149

Yeniyetmələrdə təlimə marağın formalaşdırılması

Könül Əliyeva
AzDBTİA-nın magistrantı

E-mail: optimist8915@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.f.d. B.Ə. Cabbarlı
ped.ü.f.d. Ə.X. Ramazanov

Açar sözlər: yeniyetmə, təlim, maraq
Ключевые слова: подросток, обучение, интерес
Key words: teenager, training, interest

Ümumi müşahidələrimiz belə deməyə imkan verir ki, əksər uşaqlar məktəbə böyük həvəs
və maraqla gəlirlər. Lakin belə hallar da olur ki, şagirddə təlimə olan bu maraq getdikcə sönür,
fəallıq azalır, o, dərslərə passiv münasibət bəsləməyə başlayır, bəzən hətta oxumaq belə
istəmir. Bu cür hala rast gələn müəllim onun səbəbini öyrənmək istəyərkən, birinci növbədə
özünə, özünün rəftar və münasibətlərinə, tətbiq etdiyi təlim-tərbiyə üsul və tərzlərinə ciddi
tənqidi nəzər salmalıdır. Böyük rus pedaqoqu və filosofu Nikolay Qavriloviç Çernışevski çox
sərrast və haqlı olaraq qeyd edirdi ki, əgər təbiətən fəal olan uşaq oxumağı sevmirsə, onun
səbəbi onun özü deyil, pis tədris tərzləri və ya uşaqda biliyə marağı söndürən tərbiyəçi-
müəllimdir. Müəllim bu həqiqəti heç vaxt unutmamalıdır.

Məktəbdə təlim-tərbiyə işlərinin əsas təşkilat forması dərsdir. Şagirdlərə müəyyən
proqram üzrə elmin əsaslarını şüurlu və möhkəm surətdə mənimsətmək, əxz edilən bilikləri
həyatda tətbiqetmə bacarıq və vərdişləri yaratmaq, onları gələcək həyata hazırlamaq üçün
müəllim dərsdə bir sıra üsul və tərzlərdən istifadə etməlidir. Hər mövzunu keçməyə
başlayarkən ona dair şagirdlərin qarşısında maraqlı suallar qoymaq mühümdür.

Həmçinin şagirdlərin əvvəldən axıra qədər diqqətli olmalarına nail olmaq müstəsna
əhəmiyyətə malikdir. Böyük rus pedaqoqu K.D.Uşinski diqqəti xarici aləm haqqında bütün
biliklərin şüura daxil olduğu “yeganə qapı” adlandırırdı. Şagirdlərin məşğələ zamanı diqqətli
olmalarına nail olmaq üçün müəllim bir sıra vasitələrdən istifadə etməlidir. Burada şagirdlərin
təlim maraqlarını istənilən istiqamətə yönəltmək, ondan biliklərin şüurlu və möhkəm
mənimsənilməsi üçün istifadə etmək, digər tərəfdən şagirdlərdə yeni maraqlar yaranmasına
nail olmaq müəllimdən pedaqoji ustalıq tələb edir. Çünki maraq uşağın həyat tərzini, aldığı
tərbiyə və təlimin, icra etdiyi fəaliyyətin təsiri altında təşəkkül tapır. Deməli, uşaq
maraqlarının inkişafı özbaşına buraxılmamalı, ona qayğı ilə yanaşıb rəhbərlik edilməlidir.

Bəzən müəllimlər dərsin əyləncəli olması ilə maraqlı olaması arasındakı fərqi görmürlər.
Əyləncəlilik çox qısa bir vaxt üçün şagirdlərin diqqətini cəlb etsə də, ciddi əqli fəaliyyət olan
təlimin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərmir, əksinə, təfəkkür əməliyyatına böyük zərər
yetirməklə, çox halda şagirdlərin dərsə yüngül münasibətinə səbəb olur. Maraq isə əksinə,
dərsə ciddi münasibət yaradır, şagirdlərin yaradıcılığını artırır, elm əsaslarının şüurlu surətdə
mənimsənilməsi keyfiyyətini yüksəldir.

Ümumiyyətlə şagirdlərin maraqlarını tərbiyəetmə işində onların fərdi istedad və
qabiliyyətlərini öyrənib nəzərə almaq müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu vəzifə valideyn və
müəllimlərdən fərdi yanaşma bacarığı və incə müşahidəçilik qabiliyyəti tələb edir. Buna nail
olmaq lazımdır ki, şagird istedadına müvafiq olaraq daha səmərəli və yaradıcılıqla işlədiyi,
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daha yüksək nəticələr əldə edə biləcəyi sahəyə maraq bəsləsin. Belə olduqda o, həmin
fəaliyyətlə daha ciddi və yaradıcılıqla məşğul olur. Bu da öz növbəsində maraqların sonrakı
inkişafı üçün zəmin yaradır.

İnkişafdan söz açmışkən, yeniyetmələrin fiziki inkişafını təmin etməkdə fiziki tərbiyənin
də müstəsna əhəmiyyəti hər birimizə məlumdur.

Yeniyetmələrin fiziki hazırlığı tərbiyənin mühüm aspektlərindən biridir. Ardıcıl və
davamlı fiziki məşğələlər sağlamlığı möhkəmlədir və ciddi psixoloji yüklənmələrə hazırlayır.
Bu məşğələlər yeniyetməyə öz həmyaşıdları ilə asanlıqla dostlaşmağa kömək edir.
Yeniyetmələrin fiziki tərbiyəsində düzgün gün rejimi təşkil etməyin böyük əhəmiyyəti vardır.
Bu yaş qrupu üçün gün rejimi tərtib edilərkən onların orqanizmlərinin sağlamlıq dərəcələrini
nəzərə almaq lazımdır. Onların imkanlarını və xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq fiziki hərəkətlər
seçdikdə bu, sümük sisteminin inkişafını yaxşılaşdırır, onun boyatma dövrünü artırır.

Yalnız fiziki tərbiyə müəllimləri deyil, digər fənn müəllimlərinin də dərs zamanı, ya
dərsin əvvəli, yaxud axırında 2-3 dəqiqəlik fiziki tərbiyə dəqiqələri, həmçinin böyük
tənəffüslərdə açıq havada oyunlar keçməsi də əhəmiyyətlidir.

Eyni zamanda fiziki tərbiyə üzrə sinifdənxaric işlər də yeniyetmələri sistemli şəkildə fiziki
tərbiyə və idmana cəlb etməyə, onların asudə vaxtını səmərəli təşkil etməyə imkan verir.

Bütün bu qeyd etdiklərimdə məqsəd heç də fiziki tərbiyə fənninə maraq yaratmaq deyil,
fiziki tərbiyə fənninin öz məqsədlərinə nail olmaq üçün “maraq”dan bir vasitə kimi istifadə
etməyin zəruriliyini göstərməkdir.

Çünki maraq məqsəd deyil, vasitədir. Təlim işini elə qurmaq lazımdır ki, digər fənlərdə
elmin əsasları, fiziki tərbiyə fənnində isə fiziki hərəkətlər maraqla, fəal surətdə mənimsənilsin.
Dərsin maraqlı olması isə onun daxili məzmunundan doğmalıdır.

Fiziki tərbiyənin əsas məqsədi hərtərəfli və ahəngdar inkişafa malik gəncləri
hazırlamaqdan, fiziki cəhətdən sağlam, gümrah nəsil tərbiyə etməkdən, onları əməyə və fəal
ictimai həyata hazırlamaqdan ibarətdir. Bu ümumi məqsədə nail olmaq üçün fiziki tərbiyə
qarşısında aşağıdakı konkret vəzifələr durur:

a) gənc nəslin normal fiziki inkişafını və sağlamlığını təmin etmək;
b) məktəblilərə həyat üçün zəruri olan bacarıq və vərdişlər aşılamaq;
c) uşaq və gənclərdə bədən tərbiyəsi və idmanla müntəzəm məşğul olmağa, öz bədənini

möhkəmlətməyə tələbat yaratmaq;
ç) fiziki mədəniyyətə, gigiyena və təbabətə aid bilik və vərdişlər aşılamaq;
d) böyüyən nəsildə təlim, əmək və vətənin müdafiəsi üçün zəruri olan iradi-mənəvi

keyfiyyətlər tərbiyə etmək, onlarda qorxu, inamsızlıq, səbirsizlik və s. kimi mənfi
keyfiyyətləri aradan qaldırmaq əzmi formalaşdırmaq.

Gördüyünüz kimi yeniyetmələrin fiziki inkişafında fiziki tərbiyə işinin rolu
əvəzedilməzdir.

Məktəbli gənclərin bədən tərbiyəsi və fiziki inkişafına ilkin yaşlardan başlamaq lazımdır.
Gənc nəslin cansağlığı, gümrahlığı və fiziki kamilliyinin təmin edilməsi, onun fiziki
qabiliyyət və keyfiyyətlərinin inkişafı, mühüm həyati vərdişlərin, bacarıqların
formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi məktəbdə fiziki tərbiyə və idman məşğələləri
sayəsində həyata keçirilir. Çünki fiziki hərəkətlər orqanizmin tam inkişafını təmin etməklə
yanaşı, qamətin qüsurunu düzəldir. Fiziki məşqlər sayəsində orqanizmdə olan müxtəlif
çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq mümkündür.

Məktəbdə yüksək səviyyədə təşkil edilən fiziki tərbiyə prosesi bütün yaşlardan olan
şagirdlər kimi yeniyetmələri də gün ərzində fəal fəaliyyətə cəlb edərək onların sağlam,
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gümrah böyüməsini təmin edir, eyni zamanda onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına
yardım göstərir. Məktəbdə pedaqoji ideyalar və prinsiplər əsasında təşkil edilən fiziki tərbiyə
prosesində yeniyetmənin əzələləri müntəzəm və kifayət qədər işləyərək bərkiyir və
qüvvətlənir.

Yeniyetmələrin fiziki inkişafında mühüm rol oynayan fiziki tərbiyənin düzgün
aşılanmasının əsas şərtlərindən biri də onu əqli tərbiyə ilə sıx əlaqələndirməkdən ibarətdir.
Çünki fiziki cəhətdən sağlam uşaqlarda əqli inkişaf, qavrama, yaddaş, təfəkkür daha yaxşı
formalaşır. Fiziki tərbiyə dərsləri və məşğələlər zamanı onların funksional imkanları diqqətlə
öyrənilir, tibbi müayinənin, nəzarətedici yoxlamaların nəticələri nəzərə alınır.

Beləliklə, təhsil sistemində fiziki tərbiyə ənənəvi olaraq gənc nəslin fiziki inkişafında və
fiziki hazırlığında məsuliyyət daşıyır.

Məqalənin aktuallığı. Dərsi yalnız təqdim olunan proqram əsasında deyil, bir sıra metod
və üsullardan istifadə edərək maraqlı olmasını təmin etmək müasir təlimin aktual
məsələlərindəndir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dərsin maraqlı olmasını təmin etməkdən ötrü zəruri
amillər araşdırılıb qeyd edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Yeniyetmələrdə təlimə maraq yaratmaq üçün məqalənin
praktik nəticələrinə istinad etmək mümkündür.
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К. Алиева

Формирование интереса у подростков к учебному процессу

Резюме

Интерес — это не цель, а средство. Учебный процесс надо построить так, чтобы
основы наук присваивались активно и с интересом. Интерес в уроке должен проявиться
от его внутреннего содержания. В общем, изучение интересов, индивидуальных
способностей и умений учеников имеет исключительное значение в воспитательной
работе. Это задача требует от учителей и родителей умения индивидуального подхода
и тонкого наблюдения.
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K.Aliyeva

The formation of interest from teenagers
to the educational process

Summary

Interest — this is not the purpose, but a means. The educational process must be built so
that the principles of science and actively assigned with interest. The interest in the lesson
should emerge from its inner content. In general, the study of interests, individual abilities and
skills of pupils is of paramount importance in educational work. This task requires from
teachers and parents the ability of an individual approach and subtle observation.

Redaksiyaya daxil olub: 17.12.2016
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Əqli tərbiyə yetişən gənc nəsli əqli cəhətdən inkişaf etdirmək məqsədilə onlara göstərilən
müntəzəm, ardıcıl və məqsədyönlü təsirlərin məcmusudur. Əqli tərbiyə zamanı uşaqlar
tədricən planlı şəkildə bəşəriyyətin əldə etdiyi bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə, ictimai-
tarixi təcrübəyə yiyələnirlər. Bu böyüklər tərəfindən müxtəlif prinsiplər, metod və
təmrinlərdən istifadə edilərək həyata keçirilir.

Uşaqların əqli inkişafı onda psixi proseslərin, xüsusən duyğuların inkişafından, qavrayışın
təkmilləşməsindən, yəni ətrafdakı əşya və hadisələri hisslərlə əks etdirməsindən başlanır.
Ətraf aləmin duyğular vasitəsilə dərk edilməsi insanın əqli cəhətdən təkmilləşməsinə səbəb
olur.

Uşaqlar təlim məşğələləri vasitəsilə ətraf mühiti dərk edir. Onlar tədricən mühitə və
burada əmələ gələn dəyişiklərə uyğunlaşırlar. Heyvanlar da müəyyən mühitdə yaşayır, ona
uyğunlaşır, çünki onlar üçün mühit xarici şəraitdir və buna özlərinin təbii imkanı dairəsində
uyğunlaşmalıdırlar. Uşaq üçün isə ictimai mühit inkişaf mənbəyidir. O, bəşəriyyətin təbiətdə
və ictimai aləmdə dərin iz buraxmış, çoxəsrlik təcrübəsini mənimsəməklə ictimai həyatın
iştirakçısı olmağa hazırlaşır.

Uşağın əqli fəaliyyəti onun təxəyyülünə, təsəvvürünə, mühakiməsinə özünəməxsus
rəngarənglik verən emosiya ilə sıx bağlıdır. Bütün yeniliklər uşaqda təəccüb əmələ gətirməklə
bəzən, sevinc, heyrət, bəzən vahimə, qorxu yaradır. Bu emosiyalar hafizədə saxlanılaraq, elə
bil həmin əşyanın və ya hadisənin keyfiyyəti kimi əks olunur.

Uşaqların əqli inkişafı öz tutumu, xarakteri və biliyinin məzmununa görə fərqlənir. Daim
axtarışda olan bilmədiyini öyrənməyə həvəs göstərən uşaqda daha üstün olur. Əqli fəaliyyətin
mühüm keyfiyyətlərindən biri tənqidlikdir. Əqlin tənqidlik bacarığı keyfiyyəti öyrənmə
bacarığı kimi qiymətləndirilir. Belə ki, fəaliyyət zamanı adamda qarşıya çıxan çətin məsələni
həll etmək, nəticə çıxarmaq və mühakimə yürütmək qabiliyyəti formalaşır. Əşya və hadisələr
arasında qarşılıqlı əlaqəni tapmaq, ona münasibət göstərmək, biliyi ümumiləşdirmək əqli
inkişafın göstəricilərindəndir.

Kiçik yaş qruplarında təbiət və cəmiyyət hadisələri haqqında müəyyən biliklərə
yiyələnməklə əqli cəhətdən də inkişaf edirlər. Əqli inkişaf əxlaq tərbiyəsi ilə sıx bağlıdır.
Əxlaq tərbiyəsi insanda müəyyən ideya istiqaməti və əqidə formalaşdırır ki, bu da biliyə
yiyələnmədə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ətraf mühit praktik, elmi-nəzəri və estetik
cəhətdən dərk edilə bilər. Bu keyfiyyətlər bir- birilə sıx bağlıdır.
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Əqli cəhətdən formalaşma həm fiziki tərbiyə ilə əlaqəlidir. Uşağın əqli inkişafı onun
sağlamlığından çox asılıdır. Fiziki cəhətdən sağlam olan uşaq hadisələrə surətlə münasibət
bildirir, düzgün fikirləşməyi bacarır, normal böyüyərək və gələcək cəmiyyətdə öz layiqli
yerini tutmaq üçün müvəffəqiyyətlə irəliləyir Fiziki tərbiyə sahəsindən düzgün baş çıxaran
tərbiyəçi əqli inkişafın da zəruriliyini aydın dərk edir. Belə ki, iradi keyfiyyətlərin
formalaşması (dözümlülük, qətiyyətlilik, mərdlik və s.) əqli davranış normaları ilə sıx bağlıdır.

Dövlətimiz yetişməkdə olan gənc nəslin hərtərəfli inkişafını təmin etmək məqsədilə
tərbiyənin bütün keyfiyyətləri kimi əqli tərbiyənin vəzifələrinin də düzgün müəyyən
edilməsini məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri qarşısında basılıca bir vəzifə kimi qoyur:

1. Cəmiyyət və təbiət haqqında elmi anlayışları formalaşdırmaq, real elmi dünyagörüşü
yaratmaq.

2.Əqli fəaliyyəti inkişaf etdirmək məqsədilə öyrənmə marağı, qabiliyyəti və əqli fəaliyyəti
digər rəngarəng növlərini formalaşdırmaq.

3. Müstəqil öyrənmə meyli, mədəni əqli iş tərbiyə etmək.
Əqli tərbiyənin birinci və əsas vəzifəsi uşaqların ətraf aləm, səhhət əmək, ictimai hadisələr,

müxtəlif əşyalar, onların keyfiyyətləri və xüsusiyyətləri haqqında sadə biliklərə yiyələnməsini
təmin etməkdir. Burada başlıca vəzifə uşaqlara ətraf mühit haqqında bilikləri dərk
etdirməkdən ibarətdir.

Kiçik yaşlı uşaqlar fəaliyyət prosesində yaxın adamlarla, onları əhatə edən əşyalarla tanış
olurlar. Sonra bu əşyaların əsas əlamətlərini ayırmağa, onlar arasındakı əlaqəni anlamağa,
müxtəlif təbiət və həyat hadisələrinin başvermə səbəblərini öyrənməyə başlayırlar.

Ətraf mühit haqqında biliklər uşaqların əxlaq və estetik tərbiyəsində də mühüm rol
oynayır. Tərbiyəçinin bu sahədə başlıca vəzifəsi uşaqlara bilik vermək, bunun əsasında
onların marağını öyrənmək həvəsini, diqqətli olmasını formalaşdırmaq, nəcib hisslər oyatmaq
və verilən tapşırıq üçün üzərinə düşən funksiyaları yerinə yetirməyə səy göstərməyi
formalaşdırmaqdır.

Həyatın ilk ilində sensor inkişaf xüsusilə əhəmiyyətlidir. Bu yaş dövründə duyğu və
qavrayış daha fərqli, dəqiq və anlaşıqlı olur. Bu dövrdə uşaqlara öz qavrayışını idarə etməyi
öyrətmək lazımdır. Tərbiyə zamanı kiçik yaşlı uşaqlarda diqqətin qeyri-ixtiyari olmasını
hökmən nəzərə almaq lazımdır. Diqqətin şüurlu və ixtiyari olmasını təmin etmək üçün
böyüklərin müntəzəm və səmərəli təsiri çox zəruridir. Uşaqlar böyüdükcə onlarda tədricən
ixtiyari diqqət formalaşmağa başlayır. Buna görə də bağçada böyük qrup uşaqlarında ixtiyari
diqqətin sabitliyini tərbiyə etmək çox vacibdir.

Kiçik yaş dərəcəli qruplarda uşaqlarda əyani təfəkkür formalaşır və ikinci yaşın
əvvəllərində özünü göstərən əyani — əməli təfəkkür tədricən əyani obrazlı təfəkkürə keçir,
sonra isə sözlü təfəkkür inkişaf edir. Əyani əməli təfəkkür praktik işlərin icrası prosesində
yaranır və tədricən mürəkkəb təfəkkür formalarının icrası üçün şərait əmələ gəlir.

Böyük yaş qruplarında sözlü təfəkkür mərhələsinin ən yüksək pilləsində mühakimə etmək,
nəticə çıxarmaq qabiliyyəti inkişaf edir. Məktəbəqədər böyük yaş dövründə uşaqlarda
gördüyü və eşitdiyi şeylər haqqında çoxlu sualvermə də bundan irəli gəlir. Onların bu
bacarığına istinad edilərək, mürəkkəb əməli məsələlərə, çətin tapmacaları cavablandırmağa
cəlb olunurlar. Uşaq həyatın birinci ilində ana dilini mənimsəyir ki, bu da onun həyatı dərk
etməsinə kömək edir. Söz uşağın psixi proseslərinə, düşüncəsinə olduqca güclü təsir göstərir.
Uşaq bağçası ilə ailə çalışmalıdır ki, uşaqların lüğət tərkibinin zənginləşməsi qayğısına
qalsınlar, onları düzgün tələffüzə, əlaqəli nitqə və qrammatik danışığa təhrik etsinlər.
Uşaqların hər şeyi bilmək həvəsi həyatı düzgün dərk etməyində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Sensor tərbiyə məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsinin mühüm problemlərindən biri
olmaqla hissi təcrübənin rolu, əhəmiyyəti və məzmunu ilə izah edilir. Ətraf aləmlə tanışlıq,
mürəkkəb təfəkkür proseslərinin, estetik hisslərin, yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşdırılması
üçün duyğu və qavrayışın inkişaf etdirilməsi zəruridir. Sensor tərbiyə uşağın idrak
fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Hissi təcrübənin toplanması, dünyanın dərk edilməsi təsəvvür
və anlayışların formalaşdırılmasının ilk pilləsidir. Ətraf mühitlə ilk tanışlıq duyğu və
qavrayışın fəaliyyəti üçün ilk mərhələni təşkil edir. Bu, sensor tərbiyənin həyata
keçirilməsində mühüm rol oynayır. Belə təsəvvürlərin xarakteri, onların dəqiqliyi, tamlığı
obyektiv həqiqətləri əks etdirən sensor prosesin inkişafı üçün əsas olur. Ətraf aləmlə tanış
olmaq, mürəkkəb təfəkkür proseslərinin, estetik hisslərin, yaradıcılıq qabiliyyətinin
formalaşdırılması və qavrayışın inkişaf etdirilməsi zəruridir.

Uşaqların əqli tərbiyəsində valideynlərin rolu böyükdür. Ev şəraitində, valideynlərlə
gəzinti zamanı uşaqlar cism və hadisələr haqqında çox şey öyrənirlər, onların dünyagörüşü
zənginləşir, nitqi inkişaf edir, öyrənmə marağı artır. Tərbiyəçinin vəzifəsi valideynləri
uşaqların əqli tərbiyəsinə köməklik göstərməyə hazırlamaqdır. O, valideynləri tərbiyənin
məzmunu ilə tanış edir, uşaq bağçasında təlimin qoyuluşu, məişət işlərində uşağın
dünyagörüşünü zənginləşdirmək imkanları ilə silahlandırır. Bununla uşaqlar bağçada aldıqları
bilik və bacarıqlarını ailədə valideynlər ilə danışmaqla təkrar edir, şeri əzbərdən deyirlər.
Hesab və quraşdırma işlərini valideynlərinin müşahidəsi altında təkrar icra edirlər.

Yetişən nəsildə əqli inkişafın səviyyəsi öyrənmə marağına, biliyə yiyələnmək, biliyi dərk
etmək qabiliyyəti və s. sahələrdə özünü göstərir ki, bu da uşağın həyat tərzi və onu əhatə edən
mühitdən çox asılıdır. Uşaqlarda əqli inkişafın ardıcıllığını təmin təmin edən başlıca faktor
onun tərbiyəsi ilə müntəzəm məşğul olmaqdır.

Məqalənin aktuallığı. Məqalə məktəbəqədər yaşlı uşaqların hərtərəfli inkişafında əqli
tərbiyənin rolunun öyrənilməsi baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kiçik yaşlı uşaqların
cəmiyyətdə formalaşmasında məktəbəqədər təhsil müəssisələri ilə yanaşı, onların fəliyyət
prosesində valideynləri və yaxin adamlarla ünsiyyət məsələlərinə də toxunulur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin
tərbiyəçiləri istifadə edə bilərlər.
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А. Абдулазимова

Роли умственной воспитании во всесторонним
развитиидетей дошкольного возраста

Резюме

В статье исследуетъся ролевые вопросы умственной воспитании во всесторонним
развитие детей дошкольного возраста. Рассказывается о роли дошкольных учебных
заведений и родителей, в том числе проводимых мероприятий в области умственной
воспитании детей.

A. Abdulazimova

The role of mental training of the development
comprehensive preschool children

Summary

İn this article is explored the role of the mental training of the comprehensive preschool
children. At the time in the mental training of children beside the pre educational institutions,
is spoken about the role of parents in family and about next steps which must be down in
future.
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“Sosiallaşma” anlayışı sosial qrupun və bütövlükdə cəmiyyətin mədəniyyət anlayışına
daxil olan müəyyən biliklər, normalar, dəyərlər, ustanovkalar, davranış nümunələri sisteminin
fərd tərəfindən mənimsəmə prosesini ümumiləşmiş şəkildə xarakterizə edir. Bu, fərdə ictimai
münasibətlərdə fəal bir subyekt kimi fəaliyyət göstərməyə imkan verir. Sosiallaşma təhsil və
tərbiyə ilə əlaqədar olsa da, onu bütövlükdə bu amillərlə şərtləndirmək düzgün olmaz.
Şəxsiyyətin sosiallaşması sosial nəzarət, təşkilati — istiqamətverici, həmçinin spontan
yaranan kortəbii şərtlərin məcmusunun təsiri ilə həyata keçir. O, şəxsiyyətin həyat tərzini
göstərir və onun şərti və nəticəsi kimi də izah oluna bilər.

Uşağın tərbiyəsi və təlimi ətraf aləmə daxil olmaq üçün bir addımdır. Uşaqların sosial
adaptasiya proseslərinin optimallaşdırılmasında məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rolu
böyükdür. Çünki məhz bu müəssisələrdə onların şəxsiyyət kimi formalaşması fəal surətdə
izlənilir və şərait yaradılır. Uşaqların sosial adaptasiyasının xarakterinin öyrənilməsi, onun
inkişafına mane olan xarici və daxili amillərin təhlili uşaqların sosiallaşmasının psixoloji və
pedaqoji məsələlərinə aydınlıq gətirir və onun cəmiyyətə mükəmməl inteqrasiyasına
hazırlayır.

Məktəbəqədər yaş dövrü uşağın fəal sosiallaşması, yaşıdları və böyükləri ilə daha çox
ünsiyyət qurması, mədəni vərdişləri mənimsəməsi, mənəvi və estetik hisslərin oyanması
dövrüdür.

Məktəbəqədər yaş dövrü hər bir insan həyatının çox parlaq və təkrarolunmaz səhifələridir.
Məhz bu dövrdə uşağın sosiallaşması dövrü başlayır, məişət sferalarının — insanlar aləmi,
təbiət, əşya aləmi ilə əlaqələri qurulur, mədəniyyətə və ümumbəşəri dəyərlərə münasibət
formalaşdırılır. Məktəbəqədər yaş dövrü həmçinin şəxsiyyətin formalaşması,
özünüdərketmənin və fərdiləşmənin əsasının qoyulması dövrüdür.

Uşağın sosiallaşmasının xarici amillərinə sosial institutlar aiddir. Onlar uşağın
sosiallaşmasının məzmun və formalarını, sosial kompetensiyaların formalaşması istiqamətini
müəyyənləşdirir. Şəxsiyyətin sosiallaşması funksiyasını daşıyan xüsusi sosial institutlara
məktəbəqədər təhsil müəssisələri, məktəblər, peşə məktəbləri, uşaq və gənclər təşkilatları və
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ailə aiddir.
Daxili amillərə uşağın yaş dövrləri və fərdi xüsusiyyətləri aid edilir. Bunlar uşaqların

sosial münasibətlərində və dünya təsəvvürünün formalaşması sistemində özünü büruzə verir.
Sosiallaşmanın ən mühüm amillərindən biri də şəxsiyyətin mədəni surətdə

özünüaktuallaşdırması, sosial cəhətdən kamilləşməsi üçün öz üzərində işləməsidir ki, bu
proseslər daha yuxarı mərhələlərdə həyata keçirilir.

Pedaqogikada “sosiallaşma” anlayışı “tərbiyə”, “təlim”, “şəxsi inkişaf anlayışları ilə
əlaqədardır. Beləliklə, sosiallaşma tərbiyənin və təim fəaliyyətinin təsiri ilə şəxsiyyətin
formalaşması və inkişafı prosesidir.

Şəxsiyyətin sosiallaşma dərəcəsi onun cəmiyyətdəki həyatına adaptasiyasında mühüm
meyardır. L.S. Vıqotski psixikanın mədəni-tarixi inkişafı nəzəriyyəsində bu fikrə daha çox
nəzər yetirmişdir: “İnkişafın sosial situasiyası müəyyən dövr ərzində baş verən bütün dinamik
dəyişikliklər üçün çıxış nöqtəsi təşkil edir. O elə forma və yollar müəyyən edir ki, uşaqlar
bunu izləyərək inkişafın əsas mənbəyi olan gerçəklikdən şəxsiyyətə məxsus yeni
xüsusiyyətləri əxz edirlər, elə bir yol ki, bununla onların sosial inkişafı fərdiləşir” [1, 103].

Uşaqların sosiallaşmasında ətraf aləmin oyunda reallaşdırılması əvəzolunmaz nəticələr
verir. Onlarda öz davranış və hərəkətlərinə nəzarət yaranır. Cəmiyyət içərisində “mən” və
“başqaları” mövqeyi formalaşır. Oyun ətraf aləmin modelləşdirilməsi üsullarını uşaqlar üçün
əlçatan edir. N. Leontyev və D.B. Elkonin oyuna uşaqların sosial münasibətlər aləminə
praktik nüfuz etmələrinin xüsusi forması kimi baxırdılar. Oyunda uşaqlar təbiidir, fəal hərəkət
edirlər, səmimi hisslər keçirirlər, nəsə fikirləşib tapırlar, yaradırlar, təxəyyülü genişlənir [3,
76].

Məktəbəhazırlıq dövrü məktəbəqədər təhsil müəssisəsi səviyyəsində uşağın
sosiallaşmasının sonuncu və məktəb dövrü üçün başlanğıcı hesab edilir. Bu mərhələdə
uşaqların həyatında bir sıra əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Uşaq bağçasına gəlməklə
ondan sosial adaptasiya sisteminin mənimsənilməsi tələb olunur: yeni sosial şəraitdə
yaşamaq bacarığı, yeni sosial rolun — “bağça uşağı” rolunun dərk edilməsi, öz həyatında yeni
dövr olduğunun başa düşülməsi, ətrafdakılarla əlaqədə şəxsi fəallıq, qrupun müəyyən
qaydalarına riayət edilməsi və s.

Cəmiyyətə və ətraf aləmə sosial-psixoloji adaptasiya üçün ilk sosiumların — ailənin və
uşaq bağçalarının üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Uşaqların mükəmməl şəxsiyyət kimi
yetişdirilməsində, gələcək məktəb həyatına hazırlanmasında erkən sosiallaşma, öz yaşıdları və
böyüklərlə ünsiyyətin rolu böyükdür. İnsanın gələcək həyatının necə qurulması, demək olar ki,
bu dövrdən çox asılıdır. Çünki bu mərhələdə insan şəxsiyyətinin 70% formalaşmış olur. Bunu
belə izah etmək olar:

Birincisi, bu, kortəbii yoldur. Çünki hər bir fərd ilk addımdan öz həyatını yaşadığı ictimai-
tarixi aləmdə qurur. Uşaq sadəcə olaraq ətraf aləmin təsirlərinə məruz qalmır, o həmçinin
başqa adamların davranış tərzlərinə müdaxilə edir və bu prosesdə sosial təcrübə qazanır.

İkincisi, sosial təcrübənin mənimsənilməsi reallaşır və məqsədyönlü, normativ və
cəmiyyət tərəfindən xüsusi təşkil olunmuş proses kimi sosial-iqtisadi struktura, ideologiyaya,
mədəniyyətə və mövcud cəmiyyətin tərbiyə məqsədlərinə uyğunlaşır.

Beləliklə, sosiallaşan uşaq üçün sosial mühitin dəyişkənliyinin müvafiq etalonları ailə,
məktəbəqədər təhsil müəssisəsi və ətrafındakılardır. Bir sosial mühitdən digərinə keçid
zamanı uşaq böhran keçirir, adaptasiya ləngiyir və fərdiləşmə prosesi həmin sosial mühitə
inteqrasiya ilə başa çatır. Bu cür hallarda uşaqlarla aparılan oyun texnikaları onların yeni
sosial şəraitə adaptasiyasını yüngülləşdirir, özünü və başqalarını adekvat qəbul etməyə,
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konstruktiv davranış formalarını və cəmiyyətdə kommunikabelliliyin əsaslarını mənimsəməyə
kömək edir.

Qeyd olunan dəyərlərin aşılanmasında ilk növbədə təlim prosesində uşaqların idrak
fəallığının rolu əvəzolunmazdır. Bunun üçün müasir təhsil modelində uşaqların məktəb
təliminə müvəffəqiyyətlə hazırlığı üçün bərabər imkanların yaradılması, hərəkətliliyə diqqət
yetirilməsi, hafizənin inkişafı, hər bir fəaliyyətin dərk olunması xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Fiziki və idraki fəaliyyətin dinamikliyinin yüksəlməsi, xarakter, əqli və iradi keyfiyyətlərin və
motivin formalaşması, ünsiyyətə daxili tələbatın artması ilə uşağın sosiallaşması
müvəffəqiyyətlə davam edir.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosiallaşmasında tərbiyənin şəxsiyyətyönümlü modelinin
tətbiqi məqsədəuyğundur. Tərbiyəçinin uşaqlarla qarşılıqlı təsirinin aşağıdakı üsulları
mövcuddur:

— uşaqların hüquq və azadlıqlarının tanınması;
— bərabərhüquqlu əməkdaşlıq;
— uşaqların duyğularına, hiss və həyəcanlarına şərik olmaq;
— onlarla məsləhətləşmək, müzakirə etmək, fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq;
— məhdudiyyətləri ehtiyatla qoymaq.
Tərbiyəçinin bütün qrupla apardığı iş zamanı hər bir uşağın fərdi ünsiyyətini nəzərə alması

qarşılıqlı anlaşmanı, etibarlı münasibətin qurulmasını təmin edir. Uşaqlar arasında ünsiyyətin
yaradılmasının aşağıdakı üsulları mövcuddur:

— uşaqların diqqətini bi-birinə cəlb etmək;
— onları birlikdə fəaliyyət göstərmək üçün stimullaşdırmaq;
— bir-birinə qayğı ilə yanaşmağı öyrətmək;
— ünsiyyətin hər bir situasiyada və rejim anlarında təmin olunmasına imkan yaratmaq;
— bir-birini dinləmək və güzəştə getməyi təbliğ etmək.
Tərbiyəçi elə situasiya və oyunlar təklif etməlidir ki, burada ən azı 4-5 uşaq və ya bütöv

qrup iştirak etsin. Bu prosesdə tərbiyəçi diqqəti ən çox ünsiyyət etməyən uşağa yönəldir və
onun müsbət cəhətlərini yaşıdlarına söyləyir. Bu cür yanaşma passiv uşaqda özünəinam
yaradır və kollektivə qoşulmağa sövq edir.

Uşağın sosiallaşmasına təsir edən xarici amillərdən biri də kütləvi informasiya
vasitələridir (KİV). Bir çox hallarda onlar uşaqların dünyagörüşünün formalaşmasına,
fəaliyyət aktivliyinin oyanmasına müsbət təsir göstərir. KİV – cəmiyyətə informasiyaların
verilməsinin bütün kanallarını birləşdirən anlayışdır (mətbuat, kitablar, televiziya, internet və
s.). Onlar həmçinin kütləvi masştabda informasiyaları yığan, nəzərdən keçirən və insanlara
çatdıran sosial institutlardır. KİV-lərin əsas növləri radio, mətbuat, kino, televiziya və
kompüter texnologiyalarıdır (internet). KİV-lər uşaqların əqli, davranış və fizioloji sferalarına
təsir edərək müəyyən dəyişikliklərə səbəb olurlar. Məsələn, onun davranışına rəhbərlik, hər
hanı bir situasiyada atdığı addımın formalaşması, biliklərin çoxalması ilə bərabər bildiklərinə
münasibətin dəyişməsi, real həyata münasibət, həyəcanların artması, yuxunun pozulması,
ürək döyüntüləri və s.

Rus mənbələrində A.V. Mudrik sosiallaşma amilləri və üsullarını aşağıdakı kimi izah edir:
— makroamillər. Bu faktorla müəllif cəmiyyəti bütövlükdə şəxsiyyətin həyat fəaliyyəti

prosesinin baş verdiyi müəyyən sosial-siyasi və ideoloji çərçivəni nəzərdə tutur [2, 33];
—mezofamillər. Reqion və onun sosial-demoqrafik və milli-mədəni xüsusiyyətləri;
— mikrofamillər. Bilavasitə həyat fəaliyyəti mühiti;
— subyektiv faktorlara müəllif bir tərəfdən uşağın təbiətində olan xüsusiyyətlərini, digər
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tərəfdən isə artıq xarakterində formalaşmış fərdi əlamətləri nəzərdə tutur.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə uşaqların sosiallaşmasına təsir edən amillər elmi şəkildə

əsaslandırılmış, dəyərli elmi nəticələrə gəlinmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, sosiallaşma təhsil və tərbiyə ilə

əlaqədar olsa da, o həm də sosial nəzarət, təşkilati — istiqamətverici, həmçinin spontan
yaranan kortəbii şərtlərin məcmusunun təsiri ilə həyata keçir, şəxsiyyətin həyat tərzini göstərir,
onun şərti və nəticəsi kimi də izah olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, sosial pedaqoqlar, eləcə də məktəbəqədər tərbiyə
müəssisələrinin işçiləri faydalana bilərlər.
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П. Гасанова
С. Тагиева

Факторы, влияющие на социализацию и
нравственное воспитание своих детей

Резюме

Есть много факторов, которые влияют на социализацию и нравственное воспитание
своих детей. В статье анализируется влияние этих факторов на социально-
нравственного воспитания. Степень социализации личности адаптации его жизни в
обществе является важным критерием. Общество и окружающая среда является
первым, чтобы адаптироваться к социальной и психологической sosiumların - большая
ответственность ложится на семью и детских садах. Обучение детей в качестве
совершенного человека прийти к школьной жизни в раннем развитии социализации,
коммуникации играет важную роль в их сверстниками и взрослыми.
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P. Hasanova
S. Tagiyeva

Factors influencing socialization and moral
education of their children

Summary

There are many factors which affect moral education and socialization of children. It is
investigated in this article which affect this factors to social and moral education. The degree
of socialization of personality is important criterion for adoptation to the his life of the
community. Society and the environment is the first to adapt to the social and psychological
sosiumların — great responsibility falls on the family and children's gardens. The training of
children as the perfect person to come to school life in the early development of socialization,
communication plays an important role in their peers and adults.
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Qloballaşma dövründə uşaqların milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyəsi, sağlam əxlaqi
mühitdə yetişməsi müasir cəmiyyətin aktual məsələlərindəndir.

Mənəvi tərbiyə hər bir cəmiyyətin mövcudluğu və inkişafı, hər bir şəxsin fəaliyyəti və
başqa adamlarla qarşılıqlı münasibətləri üçün ən zəruri amil olub, böyük gücə, imkana
malikdir. Mənəvi tərbiyə hər bir məktəbliyə özünü dərk etməkdə, həyatın mənasını
anlamaqda kömək göstərir.

Mənəviyyatı təmiz, pak, torpaq qədrini bilən, milli mədəniyyətini dərk edib onunla fəxr
edən, milli adət-ənənələrini, tarixini, elmini, mədəniyyətini dərindən öyrənən gənclər
yetişdirmək vəzifəsini ümummilli liderimiz Heydər Əliyev təhsil işçilərinin qarşısına başlıca
məqsəd qoymuşdur (1, 5).

Uşağın mənəvi inkişafı və tərbiyəsi kiçik yaş dövründən başlayaraq həyata keçirilməlidir.
Bu yaş dövründə uşaqlarda iradi xüsusiyyətlər zəif inkişaf etmiş olur. Onların hər şeylə
maraqlanmaq cəhdi konkret bir şeyi öyrənməkdə çətinlik törədir. Ona görə də, müəllim və
valideynlər kiçik yaşlı məktəblilərin fikir və hərəkətlərində inamlı olmaq, işi axıra çatdıra
bilmək kimi bacarıqların formalaşdırılması üçün çalışmalıdır. Kiçik yaşlı məktəblilər müxtəlif
müqayisələr aparmaqla, ümumiləşdirmələr etməklə və nəticələr çıxarmaqla hər hansı
məsələnin həll edilməsi üçün müəyyən cəhdlər edirlər. Problemin həlli ilə bağlı belə cəhdlər
onlarda inamın formalaşmasına təminat yaradır. İnamın köməyi ilə uşağı hər hansı bir doğru
yola çəkmək, özünə güvən, özunə inam hissi yaratmaq mümkündür. Uşaqlar ictimai davranış
normaları ilə tanış olur, özlərini harada və necə aparmaq lazım olduğunu, yaxşını və pisi başa
düşür, əxlaqi tələblərin zəruriliyinə inanırlar.

Müəllimin nümunəsi inamın formalaşdırılmasında mühüm şərtlərdən olub, o, şagirdlərin
psixoloji vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün şagirdlərə kömək etməli, səbr, diqqət və qayğı ilə
yanaşmalıdır. K.D. Uşinski yazmışdır: “Tərbiyəçinin şəxsiyyətinin cavan ruha olan təsiri elə
bir tərbiyə qüvvəsidir ki, onu nə dərs kitabları ilə, nə əxlaqi nəsihətlərlə və nə də cəza və
mükafat sistemi ilə əvəz etmək olar” (2, 39). Şagirdlər müəllimi özlərinə nümunə götürür,
ona bənzəməyə çalışır və inanırlar ki, onun kimi ola bilərlər. Hər bir müəllim və tərbiyəçinin
məqsədi şagirdin daxili aləminə, onun kiçik arzu dolu qəlbinə nüfuz etməklə, müxtəlif metod
və vasitələrlə şüuruna bilavasitə təsir edərək onlarda inam hissini formalaşdırmaq, sosial
cəmiyyətin bir üzvi, dəyərli şəxsiyyət kimi yetişdirməyə çalışmalıdır. Şüurlarında elə bir
təsəvvür yaratmaq lazımdır ki, onlar hər bir məqsədə nail ola biləcəklərinə inansınlar.

mailto:Gozel407@mail.ru
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Məktəblilərin mənəvi inamı onların kollektiv, ictimai fəaliyyətində meydana gəlir və
formalaşır. Mənəvi inam mürəkkəb idraki və praktik fəaliyyətin bəhrəsi olub, insanı
bütövlükdə bu fəaliyyətə cəlb edir. Onun təfəkkürü, təxəyyülü, hiss və duyğuları, iradəsi bu
prosesdə fəal iştirak edir. Yoldaşları ilə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım, özünün gələcəyinə
inam kiçik yaşlı məktəblilərdə çox əhəmiyyətli bir hiss-nikbinlik hissini doğurur. Çünki
şagirdin nikbin olması dərsdə onun özünə, onu fəaliyyətə ruhlandırır inam hissini və fəallığını
artırır .

Məktəblilərin mükəmməl biliklərlə silahlanmasında əsas vasitəçi müəllimdir. O, müvafiq
materialı, inandırıcı faktları seçir, yetirmələrinin əqli fəallığını artırmaq məqsədi ilə ən
optimal yollardan istifadə edərək bu bilikləri möhkəmləndirməyə çalışır. Biliklər məktəblilər
tərəfindən sadəcə mexaniki mənimsənilmiş bilik yığımı deyil, onlar dərin daxili şəxsiyyət
inamına çevrilməlidirlər. Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi biliklərinin məzmununa
vətənpərvərlik, borc, ləyaqət, əxlaq və öz hüquqlarını bilmə haqqında, insanlar arasında
münasibətləri ifadə edən mənəvi təsəvvür və normalar daxildir. Mənəvi inamın möhkəmliyi
şagirdin ləyaqətli vətəndaş kimi yetişməsinə böyük kömək göstərir. Bir reallıqdır ki,
şəxsiyyətdə o, cümlədən kiçikyaşlı məktəblilərdə mənəvi inamın uğurla formalaşdırılması
mənəvi tərbiyə üzrə işin səviyyəsindən çox asılıdır. Onların mənəvi inkişafında sabaha inam
hissi xüsusi götürülməlidir. Buna görə də ailə və məktəb bir-birinə dayaq durmalı, cəmiyyətin
yaratdığı imkan və şəraitdən faydalanmalıdırlar. Çünki bu günki uşaq sabahkı gəncdir və
onun mənəviyyatı körpəlikdən cilalanır.

Məqalənin aktuallığı. Kiçik yaşlı məktəblilərdə mənəvi inamın formalaşması
şəxsiyyətyönümlü təhsilin əsasını təşkil edir. Bu problemi həll etmək üçün şagirdlərdə
mənəvi tərbiyə inkişaf etdirilməlidir. Bu baxımdan, məqalədə irəli sürülən fikirlər aktual
hesab edilə bilər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Uşaqlarda mənəvi inamın formalaşdırılması onlarda mənəvi
tərbiyənin inkişaf etdirilməsi şərti kimi qiymətləndirilr.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəb müəllimləri və magistrlar
faydalana bilər.
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Нравственное воспитание вера как актуальный
вопрос воспитания малолетных учащихся
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Национально-нравственное воспитание учащихся является глобальной проблемой
современного общества. Нравственное воспитание играет важную роль обогащает
нравственный и моральный мир младших школьников и помогает укрепить
нравственную веру и самосознание. В свою очередь твёрдая нравственная вера даёт
возможность младшим школьникам вырасти достойными гражданинами.

G. Aliyeva

Moral faith as an actual question of junior
pupils' up-bringing

Summarу

National-moral education of children during globalization period is an actual problem of
modern society-moral education has great role in the enrichment of junior pupils' morality, in
purification of their moral and formation of their moral faith. Strength of moral faith largely
conditions for up-bringing junior pupils as worthy citizen.
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Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim və tərbiyə
prosesində uşaq oyunlarına rəhbərlik və nəzarət
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Uşaqların təlimi cəmiyyət üçün məcburi həyati əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyət növüdür. O,
yetişən gənc nəsli cəmiyyət üçün faydalı təcrübəyə yiyələndirir. Buna görə əməyin, təlimin
məzmunu və təşkili nəticəsi yaşlılar tərəfindən nəzarət altında olur, təbliğ və təşviq edilir.
Oyun isə belə ciddi nəzarət altında olmur. O, uşaqların müstəqil fəaliyyətidir. Bununla yanaşı,
onun uşaqlar üçün yüksək tərbiyəvi əhəmiyyətini nəzərə alaraq, yaşlılar uşaq oyununa
rəhbərlik edir, onun səmərəli təşkili və keyfiyyətli keçməsinə nəzarət edirlər. Uşaqların
müstəqilliyi və sərbəstliyi oyunun məzmununa görə seçilməsində, digər uşaqların oyuna
könüllü qoşulmasında və ya oyundan çıxmaq sərbəstliyində ifadə olunur. K.D. Uşinski
uşaqların oyunda müstəqilliyini ayrıca qeyd edərək göstərirdi ki, oyun ona görə oyundur ki,
onda uşaq müstəqilliyi var. Uşaqların oyununda müəyyən qayda və qanunlar var. Bunu nəzərə
alaraq uşaqları oyuna məcbur etmək olmaz. Oyuna qoşulma məcburi olduqda o öz
əhəmiyyətini itirir. Uşaqları təşəbbüskarlıqdan, oyuna maraq və həvəsdən məhrum etmək
tərbiyəvi cəhətdən çox zərərlidir. Unutmaq olmaz ki, hərəkətləri tənzim etmək, davranış və
münasibətləri gözləmək oyunçular üçün oyunun xarakterindən irəli gəlir. Buradan onlarda
tələb və qaydalara riayət etmək vərdişi yaranır.

Oyun uşaq bağçasının fəaliyyətində geniş yer tutur. Bununla əlaqədar uşaq həyatını əhatə
edən oyunlar müxtəlif forma və məzmunda təkrar olunur. Oyun səhər yeməyindən əvvəl və
sonra gəzintidə, məşğələdən sonra, axşam üstü evə gedənə kimi davam etdirilir. Səhər çox
hərəkət tələb edən oyunların keçirilməsi məsləhət görülmür. Belə oyun fərdi və ya çox da
böyük olmayan qrupla keçirilə bilər. Gəzinti zamanı hərəki oyunların təşkilinə geniş yer
vermək və bu zaman təbiət materiallarından istifadə etmək faydalı sayılır. Bu zaman çox da
material tələb etməyən tikinti-quraşdırma, konstruktiv oyunlar da keçirmək olar.

Uşaq bizim düşündüyümüzdən də həssas olur. Diqqətimizi çəkməyən hər hansı bir detal
onun gözündən yayınmır. Ona görə də uşaq bağçasında işləyən adamlar xüsusilə həssas
olmalıdırlar. Tərbiyə ailədən başlayır, bu məsələdə heç kimin tərəddüdü yoxdur. Ancaq
bağçada uşaqların tərbiyəsini inkişaf etdirmək üçün çox gözəl imkanlar olduğunu da inkar
etmək olmaz. Ona görə də bağçada təmizlik, səliqə-səhman, nəzakət kimi çox mühüm amillər
bir an belə unudulmamalıdır. Uşaq bağçaya gələndə rahat olmalıdır. Oradakı səliqə-səhmana,
təmizliyə diqqətlə yanaşmalı və onları qorumalıdır. Oyuncaqları dağıdaraq oynadığı otaqda
belə, ifrat dərəcədə dağınıqlığa yol verməməli, nizam-intizama əməl etməlidir. Digər bir
tərəfdən uşaq bağçası standartlara cavab verən maddi- texniki baza ilə təmin olunmalıdır.

Hər bir bağçanın gözəl binası, həyətyanı sahəsi, lazımi avadanlığı, tədris metodik
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ədəbiyyatı, oyuncaqlarla təmin olunmuş məşğələ otaqları, idman zalı, uşaqların oynamaları
üçün oyun meydançası olunmalıdır. Uşaqların istifadə edəcəkləri oyuncaqlarda keyfiyyətə
üstünlük verilməlidir. Keyfiyyətsiz və sağlamlıq üçün zərərli oyuncaqlardan istifadəyə
qətiyyən yol vermək olmaz. Uşaqlar cəmiyyətdə nə görürlərsə onu da arzulayırlar. Ona görə
də bağçalarda bu amillər mütləq nəzərə alınmalıdır.

Bütün oyun növlərinin keçirilməsi şəraitlə bağlıdır. Bu məqsədlə oyunlar üçün kifayət
qədər vaxt ayrılmalı, müxtəlif zəruri oyuncaqlar seçilməlidir. Uşaqlar gün ərzində 3-4 dəfə
oynamaq imkanına malik olurlar. Fasilələr zamanı tərbiyəçoyun üçün şərait yaratmalıdır.
Oyun üçün vaxtın seçilməsi mühüm məsələdir, ən çox vaxt gəzintidə, günün ikinci yarısında
binada keçirilən oyunlar üçün ayrılır. Adətən, həmin saatlarda süjetli-yaradıcı oyunlara geniş
yer verilir, maraqlı tikililər qurulur. Hər gün gəzintidə mütəhərrik oyunlar, otaqda isə didaktik
oyuncaqlarla oyunlar, stolüstü çap oyunları, kompüter oyunları keçirilir. Qruplar arasında
maneçilik yaratmamaq məqsədilə hər qrupa otağın bir guşəsində oyunla məşğul olmaq üçün
yer ayrılır.

Oyuncaqlar növlər üzrə bütün qruplara verilir. Uşaqların oyunları yarımçıq qalıbsa,
oyuncaqlar elə saxlanılmalıdır ki, sabah oyunu davam etdirmək mümkün olsun. Oyunu təmiz
havada keçirmək daha yaxşıdır. Bu zaman uşaq sağlam və gümrah olur. Uşaqların hərtərəfli
inkişafında misilsiz xidməti olan oyunları mütəşəkkil və keyfiyyətli keçirmək üçün bağça
rəhbərləri, tərbiyəçilər imkan daxilində olan hər cür şəraiti yaratmalıdırlar.

Oyunların təsirli olması onun metodiki cəhətdən düzgün təşkilindən çox asılıdır. Oyunun
mütəşəkkil, səmərəli, tərbiyəvi cəhətdən təsirli təşkil etmək üçün ilk növbədə tərbiyəçidən
metodik bacarıq, səbr, təmkinli olmaq tələb olunur. Oyuna düzgün rəhbərlik etmək üçün
tərbiyəçinin hər bir mövzu üzrə konkret və məzmunlu plan tərtib etməsi zəruridir. İlk növbədə
oyunun məqsədi aydın müəyyən edilməlidir. Oyun çoxcəhətli fəaliyyət olduğu üçün hər oyun
ancaq bir istiqamətdə yox, bir neçə istiqamətdə təsir göstərir: o həm zehni inkişaf etdirir, həm
fiziki inkişafa kömək edir, həm iradə və intizam tərbiyəsinə xidmət edir. Lakin hər oyunda bu
istiqamətlərdən biri və ya ikisi əsas ola bilər və konkret bir oyunda tərbiyəçi həmin istiqaməti
əsas vəzifə kimi götürə bilər.

Oyunun keçirilməsini planlaşdırarkən aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:
— oyunun məqsədinin aydın müəyyənləşdirilməsi;
— oyunda iştirak edəcək uşaqların miqdarı;
— oyunun keçirilmə vaxtı və yeri;
— oyun üçün zəruri olan vəsait və avadanlığın əldə edilməsi;
— oyunun keçirilməsi üçün yerin hazırlanması.
Oyunun keçirilməsində uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Tərbiyəçinin

oyun və oyunun qaydaları haqqında izahatı sadə, ardıcıl və aydın olmalıdır. O, öz izahını da
müəyyən plan üzrə aparmalıdır. Tərbiyəçinin oyuna dair izahında aşağıdakı sistemin
gözlənilməsi məqsədə uyğundur:

— Oyunun adı, adın uşaqlara çatdırılması;
— Oyunun gedişi barədə izahat;
— Oyunun qaydalarının uşaqlara ətraflı izahı;
— Oyunda iştirak edəcək uşaqların yerləşdirilməsi;
— Oyunun nəticəsi.
Tərbiyəçi çalışmalıdır ki, oyun prosesində uşaqlar hamısı fəal olsunlar, yaratmağa,

qurmağa çalışsınlar. Oyunda uşaqlara sərbəstlik vermək və lazım gələndə onları
istiqamətləndirmək zəruridir. Lakin onun uşaq oyununa həddən artıq müdaxilə etməsi düzgün



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

167

hesab edilə bilməz. Yeri gəldikdə tərbiyəçi oyun prosesində uşaqların qarşısında vəzifələr
qoymalıdır.

Oyun prosesində uşaqların bir işi tamamlamamış, qarşıya çıxan bir çətinliyi aradan
qaldırmamış, ikinciyə keçməsinə yol vermək olmaz. Eyni zamanda, oyun prosesində
uşaqların oyuncaqlarla ehtiyatlı davranmasına oyundan sonra oyuncaqları öz yerinə
qoymalarına, onları səliqəli saxlamalarına vərdiş yaratmaq lazımdır.

Oyunun keçirilməsində başlıca cəhətlərdən biri oyunun seçilməsidir. Oyunlar uşaqlarda
formalaşdırdığı keyfiyyətlərə görə də fərqlənirlər. Didaktik oyunlar uşaqların müstəqil
fəaliyyəti, onların təfəkkürünü, hərəkətli oyunlar zamanı fiziki möhkəmlik, süjetli-rollu
oyunlarda müvafiq rola uyğun hərəkətləri öyrənmək öz əksini tapır. Musiqili didaktik
oyunlarda səsin yüksəkliklərini qəbul etməyi, musiqi alətlərinin şəklinə, səsinə və digər
cəhətlərə görə fərqləndirməyi bacarmalıdırlar. Oyunun imkanları daxilində məktəbəqədər
yaşlı uşaqların intellektual qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi, yəni onlarda təhlil etmə,
planlaşdırma aparmaq səriştələrini artırır. Oyun prosesində formalaşan tullanma, dartma, atma
uşaqların məqsədəuyğun işlərin icrasına zəmin yaradır. A.S. Makarenkonun “yaxşı oyunun
həmişə iş səyi” olması haqqında müddəası indi də öz əhəmiyyətini saxlayır. Lakin oyun və
əmək öz xarakteri, məzmunu, yaranma səbəbləri və motivlərinə görə müxtəlifdir.

Fərdi və qrup şəklində keçən oyunlarda müəllim uşaqların fikrini və marağını əsas
tutmaqla özü bələdçi kimi iştirak edir. Uşaqlar tədqiqata oyun vasitəsilə təhrik etdirilir. Oyun
istənilən inkişaf mərhələsində başa çatdırıla bilər. Bu heç də onlar tərəfdən oyuna qayıtmaqda
cazibəni azaltmır.

Digər tərəfdən, uşaq bağçalarında vətənpərvərlik, insani duyğular, əxlaqi dəyərlər təbliğ
olunmalıdır. Uşaqların keçmişini öyrənməsi, vətənini, onun sənətkarlarını, tarixi abidələrini
yaxşı tanıması üçün bağçalarda hər cür şərait yaradılmalıdır. Uşaqlar bağçalarda cəmiyyətdə
özünü aparmağı, böyüklərə hörməti öyrənməlidir. Məhz oyun prosesində bu kimi
keyfiyyətlərin formalaşmasına diqqət yetirmək lazımdır.

Müasir uşaqlar sürətlə dəyişən bir dünyada böyüyürlər. Elmin, texnika və texnologiyanın,
xüsusilə də kompüter texnologiyasının sıçrayışlı inkişafının şahidiyik. Daim dəyişən həyat
şəraitinə uyğunlaşmaq üçün çevik olmaq, yeni şəraitə uyğunlaşmaq, öz qabiliyyətlərini
gerçəkləşdirməyi bacarmaq, özünüinkişafa və özünütəkmilləşdirməyə hazır olmaq zəruridir.
Bu səbəbdən də oyun müasir uşağı dövrünün həyatına hazırlamağı bacarmalıdır.

Oyun daim dəyişən dünyanın reallıqlarından kənarda mövcud ola bilməz. Məhz buna görə
də məktəbəqədər müəssisələrdə oyunların təşkilində interaktiv metodlardan istifadə etmək
zəruridir. “İnteraktivlik” termini “dialoqu”, “qarşılıqlı təsiri” bildirir. İnteraktiv metodlar
tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının məcmusudur.

İnteraktiv metodun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, oyun uşaqların yaddaşının yeni
informasiyalarla zənginləşdirilməsinə deyil, həm təfəkkürün müntəzəm inkişaf etdirilməsi
əsasında daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi, ən mühüm bacarıq və
vərdişlərinin, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlir (19, 35). Bu da öz
növbəsində aşağıda göstərilən fəallığa, dərketmə tələbatına və qabiliyyətinə əsaslanır: məntiqi
düşünmə, ətraf aləmin cisim və hadisələrinə tənqidi yanaşma, müstəqil olaraq qərarçıxarma,
ətrafda olanları yaradıcı surətdə dəyişmə. Bütün bunlar nəzərə alınaraq oyunların təşkili
zamanı interaktiv metoddan istifadə etmək lazımdır.

Ənənəvi metoddan fərqli olaraq interaktiv metod zamanı uşaqların dərketmə fəallığı
passiv olmur, reproduktiv xarakter daşımır. İnteraktiv metoddan istifadə zamanı qrup halında,
cütlüklər şəkilində və fərdi iş formalarından istifadə olunur.
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Biz çalışmalıyıq ki, uşaqların təfəkkürünü elə bir tərzdə aktivləşdirək ki, zamanın inkişafı
ilə paralel dayana bilsin. Bugünkü uşaq sabahın düşünən, quran, inkişaf etdirən vətəndaşıdır.
Biz estafeti sağlam düşüncəyə malik olan yeni nəslə verməklə çiçəklənən, xoşbəxt, gözəl
gələcəyimizi qura bilərik.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində kuriklum məsələsinə də xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Məktəbəqədər təhsilin kuriklumu şəxsiyyətyönümlü xarakter daşıyır. Bu sənəddə
məktəbəqədər yaşlı uşaqların ilkin həyati bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinə üstünlük verilir.
Onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasının bünövrəsi qoyulur. Ən zəruri bacarıq və
qabiliyyətlərin yaradılması istiqamətində iş aparılır.

Məktəbəqədər təhsilin kuriklumu inteqrativ məzmuna malikdir. Uşaqların idrak, hissi,
psixomotor bacarıqlarının inkişafına yönəldilir. Kuriklumun inteqrativ məzmunda
hazırlanması uşaq bağçalarında keçirilən məşğələlərin sayının azaldılmasına, uşaqların zəruri
bilik, bacarıq və vərdişlər qazanmalarına və uşaq şəxsiyyətinin formalaşması üçün lazım olan
praktik işlərin həyata keçirilməsinə imkan yaradır.

Uşaqların bir şəxsiyyət kimi fəaliyyətə cəlb edilməsi, onun meyl və maraqlarının nəzərə
alınması, uşaqlar və böyüklərlə əməkdaşlığı, yaradıcı və təşəbbüskarlığı xüsusi olaraq nəzərə
almır. Bütün bu cəhətlər oyun fəaliyyətinin təşkili zamanı da nəzərə alınır.

Məqalənin aktuallığı. Məqalə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim və tərbiyə
prosesində uşaq oyunlarına rəhbərlik və nəzarət prosesinin təşkili ilə bağlı həyata keçirilməsi
zəruri sayılan tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi baxımından aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məktəbəqədər təhsil müəssisələrində kurikulumun
uşaqların cəmiyyətdə şəxsiyyət kimi formalaşması sahəsində artan rolunun öyrənilməsi ilə
bağlıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin
tərbiyəçiləri istifadə edə bilərlər.
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С.Джафарова

Руководство и контролирование детских игр в учебно-
воспитательном процессе в дошкольных учебных заведениях

Резюме

В статье излагается работа руководство и контролирование детских игр в
дошкольных учебно-воспитательных учреждениях. В том числе, рассказывается об
эффективности методах проводимых последные годы в дошкольных учреждениях, в
связи с курикулума учебы.

S.Djafarova

The leadness and chiefness to the games for child in the pricess
of preschool education system

Summary

İn this article it,s dealed about the worcs and process doing at the leadness of the
children,s games in the preschool educational system. At the same time there is some
information about the methods of curriculum.
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Ən sadə xətti tənlik ax=b şəklindədir, burada a, bR və ao, x məchul dəyişəndir.
Parametr daxil olan xətti tənliklər elə xətti tənliklərə deyirlər ki, onların əmsalları konkret

ədədi qiymətlərlə yox, hərflərlə ifadə olunsun.
ax=b parametrli xətti tənlikdə a və b ədədlər deyil, parametrdən asılı hər hansı ifadələr

olur. Parametryunanca “ölçüb ayırma“ mənasını verən verən “parametr” sözündən götürülüb.
Riyaziyyatda elə kəmiyyətləri parametr adlandırırlar ki, onun ədədi qiyməti eyni növ
elementlər çoxluğundan müəyyən elementi ayırmağa imkan versin. Məsələn, (k+2)x=10
tənliyində k kəmiyyəti parametrdir. Ona görə ki, knın hər hansı bir ədədi qiyməti üçün (k=1
götürsək) bu şəkildə olan xətti tənliklər çoxluğun yalnız 3x=10 tənliyini ayırmış oluruq.

Tutaq ki, a, b parametrləri daxil olan daxil olan ax=b (1) verilmişdir. Bu tənliyi həll
edərkən aşağıdakı hallardan biri ola bilər.

I hal. a  sıfra bərabər olmayan istənilən həqiqi ədəddir və bR, onda (1) parametrli

tənliyin yeganə
a
bx  kökü var.

II hal. a=0 və b 0, onda (1) parametrli tənliyin kökü yoxdur. Ona gorə ki, (1) parametrli
tənliyk 0x = b şəklinə düşür ki, sıfrı istənilən ədədə vurduqda sıfır alınır. Bu isə b 0 şərtinə
ziddir.

III hal. a=0 və b= 0. Bu halda isə (1) parametrli tənlik 0 x=0 şəklinə düşür. Bu isə o
deməkdir ki, istənilən x ədədi (1) parametrli tənliyin köküdür, yəni (1) tənliyinin həllər
çoxluğu sonsuz çoxluqdur.

Onu da qeyd edək ki, şagirdlər (1) parametrli xətti tənliyin həllərinin araşdırması
alqoritminin təsvirində bloksxem vasitəsindən istifadə etməklə yaxşı yadda saxlayırlar.

ax=b parametrli tənliyin həllərinin araşdırılması alqoritminin blok-sxem vasitəsi ilə təsviri:
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Parametr daxil olan tənliyi həll etmək o deməkdir ki, sonsuz sayda tənliklər çoxluğu həll
olunur.

Parametrlə əlaqəli məsələləri şərti olaraq iki tipə ayırmaq olar:
a) Parametrli tənliyi həll etmək o deməkdir, parametrin hər bir qiymətində bütün həllər

tapılsın.
b) Parametrin mümkün qiymətində tənliyin müəyyən xassələrini ödəyən həllinin

tapılması. Məsələn, tənliyin bir həlli var, tənliyin həlli yoxdur, yaxud parçaya daxil olan həlli
var və s. Bu halda dəqiq göstərmək lazımdır ki, parametrin hansı qiymətində şərt ödənilir.

Parametrli xətti tənliklərin həllinə aid misallara baxaq.
Misal 1. ax  4 = 6a  3x tənliyini həll edək.
X dəyişəni olan hədləri bərabərliyin sol tərəfinə, digərlərini isə sağ tərəfə keçirək.

ax + 3x = 6a + 4
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a parametrinin istənilən qiyməti üçün alırıq
x(a + 3) = 6a + 4

a =  3 qiymətində tənlik 0x =  14 olur, II hal-a görə tənliyin həlli yoxdur.
a   3 qiymətində isə tənliyin həlli

3
46





a
ax olar.

Aşağıda, ədəd oxunda a parametrinin bütün qiymətlərində x-in uyğun qiymətləri
göstərilmişdir.

Cavab: a =  3 qiymətində tənliyin həlli yoxdur.
a   3 qiymətində ),3()3,(  .

Misal 2. k parametrinin hansı qiymətində (2k  6)x=
5
3 tənliyinin yeganə həlli var?

Həlli. I hal. –da qeyd etdiyimizə görə 2k  6  0 olduqda, parametrli xətti tənliyin yeganə
kökü olar. Bu isə k3 olduqda, mümkündür.

Cavab: k3 olduqda yeganə kökü var.

Misal 3. p parametrinin hansı qiymətində (3  7p)x =
4
13 tənliyinin həlli yoxdur?

Həlli. Bu tənlikdə pa 73  ,
4
13b  0 . Onda II hal-a görə bu tənliyin o vaxt həlli

olmaz ki, 3  7p =0, yəni
7
3

p olsun.

Cavab:
7
3

p olduqda tənliyinin həlli yoxdur.

Misal 4. k və m parametrlərinin hansı qiymətlərində ( 3k 12)y = 8  4m tənliyinin həlli
yoxdur?

Həlli: Bu tənlikdə məchul ydir və a = 3k 12, b = 8  4m. Verilmiş parametrli
tənliyin həllinin olmaması üçün II hal-a görə 3k 12 =0, 8  4m 0 olmalıdır. Buradan
alarıq ki, k = 4, m  2 olmalıdır.

Cavab: k = 4, m  2 olduqda tənliyinin həlli yoxdur.
Məqalənin aktuallığı. Parametr daxil olan tənliklərə orta ümumtəhsil məktəblərində az

saat verilir. Şagirdlər ali məktəblərə qəbul və orta məktəb buraxılış imtahanlarında, parametr
daxil olan tənliklər, bərabərsizliklər və sistem tənliklərə aid testlərin həllində çətinlik çəkirlər.
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Parametrlə əlaqədar məsələ və misallar məktəblilərin məntiqi düşüncələrinə və riyazi
təfəkkürün formalaşmasına təsir edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırmalar nəticəsində riyaziyyat dərslərində şagirdlərə
alqoritmləri sözlər və blok  sxemlərlə təsvir etməyi öyrədən, onlarda alqoritmik təsəvvür,
bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması ilə riyaziyyat təliminin elmi-nəzəri səviyyəsini
və keyfiyyətini yüksəldən metodika işlənmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyat fənindən, bir çox bölmələrinin
təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün alqoritmin təsvir üsullarının (sözlər və
blok  sxemlərlə) didaktik imkanlarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Alınmış nəticələr
başqa ümumtəhsil fənlər üzrə aparılacaq tədqiqatlar üçün baza rolunu oynaya bilər.
Tədqiqatın nəticələrindən pedaqoji universitetdə və digər universitetlərdə, həmçinin, orta
ixtisas və peşə məktəblərində, liseylərdə, hərbi məktəblərdə də istifadə edilə bilər.
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Г. Алиев

Использование блок-схема при изучении
линейные уравнения с параметрами

Резюме

В работе описывается методика изучении линейные уравнения с параметрами. Даны
решение некоторые линейные уравнения с параметрами, которые изучаются в курсе
математики в общеобразовательной школе. В работе дано алгоритм изучения решение
линейные уравнения с параметрами. Алгоритм решения линейные уравнения с
параметрами показан в виде блок-схемы.

Q. Aliyev
The use of flowcharts the stady of a linear equation parameters

Summary

The paper describes a method of stadying the a linear equation parameters. Given some
types the solution of linear equation parameters that are stadied in the course of mathematics
in secondary school. The paper gives a stady of a linear equation parameters of the algoritm.
İn algoritm for constructing the a linear equation parameters is shown in block diagram from.
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Ədədi bərabərsizliklər mövzusu orta məktəb “Riyaziyyat - 8” dərsliyinə daxil edilmiş və
burada ədədi bərabərsizliklər haqqında zəruri nəzəri materiallar lazımi səviyyədə öz əksini
tapmışdır. Məlumdur ki, bu mövzu cəbr kursunun daxilində öyrədilir. Buna baxmayaraq
həndəsə kursunda müxtəlif həndəsi bərabərsizliklərin isbatı tələb edildiyindən, bu mövzu həm
də həndəsə kursunda da öz tətbiqini tapır.

Ona görə də təqdim etdiyimiz məqalədə bərabərsizliklərin əsas isbat üsullarını verməyi
məqsədəuyğun sayırıq.

Əvvəlcə bərabərsizliklər mövzusuna aid olan əsas tərif və anlayışları yadımıza salaq.
Verilmiş iki və həqiqi ədədləri üçün:
- fərqi müsbət olarsa, ədədi ədədindən böyükdür;
- fərqi mənfi olarsa, ədədi ədədindən kiçikdir;
- fərqi 0-a bərabərdirsə, ədədi ədədinə bərabərdir;
- fərqi mənfi deyilsə, ədədi -dən kiçik deyil;
- fərqi müsbət deyilsə, ədədi -dən böyük deyil; ;

və ya bərabərsizliklərinə ciddi bərabərsizliklər deyilir.
və ya bərabərsizliklərinə isə ciddi olmayan bərabərsizliklər deyilir.

Bir sıra bərabərsizliklərin isbatında bərabərsizliklərin aşağıdakı xassələrindən istifadə
edilir:

1. isə, , əksinə isə,
2. isə, onda (tranzitivlik).
3. isə, istənilən üçün
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4. isə, istənilən üçün istənilən üçün
5. və isə,

6. və isə,

7. isə,

8. isə,

9. isə, .
Nəticə. bərabərsizliyi yalnız və yalnız olduqda doğrudur.
Bu xassələrə ədədi bərabərsizliklərin əsas xassələri deyilir.
Bu xassələrin köməyi ilə ədədi bərabərsizliklərin əsas isbat üsullarına baxaq.
1. Tərifin köməyi ilə ədədi bərabərsizliklərin isbatı.
Bu üsulla bərabərsizliyini isbat etmək üçün sol tərəf

ilə sağ tərəfin fərqinə baxılır və isbat edilir ki, bu fərq müsbətdir.
Misal 1. (Koşi bərabərsizliyi). İsbat edək ki, mənfi olmayan ədədləri üçün

bərabərsizliyi doğrudur və bərabərlik yalnız olduqda alınır.

İsbatı. fərqinə baxaq və fərqin işarəsini təyin edək:

ifadəsi istənilən üçün mənfi olmadığından bərabərsizlik

doğrudur. Qeyd edək ki, olduqda bərabərlik alınır.

Misal 2. olduqda bərabərsizliyinin doğruluğunu isbat edək.

İsbatı. Aşkardır ki, . Şərtə görə və

olduğundan olur. Deməli, , buradan isə

olur. Qeyd edək ki, olduqda bərabərlik alınır.

2. Bərabərsizliyin sintetik üsulla isbatı.
Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bərabərsizlik üzərində müxtəlif çevirmələr

aparmaqla onun isbatı məlum bərabərsizliklərin isbatına gətirilir.
Məlum bərabərsizliklər qismində a) ; b) (Koşi

bərabərsizliyi);
c) olduqda ; ç) olduqda
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d) olduqda ; e)
bərabərsizliklərindən istifadə olunur.

Misal 3. İstənilən ədədləri üçün

bərabərsizliyini isbat edək.
İsbatı. Bərabərsizliyin isbatında məlum

bərabərsizliklərindən istifadə
edəcəyik. Bunun üçün bu bərabərsizlikləri tərəf-tərəfə toplasaq alarıq:

Buradan isə olar. Alınan bərabərsizliyin hər
iki tərəfini 2-yə bölüb, alarıq.

Misal 4. İstənilən mənfi olmayan ədədləri üçün

bərabərsizliyini isbat edək.
İsbatı. Məlum bərabərsizliklər kimi Koşi

bərabərsizliklərindən istifadə edəcəyik. Onda alarıq ki,

3. “Əksini fərz etmə” üsulu ilə bərabərsizliyin isbatı.
Bu üsul geniş yayılmış üsullardan biridir. Hər hansı bir təklifi əksini fərz etmə üsulu ilə

isbat etmək o deməkdir ki, tələb olunan təklifin əksi fərz edilir və nəticədə fərziyyə ziddiyyətə
gətirilir. Alınan ziddiyyət fərziyyənin doğru olmadığını göstərir. Buradan da belə nəticəyə
gəlirlər ki, isbatı tələb olunan təklif doğrudur.

Bu üsuldan istifadə edərək, aşağıdakı bərabərsizliyi isbat edək.
Misal 5. İstənilən ədədi üçün

bərabərsizliyini isbat edək.
İsbatı. Əksini fərz edək. Tutaq ki, verilən hər hansı bir ədədi üçün baxılan bərabərsizlik

doğru deyil, yəni

4-cü xassəyə əsasən bərabərsizliyin hər iki tərəfini müsbət ədədinə vurmaq

olar. Bu halda bərabərsizliyin işarəsi dəyişmir: .

3-cü xassəyə əsasən bərabərsizliyin hər iki tərəfinə əlavə etmək olar. Onda
bərabərsizliyin sol tərəfi aşağıdakı şəklə düşər:
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Axırıncı bərabərsizlik -nın heç bir qiymətində ödənmir, çünki, bərabərsizliyin sağ tərəfi
mənfi qiymətlər ala bilməz. Alınan ziddiyyət bərabərsizliyin doğru olduğunu göstərir.

4. Riyazi induksiya üsulu ilə bərabərsizliyin isbatı.
Riyazi induksiya üsulu riyaziyyatın ən əsas isbat üsullarından biridir. Bu metodun tətbiqi

ilə riyaziyyatın müxtəlif sahələrində rastlaşmaq olar. Bu üsul teoremlərin, düsturların,
bərabərsizliklərin isbatında geniş istifadə edilən üsuldur, həqiqiliyini təsdiqləyən vasitədir.

Riyazi induksiya üsulu ilə bərabərsizliklərin isbatı aşağıdakı sxem üzrə aparılır.
1) -in bəzi başlanğıc qiymətlərində, məsələn, =1 üçün bərabərsizliyin doğruluğu

yoxlanılır.
2) üçün bərabərsizliyin doğruluğu fərz edilir.
3) üçün bərabərsizliyin doğruluğu isbat edilir.
Riyazi induksiya üsulunun bərabərsizliklərin isbatına tətbiqinin prinsipial mahiyyətini

yaxşı dərk etmək, onun əhəmiyyətini düzgün qiymətləndirmək üçün aşağıdakı misala baxaq
Misal 6. olduqda,

bərabərsizliyini isbat edək.
İsbatı. 1) üçün bərabərsizlik doğrudur: Buna inanmaq üçün

bərabərsizliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəltmək (hər iki tərəf müsbətdir, ona görə də 7-ci
xassəyə əsasən bunu etmək olar) lazımdır.

2) Tutaq ki, üçün bərabərsizlik doğrudur, yəni

3) üçün bərabərsizliyin doğruluğunu isbat edək. Fərziyyəmizə görə

olduğundan,
(çünki,

qiymətləri üçün olduğunu alırıq. Riyazi induksiya üsuluna əsasən verilmiş
bərabərsizlik qiymətləri üçün isbat edilmiş olur.

Məqalənin aktuallığı. Baxılan problemin tədqiqinin nəticələrindən praktikada,
bərabərsizliklərin təlimi prosesinin intensivləşdirilməsində, baxılan üsullardan istifadə etmə
bacarıqlarının, vərdişlərinin yaradılmasında istifadə xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ədədi bərabərsizliyin tərifi və xassələrinə əsaslanaraq onların
müxtəlif üsullarla isbatı verilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Baxılan isbat üsullardan istifadə olunmaqla
cəbr və həndəsənin tədrisində fənlərarası əlaqələrin yaradılması geniş mənada desək, xüsusi
aktuallıq kəsb edir. Çünki həndəsədə bir çox həndəsi bərabərsizliklər var ki, onların isbatında
yuxarıda qeyd etdiyimiz əsas isbat üsullarından geniş surətdə istifadə etmək olar. Ona görə də
baxılan problem nəzəri və praktik əhəmiyyətə malikdir.
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Основные методы доказательства численных неравенств

Резюме

В статье тема численных неравенств было включено в классах средней школы
"Математика - 8" и необходимые теоретические материалы числовых неравенств
отражены в соответствующем уровне. Известно, что это тема включено в курс алгебры.
Несмотря на это в курсе геометрии требуется доказательство геометрических
неравенств и это тема также находит свое место в геометрическом курсе.

M. Aghayarov
K. Aliyeva

U. Babayeva

Basic numerical methods for proving inequalities

Summary

The article topic of numerical inequality was included in the high school "Mathematics -
8" numerical inequalities and theoretical materials needed to reflect the appropriate level. We
know that this topic is included in the algebra course. Despite this, in the course of geometry
required proof of geometric inequalities and this theme also finds its place in the geometric
course.
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Riyaziyyatın tədrisində motivasiya mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Motivasiya ən sadə
mənası ilə “bir şeyləri etmə arzusu”dur. Motivasiya hərəkətə başlamamız üçün bir qüvvədir.
“Motivləşdirmə” latın sözü olub, “sövqetmə”, “oyatmaq” mənası verir. Bu termini ilk dəfə A.
Şopenhauer öz məqaləsində işlətmişdir.

Motivasiyanın 3 əsas hissəsi mövcuddur:
1. hərəkətə keçmə (aktivasiya);
2. davamlılıq (israr);
3. sıxlıq (məşğulluq);
Hərəkətə keçmə (aktivasiya) bir davranışa və ya hərəkətə başlama qərarını bildirir.

Məsələn, riyaziyyat fənni ilə məşğul olmaq üçün hər hansı bir riyaziyyat kursuna yazılmaq.
Davamlılıq (israr) mane ortaya çıxsa da, hər dəfə çatmaq üçün səy göstərməyə davam

etməkdir. Məsələn, universitetə daxil olmaq üçün daha çox zaman və enerji sərf etmək
lazımdır.

Sıxlıq (məşğulluq) hədəfi nə qədər coşğulu və güclü olduğumuzdur. Məsələn, bir şagird
çox enerji sərf etmədən, başqa biri dərslərdəki müzakirələrə qatılaraq, dərs xaricində
araşdırma imkanlarını istifadə edərək, hədəfə nə qədər yaxın getdiyini göstərir.

Motivasiya 2 əsas yerdən ilham alır:
1.daxili motivasiya;
2.xarici motivasiya.
Daxili motivasiya insanın daxili aləmindən qaynaqlanır, şəxsin işindən həzz alması, özü

özünü həvəsləndirməsi, düşüncə və davranışlarının cəmini təşkil edir. Xarici motivasiya
insanın çevrəsi, əhatəsi və onu daim ruhlandıran insanlardır.

Motivasiya mərhələsində fəal təlimin xüsusiyyətləri bunlardır:
1. şagirdlərin maraq və meylləri nəzərə alınır, onlar subyekt kimi qəbul edilir;
2. şagirdlərə şüurlu, yaradıcı, azad və müstəqil şəxsiyyət kimi yanaşılır;
3. təlim prosesində yeni pedaqoji texnologiyalara üstünlük verilir;
4. dərsin mahiyyətini ideoloji təlim təşkil edir;
5. tədris prosesində müzakirələrdən, diskussiyalardan və düşündürücü suallardan daha

çox istifadə edilir;

mailto:gqasimova@qu.edu.az
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6. biliklərin əldə edilməsi təfəkkür proseslərinin oyanması nəticəsində yaranır;
7. biliklər tədqiqatın aparılması nəticəsində əldə edilir;
8. dərsin gedişində şagirdlərə dinləməyi bacarmaq, dözümlülük və məsuliyyətlilik kimi

xüsusiyyətlər anlaşılır.
Bildiyimiz kimi, fəal təlimdə dərsin mühüm, əsas və birinci mərhələsi motivasiya sayılır.

Məlumdur ki, hər bir tədqiqata başlayarkən problemi ortaya gətirmək lazımdır. Problem isə
həmişə çoxsaylı fərziyyələr və ehtimallar doğurur. Bu fərziyyələri və ehtimalları yoxlamaq
üçün ilk növbədə tədqiqat sualı formalaşdırılmalıdır. Tədqiqat sualı da yeni biliklərin kəşfinə
aparan bələdçi rolunu oynayır. Fəal təlimin birinci mexanizminə əsasən məhz problemin
çıxması idrak fəaliyyətinin yaranması başlıca addımı olur. Psixoloji amil kimi motivasiya hər
hansı fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir. Fəal dərsdə də motivasiya
şagirdlərin idrak fəallığını artırır və təfəkkür prosesini işləməyə sövq edir. Düşünmə
qabiliyyətinin sərbəstliyi və müstəqilliyi motivasiya mərhələsinin ən mühüm nailiyyətlərindən
biridir. Şagird öz fikrini “Zənnimcə...”, “Mənə belə gəlir ki,...”, “Mən belə hesab edirəm
ki,...” sözlərindən istifadə etməklə ifadə edir.

Motivasiya 2 əsas prinsip əsasında qurulur:
1.problemlilik;
2.məqsədyönlülük.
Dərsin əvvəlində şagirdlərin qarşısına problem qoyulmalıdır. Problemin seçilməsi dərsin

məqsədindən asılıdır. Məqsədin seçilməsi şagirdlərin aktual bilik və bacarıqlarından və yeni
biliklərin daxil olmasından asılıdır. Problemlilik idrak prosesi olub, əqli hücum (beyin
həmləsi) üsulundan istifadə etməklə həyata keçirilir. Məqsədyönlülük dərsin düzgün
qurulmasına xidmət edir. Standartlara müvafiq olaraq kurikulumda məqsədlər dəqiqləşdirilir.
Dərs zamanı aparılan tədqiqatlar və bütün fəaliyyətlər məqsədlə sıx bağlı olmalıdırlar.

Fəal təlimdə motivasiyanın yaradılması zamanı gözlənilən mühüm şərtlər aşağıdakılardır:
1. Motivasiya yaradarkən tədqiqat sualları şagirdlər tərəfindən aydın və başa düşüləcək

olmalı, onun həlli çətinlik yaratmalıdır. Tədqiqat sualı şagirdləri düşünməyə vadar etməlidir.
2. Müəllim bu mərhələdə çalışmalıdır ki, problemin həllində şagirdlər bir sıra fərziyyələr

və ideyalar irəli sürsünlər.
3. Müəllim motivasiya yaradarkən onun məqsədəuyğunluğunu nəzərə almalıdır.
4. Tədqiqat sualı müəllim tərəfindən səsləndirilməlidir.
Fəal dərsin ilk mərhələsi sayılan motivasiyanın yaradılması yollarını 3 əsas qrupa ayırmaq

olar:
1. Rəmzi (simvolik) materialın şərhi (bu, simvol, rəsm, melodiya, şəkil, əşya, rəvayət,

tapmaca, ədəbi əsərdən parça, sxem, qrafik və s. ola bilər). Müəllim bu materialı təqdim
edərkən şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər: ”Bu nəyi bildirir? Bunun bizim
öyrəndiyimiz mövzuya nə kimi aidiyyatı var?”).

2. Sual verməyə həvəsləndirmə. Təfəkkür prosesini aktuallaşdıran sualların 3 növü
mövcuddur:

a) öyrənilən mövzu üzrə naməlum olan məsələləri müəyyənləşdirən suallar. Müəllim
diskussiyanın köməyilə sual vermə zamanı şagirdlərin təfəkkürünü lazımi məcraya yönəldir.
Suallar verilib qurtardıqdan sonra onların arasından mövcud tədqiqata uyğun olanlarını seçib
ayırır.

b) açıq suallar: Açıq suallar dedikdə, yəni 2 və daha çox cavab variantı olan suallardan
istifadə olunur.

c) öyrənilən mövzuya aid suallar açar sözlərin köməyilə verilir (“açar” sözlər: növlər,
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tiplər, funksiya, xassələr, xüsusiyyətlər, səbəb, nəticə, əhəmiyyət, struktur, qayda, qarşılıqlı
əlaqə və s.)

Problemin müxtəlif yollarla həll edilməsi (məsələn, hər hansı bir hadisənin bir neçə
bərabərdəyərli səbəbinin olması, məsələnin müxtəlif üsullarla uğurlu həlli və ya həlli
imkanları).

Öyrəniləcək dərsin məzmunu ilə bağlı heç bir məlumat vermədən yalnız suallar verilməsi
də motivasiya yarada bilər. Məsələn: ”Biz nəyi bilirik?”, ”Əldə etdiyimiz bu məlumatlar nə
üçün sizi maraqlandırır?”, ”Bu məsələ ilə bağlı daha nələri öyrənmək istərdiniz?”

Motivasiya hər dəfə rəngarəng şəkildə qurulmalıdır. Burada məqsəd şagirddə keçilən
mövzuya qarşı maraq oyatmaqdır. Motivasiya qurarkən tapmacalardan, krossvorddan,
şəkillərdən, nağıllardan, musiqi parçalarından istifadə etmək olar. Bu mərhələdə sinifdə
şagirdlərdə canlanma yaranır, onlarda öyrəniləcək mövzuya qarşı marağı daha da artırır,
fikirləri bu istiqamətə yönəldir.

Beləliklə, motivasiya fəal təlimin əsas mərhələsi olub, şagirdlərin idrak fəallığının təmin
edilməsinə, sərbəst düşüncəyə, fərziyyələrin irəli sürülməsinə və tədqiqatın yaradıcılıqla
aparılmasına şərait yaradan vacib mərhələdir.

Fəal təlimin başlıca xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, problemin həlli zamanı müəllim
dialoqdan istifadə etməlidir. Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq müzakirələrin təşkilində,
fərziyyələrin alınmasında, məlumatların mübadiləsi və müzakirəsində müəllim-şagird; şagird-
şagird dialoqu problemin həllində müsbət rol oynayır. Müəllim şagirdlərə öz qabiliyyətini,
fikir və münasibətlərini müstəqil nümayiş etdirmələri üçün şərait yaratmalıdır.

Problemi səmərəli həll etmək və tədqiqat işinə yaradıcı qoşulmaq üçün şagirdləri
həvəsləndirmək və dəstəkləmək müəllimin daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu zaman hər
bir şagirdin problemin həllində öz gücünə inamı artır, sərbəst və müstəqil olaraq tədqiqat işinə
həvəslə qoşulur. Müəllimin şagirdi psixoloji cəhətdən dəstəkləməsi, əhəmiyyətli informasiya
mənbələri ilə təmin etməsi, tədqiqatın səmərəli aparılması problemin düzgün və asan həll
edilməsinə gətirib çıxarır.

Motivasiyanın quruluşunu aşağıdakılar təşkil edir:
1.yeni bilik ilə əlaqədar məqsəd;
2.yönəldici suallar, tapşırıqlar;
3.tədqiqat sualı.
Beləliklə, motivasiya fəal təlimin əsas mərhələsi olub, şagirdlərin idrak fəallığının təmin

edilməsinə, sərbəst düşüncəyə, fərziyyələrin irəli sürülməsinə və tədqiqatın yaradıcılıqla
aparılmasına şərait yaradan vacib mərhələdir.

Məqalənin aktuallığı. Məqalə ibtidai siniflərdə tədris və təlim məsələləri üzrə elmi iş
aparan tədqiqatçılar, habelə müəllimlər üçün aktual olan bir məsələyə həsr olunub, ondan
istifadə etmək məqsədəuyğun hesab oluna bilər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə tədris prosesində istifadə olunan motivasiyanın fərqli
şəkildə təqdim edilməsi və zəruriliyinin araşdırılmasıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən tənlik və nəticələr
müəllim-şagird münasibətlərinin yenidən qurulmasında, təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində
nəzərə alına bilər.
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Г. Касумова
Л. Пирмеммедова

Способ проявления мотивации у учеников в
начальных классах на уроках математики

Pезюме

В статье показано то, что мотивация занимает важную роль в обучении математики.
Дано подробная информация о красочной способе создании мотивации. Цель состоит
из того чтобы пробудить интерес у учеников к пройденной теме.

G. Kasumova
L. Pirmemmedova

The process of manifestation of motivation among
students in primary classes at lessons of mathematics

Summary

The article shows that the motivation to take an important role in teaching mathematics.
Given the detailed information about the colorful way to create motivation. The aim is to
awaken from the interest of the students passed to the topic.

Redaksiyaya daxil olub: 08.11.2016
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L.D. Landaunun “ifrat keçiriciliyin” öyrənilməsində rolu
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Metalların müqaviməti temperatur azaldıqca kiçilir və ρ(T) asılılığını temperaturun sıfır
qiymətinə ekstrapolyasiya etdikdə onun aldığı qiymət qalıq müqaviməti adlanır. Bu onunla
bağlıdır ki, bütün temperaturlarda atomların və ya ionların istilik rəqsi hərəkəti mövcuddur və
elektronlar həmin rəqslərdən səpilərək öz nizamlı hərəkətlərindən kənara çıxırlar. Bu isə
cərəyanın azalmasına, yəni müəyyən müqavimətin yaranmasına gətirib çıxarır. Lakin elə
keçiricilər mövcuddur ki, temperaturun müəyyən böhran qiymətindən kiçik qiymətlərində
( ) onların elektrik müqaviməti sıçrayışla sıfra qədər azalır. Bu hadisə 1911-ci ildə ilk
dəfə Kamerlinq-Onnes tərəfindən civədə müşahidə olunmuşdur. O müəyyən etmişdir ki,
temperatur T=4,15K olduqda civə qeyri-adi elektrik xassələrinə malik olub, yeni bir hala keçir
(şəkil 1).

Pt
Hg

4.15 T.K

Şəkil 1. İfratkeçiricidə xüsusi müqavimətin temperaturdan asılılığı.
Şəkildən göründüyü kimi platinin müqaviməti T=0K olduqda müəyyən qiymətini

aldığı halda civənin müqaviməti T=4.15K olduqda kəskin azalır və sıfıra bərabər olur.
Kamerlinq-Onnes, bu hadisəni ifratkeçiricilik adlandırmışdır. Sonra Kamerlinq-Onnes
müşahidə etmişdir ki, metal xarici maqnit sahəsinə gətirildikdə sahənin müəyyən böhran
qiymətindən böyük qiymətlərində ( ) onun elektrik müqaviməti bərpa olunur.
Ölçmələr göstərmişdir ki, elektrik müqavimətinin qiymətinin sıfıra qədər azalması çox kiçik,
lakin sonlu temperatur intervalında baş verir. Bu intervalın eni təmiz metallar üçün

olur və metalda qarışıqlar olarsa, bu interval artır. Təcrübələr göstərmişdir
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ki, ifratkeçirici halında metalın xüsusi müqaviməti tərtibində olur.
İfratkeçirici naqilləri müqaviməti çox kiçik olan (ideal keçirici) naqillərdən fərqləndirən
cəhətlərdən biri zəif maqnit sahələrin ifratkeçirici naqilin daxilinə keçə bilməməsidir.
Dediklərimiz şəkil 2-də təsvir olunmuşdur. Əgər naqil normal haldadırsa maqnit
sahəsi onun daxilinə keçir (a), naqili soyutduqda isə ( olduqda) naqil ifrat keçirici
hala keçir və maqnit sahəsi naqildən itələnir və onun daxilinə keçə bilmir (b). Nəhayət
maqnit sahəsi olmadıqda ifratkeçirici naqil maqnitlənmir.

a) b) c)

Şəkil 2. Naqilin normal (a) və ifratkeçirici (b) halda xarici maqnit sahəsində və
ifratkeçiricinin xarici sahə olmadıqda (c) özünü aparması

İfratkeçirici naqildən xarici sahənin itələnməsi Meysner effekti adlanır. olduqda
maqnit sahəsinin naqilin daxilinə keçə bilməməsi onun ideal diamaqnit olduğunu göstərir.
Naqil uzun sərt silindr şəklində olarsa və maqnit sahəsi silindrin oxu boyunca yönəlirsə, onu
diamaqnit momenti və diamaqnit qavrayıcılığı

olur. Burada - diamaqnit momenti, - diamaqnit qavrayıcılığı, - xarici maqnit
sahəsidir. Bu, normal halda olan metalın diamaqnit momentindən təxminən dəfə
böyükdür. Meysner effekti olduqda ifratkeçirici naqilin səthində çox kiçik təbəqədə
sönməyən dairəvi cərəyanların meydana gəlməsi ilə bağlıdır. Bu cərəyanın yaratdığı maqnit
momenti xarici sahəni kompensə edir. Təcrübə göstərir ki, kiçik sahələr ifratkeçirici
nümunənin yalnız sm qalınlığına qədər nüfuz edə bilir. Kifayət qədər böyük
sahələrdə özlərini aparma xarakterinə görə ifratkeçiricilər iki yerə bölünür. Şəkil 3-də
sxematik olaraq hər iki sinif ifratkeçiricinin maqnitlənmə əyrisi göstərilmişdir.

Əyrilərin başlanğıc düzxətli hissəsi ( ) Meysner effektinin işlədiyi hissədir.
Əyrilərin sonrakı gedişi birinci (a) və ikinci (b) növ ifratkeçiricilərdə kəskin fərqlənir. Fərz
edək ki, səthi cərəyan məhz bu tərtibli təbəqədə I növ ifrat keçiricidə (təmiz metallar) axır.
Maqnit sahəsinin müəyyən böhran qiymətində ( ) ifratkeçiricilik itir, sahə sıçrayışla
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naqilin daxilinə keçir və metal bütün həcmdə normal hala keçir.

(a) (b)

Şəkil 3. I (a) və II (b) növ ifratkeçiricidə maqnitlənmənin maqnit sahəsinin
intevsivliyindən asılılığı

Bu zaman ifratkeçirici naqilin məxsusi diamaqnit momenti sıçrayışla dəfə azalır.
Böhran maqnit sahəsinin çox sadə termodinamik mənası vardır. Sahə olmadıqda temperaturun

qiymətində naqilin ifratkeçirici halında sərbəst enerjisi onun normal haldakı

sərbəst enerjisindən qədər kiçikdir ( ). Sahəni qoşduqda ifratkeçirici naqilin

sərbəst enerjisi qədər artır (bu, maqnitləşmə zamanı görülən işdir) və , keçid
nöqtəsindəki tarazlıq şərtindən tapılır

buradan

olur. Sahənin böhran qiyməti temperaturdan asılıdır. olduqda maksimal qiymət
alaraq temperaturun artması ilə monoton azalır və olduqda sıfıra bərabər olur(şəkil 4).
Böhran maqnit sahəsinin temperaturdan asılılığını öyrənməklə ifratkeçiricilərin

bütün termodinamik xassələrini hesablamaq olar. Doğrudan da ifadəsini

temperatura görə diferinsiallasaq ifratkeçirici halda faza keçidinin istiliyini tapmaq olar:

Burada S-vahid həcmin entropiyasıdır, mənfi işarəsi isə naqilin ifratkeçirici haldan normal
hala keçdikdə istiliyin udulduğunu göstərir. İfratkeçiricilik maqnit sahəsi vasitəsilə aradan
qalxırsa və bu adiabatik olaraq baş verirsə, onda naqil soyuyur.
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Şəkil 4. asılılığı.

II növ ifratkeçiricilərə əksər ərintilər və aşqar vurulmuş I növ ifratkeçiricilər aiddir. Şəkil
3-dən göründüyü kimi II növ ifratkeçiricilərdə maqnit sahəsinin təsiri ilə ifratkeçiricilik
halının aradan qalxması daha mürəkkəb xarakter daşıyır. Maqnit momentinin azalması
müəyyən intervalda sahənin nümunəyə nüfuz etməyə başladığı andan ifratkeçiriciliyin

tam aradan qalxması anına qədər davam edir. Maqnit sahəsi olmadıqda ( )

istilik tutumunun tədqiqi göstərir ki, temperatur azaldıqda böhran temperaturunda ( )
istilik tutumu sıçrayışla artır və ifratkeçirici haldakı istilik tutumu metalın normal haldakı
istilik tutumundan dəfə böyük olur (şəkil 13). Bu zaman

ifadəsindən göründüyü kimi, olduqda olur və faza keçidi istiliyi
olur. Beləliklə, metal naqilin normal haldan ifratkeçirici hala keçməsi II növ faza keçididir.

ifadəsindən istilik tutumunun sıçrayışı ilə

temperaturandakı əyrisinin bucaq əmsalı arasındakı əlaqəni tapmaq olar:

və - istilik tutumunun uyğun olaraq ifrat keçirici və normal haldakı qiymətləridir.

İfratkeçirici
hal

Normal
hal
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Şəkil 5. İfratkeçiricidə istilik tutumunun temperaturdan asılılığı

İfrat keçiriciliyin ilk nəzəriyyəsini Q. London və F. London ( Fritz Wolfgang London
Alman nəzəriyyəçi-fizik) vermişlər. Onlar ifrat keçiricilik halını makriskopik kvant halı hesab
edərək bu hadisənin fenomenoloji nəzəriyyəsinin kiçik sahələrdə vermişlər. Bu nəzəriyyənin
köməyi ilə onlar ifratkeçiricilərin kiçik sahələrdə (Meysner effekti) və elektrik müqaviməti
olmadıqda bir sıra xassələrini izah etmişlər. Sonralar V.Qinzburq və L.Landau bu nəzəriyyəni
ümumiləşdirərək ifrat keçiricilərin böyük maqnit sahələrində bir sıra xassələrini izah etmişlər.
Landau iki “qəribə” hadisəni — ifrat keçiriciliyi və ifrat axıcılığı duru helium 2-nin dar
kapilyardan sürtünmədən axmasını tutuşduraraq belə fikir irəli sürmüşdür ki, həmin
hadisələrin bir-biri ilə qohumluğu var. İfrat keçiricilik maraqlı xüsusiyyətə malik mayenin-
elektron mayesinin ifrat axıcılığıdır. İfrat keçiricilik haqqında sonrakı nəzəriyyələrin
yaranmasında onun ideyalarından istifadə olunmuşdur. İfrat keçiriciliyin müasir nəzəriyyəsini
1957-ci ildə D. Bardin, D. Şriffer, L.Kuper və N. Boqolyubov vermişlər.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə ifratkeçiricidə istilik tutumunun temperaturdan, I (a) və
II (b) növ ifratkeçiricidə maqnitlənmənin maqnit sahəsinin intevsivliyindən asılılığı analitik
şəkildə və qrafiki olraq araşdırılmışdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ifrat keçiriciliyin ilk
nəzəriyyəsini vermiş Q.London və F.Londonun da elmi ideyaları nəzərdən keçirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tələbə və magistrantlar istifadə edə
bilərlər.

Ədəbiyyat

1. E.Ə. Məsimov. Aşağı temperaturlar. Kvant. Bakı: Şirvannəşr. 2008.
2. F. Hacıyev. Görkəmli Fiziklər.
3. L.D. Landau, E.M. Lifschitz. Nəzəri fizika. Mexanika, I cild.
4. F. Sultanmuradoğlu. Kvant mexanikası kursu. Bakı, 2003.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

188

Н. Гезалова

Роль Л.Д. Ландау в изучении «сверхпроводимости»

Резюме

В статье рассмотрено работы выдающего физика Л.Д.Ландау по сверхпроводимости
и всесторонно объяснено это явление.

N. Gozalova
The role of L.D. Landau in superconductivity

Summary

This article demonstrates preview to explicit explanation of superconductivity and the
exploration of that phenomenon by L.D. Landau.
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Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi (XNN) hərəkəti, mexanika qanunlarını və zaman-məkan
münasibətlərini istənilən sürətdə — vakuumda, işıq sürətindən az, həmçinin ona yaxın
sürətlərdə izah edir. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi çərçivəsində klassik Nyuton mexanikasına
aşağı sürətlərin yaxınlaşması kimi baxılır. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin qravitasiya sahələri
üçün ümumiləşdirilməsi nisbilik nəzəriyyəsi adlanır.

Bu nəzəriyyənin klassik mexanikadan əsas fərqi zaman və məkan xüsusiyyətlərinin
sürətdən asılılığındadır. Klassik mexanikada fiziki proseslər zamanı çatışmazlıqları təyin edən
xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi buna relyavistik effekt, bu effektlərin mövcud olduğu sürətlərə isə
relyavistik sürətlər deyilir.

XNN-də əsas yerlərdən birini də Lorens çevrilmələri tutur ki, bu da bizə bir məkan-zaman
koordinatlarından başqa inersial sistemlərə keçməyə imkan verir.

Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi 1905-ci ildə Albert Eynşteynin “Hərəkət edən cisimlərin
elektrodinamikası” adlı işində yaranmışdır. Müxtəlif koordinat və zaman sistemlərində
hesablanmaların aparılması üçün riyazi çevrilmə düsturunu fransız riyaziyyatçı A.Puankare (o
özü bu düsturun Lorens çevrilməsi adlanmasını təklif etmiş, Lorens özü isə bu vaxta qədər
ona yaxın düstur işləyib hazırlamışdı) vermişdir.

XNN XX əsrdə Q.A.Lorens, A.Puankare, A.Enyşteyn və başqa alimlərin səyləri
nəticəsində ətraflı öyrənilmişdir. XNN-nin yaranmasının ekspremental əsasını Maykelson
təcrübəsi təşkil edir. Nəticələr o dövrün klassik fizikası üçün gözlənilməz olmuşdur: işığın
sürəti onun istiqamətindən (izotropluğundan) və Yerin Günəş ətrafındakı orbital hərəkətindən
asılı deyil. Əldə olunan nəticələrə klassik nəzəriyyə cavab verə bilməmiş və beləliklə XNN
yaranmışdır.

XNN dəfələrlə təcrübədə özünü doğrultmuşdur. Kosmik aparatlarda quraşdırılan və
Böyük Partlayış zamanı əmələ gələn reliktiv şüaların öyrənilməsi üçün istifadə olunan
WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) aparatının yaradıcılarından biri olan
amerikan fiziki L. Peyc belə demişdir: “Bizim erada elektrik hər bir generatorun və
elektromotorun döyünən ürəyidi əgər siz ona diqqətlə qulaq asa bilsəniz nisbilik
nəzəriyyəsinin gerçəkdən həqiqət olduğunu duyarsız”.

XNN-də əsas anlayışlar. Hesablama sistemi özündə müəyyən material üzvlər təqdim edir
ki, bunlar da öz növbəsində sistemin başlanğıcı hesab olunur və sistemdəki obyektlərin

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0
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mövqeyini, həmçinin zamanın düzgün hesablanmasını təmin edir. Əsasən iki tip sistem
ayırırlar: hesablama sistemi və koordinat sistemi. Zamanın hesablanması prosedurunu
koordinat sisteminə əlavə etdikdə hesablama sistemi əmələ gəlir.

Əsasən iki inersial sistemə baxılır: S və S'. Uyğun olaraq S sisteminə aid hadisələr t, x, y, z
kimi, S' sisteminə aid olanlar isə t', x', y', z' kimi işarə olunur. Belə hesab etməliyik ki, bu
sistemlərin koordinat oxları bir-birinə paraleldir və S' sistemi S sisteminin x oxu boyunca υ
sürəti ilə hərəkət edir. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin məqsədlərindən biri də, Lorens
çevrilmələri adlanan, (t', x', y', z') və (t, x, y, z) arasındakı əlaqələri araşdırmaqdır.

Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin postulatları. İlk növbədə onu qeyd etməliyik ki, xüsusi
nisbilik nəzəriyyəsində də klassik mexanikada olduğu kimi belə hesab edilir ki, zaman və
məkan bir formadadır, məkan isə həmçinin izotropdur. Daha dəqiq olsaq (müasir yanaşma ilə)
inersial hesablama sistemləri özləri məkanın bir formada və izotrop, zamanın isə bir formada
olduğu hesablama sistemləri kimi təyin olunurlar. Bu cür hesablama sistemlərinə aşağıdakı
postulatlar aiddir:

I Postulat (Eynşteynin nisbilik prinsipi). Təbiət proseslərinin hamısı bütün inersial
sistemlərdə eyni tərzdə gedir. İstənilən fiziki cisim bütün inersial hesablama sistemlərinə eyni
şəkildə daxil olur. Bu o deməkdir ki, bütün inersial hesablama sistemlərində fiziki qanunların
formasının zaman-məkan koordinatlarından asılılığı eynidir, belə ki, qanunlar bir inersial
hesablama sistemindən digərinə keçiddə invariantdır. Nisbilik prinsipi bütün inersial
hesablama sistemləri arasında bərabərlik yaradır.

II Postulat (işıq sürətinin sabitliyi prinsipi). İşığın vakuumdakı sürəti c (300000km/s)
bütün inersial hesablama sistemlərində eynidir və o, mənbəyin və ya işıq siqnalları qəbul edən
qəbuledicinin sürətindən asılı deyildir.

İşıq sürətinin sabitliyi prinsipi klassik mexanikaya əksdir, daha dəqiq desək, sürətlər
qanununa əksdir. Bu qanunda yalnız Qalileyin nisbilik prinsipi istifadə olunmuşdur və
görünür ki, zamanın bütün inersial sistemlərdə eyniyiliyi əsas götürülmüşdür. Amma ikinci
postulata inansaq, deyilir ki, zaman ayrı-ayrı inersial hesablama sistemlərində fərqli olur.
Burdan belə qənaətə gəlmək olar ki, məsafə də həmçinin nisbidir. Əgər bir sistemdə işıq iki
nöqtə arasındakı məsafəni bir zamana, digərində isə başqa zamana qət edirsə (sürətlər hər iki
sistemdə eynidir) deməli, məsafələr bir-birindən fərqlənirlər.

Lorens çevrilmələri. Lorens çevrilmələri çox böyük nisbi sürətlə hərəkət edən
inersial sistemlər arasında keçidi təsvir edir. Nisbilik nəzəriyyəsinə görə, hadisə koordinat
və baş vermə zamanlarını təsvir edən tənliklərdə bir inersial hesablama sistemindən digərinə
keçiddə işığın sürətinin sabit qalması öz əksini tapmalıdır. İnersial və ona nəzərən oxu
boyunca sürəti ilə düz xəttli bərabərsürətli hərəkət edən sistemlərində fəza
koordinatları və zamanlar arasında əlaqə aşağıdakı kimidir:

Burada Lorens əmsalı və ya vuruğu adlanır. Buradan göründüyü kimi cismin sürəti, işıq

sürətindən böyük ola bilməz. Olarsa nisbəti 1-dən böyük olar, onda kök altı ifadədə 1-dən
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özündən böyük ədəd çıxdıqda mənfi ədəd alındığından riyazi xəta baş verər. Heç bir ədədin
kvadratı mənfi ədəd olmadığı üçün kök altı ifadədə mənfi ədədin olması məntiqə uyğun
deyil. Buradan alırıq ki, cismin sürəti, işıq sürətindən böyük ola bilməz.

Məqalənin aktuallığı. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin hərəkəti, mexanika qanunlarını və
zaman-məkan münasibətlərini istənilən sürətdə izah etməsi məqalənin aktuallığı hesab oluna
bilər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla bağlıdır ki, məqalədə xüsusi nisbilik
nəzəriyyəsinin müxtəlif postulatları izah edilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən magistrant və tələbələr, eləcə də
orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri istifadə edə bilərlər.
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Şagird həyatının çox əhəmiyyətli mərhələlərindən biri ibtidai təlimdir. Bu zaman onun
təbii imkanlarının üzə çıxması üçün hər cür şərait yaratmaq mümkündür. Şagirdlərdə müxtəlif
qabiliyyətlər vaxtında üzə çıxarılmalı, möhkəmlənməli və material şüurlu sürətdə
mənimsənilməlidir. Bunları etmək üçün təlimin inteqrasiyası vacibdir. “Azərbaycan
Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)”nda təhsilin hər bir
pilləsinin məqsəd və vəzifələri təlim nəticələri ilə şərh olunmalıdır. Bu konseptual sənəd olan
kurikulumda inteqrativlik əsas prinsip kimi nəzərdə tutulmuşdur. Milli kurikulum təhsildə
fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyaya xüsusi önəm verir. Müxtəlif sahələr üzrə biliklərin
inteqrasiyası şagird təfəkküründə ətraf aləm haqqında vahid, sistemli dünyagörüşün
formalaşmasına kömək edir. Həyat yarandığı gündən “İnteqrasiya” termini mövcud olsa da,
XX əsrin sonundan başlayaraq fəal istifadəyə başlanmışdır. Müasir dünyada sürətlə gedən
sosial, mədəni və texnoloji dəyişikliklər qlobal düşünmə tərzinin əhəmiyyətini xeyli artırır.
Belə olan halda şagirdlər təlim prosesində ayrı-ayrı fənlər üzrə verilən bilik və bacarıqların
passiv iştirakçısı olmurlar. İnteqrativlik şagirdlərə ətraf aləmin dərk edilməsinə yaradıcı idraki
münasibət bəsləyən subyektlər kimi yanaşılmasına imkan yaradır. Bu, o zaman mümkün olur
ki, təhsil pillələrində öyrənilən fənlər və onların əhatə etdiyi mövzular ayrı-ayrı deyil, əlaqəli,
inteqrativ şəkildə tədris olunur. Digər bir tərəfdən inteqrativ kurikulum şagirdlərin
dərsliklərdə verilən materiallara yaradıcı yanaşmasına kömək edir. Təcrübə göstərir ki, tədris
prosesində fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın təmin edilməsi bilik və bacarıqların
şagirdlər tərəfindən daha asan mənimsənilməsi, dərslərin maraqlı və məzmunlu qurulması,
uşaqlarda tədqiqatçılıq meyillərinin yaranması üçün vacib şərtdir. 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 haqqında qarşılıqlı əlaqələr şəraitində qurulmuş biliklərə yiyələnməsini
stimullaşdırır. İnteqrasiya nəticəsində tədris materialının yığcamlılığı təmin edilir, təkrara yer
verilmir, şagirdlər artıq yüklənmir və tədris vaxtına qənaət edilir. Onlar az vaxt içərisində çox,
həm də bir-biri ilə üzvi əlaqədə formalaşmış biliklər əldə edirlər. Bu məqsədlə uşaqları
inteqrativ biliklər əldə etməyə hazırlayan fənlərarası əlaqəyə geniş yer verilməlidir. Bunun
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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, nəticədə, biliyin şagirdlər tərəfindən sistemli
mənimsənilməsi təmin edilir. Belə qənaətə gəlmək olar ki, fənlərarası əlaqədən ardıcıl şəkildə
istifadə etmək tədrisin səviyyəsini yüksəldir, şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirir,
dünyagörüşünü genişləndirir. Bu məqsədlə 8-ci sinif fizika dərsliyinin “İstilik hadisələri”
tədris vahidinə nəzər yetirək. “İstilik hadisələri” tədris vahidinin “İstilik miqdarı”, ”Xüsusi
istilik tutumu” və “Yanacağın yanma istiliyi”mövzularında fizikanın riyaziyyat fənni ilə
əlaqəsinə nəzər yetirək. Riyaziyyat dərslərində müxtəlif mövzuların fiziki hadisələrlə
əlaqələndirilməsi şagirdlərin fəallığını artırır, qavrama qabiliyyətlərini gücləndirir,
dünyagörüşünü zənginləşdirir. Riyaziyyatın fizika və astronomiyaya ilə inteqrasiyası
şagirdlərin təfəkkür və yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişafına müsbət təsir edir. Bu fikri
aşağıdakı aforizmlərlə əsaslandıraq. Böyük fizik Q. Qaliley yazırdı: «Dünya riyaziyyat dilində
yazılmış bir kitabdır, bunu ancaq həmin dilə yiyələnənlər öyrənə bilər». Dahi rus alimi, şair
və marifçisi M.V. Lomonosovun dediyi fikrə görə isə: “Kimya — fizikanın sağ əli,
riyaziyyat — onun gözləridir.” Riyaziyyat və fizika fənləri arasında əlaqəyə aid nümunələrə
baxaq. Fizikanın bəzi qanunlarının çıxarılışında, düsturların yazılışında, qrafiklərin
qurulmasında və məsələ həllində hesablamalar zamanı cəbri və həndəsi üsullardan geniş
istifadə olunur. “Xüsusi istilik tutumu” mövzusunu tədrisi zamanı cismi qızdırarkən ona
verilən istilik miqdarı bu cismin kütləsindən və temperatur dəyişməsindən düz mütənasib
asılıdır ifadəsinin düsturla verilməsində cəbrdən istifadə olunur.

Q = cm∇t
Q-istilik miqdarı, m-cismin kütləsi, ∇t- temperaturun dəyişməsi,c-mütənasiblik əmsalı

olub xüsusi istilik tutumu. İstilik miqdarı enerji olduğu üçün enerji vahidi olan Coul-la ölçülür
və coul-dan başqa onun mislilərindən və hissələrindən də istifadə olunur. Şagirdlər cəbrdən
kilo, meqa, milli, mikronun misillərini bilməlidirlər. Bunları uyğun olaraq 1000, 1000000,
0.001, 0.000001 bu formada yazmaq düzgün olmazdı. Fizikada çoxlu sıfırlar yazmamaqdan
ötrü standart şəkildə yazmağa ehtiyac duyulur. Bu səbəbdən cəbrdən “üstlü qüvvət” mövzusu
əvvəldən keçilməlidir. Xüsusi istilik tutumu yalnız maddələrin növündən asılıdır. O, nə
cismin kütləsindən, nə temperaturundan, nə də ona verilən istilik miqdarından asılı deyil.

Xüsusi istilik tutumunun asılı olmamasını qrafik vasitəsi ilə ifadə olunur. Şagirdlər
cəbrdən qrafiklər mövzusu ilə tanışdırlar. Qrafiklər mövzusunda x-in sərbəst dəyişən və ya
arqument, y-in aslı dəyişən və ya funksiya adlandırıldığı tədris edilmişdir. Daha sonra Q-nün
T-dən asılılıq qrafikinə baxılır.
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Həndəsədən qarsı katetin qonşu katetə olan nisbəti tanges bucağını verir ki, qrafikdə
uyğun olaraq Q/T=C verir. Şagirdlər həyat boyu öyrənməyə hazırlanmalıdır. Məhz bu səbəbə
görə də məktəblərdə təhsil ayrı-ayrı fənlərin öyrədilməsi kim deyil, müasir dövrün həyati
bacarıqların inkişaf etdirilməsi kimi baxılır.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə orta məktəblərdə dərslərin kurikulumla keçirildiyini
nəzərə alsaq, bu mövzunun şagirdlərin fizika və riyaziyyat sahəsində biliklərinin
artırılmasında aktual əhəmiyyəti ola bilər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik orta məktəbdə dərslərin tədrisi zamanı inteqrasiya
metodunun tətbiqi ilə bağlıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tam orta məktəb müəllimləri
istifadə edə bilərlər.
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The article, is based on the curriculum of the subject of the 8th grade physics of "Heating
events" in training unit between physics with mathematics by making the connection improve
the efficiency of the learning process.

Redaksiyaya daxil olub: 22.11.2016



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

196

IX sinifdə məzmun standartlarının reallaşmasında
“Elektriklənmə” keysinin tətbiqi

Aytəkin Quluzadə
ADPU-nun magistrantı

E-mail: quluzadeaytekin@gmail.com
Sədaqət Cəfərova

Beyləqan rayon, V.Cəfərov adına
Milabad tam orta məktəbinin

fizika-riyaziyyat müəllimi

Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.T.S.Vahidov
f.-r.ü.f.d., dos.M.Ə.Şahverdiyev

Açar söz: keys, elektriklənmə, keçirici, dielektrik, elektrofor maşını
Ключевые слова: кейс, электризация, Проводник, диелектрик, електрофорная

машина
Key words: сase, electrization, conductive, dielectric, electrofor machine

Fizikanın tədrisi metodikası sahəsində alimlərin tədqiqatlarının göstərdiyi kimi, müəllimin
fəaliyyəti dərsdə hər bir şagirdlin mənimsənilmiş bilikləri göstərməyin şəxsiyyətin fərdi
mahiyyətini, uğur qazanmağa aparıb çıxaran və şagirdə xas olan şəxsi keyfiyyətləri və
fəaliyyət üsullarını dərk etməkdə ona kömək edən idrakı fəaliyyət üslubunun güclü tərəflərini
açıqlayan müəyyən formasını seçməsi üçün şəraitin yaradılmasına yönəldiyi zaman
məhsuldardır.

Bizim fikrimizcə, dərsdə yaradıcı fəaliyyətin təşkilinin üsullarından biri keys təlim metodu
ola bilər.

Keys təlim metodu — fizikanın tədrisi prosesində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün
inkişaf etdirilməsi yollarından biridir

Keysin yazılmasının məqsədi və şagirdlərin qrup işləri yalnız konkret həllin axtarışı
olmayıb, eyni zamanda şagirdlərdə problemli situasiyanın həllinin optimal variantının aşkara
çıxarılmasıdır ki, bu da onlarda idrak qabliyyətini, bilik və bacarıqları inkişaf etdirir.

Elektriklənmə keysi şagirdlərə tədris prosesində elektriklə bağlı olan informasiyaları daha
yığcam şəkildə ötürməyə, qoyulan problemin doğru həllini tapmağa şərait yaradır.Eyni
zamanda, əldə olunan nəzəri biliklərin praktikaya necə tətbiq etməyin yollarını öyrətməklə
onlarda yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir.

Elektriklənmiş cisimlərin qarşılıqlı təsiri bir çox texnoloji əməliyyatların yerinə
yetirilməsini çətinləşdirir. Məsələn, liflərin elektriklənməsi qarşılıqlı itələnməyə səbəb olur ki,
bu da toxucu dəzgahların işinə mane olur. Yüklənmiş parçanı biçib kəsmək çətin olur.
Bundan başqa bu cür parça toz hissəciklərinin özünə cəlb edilməsi nəticəsində güclü şəkildə
çirklənir. Mətbəələrdə kağız vərəqlər elektriklənir ki, bu da onların hərəkətinə və
qablaşdırılmasına mane olur. Tezalışan mayelərin daşınması və vurulması zamanı
elektriklənmə xüsusilə təhlükəlidir.

Elektriklənmə həm məişətdə, həm də dielektrik olan materiallardan ibarət hərəkət edən
cisimlərin qarşılıqlı təsirinin baş verdiyi istənilən texnoloji prosesdə yaranır. Bu cür qarşılıqlı
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təsir yerdəyişmə, bölünmə, mexaniki emal və s. zamanı baş verir. Texnoloji prosesin sürəti nə
qədər çox olarsa, elektrikləşmə o qədər böyük olar. Yükün toplanması qığılcım boşalması baş
verənə qədər davam edir.

Qığılcım boşalmasını əldə etmək üçün elektrofor maşınından istifadə etmək olar.

Vimşurstun elektrostatik (elektrofor) maşını
Məktəbdə elektrostatika üzrə təcrübələrin aparılması üçün istifadə edilən Vimşurstun

elektrostatik maşınını daha ətraflı nəzərdən keçirək.

Quruluşu.
Maşının əsas hissələri şəkildə verilmişdir

Şəkil 1.

1.Cihazın bütün hissələri (1) taxta altlığının üzərində quraşdırılmışdır (bərkidilmişdir).
2. Altlığın üzərində bərkidilmiş iki metal dayaq (2) dayağının aşağı hissəsində şkivlərin

qayışının oxunun, yuxarı hissəsində isə disklərin oxunun quraşdırılması üçün dəliklər var.
3. Üzərinə oturdulmuş — iki şkiv və (3) — fırlatma dəstəyi ilə dəstək açılır.
4. Dayaqların dəliyindən daxil olan (4) disklərinin oxu vintlərin köməyi ilə bərkidilmişdir.
5. Üzəri şellaklı (lak, plastik kütlə və s. istehsalında işlənilən qatranlı maddə) lakla örtülən

iki şüşə və ya üzvi şüşədən hazırlanmış (5) diskinin üzərində alüminium tozundan ibarət 28
sektor var. Disklər birlikdə vintlənib bərkidilmiş və diskləri çəkib bağlayan çarx topu və
şaybaların köməyi ilə oxun üzərində tutulub saxlanır; çarx topu və şayba ilə hər bir disk öz
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oxunun ətrafında sərbəst şəkildə fırlana bilir. Şüşə disklər və çarx topu arasında karton ara
lövhəciklər vardır.

6. Çarx topu ilə bilavasitə yanaşı disklərin oxuna taxılan şaybalarda bərkidilən (6)
fırçatutanları. Fırçatutanların mili şüşə dairələrə toxunan metal fırça ilə bitir (təzyiq olmadan
toxunma — maşının işinin zəruri şərtidir). Fırçatutanlar yığılma zamanı elə quraşdırılmalıdır
ki, onların arasında düz bucağa yaxın bucaq alınsın; fırçaların maşının elektrik boşaldıcılar
tərəfdən təsvir edildiyi şəkildəki qaydada quraşdırılması çox vacibdir. Belə olduğu təqdirdə
tiyəli (uclu) daraqlar 8 eyni (bu və ya digər dairədə) yüklərin zonasında olacaqdır; bu zaman
fırçatutanların milləri disklərin üfüqi oxu ilə 450-yə yaxın bucaq yaradır.

7. Diskləri toxunmadan tutub saxlayan ucluqlu (7) daraqları. Qısqaclı vintlərin köməyi ilə
metal silindrlərin uclarında daraqlar bərkidilmişdir.

8. Bir ucunda iki kürəcik, digər ucunda isə - təcridedici qulp olan (8) elektrik boşaldıcı-
konduktorlar. Elektrik boşaldıcılar təcridedici lövhədə sürtünmə ilə dayanır; bunun hesabına
onları tələb olunan vəziyyətdə quraşdırmaq mümkündür.

9.Milləri təcridedici lövhənin metal silindrlərinə toxunan (10) Leyden bankaları.
Bankaların şüşələrinin səthi şellak lakı ilə örtülmüşdür.

10. Birləşdirici lövhəciklə iki klemma 11 bankalarının xarici örtüyü ilə birləşir.
11. İki şkiv (intiqal qayışını hərəkətə gətirən çarx), çarx topunun üstündə iki halqaşəkilli

kanal və biri çarpaz taxılan 2 qayışdan ibarət olan keçirici (11) keçiricisi hesabına aşağı oxun
fırlandığı zaman şüşə disklər əks istiqamətlərdə fırlanmağa başlayır.

Leyden bankaları altlıq üzərində bərkidilmiş klemmalı keçirici ilə birləşdirilmiş lövhənin
üzərində quraşdırılmışdır. Klemmalardan biri digəri ilə elə bu klemmalarla bərkidilən metal
lövhəciyin (açılıb qatlanan) köməyi ilə birləşir.

Bu və ya digər bankanın xarici örtüklərini bir-birindən ayırmaq istəyən zaman klemmaları
boşaltmaq və lövhəciyi sola çəkmək lazımdır. Xarici örtüklərin birləşməsi konduktorların
ümumi tutumunu və bunun nəticəsi olaraq da boşalmada iştirak edən elektrik yüklərinin
sayını artırır. Bu halda qığılcım daha parlaq olur. 275 mm diametrli disk ən az 50 mm
qığılcım verir.

Vimşurst elektrostatik maşınının iş prinsipi
Vimşurst maşınının iş prinsipini nəzərdən keçirək. Tutaq ki, diskin örtüklərindən birində

təsadüfən müsbət yük yaranmışdır. Təcrübə göstərir ki, maşının sektorlarında və ya diskində
adətən maşının hərəkətə gətirilməsi üçün kifayət edən cüzi yüklər olur. Ona görə də
konduktorlarda yüklərin alınması üçün yalnız maşının dəstəyini saat əqrəbi istiqamətində
fırlatmaq lazımdır.

Fırlanmanın əvvəlində elektrik boşaldıcıların kürəciklərini bir qədər yaxınlaşdırır və
qığılcımın yaranmasını gözləyirlər; yalnız bundan sonra elektrik boşaldıcılarını tələb olunan
məsafədə quraşdırırlar.

Onun qarşısında yerləşən diskin örtüyünü diametral qarşı örtüklü metal fırçalı keçirici ilə
birləşdirək. Sol yuxarı örtüklü müsbət yük sağ aşağı örtüyə keçəcəkdir, bu zaman örtüklərdə
elektrik yüklərinin işarələri bir-birinin əksi olacaqdır (elektroststik induksiya hadisəsi).

Diski saat əqrəbi istiqamətində yarım dövrə çevirək. Bunun nəticəsində bütün yuxarı hissə
mənfi, sol aşağı hissə isə müsbət yüklənəcəkdir. Fırçalı eyni keçirici ilə diskin iki əks
örtüyünü birləşdirək. İndi orada diskin yük sahəsinin təsiri altında elektrostatik induksiya
hadisəsi baş verəcəkdir. Ancaq yüklərin bölünməsi daha əhəmiyyətli olacaqdır, belə ki, bir
deyil, bir neçə yüklənmiş örtük təsir göstərir. Diskin saat əqrəbi istiqamətində dönməsindən
sonra yüklər bölünəcəkdir.
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Əgər diski yenidən saat əqrəbi istiqamətində çevirsək, bu zaman onda yenidən daha böyük
yüklər yarana bilər.

Diskləri əks istiqamətlərdə fırlatmaqla hərəkətə gətirirlər. Bu zaman mexaniki enerji
elektrik enerjisinə dəyişir.

Disklərdə eyni yüklərin yarandığı yerdə örtüklərə (darağa) toxunmayan ucluqlu keçiricilər
yerləşdirək. Böyük yüklərin toplandığı zaman onlar ucluğa istiqmətlənəcəklər. Bu daraqlar
xarici zəncir üçün elektrostatik maşının qütbləri olacaqdır. Yükün toplanması üçün onlar kiçik
həcmli olsa da böyük elektrik möhkəmliyinə malik olan kondensatorlarla birləşirlər.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, işləyən maşının konduktorlarına toxunmaq güclü fiziki
hərəkət yaradır, buna görə də elektrik boşaldıcının kürəciklərini quraşdırarkən, yalnız elektrik
boşaldıcıların təcridedici dəstəklərinə toxunmaq lazımdır.

Təcrübə. Gülün elektriklənməsi.

Elektriklənmənin izahı
Sürtünmə zamanı cisimlərin elektriklənməsi necə baş verir? Neytral hissəciklərdən (atom

və molekullardan) ibarət olan cisimlər adi şəraitdə yükə malik olmurlar. Lakin öz atomlarını
tərk edən elektronların bir hissəsi sürtünmə prosesində bir cisimdən digərinə keçə bilər.
Atomun sərhəddində olan elektronlar nisbətən asan şəkildə atomlardan ayrılır.

Şəklə bax və suallara cavab ver.

— Hansı halda cisim mənfi yüklənmişdir?
— Hansı halda cisim müsbət yüklənmişdir?
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Cismin nə vaxt elektrikləndiyi, yəni elektrik yükü aldığı barəsində nəticə çıxar.
Elektriklənmədə hər zaman iki cisim iştirak edir, həm də nəzərə almaq lazımdır ki, hər iki

cisim elektriklənir.
Nəticə çıxarın.
Təsir göstərməklə elektriklənmə.
Tapşırıq. Metal kürəcidən asılmış elektrikləşdirilmiş çubuğun şəkildə təsvir edilmiş

hallarda hansı təsiri göstərəcəyini müəyyən edin.

Həllin düzgünlüyünü təcrübə yolu ilə yoxlayın.
Elektron və atomun quruluşu haqqında biliklərdən istifadə edərək, hadisəni izah et:

elektriklənməmiş cisimlərin elektriklənmiş cisimlərə cəzb edilməsi (a) və b) halları).
Aşağıdakı suallara cavab verin:
1. Yüklənmiş cismi, məsələn darağı, elektroskopa yaxınlaşdırın (ancaq milə toxunmayın).

Vərəqələr dağıldı! Nə üçün? Axı elktroskop yüklənməmişdir, toxunma isə heç olmamışdır!
İki halı araşdırın:
а) cisim müsbət yüklənmişdir;
b) cisim mənfi yüklənmişdir.
Öz mülahizələrinizi şəkillərlə göstərin.
2. Nə üçün yüklənməmiş metal kəpəklər yüklənmiş cismə cəzb olunur?
Keçiricilər və dielektriklər.
Maddələr elektrik yüklərini keçiricilik qabiliyyətinə görə elektrik keçirən və elektrik

keçirməyənlərə bölünür. Elektrik keçirməyənlər dielektriklər adlandırılır.
Metalların dielektriklərdən fərqli.

Metallarda elektronların bir hissəsi atomlardan ayrılır və metalın daxilində özünəməxsus
elektron bulud yaradır. Bu elektronlar demək olar ki, sərbəstdir, çox hərəkətlidir. Onlar
elektrik sahəsində nüvədən nüvəyə sərbəst şəkildə hərəkət edirlər. Bu cür elektronlar
keçiricilik elektronları və ya sərbəst elektronlar adlandırılır.

a) b) c) d) e) f)
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Dielektriklərdə demək olar ki, bütün elektronlar atomların nüvələri ilə möhkəm bağlıdır.
Sərbəst şəkildə yer dəyişən yüklü hissəciklər isə demək olar ki, yoxdur.

Məsələlər:
1. Elektrik ustası zədələnmiş naqillərin birləşdirilməsi zamanı rezin əlcəkləri geyinir. O

bunun nə üçün edir?
2. Elektroskopun milini nə üçün hər zaman metaldan hazırlayırlar?
Əgər yükü yüklənmiş cisimdən yüklənməmiş cismə ötürürlərsə və cisimlərin ölçüləri

eynidirsə, bu zaman yük yarıbayarı bölünəcəkdir. Ancaq əgər ikinci, yüklənməmiş cisim
birincidən böyükdürsə, bu zaman yükün yarıdan çoxu ona keçəcəkdir. Yükün ötürüldüyü
cisim nə qədər böyük olarsa, yükün o qədər də böyük hissəsi ona keçəcəkdir.

Torpaqla birləşdirmə — yükün torpağa ötürülməsi buna əsaslanmışdır. Yer kürəsi —
elektronların böyük “uducusu” və ya mənbəyidir. Əgər siz mənfi yüklənmiş metal cismi
torpaqla birləşdirsəniz, bu zaman bütün artıq elektronlar çox sürətlə torpağa keçəcək və cisim
elektrik baxımından neytral, yüklənməmiş olacaqdır. Müsbət yüklənmiş cismin torpaqla
birləşdirilməsi zamanı tarazlığın saxlanması üçün elektronların çatışmayan hissəsi torpaqdan
ona keçəcək və cisim də həmçinin elektrik baxımından neytral olacaqdır.

Tapşırıq 1. A cismini torpaqla birləşdirən keçirici üzrə hərəkət edən yüklərin hərəkət
istiqamətini və işarəsini göstərin.

Faydalı elektriklənmə.
Cisimlərin elektriklənməsi ilə əsasən mübarizə aparmaq lazım olduğunu hesab etmək

lazım deyil. Elmi ixtiraların böyük əksəriyyəti kimi, o da insana xidmət edir. Məsələn,
tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, əyinə geyinən zaman sintetik alt paltarlarının
elektriklənməsi hətta faydalı xarakter daşıyır. Məlumdur ki, polivinil-xlorid alt paltarları
müəyyən xəstəliklərin müalicəsi zamanı kömək edir.

Elektriklənmə hadisəsindən hisə vermə prosesində istifadə edilir. Hisə vermə — bu, qida
məhsulunun ağac tüstüsü ilə hopdurulmasıdır; tüstü zərrəcikləri yalnız məhsullara xüsusi dad
bəxş etmir, həm də onları xarab olmaqdan qoruyur. Elektriklə hisə vermə zamanı hislətmə
tüstüsünün zərrəcikləri müsbət yüklənir, balığın cəmdəyi isə mənfi yüklənir (bax: şəkil).
Tüstünün yüklənmiş hissəcikləri cəmdəyin üzərinə çökür və qismən onun tərəfindən udulur.
Elektriklə hisləmə prosesi bütünlükdə bir neçə dəqiqə davam edir; əvvəllər isə hisləmə kifayət
qədər uzun proses hesab olunurdu.

a) b)
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.

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq şagirdlərdə problemli situasiyanın həllinin optimal
variantını aşkara çıxarılmasından ibarətdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik mövzunun işlənilməsi zamanı açıq tipli
tapşırıqlardan istifadə olunmasıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tələbə və magistrantlar istifadə edə
bilərlər.
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А.Гулузаде
С.Джафарова

Применение кейс «Электризации» для реализации
содержательных стандартов в IX классе

Резюме

В статье даны кейс-метод, устройства электрофорной машины и принцип ее работы,
сведения о полезной электризации. А также с целью развития у учеников способности
мышления об электризации было включено несколько открытых вопросов.
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The application of the “Electrization” Case in the realization
of content”s standards in IX class

Summary

It is informed about the case- study, structure of electrofor machine and its work principe.
Also there is some open questions for to improve the students” throughts which related to
electrization.
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5-8-ci siniflərdə fizika və riyaziyyat fənlərinin tədrisi məsələləri
(Azərbaycan və Türkiyənin orta məktəblərində)
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“Elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi müasir dövrdə müəllim də yeni
texnologiyalardan istifadə etmək bacarıqlarına yiyələnməlidir. Əgər biz bu gün şagirdləri
dünənki kimi öyrədiriksə, deməli onların gələcəyini oğurlayırıq. XXI əsr yüksək kompüter
texnologiyaları əsridir. Müasir təlim metodları ənənəvi təlim üsullarından fərqlənir. Dünya
təcrübəsi göstərir ki, texnologiyalar müasir tədrisdə mühüm rol oynayır. Müasir tədris və
təlim müəllimdən əyanilik və bununla yanaşı dərsə emosionallıq və rəngarənglik qatmağı
tələb edir” [1, 3].

Təlimin yeni konsepsiyasına görə, təlim prosesi əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş nəticələrə
əsaslanır və bu prosesdə müəllim əlaqələndirici, istiqamətverici və məsləhət verici subyekt
kimi, şagirdlər isə müstəqil, tədqiqatcı subyekt kimi fəaliyyət göstərirlər. Bu zaman təlimin və
tədrisin yeni konsepsiyasının, başqa sözlə, standartlar şəklində ifadə olunmuş təlim
nəticələrinin məqsədəuyğun şəkildə reallaşması üçün müəllim aşağıdakı prinsiplərə əməl
etməlidir:

— pedaqoji prosesin tamlığı;
— təlimdə bərabər imkanların yaradılması;
— şagirdyönümlülük;
— inkişafyönümlülük;
— fəaliyyətin stimullaşdırılması;
— dəstəkləyici mühitin yaradılması.
Bu təhsil proqramının əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, biliklərin mənimsənilməsi

sadəcə müəllimin rəhbərliyi altında onların şagirdlərə ötürülməsi ilə müşayiət edilmir,
onlardan şagirdləri düşündürən, yaradıcılığa sövq edən vasitə kimi istifadə olunur.

Təhsil proqramında (kurikulumda) müəyyənləşdirirlmiş standartlara uyğun bilik və
bacarıqların formalaşdırılması üçün riyaziyyat təlimində ənənəvi təlim metodları ilə yanaşı,
beyin həmləsi (əqli hücum), BİBÖ, müzakirə, Venn diaqramı, klaster, suallar, anlayışın
çıxarılması kimi bir çox interaktiv üsulların istifadəsi tövsiyə olunur.

Azərbaycan məktəblərinin 6-cı sinfindən tədris olunmağa başlayan fizika fənni üzrə ilk
dərslər elə təşkil olunur ki, məzmun standartlarına uyğun seçilən maraqlı və əyləncəli
təcrübələri icra etməklə fizikanın eksperimental və çox maraqlı bir elm olduğu haqqında
şagirdlərdə ilkin təəssürat yaradılsın. Belə yanaşma ilboyu gözlənilməlidir. 7-ci sinif fizika
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dərslərində tədris prosesində mətnlərlə işin təşkil olunur. Mətnlə işin düzgün təşkili mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Müəllimlərə yaxşı tanış olan Klaster, İNSERT, Ziqzaq və BİBÖ
üsullarından başqa, mətnlə işin digər üsullarını təklif etmək olar. Bunların sırasında ardıcıl
suallar, mətndə əsas sözlərin araşdırılması, açar sözlər əsasında dərsliyin mətninə suallar
tərtib edilməsi, planın və köməkçi sxemlərin tərtib edilməsi, açar sözlər əsasında dərsliyin
mətninə suallar tərtib edilməsi üsulları da vardır.

8-ci sinfin fizika dərslərində də mətnlərlə işin təşkili, KEYS metodu (tematik tədqiqat),
təlim layihələri, beyin həmləsi (əqli hücum), ziqzaq və digər forma və metodlardan istifadə
edilə bilər.

6-8-ci siniflərdə fizika fənninin tədrisində fənlərarası inteqrasiyanın olduqca böyük
əhəmiyyəti vardır. Bu siniflərdə fizika və riyaziyyat kurslarının əlaqəsini xüsusilə qeyd etmək
lazımdır, çünki elmi-metod kimi riyaziyyatın əhəmiyyəti fizikanın tədrisində geniş və xeyli
əks olunur. Fizikanın qanunları riyazi düsturlarla ifadə olunur, fizika qanunlarından nəticə
çıxaranda, onun bəzi müddəalarını isbat edəndə, laboratoriya işlərində riyaziyyatdan istifadə
olunur. Müəllim dərsin təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini şərhetmə, təsviretmə,
tətbiqetmə qiymətləndirmə meyarları üzrə qiymətləndirə bilər.

Şagirdlərin idrak fəaliyyətinə əsaslanan və pedaqoji prosesin digər iştirakçıları ilə
əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən fəal təlim fizikanın tədrisində mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Fizikanın tədrisində idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının məcmusu
fəal təlimdə ehtiva olunur. Bu məsələdə müəllimin peşəkarlığı da mühüm rol oynayır.

Riyaziyyat dərslərinin əsas mərhələlərinə yeni materialla tanışlıq, biliklərin
möhkəmləndirilməsi, bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanması və qiymətləndirilməsi daxildir.
“Konstruktiv təlim texnologiyasının tətbiqi ilə qurulan bu dərs özündə interaktiv
texnologiyanı əks etdirir və burada fərdi yaradıcılıq ictimailəşərək genişlənir və daha da dərin
çalarlar yaradır. Tənlik qurmaqla məsələ həllinə orta məktəb kursundageniş yer verilir.
Riyaziyyatın əksər sahələrini, fizika, kimya, astronomiya və s. elmlərin bəzi sahələrini əhatə
edir” [2, 49].

Riyazi biliklərin dərindən mənimsənilməsi şagirdin riyazi təfəkkürünün məqsədyönlü
inkişafına nail olmadan mümkün deyil. “Təlim prosesində hər bir şagirdin fərdi
xüsusiyyətlərini nəzərə almaq vacibdir. Təlim prosesi hər bir şagirdin təfəkkürünün
xüsusiyyətlərini, yaddaşının xüsusiyyətlərini, nitqini, görmə qabiliyyətini, iradəsini və s.
nəzərə almaqla təşkil olunmalıdır” [5, 163].

Hər bir ölkənin özünəməxsus təhsil sistemi, təhsil siyasəti, təhsil və inkişaf konsepsiyası
vardır. Türkiyə və Azərbaycanın orta təhsil müəssisələrinin 5-8-ci siniflərində fizika və
riyaziyyat dərslərində tədris demək olar ki, eyni qaydada qurulur. Birinci mərhələ motivasiya,
problemin qoyulması mərhələdir. İlk növbədə problemlə tanışlıq başlanır. Müəllim mövzu ilə
şagirdləri tanış edir. Sonra mətn üzərində iş başlanır. İkinci mərhələ isə interaktiv iş
mərhələsidir. Müəllim mətnlə bağlı problemi ortaya gətirir və şagirdləri fəal şəkildə işə cəlb
edir. Üçüncü mərhələ informasiya mübadiləsi mərhələsidir ki, burada şagirdlər qoyulmuş
suala cavab tapmağa çalışır, tapşırıqları həll edir, birlikdə fikir mübadiləsi aparırlar. Məsələn,
Türkiyənin orta məktəbində 8-ci sinifdə riyaziyyat dərsində piramidalar və prizmalar
haqqında bəhsin tədrisi zamanı müəllim dərsi texnologiyanın tətbiqi ilə keçdiyindən
kvadratdan kubun, çoxbucaqlıdan piramidanın, dairədən kürənin alındığını əyanı göstərə bilər
ki, bu, şagirddə cismin elementləri haqqında təsəvvür yaradır. Məsələn, müəllim dərs üçün
vacib olan motivasiyanı belə seçir:

“Hədiyyə mağazalarında rəsmdə gördüyünüz kimi müxtəlif formalarda hədiyyəlik
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qablaşdırma qutuları satılır. Bu qutuların sahələrini necə hesablarsınız?”

Müəllim karton, qayçı, şəffaf bantdan vasitəsilə aşağıdakı tapşırıqları etməyi məsləhət
görür:

1. Kartonlardan iki kənar üçbucaq kəsin.
2. Sahələri bir-birinə bərabər olan üç dördbucaqlı kəsin.
3. Kəsdiyiniz dördbucaqlıları şəffaf bant vasitəsilə bir-birinə birləşdirin.

4. Sonra əvvəl kəsdiyiniz üçbucaqlıları hazırladığınız fiqurun alt və üst hissələrinə
birləşdirin və hansı həndəsi cismi qarşınızda gördüyünüzü söyləyin.

Düzbucaqlıları üz, xətlərin üzləri birləşdirən tillər, qarşı-qarşıya olan üzlərin paralel və
bərabər olduğunu izah edilərək prizma anlayışı verilir. Kub üzləri kvadrat olan prizma
(paralelopiped) kimi təqdim edilir. Prizma haqqında məlumat verilir, prizmaların şəkilləri
göstərilir və şagirdlərə tapşırılır ki, onlar prizmaların adlarını və əsas elementlərinin adlarının
təyin etsinlər. Bundan sonra tapşırığın həlli yolu bildirilir. Bütün tapşırıqlar frontal araşdırılır,
onlar şifahi və ya yazılı həll edilir, sonra şagirdlərə müstəqil həll etmək təklif olunur. Mövzu
ilə bağlı ümumi nəticə əldə olunduqdan sonra qrup və ya fərdi şəkildə çalışan şagirdlərin
fəallığı qiymətləndirilir. Dərsdə keçirilən materialları möhkəmlətmək, dərinləşdirmək, nəzəri
biliyi tətbiq etmək, növbəti mövzunu mənimsəməyə hazırlamaq məqsədilə ev tapşırıqları
verilir.

Azərbaycanın orta məktəblərində şagirdlər 7-ci sinifdə şagirdlər funksiyanın əsas
xassələrini həm qrafik dildə, həm simvolik dildə, həm də nitq vasitəsi ilə ifadə etməyi
öyrənirlər. Müəllim yeni təlim texnologiyalarını tətbiq edərək mövzuya yaradıcılıqla yanaşır
və mövzunun tədrisində şagirdlərin bilik və bacarıqlarından ətraflı şəkildə istifadə edir.
Funksiyanın kəmiyyətlər arasındakı asılılıq olduğunu nəzərə alan müəllim dərsdə şagirdlərlə
birlikdə təfəkkür və aldığı elmi məlumat arasındakı asılılığı araşdırır. O, düstur, cədvəl və
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qrafikdən istifadə edərək funksiyanın verilməsi üsullarını şagirdlərə nümayiş etdirir.
Müəllimin şərhindən sonra şagirdlərə suallar verilir:

Sual: Funksiyanı necə başa düşürsünüz?
Cavab: Funksiya iki dəyişən kəmiyyət arasındakı asılılıqdır.
Sual: Funksiyanın verilməsində hansı kəmiyyətlərdən istifadə olunur?
Cavab: Funksiyanın verilməsində sabit və dəyişən kəmiyyətlərdən istifadə olunur....
Şagirdlər sualları cavablandırdıqdan sonra araşdırmaları ümumiləşdirib funksiyanı qurur

və dərslikdə verilən çalışmaların əsasında əldə etdikləri məlumatı bilik və bacarıqlarına görə
izah etməyə çalışırlar. Əldə edilən nəticələr və şagirdlərin fəallığı qiymətləndirilir. Dərsin
sonunda ev tapşırıqları verilir.

Riyaziyyat təliminin şagirdə öyrədilən dəyərlər Türkiyə Milli Təhsil Nazirliyi tərəfindən
2009-cu ildə qəbul etdiyi Orta təhsil 6-8-ci siniflər üçün riyaziyyat təlimim proqramında bu
şəkildə ifadə edilir: “Riyaziyyat dərsi şagirdlərə fiziki dünyanı və sosial münasibətləri
anlamağa yardımçı ola biləcək bir bilgi və bacarıq verir, müxtəlif növ dəyərlərimizi təhlil edə
və açıqlaya biləcək, problemi çözə biləcək bir dil və sistem qazandırır” [4, 5]. Bu proqram
“Hər uşaq riyaziyyatı öyrənə bilir” fikrinə əsaslanır. Riyaziyyatın qavranılması işində
şagirdlərə kömək edəcək bacarıqlarla yanaşı riyazi biliklərini müxtəlif vasitələrlə ifadə etmək
bacarığı da mövcuddur. Buraya 5 vasitə daxildir: konkret əşyalar, əsl həyat problemləri,
rəsmlər, yazılı simvollar və danışıqdır.

5-8-ci siniflərin fənn bilgiləri, fənn və texnoloji bilgilər dərslərində fizika fənni təbiət-
cəmiyyət münasibətləri baxımından şagirdlərdə məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürün, sadədən
mürəkkəbə doğru inkişafın, fənnin tədrisində yeni texnologiya və kommunikasiya
vasitələrinin tətbiq olunması bacarıqlarının inkişafını ön plana çəkmişdir. Fizika və riyaziyyat
fənlərinin tədrisi prosesində quruluş, birtərəfli, tamamlayıcı, koordinasiya, inteqrasiya kimi
fənlərarası əlaqə növləri tətbiq olunur.

“Təlimdə şəxsiyyətyönümlü konsepsiyanın reallaşdırılması, inkişafetdirici pedaqoji
texnologiyaların layihələşməsi və praktikada tətbiqi onların müxtəlif şəraitdə, müxtəlif
mövzular üzrə sınaqdan çıxarılmasını, bu sahədə pedaqoji təcrübənin öyrənilməsini tələb
edir” [3, 14]. Bu mənada Azərbaycan və Türkiyə məktəblərinin qarşılıqlı şəkildə fizika və
riyaziyyat fənlərinin tədrisi məsələlərinin araşdırılması çox maraqlı olardı.

Riyaziyyat və fizikanın tədrisində müasir təlim texnologiyaları təhsilin hər pilləsi üzrə
onun məqsədinin keyfiyyətli yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün istifadə olunan sistemdir.
Bu texnologiyalar tədris və təlim üçün güclü bir alətdir. Riyaziyyat və fizika fənni üzrə orta
məktəbdə tətbiq olunan müasir təlim texnologiyaları tədrisin və təlimin səmərəli, fəal və
yaradıcı şəkildə həyata keçirilməsi üçün onları müxtəlif növ üsullar və vasitələrlə təmin edir.

Məqalənin aktuallığı. 5-8-ci siniflərdə fizika və riyaziyyat fənlərinin tədrisi məsələləri
mövzusunda yazılan məqalənin aktuallığı özünü ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Türkiyə
məktəblərinin fizika və riyaziyyat dərslərində təhlili vasitəsilə ifadəsində göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi əhəmiyyəti hər iki ölkənin orta məktəblərində
fizika-riyaziyyat fənlərinin tədrisi mərhələlərinin açılışında əks olunmasındadır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tədris və elmi işlərin yazılması
üçün istifadə oluna bilər.
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Задания по физике и математике для 5-ых и 8-ых классов
(для средних школ с азервайджанским

и турецким языкам овучение)

Резюме

Математика и физика обычно считаются наиболее трудными предметами
школьного курса. Эти направления научной мысли развивались взаимосвязано. В
процессе преподавания математики и физики в средней информационные технологии
используются в различных формах. Применяя педагогические технологии на уроках
математики и физики в 5-8-х классов средних школах Азербайджана и Турции сейчас
рассматриваются с новой точки зрения. В процесс обучения этих предметов
осваиваются психологические механизмы формирования личности молодого
поколении.

M. Evliyaoglu

Educational issues of physics and maths in fifth and
eighth grades (at public schools in Azerbaijan and Turkey)

Summary

Mathematics and physics are generally considered the most difficult subjects school
course. These trends of thought have developed interconnected. In the process of teaching
mathematics and physics in high information technology is used in various forms. By
applying educational technology in the classroom mathematics and physics in 5-8 classes
secondary schools of Azerbaijan and Turkey are being considered from a new point of view.
In the process of teaching these subjects mastered the psychological mechanisms of formation
of the younger generation of the individual.
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Dünyada yеni-yеni еlmlərin yaranması hеsabına informasiyanın miqdarı o qədər artmışdır
ki, hеsablama tехnikası tətbiq еdilmədən həmin məsələləri həll еtmək mümkün dеyildir.
Məhz ona görə informasiyanın avtomatlaşdırılmış sistеminin yaradılması zərurətə
çеvrilmişdir. Hazırda təsərrüfatın еlə bir sahəsi yoхdur ki, kompütеr tətbiq еdilməsin.
Kompütеrin tətbiqlərinin gеniş vüsət alması tədris prosеsinə də təsir еtməyə bilməz. Artıq
müasir tədris sistеmi avtomatlaşdırılmadan tələb olunan nəticəni almaq mümkün dеyildir.
Tədrisin avtomatlaşdırılmış sistеmlərinin yaradılması üçün proqram təminatının işlənməsində
dünyanın inkişaf еtmiş ölkələrində хеyli nəticələr alınmışdır.

Kompütеr tехnikasının ən böyük tətbiqlərindən biri tədrisin optimallaşdırılmasıdır.
Ənənəvi təlim – əlifba savadı ilə başlayır. Yəni şagirdlərə yazı savadı vеrildikdən sonra onlar
bu savad əsasında еlmlərin əsaslarını öyrənməyə başlayırlar. Lakin indiki tехniki tərəqqi
dövründə bu savad həyat üçün kifayət еtmir. Ona görə ikinci savadın vеrilməsi problеmi
mеydana çıхır. İkinci savad proqramlaşdırma savadı adlanır. Bu anlayış akadеmik Yеrşov V.P.
tərəfindən tеrminologiyaya daхil еdilmişdir. Proqramlaşdırma savadına yiyələnmək
məktəbdən başlanır. Bunun üçün ənənəvi tədrisi yеnidən qurmaq lazımdır. Bu məsələnin
həyata kеçirilməsi əsas problеmlərdən biridir və onun həlli öz növbəsində fərdi təlimin həyata
kеçirilməsi ilə bağlıdır. Bu məqsədlə məktəbdə olan ənənəvi təlim mеtodları dəyişilməlidir.
Yеni müəllim kadrları hazırlanmalıdır, maarif işçiləri bu işə cəlb еdilməlidir. Bir sıra
ölkələrdə pеdaqoji prosеsdə kompütеrin gеniş tətbiq еdilməsini həyata kеçirmək üçün
məcburi dövlət tədbirləri həyata kеçirilir. Bеlə ki, orta məktəblərdə dərs dеyən bütün pеdaqoji
hеyət kompütеr savadına malik olmalıdır. Məcburi tədris sistеmləri yaradılır, tеlеviziya
dərsləri təşkil еdilir. Əgər əhali bu savada malik dеyilsə, təkcə məktəb bu savadı aşılaya
bilməz, çünki şagirdlər öyrənmənin bir hissəsini еvdə, validеynlərinin himayəsində yеrinə
yеtirirlər.

Orta məktəblərdə kütləvi şəkildə proqramlaşdırma savadının vеrilməsi isə çoхlu
problеmlərlə bağlıdır. Əhali psiхoloji cəhətdən bu işə hazırlanmalıdır, yəni hər bir adam
kompütеr imkanından praktik istifadə еtməli və onun əhəmiyyətini görməlidir. Bu məqsədlə
kompütеr tехnikası tamamilə məişətə daхil olmalıdır. Əgər hər bir adam kompütеrin tətbiqini
bilavasitə görsə və pеdaqoji prosеsdə də ondan istifadə еtməyi öyrənərsə, onda еvdə uşaqların
da öyrədilməsində iştirak еdər. Bununla da hеsablama tехnikasının pеdaqoji prosеsdə
tətbiqləri gеniş vüsət alar. Hazırkı dövrdə kompütеr təliminin təşkil еdilməsi üçün müəyyən
işlər görülmüş və təcrübə toplanmışdır.
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Kompütеrin tədris prosеsinə daхil еdilməsini inqilab kimi qəbul еtmək lazımdır. Bunun
müsbət və mənfi nəticələri ola bilər. Bu nəticələrin еkspеrimеntal və nəzəri təhlili böyük vaхt
tələb еdir. Aydındır ki, burada pеdaqoji-psiхoloji araşdırmalar aparılmalı, alınmış nəticələr
еlmi qanunlar əsasında təhlil еdilməli və nəticələr çıхarılmalıdır. Orta məktəblərdə kompütеr
təliminin pеdaqoji və psiхoloji məsələləri dеmək olar ki, hələ tam öyrənilməmişdir. Pеdaqoji
orta məktəb şagirdlərinin hamısı bu təlim üçün hazırlanmalı və bu işin pеdaqoji-psiхoloji
məsələləri dərindən öyrənilməlidir. O cümlədən kompütеrin bir vasitə kimi öyrənilməsi də
diqqət mərkəzində olmalıdır. Хüsusilə riyaziyyat, fizika və digər dəqiq fənlərin kompütеr
vasitəsilə orta məktəblərdə tədrisinin yеri müəyyən olunmalıdır.

Orta pеdaqoji məktəblərdə tədrisin kеyfiyyəti kadrların hazırlanması kеyfiyyəti ilə
müəyyən olunur. Еlmi-tехniki tərəqqinin müasir həyatda zəruri olması məktəblər qarşısında
yеni-yеni problеmlər qoyur. Еlmi informasiyaların sürətlə artması ilə bir sıra kommunikasiya
çətinlikləri mеydana çıхır. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün kompütеrlər mühüm rol
oynayır. Az vaхt sərf еtməklə еlmi biliklərin şagirdlərə çatdırılmasını təmin еdir. Tədris
prosеsinə müasir tехniki vasitələrin daхil еdilməsi, bir-birilə əlaqədar olan bir sıra məsələlərin
həllini tələb еdir. Bunlar aşağıdakılardır:

1) didaktik məsələlər;
2) psiхoloji məsələlər;
3) tехniki məsələlər;
4) təşkilati məsələlər.
Tехniki vasitələr təlimin yеni mеtodları və priyomlarının tətbiqini, məşğələlərin təşkili və

kеçirilməsinin yеni formalarını tələb еdir. Bu da təlimin kеyfiyyətcə yеni mərhələyə
qalхmasını təmin еdir.

Tехniki vasitələrin tətbiqi ilə təlim prosеsinin funksiyası da dəyişir. Müəllimin fəaliyyəti
avtomat vasitənin işləmə kеyfiyyətindən çoх asılı olur. Müəllimin maşınla birgə vəhdətdə
işləməsi təlimin müvəffəqiyyətini təmin еdir. Təlimdə tətbiq olunan kompütеr tехnikasına
aşağıdakı tələblər vеrilir:

1. Kompütеr tехnikası təlimin təkmilləşdirilməsinə kömək еtməlidir.
2. Kompütеr tехnikasının tətbiq еdilməsi pеdaqoji tələblərə cavab vеrməlidir.
3. Kompütеr tехnikası müəyyən tədris məsələrinin həllinə kömək еtməlidir.
4. Kompütеr tехnikası həm fiziki, həm də əqli əməyin səmərəliliyini təmin еtməlidir.
Məlumdur ki, kompütеr tехnikası insanın hiss orqanlarının qəbul еdə bilmədiyi siqnalları

da qəbul еdə bilir. Kompütеr bütün əməlləri dəqiq və sabit ritmdə yеrinə yеtirir. Bütün bunlar
və digər хüsusiyyətlər əqli əməyin bir sıra əməliyyatlarını maşın tərəfindən icra еtməyə imkan
vеrir. Dеməli, müasir tехniki vasitələrin köməyi ilə təlim prosеsini idarə еtmək olur.

Kibеrnеtikanın bir sıra qaydaları təlim prosеsində öyrədici maşınlardan səmərəli istifadə
еtməyə istiqamət vеrir. İdarə olunan təlim psiхologiya və didaktikanın müddəalarından
istifadə еtməklə kibеrnеtikanın əsasında inkişaf еdir. Məhz bu əsasda təlimin tехniki
vasitələrini, avtomat qurğularını yaratmaq olar. Müəllimlər və psiхoloqlar təlim prosеsi üçün
təqdim olunmuş və ya nəzərdə tutulmuş tехniki vasitənin köməyi ilə həll olunan məsələlərin
təхmini dairəsini müəyyənləşdirir, maşının konstruksiyası ilə bağlı təkliflərini söyləyirlər.
Maşının mühəndisi ilə təlim еdən müəllim arasında sıх əməkdaşlıq və mühəndisin pеdaqogika
və psiхologiyaya dair biliklərini gеnişləndirməsi təhsil ocağında yеni mütəхəssisin — «təlim
üzrə mühəndis»in işləməsini zəruri еdir. Dеməli, həmin mütəхəssis təlimin tехniki cəhətləri
ilə məşğul olacaqdır. Təlim prosеsinin təşkili üçün zəruri еlеmеnt — təlim auditoriyaları və
öyrədici tехnikanın olmasıdır.
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Orta məktəbdə təlim prosеsində öyrədici maşınların tətbiqini təmin еdən əsas şərtləri
göstərək:

1. Kompütеr, o cümlədən öyrədici-avtomat maşınlar o zaman tətbiq еdilir ki, onlar
müəllimin yaradıcı fəaliyyətinə əlavə stimul vеrir, təlimin imkanlarını artırır.

2. Kompütеrdən istifadə еtməklə, idarə olunan təlimdə şagirdlərin yaradıcı
fəaliyyətlərinin idarə olunmasında, tərbiyəvi məsələlərin həyata kеçirilməsində müəllim
mərkəzi fiqur rolunu oynayır.

3. İnkişafеtdirici təlimlə əlaqədar olaraq, müəllimin özü də təkmilləşir. Tехniki vasitələr
sistеminin quruluşu da tədricən dəyişir.

4. Kompütеr təlimi şagirdlərin tədris fəallığını gücləndirməyə, yaradıcı təfəkkürünü
inkişaf еtdirməyə lazım olan vasitələri tapmağa imkan vеrir.

5. Müəllimin fəaliyyəti və tехniki vasitə ilə vəhdət təşkil еdən təlim prosеsi həm fərdi,
həm də kollеktiv şəkildə ola bilər.

6. Təlim prosеsində еlə tехniki vasitələrin tətbiq еdilməsi məqsədə uyğundur ki, həmin
vasitələr şagirdni düşündürməyə, fəallıq göstərməyə, prеdmеti dərindən dərk еtməyə sövq
еtsin.

Yuхarıda qеyd olunan şərtlərdən göründüyü kimi, kompütеr tехnikası təlim prosеsində
müəllimin rolunu azaltmır, əksinə daha da artırır və onun əməyini səmərəli еdir. Tехniki
vasitə tətbiq olanan məşğələlərdə müəllim iki istiqamətdə fəaliyyət göstərir:

a) özünün müəllim kimi öhdəsinə düşən təlim-tərbiyə işini planlaşdırır və təşkil еdir;
b) mürəkkəb tехnikadan düzgün istifadə olunmasını təşkil еtməklə, pеdaqoji prosеsin

səmərəsini artırır.
Təlimin tехniki vasitələrin istifadə еtmək üçün aşağıdakı prinsiplər əsas tutulmalıdır:
1. Təlim prosеsində tехniki vasitələrdən komplеks şəkildə istifadə еdilməsi.
2. Təlim prosеsinin məqsəd və vəzifələrinin dəqiq müəyyən еdilməsi.
3. Mövzunun məzmunu və spеsifikasından asılı olaraq, konkrеt tехniki vasitənin

müəyyən еdilməsi.
Orta məktəb tədrisinə müasir tехniki vasitələrin daхil еdilməsi yolları hansılardır?
Təlimə tехniki vasitələrin daхil еdilməsi – şagirdlərin əqli fəaliyyətinin səmərəliliyini

dəfələrlə artırmaqdan və onları yеkcins, yorucu çalışmaların həllindən azad еtməkdən
ibarətdir.

Öyrədici maşının əsas iki hissəsini qеyd еtmək lazımdır:
1. İnformasiya hissəsi – burada əsas və ya idarə olunan informasiya yazısı olur

(matеrialın məzmunu), informasiya yaddaşı və informasiya vеrən vasitə.
2. Mеtodiki hissə – burada daхilеtmə qurğusu (informasiyanı hazırlayan) və buradaca

maşının əməliyyatları proqramını saхlayan qurğu da vardır. Buna mеtodik yaddaş da dеyilir.
Təlimdə kompütеrin tətbiqi – həm də aşağıdakı хüsusiyyətlərə malikdir, kompütеrin

yaddaşında informasiyanın saхlanması və lazım olduqda qısa müddət ərzində ondan istifadə
еdilməsi – təlim prosеsini sürətli еdir, onun məzmununu açmağa, şagirdlərin buraхdıqları
səhvləri aşkar еtməyə, biliklərini qiymətləndirməyə imkan vеrir. Dеməli, kompütеr birbaşa
müəllimin və şagirdin fəaliyyətinə təsir еdir. Kompütеr tədris matеriallarının mənimsənilməsi
səmərəsini artırır, lakin yеni mеtod və ya məzmun təqdim еtmir.

Bеləliklə, kompütеrin pеdaqoji prosеsdə yеri və rolunu nəzərdən kеçirdik. Onun
məzmununa aşağıdakı məsələlər daхildir:

— kompütеrin еlmin və tехnikanın inkişafında rolu;
— kompütеrin hеsablama imkanları;
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— kompütеr təlimdə tехniki vasitə kimi;
— kompütеr təlim prosеsinin fəal komponеnti kimi;
— kompütеr təlim prosеsində intеllеkt rolunda;
— kompütеr pеdaqoji prosеsin təşkili forması kimi;
— kompütеr təlimində müəllimin və şagirdnin funksiyaları;
— kompütеr təliminə vеrilən psiхoloji-didaktik tələblər;
— təlim prosеsinin intеnsivləşdirilməsi və sürətləndirilməsində kompütеrin pеrspеktiv

imkanları;
— şagirdlərə kompütеri öyrətmək zərurəti.
Yеni təhsil rеforması qarşıda mühüm məsələlər qoyur.
I mərhələdə – informatika (kompütеr) öyrədilir.
II mərhələdə – kompütеrdən başqa fənlərin tədrisində istifadə olunur.
III mərhələdə – kompütеrin tətbiq dairəsi gеnişləndirilir.
Bu mərhələlərin həyata kеçirilməsinə aşağıdakı tələblər vеrilir:
1. Hеsablama tехnikasının olması və kеyfiyyəti,
2. Şagirdlərin informasiya mədəniyyətinin səviyyəsi,
3. Еlmi-mеtodik vəzifə – kompüterdən təlimdə istifadə,
4. Müəllimin hazırlıq səviyyəsi.
Məqalənin aktuallığı. Tədris prosesində informasiya texnologiyalarından, xüsusən

kompüter texnologiyalarından istifadə yüksək nəticələr əldə etmək üçün zəmin yaradır. Bu
baxımdan məqalə aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Təlimdə tətbiq olunan kompütеr tехnikasına verilən tələblər,
orta məktəbdə təlim prosеsində öyrədici maşınların tətbiqini təmin еdən əsas şərtlər,
informasiya texnologiyalarını istifadə еtmək üçün prinsiplər müəyyənləşdirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyat müəllimlərinin praktik
fəaliyyətlərində İKT-nin tətbiqini təmin edən şərtlərin hazırlanması və tədris prosesində
onlardan səmərəli şəkildə istifadə təşkil edir.
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Резюме

В статье рассмотрены применения использования kомпьютерной техниkи в
процессе изучения информационных технологии. Сопоставимы определенные темы и
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The way and the role of information technology

in the teaching process

Summary

In the article, requirements that’s given to applied computer technique in the training,
main conditions which provide the application of information technologies during training
process at secondary school are represented. Principles for using technical facilties of training,
position and role of computers at teaching process are identified what type of issues included
by reviewing its content.
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Müəssisələr böyüdükcə yeni-yeni kompüterlər aldıqca, bu kompüterləri bir şəbəkədə
birləşdirmək zərurəti yaranır. Getdikcə şəbəkələr və şəbəkə proqramları ayrı-ayrı binalarda,
şəhərlərdə hətta dünyanın müxtəlif ölkələrində olan insanları birləşdirmək üçün istifadə edilir.
Buna görə də, insanlar yerlərindən asılı olmayaraq informasiya texnologiyalarından istifadə
etməklə daha səmərəli fəaliyyət göstərə bilərlər. İnsanların əksəriyyəti şəbəkə dedikdə, kifayət
qədər qarmaqarışıq bir şey təsəvvür edir. Ancaq şəbəkələr elə də mürəkkəb deyil. Əslində,
kompüter şəbəkəsi bir-biri ilə əlaqəsi olan iki və daha çox kompüterdən ibarət qrupdur. Bu
kompüterlər arasında əlaqə çox sadədir: A kompüteri B kompüterinə məlumat göndərirsə, B
kompüteri də A kompüterinə cavab göndərə bilər.

Şəbəkə quran zaman şəbəkənin hansı formada olmasını topologiya vasitəsi ilə təyin
edirsən. Topologiyalar fərqli şəbəkə texnologiyalarının quruluşunu və çalışma şəkillərini
anlamada başlanğıc nöqtədir. Təyin etdiyin topologiya istifadə edəcəyin texnologiyanı
aydınlaşdırmaqda mühüm rol oynayır.

Orta məktəb kursunda şəbəkələrin qurulması zamanı əsasən 3 topologiyanın adı çəkilir.
Bunlar əsasən Şin, Halqavari, Ulduzvari topologiyalardır.

Şin topologiyası

şəkil 1
Şin topologiyalı lokal şəbəkələr ən sadə struktura malikdirlər. Bu topologiyada bütün

kompüterlər paralel olaraq şinə qoşulurlar. Şin, kompüterləri bir-birinə bağlayan kabel
sistemidir. İnformasiya paketlər şəklində şinlə hər iki tərəfə ötürülür.

mailto:lala_sva@mail.ru
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İnformasiya göndərmək istəyən kompüter (şəbəkə adapteri) şinin boş olub-olmamasını
(yəni şinlə digər kompüterlərin informasiya göndərib-göndərmə-məsini) yoxlayır. Əgər şin
boşdursa kompüter paketləri şinlə ötürür. Paket aşağıdakı hissələrdən ibarətdir:

• informasiyanın ünvanlandığı kompüterin ünvanı;
• informasiyanı göndərən kompüterin ünvanı;
• göndərilən informasiya;
• xidməti sahələr.
Hər bir kompüter şinlə ötürülən paketlərin ünvan hissəsinə baxır və ona ünvanlanmış

paketləri özündə qeyd edir. Əgər iki kompüter eyni zamanda paketlərini şinə ötürərsə bu
zaman şində toqquşma olur. Toqquşmaya səbəb olan kompüterlər qısa bir müddət ərzində
informasiya göndərmək hüququnu itirirlər.

Şin topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:
• Hər hansı bir kompüterin sıradan çıxması şəbəkənin işinə təsir etmir;
• Şəbəkəyə yeni kompüterlərin daxil edilməsi asandır;
• Şəbəkə kartları (adapterləri) ucuzdur;
Şin topologiyalı lokal şəbəkələrdə şinin (kabel sisteminin) etibarlılığı yüksək olmalıdır.

Şin topologiyalı lokal şəbəkələr IEEE 802.3 standartı əsasında qurulurlar. Şin topologiyalı
lokal şəbəkələrə nümunə olaraq Ethernet 10 BASE-2, 10 BASE-5 şəbəkələrini göstərmək olar.
Burada 10 – şəbəkənin sürətini (Mbit/san) göstərir.

Halqavari topologiya

şəkil 2.
Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrdə hər bir kompüter (işçi stansiya) bir-biri ilə

halqavari şəkildə, yəni birinci kompüter ikinci ilə, ikinci kompüter üçüncü ilə, üçüncü
kompüter dördüncü kompüter ilə və s., sonuncu kompüter isə birinci kompüterlə birləşdirilir.
Nəticədə halqavari topologiya əldə edilir. Bu topologiyalı şəbəkədə məlumatlar müəyyən bir
istiqamətdə (məsələn, saat əqrəbi istiqamətində) bir kompüterdən qonşu kompüterə ötürülmək
şərti ilə lazımi ünvana (kompüterə) çatdırılır. Bu tip şəbəkələrdə əsasən marker prinsipindən
istifadə edilir. Markeri əldə edən kompüter məlumat göndərmək hüququna malik olur.
Markeri əldə etmiş kompüterin, digər kompüterlərə göndərəcəyi məlumatı var isə, bu
məlumatları markerə yerləşdirərək onu paket şəklinə çevirir, məlumatın gedəcəyi ünvanı və
digər lazımi informasiyaları paketə qeyd edərək, qonşu kompüterə göndərir. Paketi almış
kompüter, onun ünvan hissəsinə baxır və əgər paket ona ünvanlandırılmışsa, paketi özünə
qeyd edir, əks halda paketi özündən sonrakı kompüterə göndərir. Paket halqa ilə tam bir yol
keçdikdən sonra paketi göndərmiş kompüter onu halqadan çıxardır və yeni paketi (əgər
göndərməyə məlumatı varsa) göndərir. Əgər göndərməyə informasiya yoxsa markeri bir
sonrakı kompüter göndərir. Bu tip şəbəkələrdə kompüterlərdən biri həm də monitorinq
funksiyasını həyata keçirir (şəbəkə işə qoşularkən markerin generasiya edilməsi, itən
markerin bərpası və s.).

Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:
• Hər bir kompüter yalnız qonşu kompüterlə birbaşa bağlıdır;

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Komp%C3%BCter
https://az.wikipedia.org/wiki/Saat
https://az.wikipedia.org/wiki/Komp%C3%BCter
https://az.wikipedia.org/wiki/Komp%C3%BCter
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• Hər bir kompüterin məlumat göndərə bilməsi üçün ona müəyyən vaxt verilir.
Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas çatışmayan cəhətləri aşağıdakılardır:
• Hər bir kompüter informasiyanın ötürülməsində iştirak edir. Buna görə də hər hansı bir

kompüterin adapterinin sıradan çıxması şəbəkənin işini pozur;
• Şəbəkə adapteri daima işçi vəziyyətdə olmalıdır.

Ulduzvari topologiya

şəkil 3

Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkələr mərkəzi qovşaq üzərində qurulur. Hər
bir kompüter mərkəzi qovşaq ilə ayrıca xətlə birləşdirilir. Kompüterlər
arasında informasiya mübadiləsi mərkəzi qovşaq vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Mərkəzi qovşaq kimi xab, kommutator və ya xüsusi server kompüteri istifadə oluna bilər.
Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstün cəhətləri kompüterlərarası

mübadilənin sadə olmasıdır. Bu şəbəkələrin çatışmayan cəhəti isə şəbəkənin etibarlılığının
mərkəzi qovşağın etibarlılığından asılı olmasıdır. Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkəyə
nümunə olaraq Ethernet10 BASE-T, 100 BASE-T şəbəkələrini göstərmək olar. Burada 10 və
100 - şəbəkənin sürətini (Mbit/san) göstərir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə müəssisələri, idarələri şəbəkəsiz təsəvvür etmək
qeyri-mümkündür. Və şəbəkənin düzgün qurulması üçün topologiyaların xüsusiyyətlərini,
müsbət və mənfi cəhətlərinin öyrənilməsi vacibdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Şəbəkənin qurulması zamanı hansı topologiyalardan istifadə
olunur və onların üstünlükləri, çatışmazlıqları göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən universitetlərdə, kolleclərdə, orta
məktəblərdə tədris prosesində istifadə oluna bilər.
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Л. Сафаралиева

Различные топологии в создании сетевых технологий

Резюме

Топология — эта теоретическая конструкция, которая графически отражает форму и
структуру локальной сети. Топология определяет требования к оборудованиям, более
удобные способы управления обменом и надежность работы. Выбор топологии сети
пользователем происходит не часто, но тем не менее каждый пользователь должен
знать основные качества, достоинства и недостатки топологий.

L. Safaraliyeva

Different topology in creation of network technologies

Summary

Topology — this theoretical construction which graphically reflects the form and structure
of a local area network. The topology defines requirements to oborudovaniye, more
convenient methods of control of exchange and reliability of operation. The network topology
choice the user occurs not often, but nevertheless each user shall know the main qualities,
merits and demerits of topology.

Redaksiyaya daxil olub: 17.11.2016
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İnformasiya texnologiyalarının orta
məktəb təlim prosesinə tətbiqi
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Açar sözlər: interaktiv lövhə, rasional və irrasional üstlü qüvvət, Lovi Otvet proqramı,
Matlab proqramı

Ключевые слова: интерактивная доска, степени с рациональными и
иррациональными показателями, программа Lovi Otvet, программа Matlab

Key words: Interactive board, degrees with rational and irrational indicators, program
Lovi Otvet, program Matlab

Müasir təhsildə interaktiv lövhələr geniş istifadə edilir. Elektron lövhə dərsin təşkili və
gedişatı prosesində qiymətli alətdir. Bu vizual resurs müəllimlərə yeni mövzunu dəqiq və
aydın izah etməyə imkan yaradır. Mövzu daxilində mövcud sxem və qrafiklərin başa
düşülməsinə və daha sadə izah edilməsinə imkan verir.

Elektron lövhələr özü də sensorlu ekrana malikdir ki, bu ekran vasitəsi ilə hazırlanmış
təqdimatları göstərməklə yanaşı üzərində dəyişiklik etmək və ya hər hansı qeydləri aparmaq
mümkündür. O cümlədən, sensorlu ekranın üzərində interfeysin imkan verdiyi funksiyalardan
da istifadə etmək imkanı var. Elektron lövhələr kompüterə və proyektora qoşulmaqla eyni
zamanda sinifdə texnologiyalara əsaslanmış virtual mühitin yaradılmasına kömək etmiş olur.
Belə ki, vitual sinfin İnternetə qoşulması ilə daha geniş imkanlar yarana bilər.

Elektron interaktiv lövhələrdən istifadənin çoxlu üstünlükləri var.
Əsas ümumi üstünlükləri:
— Bütün yaş həddləri üçün istifadə etmək imkanı;
— Materialların ötürülməsində, elektron resursların aktiv istifadə olunmasında və internet

resurslarından istifadə etmək imkanına malik olması;
— Sinifdə müzakirələrin daha interaktiv və əyani vəsait üzərində edilməsi imkanı;
— Proqram təminatı hesabına dərs prosesini daha maraqlı etməsi;
— Şagirdlərin dərs prosesinə aktiv cəlb edilməsi.
Müəllimlər üçün üstünlükləri:
— Müəllimin sinfin istənilən yerindən dərsi izah etməsi;
— İzahat zamanı elektron resurslar üzərində qeydlər aparması;
— Dərs prosesində edilmiş bütün fəaliyyətləri yadda saxlamaq çap etmək kimi

üstünlükləri ilə müəllimin dərs prosesində vaxt itirməməsinə kömək etməsi;
— Müəllimlər arasında eyni və müxtəlif mövzuları elektron qaydada bölüşmək və

paylaşmaq imkanının yaradılması;
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— Böyük auditoriyada rahat işləmək imkanın verməsi;
— Müəllimlərin tədris prosesinə yeni yanaşmasına motivasiyalarını artır;
— Müəllimin dərsi yaradıcı formada keçməsinə imkan yaratması.
Şagirdlər üçün üstünlükləri:
— Dərsi daha maraqlı edir və motivasiya yaradır;
— Qrup halında işləmək imkanını artrır ki, bu da şagirdlərdə şəxsi və sosial bacarıqların

artmasına imkan yaradır;
— Dərsdə müəllimin əlavə izahının qeyd olunmasına vaxt itirilmir.
Şagird müəllimin bütün qeydlərini elektron formada əldə edə bilər.
— Yeni materialların dinamik və əyani göstərilməsi mövzuda olan ideyanın daha yaxşı

başa düşülməsinə yardım edir;
— Mövcud proqram təminatı ilə tədrisə müxtəlif formada yanaşma eyni zamanda şagird

işində də ehtiyacların uyğun resurslardan istifadə etməklə ödənilməsinə imkan verir;
— Yaradıcı işin keyfiyyətini daha da artırır;
— Elektron interaktiv lövhələrdən istifadə zamanı klaviaturadan istifadəyə ehtiyacın

olmaması;
— Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların tədrisində daha effektiv istifadə imkanlarının

olması.
Azərbaycanda bir çox məktəblərdə elektron lövhələrdən geniş istifadə olunur. Bu əsasən

“2008-2012-ci illərdə Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırlması Dövlət Proqramı”
çərçivəsində həyata keçirilən “Elektron məktəb” layihəsində iştirak edən məktəblər tərəfindən
reallaşdırılır. Hal-hazırda məktəblərdə Smart, Mimio lövhələr, həmçinin Böyük Britaniyanın
“Promethean” şirkəti tərəfindən istehsal olunan “Active Board” elektron lövhələrindən də
istifadə edilir. Müəllimlər bu lövhələr vasitəsilə sinif otaqlarını interaktiv öyrənmə mühitinə
çevirərək özləri üçün real şərait yaratmışlar. Lövhənin əsas üstünlüklərindən biri isə müxtəlif
ölkələrdən olan müəllimlər “Promethean Planet” onlayn icmasına üzv olaraq, bununla da bilik
və bacarıqlarını daha da artıra bilərlər.

Müasir təlim metodlarından istifadə etməklə, onuncu sinifdə “cəbr və analizin başlanğıcı”
fənnindən bir dərsin icmalını verək.

Mövzu: “Rasional və İrrasional üstlü qüvvətlər
Məqsəd: n-ci dərəcədən kök anlayışını başa düşmək, rasional və irrasional üstlü qüvvətin

xassələrindən istifadə etmək, qüvvətin xassələrini misallara tətbiq etmək və hesablamağı
öyrənmək, Lovi Otvet və Matlab proqramında bu misalları həll etmək

Dərsin tipi: Deduktiv
İş forması: Bütün siniflə və qruplarla iş
İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi
Resurslar: Dərslik, iş vərəqləri, kompüter, proyektor

Dərsin gedişi
Motivasiya :
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Şəkildə göstərilənləri şagirdlər bir-bir oxuyur. 5-ci dərəcədən kök altı 1024 bu da
bərabərdir 2–yə, kvadatın sahəsinin, kubun həcminin tapılması bunların hamısı belə imkan
verir ki, şagirdlər tapsın ki, bizim dərsimiz “Rasional və İrrasional üstlü qüvvət”lərdir.

Tədqiqat sualı: Rasional və İrrasional üstlü qüvvət anlayışını necə başa düşmək, qüvvətin
xassələrini misallar üzərində tətbiq etməyi və hesablamağı öyrənmək lazımdır.

Tədqiqatın aparılması: Müəllim sinfi qruplara bölür. Sonra sinfə belə müraciət edir: n-ci
dərəcədən kök nəyə deyilir, hesabi kök nədir? Şagirdlər bu suala cavab verirlər. Sonra 9-cu
sinifdən bir neçə misal oxunur. Bunların hansının mənası var. Şagirdlər bu sualı da
cavablandırırlar. Kökün xassələri sadalanır. Bundan sonra iş vərəqləri qruplara paylanır.

İnformasiya mübadiləsi: Şagirdlər 1 № li iş vərəqlərini alıb Lovi Otvet proqramında
işləməyə başlayırlar. 3 qrupun üçü də Lovi Otvet proqramında işləməyi bacarırlar. Sonra mən
şagirdlərdən rasional və irrasional üstlü qüvvət haqqında anlayışlarını dinləmək istədim.
Şagirdlər rasional üstlü qüvvətlərin xassələrini yazdılar. 2№ li İş vərəqini yazı taxtasında
işlədilər. Nəhayət, mən onlara Lovi Otvet və Matlab proqramında işləmək üçün eyni zamanda
rasional və irrasional üstlü qüvvətin xassələrini misallara tətbiq etmək üçün 3 № li iş vərəqini
payladım. Sonra onlara vaxt təyin etdim.

İnformasiya müzakirəsi: Onlar Lovi Otvet və Matlab proqramında işləmək üçün müxtəlif
vaxt sərf etdilər. Natural ədədlər komandası 2 dəqiqəyə bütün misalları həll etdi.

Tətbiqetmə: Əvvəlcədən işlənmiş slaydlar və tapşırıqlar hamısı bir-bir yerinə yetirilir. 3- iş
vərəqi işlənilir. 1-i yazı taxtasında digər 2-si isə Lovi otvet proqramında işlənilir.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Lovi Otvet proqramında biz 1-ci dəfə idi ki, işləyirdik. Bunun
üçün həm kompüteri yaxşı bilməlisən, həm də ki, rasional və irrasional üstlü qüvvətin
xassələrini.
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Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, müasir dövrdə orta məktəblərdə yeni
təlim metodlarından istifadə etməklə dərsin təşkilinə xüsusi diqqət yetirilir. Ona görə də bu
prosesdə elektron lövhə, prezentasiyalardan istifadə olunması böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik müasir dövrdə orta məktəblərdə dərsin təşkili
zamanı yeni təlim metodlarından, eləcə də audiovizual tədris vasitələrindən istifadə işində
dəyərli tövsiyələr kimi hesab oluna bilər.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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К.Мирзоева
Г.Кулиев

Применение информационных технологий
в процесс учебы средних школ

Резюме

В статье изложено материалы с применением современных методов обучения.
Конкретизируется в теме “Степени с рациональными и иррациональными
показателями” в X классе. Посредством конкретных примеров описываются
особенности этапов интерактивного обучения и работа с группами.

K. Mirzayeva
H.Kuliyev

Application of information technologies in
process of study of secondary schools

Summary

In article it is stated materials with application of modern methods of training. It is
concretized in a theme “Degrees with rational and irrational indicators” in X class. By means
of concrete examples features of stages of interactive training and work with groups are
described.
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Hal hazırda ümümtəhsil məktəblərində fəal təlim metodu ilə təşkil olunana təlim
prosesinin qarşısında çox böyük vəzifələr durur. Elmdə baş verən innovasiyalar dərsin
təşkilinə daha yaradıcı yanaşılmasını tələb edir. Belə şəraitdə şagirdlər müstəqil olaraq
qoyulan məqsədə çatmaq üçün həyata keçirəcəyi təlim məsələlərin həllini həyata keçirmək
üçün şəxsi intellekt səviyyəsinə əsaslanaraq daha da yaradıcı olmaq üçün çalışır. Bu, onların
həm sərbəst olaraq qərar qəbul etməsini təmin edir. Həm də kompyuterdən istifadə edərək
tətbiqi proqramlar vasitəsilə daha yaradıcı şəkildə keçilən mövzuyla bağlı tədris prosesində
aktiv iştirak edərək intellektual səviyyələrini formalaşdırırlar.

Son illər aparılan pedaqoji tədqiqatlar nəticəsində yeni təlim ideyalarının tətbiq
edilməsinin və bu ideyaların təlim prosesinə tətbiq edilməsinin əsasında təlim materiallarının
proqramlaşdırılması prosesinin mümükünlüyü dəqiqləşdirilmişdir. Proqramlaşdırmanın
əsaslarının məktəb kursunda tədrisi imkanları araşdırılaraq fakültətiv kursdan müstəqil
ümümtəhsil fənninə kimi inkişaf etmişdir. Bu baxımdan informatika dərslərinə qoyulan
tələblər də daha da mürəkkəbləşdirilmişdir.

Elm, texnika və iqtisadiyyatın informatlaşması prosesi tədrisin təşkilində ixtisaslaşdırılmış
müəllimlərin orta ümümtəhsil məktəblərinə cəlb olunmasının daha da məqsədəuyğun olması
məsələsini önə çəkir. Belə ki, şagirdlərin məhz informatika dərslərində kompyuter və
multimedia vasitələrinin köməyi ilə, eləcə də internetin imkanlarından da üyni zamanda
yararlanaraq, daha yaradıcı və müstəqil olaraq təlim prosesinə qoşulmasının təmin
edilməsində məsələn, informatika fənni üzrə müəllimlər fasilitator rolunda çıxış edirlər ki, bu
da təlim prosesinin həm daha keyfiyyətli olmasına, həm də şagirdlərin intellektual
imkanlarının inkişafına xidmət edir. Bu baxımdan baxılan mövzu daha da aktualdır.

İnformatika dərslərində şagirdlərin bir sıra tətbiqi proqramlardan müvəffəqiyyətlə istifadə
edə bilməsinin təmin edilməsi üçün öncə onların bu proqramların əsas iş prinsipləri ilə onların
tanış edilməsi və kompyuterdə bu bacarıqlarının formalaşdırılması olduqca vacibdir.Sonra isə
bu bacarıqların vərdiş halına gətirilməsi məqsədi ilə onlara müstəqil olaraq yerinə yetirməli
olduqları tapşırıqlar verilməlidir ki, onlar sərbəst olaraq işləməyə alışsınlar. Bunun üçün təkcə
dərs prosesi deyil, eyni zamanda, dərsdən sonra təşkil edilən məşğələləri də aid etmək olar.
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Əsas məsələ dərs prosesində şagirdlərin intellektual qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasından
ibarətdir. Ona görə də tədris elə qurulmalıdır ki, hər dərsdə şagirdlər daha çox yeni biliklər
qazansınlar və bu biliklərini bilavasitə praktik olaraq möhkəmləndirsinlər. Məsələn, Microsoft
Paint proqramında işləmək bacarıqlarına yiyələnən şagirdlərin daha sonra informatika
dərslərində daha da kteativ olmalarını təmin etmək məqsədilə onlara həndəsi fiqurların
qurulmasına aid məsələlərin həllinin müstəqil olaraq yerinə yetirilməsinin tapşırılması bu
istiqamətdə yerinə yetirilən işlərə bir nümunə ola bilər. Planimetriya kursundən şagirdlərə
məlum olan bir sıra qurma məsələləri vardır ki, həmin məsələlərin həllinin kompyuterdə və
Microsoft Paint proqramında yerinə yetirilməsi ilə bağlı bir sıra tapşırıqların şagirdlərə öncə
bəzi nümunələrlə nümayış etdirilməsindən sonra, artıq sərbəst olaraq, bu tip məsələlərin
həllini şagirdlərə həvalə edilməsi nəticəsində tədrisdə ən mühüm cəhət olan təlim
keyfiyyətinin yüksəldilməsi və şagirdlərin fənnə daha çox maraq göstərməsi kimi mühüm
pedaqoji məsələnin həllinin təmin edilməsi reallaşır.

Bundan əlavə, informatika dərslərində şagirdlərin müstəqil işləmək və bu zaman daha da
kreativ olmaq imkanlarının təmin edilməsi məqsədi ilə onlara Microsoft Power Point tətbiqi
proqramında işləmək bacarıqları mənimsədildikdən sonra artıq onların sərbəst olaraq konkret
mövzu ilə bağlı sərbəst şəkildə bu proqramda işləyərək prezentasiyalar düzəltmək kimi
tapşırıqların yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi də çox məqsədəuyğundur.

Belə ki, bu proqramda prezentasiyalar tərtib edilən zaman effektlərin, animasiayaların,
slaydların təqdimatı ilə bağlı işləmlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı praktik bacarıqların da
yaradıcı şəkildə tətbiq edilməsinin təmin edilməsi baxımından görülən iş çox təqdirəlayiq
hesab olunur. Orta ümumtəhsil məktəblərinin VI-IX siniflərinin informatika dərsləri
kurikkulum standartlarına əsasən hayata keçirildiyinə görə bu strukturun tələblərinə əsasən,
tədris edilən dərslərdə şagirdlərin praktik və yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinin
təmin edilməsi kimi mühüm məsələnin həlli ilə bağlı digər metodiki yanaşmalar da vardır ki,
onlar da mövzular üzrə tədris prosesi tərtib edilərkən məhz şagirdlərin sərbəst və kreativ
şəkildə kompyuterdən istifadə edərək məsələlərin həllinin Turbo Pascal dilinin və eləcə də
son iki ildə daha çox tədris saatına malik olan Pyton proqramı vasitəsilə sadə məsələlərin
gəllinin proqramının qurulması və kompyuterdə onların realizə olunmasının təmin olunması
da bu baxımdan çox məqsədəuyğundur. Adları çəkilən proqramlar vasitəsilə sadə həndəsi
fiqurların çəkilməsini təmin edən proqramların tərtib edilməsi də məhz şagirdlərin intellektual
səviyyələrini yüksəldir. Dərsin bu tip təşkili təlimin keyfiyyətini də yüksəltmiş olur.

VI-IX siniflərdə tədris olunan informatika dərslərində şagirdlərin intellektual
səviyyələrinin yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən tədris məsələlərinin reallaşsırılması
sayəsində şagirdlər informatika dərsində həm fəal iştirak edirlər, həm də daha yaradıcı olmaq
kimi şəxsi intellekt qabiliyyətlərini formalaşdırırlar ki, bu da davamlı olaraq həyata
keçirildikdə artıq vərdişə çevrilir ki, bu da qoyulan məqsədə nail olmaq baxımından çox
əhəmiyyətlidir.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə ibtidai siniflərdə informatika dərslərində şagirdlərin
kompüterlə işləmək bacarıqlarının formalaşdırılması məqsədilə windows əməliyyat sisteminin
standart funksiyası olan Mc Paint proqramında həndəsi fiqurların qurulması ilə bağlı olan
sadə qurma məsələlərinin həllinin öyrədilməsi ilə bağlı metodik yanaşmalar verilmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik informatika dərslərində şagirdlərin intellektual
bacarıqlarının yaradılması üçün dərsin fəal təlim metodu ilə təşkili qaydalarının işlənib
hazırlanmasından ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Şagirdlərin informatika dərslərində maraq dairəsinin



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

225

artırılması, şagirdlərin praktik bacarıqlarının formalaşması, dərsdə fəal iştirak etməsinin təmin
olunması üçün fəal təlim şəraitində dərsin təşkilinin həyata keçirilməsi kimi mühüm pedaqoji
əhəmiyyət kəsb edir.
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Развитие интеллектуальных возможностей
на уроках информатики

Резюме

В данной статье рассмотрены методические подходы к преподавании информатики
в классах общеобразовательных школ. Несколько педагогических инноваций даны в
качестве приемов направленных развитию интеллектуальных возможностей учащихся.

S.Jabrayilzadeh
J.Huseynov

The development of intellectual abilities at lessons

Summary

This article describes the methodological approaches of teaching of computer science in
grades of secondary schools. Heskolko pedagogical innovations are as techniques directed the
development of intellectual capacity of students.
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Günümüzdə informasiyanı istehsal faktoru olaraq dəyərləndirə bilərik. İnformasiya
cəmiyyət üçün imtina edilməz və çox vacib amildir. İnformasiya, yalnız texnologiyalarla emal
olunan anlayış olaraq düşünülməməlidir. O hər hansı bir təşkilatın tərkibində müxtəlif
quruluşlarda mövcud ola bilər.

İnformasiyalar müxtəlif mühitlərdə mövcud ola, ötürülə və emal oluna bilər.
Mütəxəssislərin araşdırmalarına görə informasiya aşağıdakı mühitlərdə mövcud ola bilər:

• Fiziki mühit: kağız, taxta, faks, qutular, şkaflar və s.;
• Elektron mühit: kompüterlər, mobil qurğular, elektron poçt, yaddaş qurğuları (USB

flash, CD/DVD, disket və s.) və s.;
• Sosial mühit: telefon danışıqları, söhbətlər, yemək fasilələri, nəqliyyat vasitələri və s.

sosial fəaliyyət vasitələri;
• Təqdimat platformaları: internet saytları, broşuralar, reklamlar, təqdimatlar, təlimlər,

video və ya digər vizual mühitlər.
İnformasiya ifadə olunma formasından asılı olmayaraq insanlar, canlılar, cansızlar, faktlar,

hadisələr, proseslər və s. haqqında olan məlumat və biliklərdir. Biliklər isə müəyyən faktlar və
onlar arasındakı asılılıqlar şəklində ifadə olunur.

İnformasiya baş vermiş hadisə və ya fakt haqqında məlumat vermək mənasını daşıyır.
Informasiya ətraf mühitin obyektləri və hadisələri, onların parametrləri və xassələri haqqında
xəbərdir. İnformatikada bu xəbərlər verilənlər də adlanır. Ümumiyyətlə, insan informasiyanı
iki yolla ətraf aləmdən duyğu üzvləri vasitə silə və insan beyninin fəaliyyətinin nəticəsi kimi
əqli mühakimələr əsasında alır.

İnformasiya termini mənşəcə latın sözü olub, izahetmə, şərhetmə, məlumatvermə
mənalarını daşıyan «informatio» sözündən yaranmışdır. İnformatikada informasiya ilkin və
təyin olunmamış anlayış kimi qəbul olunur.

İnformasiya haqqında o zaman danışmaq olar ki, qeyri-müəyyənlikdən müəyyənliyə
çevrilir, qeyri-müəyyənliyin üstünə örtük gətirilir, müəyyən məlumat və yaxud xəbər
yaranır.Beləliklə bütün bu deyilənlərdən bir nəticəyə gəlirik ki, informasiya hökmən istənilən
iki təbiət obyekti arasında mövcud olur.Bu obyektlərdən biri informasiyanın mənbəyi, digəri
isə qəbuledicisidir. Yəni informasiya varsa onda iki obyekt arasında mövcuddur və bu
obyektlərin biri informasiyanı verir, digər obyekt isə qəbul etmiş olur. Odur ki,bu anlayışı
genişləndirərək deyirlər ki, informasiya bütün mümkün olan obyektlər,hadisə və proseslər
haqqında məlumatlar külliyatıdır.

İnformasiyanın ən vacib amillərdən birinə çevrildiyi vaxtda onun təhlükəsizliyi də olduqca

mailto:resulzadeaynur@gmail.com
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vacibdir. Çünki informasiya kimi onun təhlükəsizliyi də təşkilatlar, fiziki şəxslər, dövlətlər və
digər subyektlər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

İnformasiya təhlükəsizliyini sadəcə informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi olaraq
dəyərləndirmək düzgün deyil. Çünki informasiya sadəcə sistemlərdə deyil, müxtəlif
mühitlərdə mövcuddur. Buna görə də informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasından bəhs
etdikdə “informasiya” anlayışı yalnız informasiya sistemlərində yerləşən informasiyanı əhatə
etmir.

Kodlaşdırılmanın tarixi. Heredot'un izah etdiklərinə görə köhnə Yunanda şifrəli bir mesaj
göndərmək istəndiyində, kölələrin baş dərisi üzərində mesajlar köçürülməkdə. Əvvəl bir
kölənin başı təraş edilir, daha sonra da əlaqədar mesaj başına kazınır və saçlarının uzanması
beklenilirdi. Bir neçə ay sonra da kölə, hədəfinə doğru yola çıxar və getdiyi yerdə təkrar başı
traş edilərək mesaj oxunurdu. Artıq nə kölələrimiz nə də aylar boyu gözləyəcək zamanımız
var.

Ayrıca bir zərif bir fikir olmayan bu üsul yerinə inkişaf edən zaman içərisində bir çox yeni
üsul kəşf edilmişdir. Məsələn: Roma imperatoru Yuli Sezar generallarından göndərdiyi
ismarıcların oxunmaması üçün üç yana gedin məntiqini istifadə edərək bir şifrələmə üsulu
inkişaf etdirmişdir. Sezar, mesajlarındaki yazılarda, məsələn "A" hərfi yerinə "D", "B" hərfi
yerinə "E" istifadə etməkdə idi. Olduqca sadə və hədəfinə çatan bu üsul o dövrün şərtləri üçün
kafi olmuşdur. İnkişaf edən zaman içərisində dəyişən şifrələmə üsulları bir-birini izləmiş, həll
edilən bir şifrə imperiyaların taleyini dəyişdirmişdir. Məsələn 1587-ci ildə İngilis Kraliçəsini
devirmək üçün adamlarıyla xəbərləşmədə istifadə edilən sadə dəyişdirmə metoddan istifadə
edən Şotlandiya kraliçası, bu səhvini edam edilərək ödəmişdir.

Dünya müharibəsində almanların çözməməsi üçün bir Amerika Telefon və Teleqraf
şirkətindən bir çalışan olan Gilbert Verna tərəfindən hazırlanan "bir dəfəlik bloknot" üsulu,
döyüş ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının mesaj təhlükəsizliyini təmin etmişdir. Bu
sistemdə Şifrələnəcək mətn ASCII kodundaki xarakterlərə çevrilir və bir dəfə şifrəni həll
etmədə istifadə gizli açar, mesajı oxuyan adam tərəfindən məhv edilirdi. Beləcə tək səfərlik
mesajlaşmaları etibarlı bir ünsiyyəti meydana gətirərdi.

Dünya müharibəsində isə filmlərə mövzu olan Enigma maşını Almanların ən güvəndiyi
şifrələmə texnikası idi, ta ki Ruslara əsir düşən bir Alman döyüş gəmisində ələ keçirilən
Enigma maşınının İngilislərə şifrə Qırıcılar tərəfindən həll edilməsi, döyüşün taleyini
dəyişdirmişdir. Almanların bütün xəbərləşməsini dinləyən İngilislər, bu məlumat ilə uzun
müddət Almanların nə edəcəklərini erkəndən öyrənib ona görə taktika hazırlama şansına sahib
olmuşlar.

Kriptoqrafiya(kodlaşdırılma) şifrə elmidir. Müxtəlif ismarıcların, yazıların müəyyən bir
sistemə görə şifrələnməsi, bu ismarıcların təhlükəsiz bir mühitdə alıcıya çatdırılması və
çatdırılmış mesajın deşifresiyle məşğul olur. Günümüzün texnologiyasının baş döndürücü
sürətini nəzərə alaraq, texnologiyanın inkişafı ilə ortaya çıxan təhlükəsizlik məsələsinin
əhəmiyyəti ortaya çıxmaqdadır.

Kriptoqrafiya müəyyən kəslər arası və ya xüsusi dövlət qurumları arasındakı əlaqələrdən,
sistemlərin meydana gəlməsində və işləməsində təhlükəsizlik boşluqlarına qədər hər cür
məsələ ilə əlaqəlidir.

Kriptoqrafiya çox köhnə və rəngli bir keçmişə malikdir. Tarixdən günümüzə bəzi
şifrələmə üsulları bunlardır:

• Sezar şifrələməsi
• Rotor maşını (Enigma)
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• Açıq açarlı şifrələmə
• Data gizləmə texnikaları
• Vigenere şifrələmə metodu
Kriptoqrafiya, söz mənşəyi olaraq Yunanca gizli mənasını verən *kryptós* və yazmaq

mənasını verən *gráphein* sözündən törədilmişdir. Kriptoqrafiya, gizlilik, şəxsiyyət nəzarəti,
bütünlük kimi informasiya təhlükəsizliyi anlayışlarını təmin etmək üçün çalışan riyazi üsullar
məcmusudur. Bu üsullar, bir məlumatın ötürülməsi əsnasında qarşılaşıla bilən aktiv ya da
passiv hücumlarda məlumatı — dolayısıyla məlumat ilə birlikdə məlumatın göndəricisi və
alıcısını da qoruma məqsədi güdərlər. Bir başqa sözlə kriptoqrafiya, oxuna bilər vəziyyətdəki
bir məlumatın istənməyən tərəflər oxumayacaq bir hala salmaq texnikaların hamısı olaraq da
görülə bilər.

Esas sözü ilə bir Kriptoqrafik sistem içərisində istifadə olunan əsas funksiyalardan bəhs
edilir. Bir Kriptoqrafik sistem məlumat təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir araya gətirilmiş
bir çox kiçik üsullar bütövlüyü olaraq görülə bilər. Bu üsullar strukturları etibarı ilə üç ana
qrupa bölünür

• Açarsız şifrələmə
• Gizli açarlı şifrələmə
• Açıq açarlı şifrələmə
İndi məqaləmizdə Vigenere şifrələmə metodundan danışaq. Vigenere şifrələmə metodu

blok şifrələmə metoduna aid edilir.Şifrələnəcək söz açar sözdən asılı olaraq bloklara bölünür.
Şifrələməyə başlamazdan əvvəl İnglis dilinin əlifbası,şifrələnəcək söz və açar söz verilir.

A=1 H=8 O=15 V=22
B=2 I=9 P=16 W=23
C=3 J=10 Q=17 X=24
D=4 K=11 R=18 Y=25
E=5 L=12 S=19 Z=26
F=6 M=13 T=20
G=7 N=14 U=21

1. Əvvəlcə şifrələnəcək söz yazılır və onun aşağısından müvafiq olaraq açar söz yazılır.
Əgər şifrələnəcək söz açar sözdən böyükdürsə bu zaman açar söz təkrarlanır

Şifrələnəcək söz: İNFORMATİKA
Açar söz: OTAQ

İ N F O R M A T İ K A
O T A Q O T A Q O T A

2. Alt-alta yazılmış hərflərin İnglis əlifbasındakı sıra nömrələri toplanır və yeni nömrəyə
uyğun hərf təyin olunur. Əgər toplanan ədədin cəmi 26-dan böyük olarsa bu halda 26-dan
çıxılır və yeni alınmış nömrəyə uyğun hərf təyin olunur:

İ(9)+O(15)=24(X)
N(14)+T(20)=34-26=8(H)
F(6)+A(1)=7(G)
O(15)+Q(17)=32-26=6(F)
R(18)+O(15)=33-26=7(G)
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M(13)+T(20)=33-26=7(G)
A(1)+A(1)=2(B)
T(20)+Q(17)=37-26=11(K)
İ(9)+O(15)=24(X)
K(11)+T(20)=31-26=5(E)
A(1)+A(1)=2(B)
Şifrələnmiş söz=XHGFGGBKXEB
Məqalənin aktuallığı. İnformasiya təhlükəsizliyi müasir dövrün ən böyük

problemlərindəndir. Göndərilən informasiyaların yolda yad insanlar tərəfindən
oxunmamasının qarşını almaq üçün düzgün şifrələnmə üsulundan istifadə edilməlidir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Hansı şifrələmə üsulları varsa onlar və Vigenere şifrələnmə
üsulu ilə informasiyanı necə şifrələmək qaydası mərhələ-mərhələ göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəb, universitet müəllimləri,
magistrantlar və tələbələr habelə şagirdlər yaralana bilər.
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А. Расулзаде

Кодирования информации

Резюме

В настоящее время в мире обработки информации, хранения и передачи технологии
развивается на быстрой скорости. Применение информационных технологий требуют
внимания вопросам информационной безопасности высок. Уничтожение
информациионных ресурсов, нарушение информационной безопасности в результате
их использования или несанкционированного использования невозможности граждан,
социальных групп, что создает серьезные проблемы для компаний и стран, поэтому,
должны быть более осторожными в связи с этим.
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http://www.definecilerkulubu.com/gizli-sembollersayilar-ve-sifreleme-eknikleri/4303-kripto-ve-sifreleme-teknikleri.html
https://www.cs.uri.edu/cryptography/classicalvigenerecryptdemo.htm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kriptoloji
https://www.youtube.com/watch?v=0zVO7aNSUZE
https://www.cs.uri.edu/cryptography/classicalvigenerecryptdemo.htm
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A. Rasulzade

Encoding information

Summary

In today's in the world of information processing, storage and transmission technology is
developing at rapid speed. The application of information technologies require the attention of
information security issues is high. Information resources destruction, violation of
information security as a result of their use or unauthorized use of the impossibility of citizens,
social groups, which creates serious problems for companies and countries, therefore, need to
be more careful in this regard.

Redaksiyaya daxil olub: 11.11.2016
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Əməliyyat sistemi (ƏS) kompüter resurslarını yəni mərkəzi prosessor, əməli və xarici
yaddaş, xarici qurğular, disk, sistem proqramlar və tətbiqi proqramları idarə edən bir
proqramdır. Əməliyyat sistemləri – informasiya emalının idarə olunmasında və eləcədə aparat
sistemlərinin bir-biri ilə və onların istifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. Bir çox
əməliyyat sistemləri vardır. Windows 7 əməliyyat sistemi təqdim edilənə qədər Windows XP
əməliyyat sistemi cox geniş yayılmış və populyar olmuşdur.

Windows 7 əməliyyat sistemi yaradılarkən bundan əvvəlkilərin təkcə buraxılan səhvlərini
aradan qaldırılmamış, həm də sistem tamamilə yenilənmiş və yeni funksiyalar yaradılmış və
müstəqil əməliyyat sistemidir. Windows 7 əməliyyat sistemində ilk dəfə olaraq multisensor
texnologiyası istifadəçilərə təqdim olunur. Windows 7 əməliyyat sisteminin bütün populyar
proqramları da sensor idarəetmə ilə dəstəklənir. Məsələn, sensor ekranda, Paint proqramında
barmaqla şəkil də çəkmək olur.

Windows 7 əməliyyat sisteminin əsasında yaradılmış Microsoft Office 2010 paketinə
daxil edilmiş Microsoft Word 2010 proqramı fərdi kompüter istifadəçiləri, eləcədə idarə və
müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müxtəlif çap və elektron mətn sənədlərini (hesabatlar,
məktublar, biznes-planlar və s.) yüksək peşəkarlıqla hazırlaşmağa imkan verən çox güclü və
mükəmməl bir mətn prosessorudur.

Microsoft Word 2010 son zamanlar ən geniş yayılmış mətn prosessurudur. Bu prosessor
onun əvvəlki versiyaları ilə müqayisədə çoxsayli yeni imkanlarla zənginləşdirilərək və daha
universal bir sistemə çevrilmişdir.

Kompüter istifadəçisini əlverişli iş şəraiti ilə təmin edən Microsoft Word 2010
proqramının pəncərə elementləri, hətta təzəcə bu tətbiqi sistemlə tanış olmağa başlayanların
rahatlıqla işləməsinə imkan verir. Microsoft Word 2010 mətn prosessoru əvvəlki
versiyalarından fərqli olaraq daha universal və mətn sənədlərinin hazırlanmasında istifadəçilər
üçün daha geniş imkan verən universal bir proqram kompleksidir.

mailto:cingiz55@rambler.ru
mailto:mahluqa.f@mail.ru
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Microsoft Word 2010 mətn prosessorunu yükləmək üçün movcud olan 4 müxtəlif üsullar
var.

1.Windows 7 əməliyyat sisteminin Start (Пуск /Başlat) menyusundan All Programs (Все
программы/Bütün proqramlar) Microsoft Office (Microsoft Office/ Microsoft Word 2010)
Microsoft Word 2010 əmri icra olunur.

2.Taskbar (Панель задач/Tapşırıq paneli) panelində Microsoft Word 2010 proqramına
uyğun düymə kliklənir.

3.Desktop (Рабочий стол/İş masası)-da Microsoft Word 2010 prosessorunun qısayol
piktoqramı və ya MS Word sənədlərindən biri üzərində mausun sol düyməsi ikiqat kliklənir.

4.Disk və ya qovluq açılır və Microsoft Word 2010 sənədlərinin biri üzərində mausun sol
düyməsi ikiqat kliklənir. Bu halda həmin sənədin açılması ilə prosessor yüklənir.

Baxdığımız bu 4 halların hamısında Microsoft Word 2010 proqramının pəncərəsi açılır.
Microsoft Office paketinin əvvəlki versiyalarından fərqləndirən başlıca xüsusiyyət yeni

istifadəçi interfeysi Ribbon (Лента/Lent) tətbiq olunmasıdır. Lent interfeysi Word mətn
prosessorunun əvvəlki versiyalarında olan menyu paneli və alətlər paneli vasitələrinin
funksiyasını yerinə yetirməyə imkan verən daha optimal və yığcam interfeysdir.

Microsoft Word 2010 mətn prosessoru Microsoft Word 2003 mətn prosessorundan fərqli
olaraq Ribbon (Лента/Lent) tətbiq olunmasıdır. Lent interfeysinin tabı əmrlərdən və
kateqoriyalardan ibarətdir.

Ribbon (Лента/Lent) interfeysi File (Файл/Fayl), Home (Главная/Ev), Menyu
(Меню/Menyu), İnsert (Вставка/Əlavə et), Page Layout (Разметка страницы/Səhifə düzəni),
Rferences (Ссылки/İstinadlar), Mailings (Рассылки/Göndərişlər), Riviev
(Рецензирование/İcmal) və View(Вид/ Görünüş) tablarından ibarətdir. Bu tablar da hər bir
istifadəçinin rahat işləməsinə şərait yaradır. Ona görə ki, verilənlərin daxıl edilməsi və emalı
zamanı aparılacaq əməliyyatların əmrləri aydın şəkildə Microsoft Word 2010 mətn prosessoru
pəncərəsində yerləşdirilmışdir.

Microsoft Word 2010 prosessorunun File (Файл/Fayl) tabı dizayn və funksoinal
baxımından yeniləşdirilmişdir. Microsoft Office proqramlarının proqram interfeysinə uyğun
olaraq bu taba File menyusu da deyilir.File (Файл/Fayl) tabı əmrlərdən və kateqoriyalardan
ibarətdir. Burada Save (Сохранит/Saxla) Save as (Сохранит как/Fərqli saxla), Open
(Открыт/Aç), Close (Закрыт/Bağla), Options (Параметры/Seçimlər) və Exit (Выход/
Çıxışlar) tabın əmrləri, Info (Сведения/Məlumat), Recent (Последние/Son istifadə faylları),
New (Создат / Yeni), Print (Печат/Çap et), Save & Send (Сохранит и отправит/ Saxla və
göndər), Help (Справка/ Kömək) isə tabın kateqoriyaları adlanır.

Microsoft Word 2010 prosessorunun əməli yaddaşa yüklənməsi zamanı proqram
pəncərəsində ilk açılan Home (Главная/ Ev) tabıdır. Lent (Lenta / Ribbon) menyu sətri və alət
panelləri vasitələrinin funksiyalarını yerinə yeirməyə imkan verən daha optimal və yığcam
interfeysdir.

Lent (Лента/ Ribbon) tab-vərəqlərdən ibarətdir. Tab vərəqlərin adları Lentin üzərində
yerləşir və demək olar ki, menyu sətrini əvəz edir. Hər bir tab vərəqə müəyyən sinif
məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulmuş alətlər qrupuna malikdir.

Lentin bu tabı demək olar ki, mətnlərin formatlaşdırılması, səhifə mövqeyinin
tənzimlənməsi, üslubun dəyişdirilməsi və redaktəsi üçün ən əsas düymələri Clipboard (Буфер
овмена/Mübadilə buferi), Font (Шрифт/ Şrift), Paragraf (Абзац/Abzas), Styles
(Стили/Üslublar, Editing (Редактирование/Redaktı) lent qruplarının tərkibində saxlayır.

Microsoft Word 2010 mətn prosessorunda Ribbon (Лента/Lent ) interfeysinin Menyu tabı
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demək olar ki, Microsoft Word 2003-ün menyu sətrini əhatə edir .
Microsoft Word 2010 mətn prosessoru ilə işləyərkən sənədlərin redaktəsi prosesində

çox tez-tez müxtəlif mətn elementlərinin və ya obyektlərin redaktə olunan mətnə
yerləşdirilməsi lazım gəlir. Buna görə də sənədə səhifələr, cədvəllər, şəkillər, səhifə nömrələri,
sərlövhələr, tarix və zaman, fayl və obyektlər, hiper əlaqələr və s. yerləşdirmək üçün Lent
interfeysinin İnsert (Вставка/Əlavə et) tabının əmrlərindən istifadə edilir. İnsert
(Вставка/Əlavə et) tabı açılarkən onun tərkibi aşağıda göstərilən lent qruplarından ibarətdir.
Pages (Страницы/Səhifələr), Tables (Таблицы/Cədvəllər), Illutrations (Иллюстрации/
Şəkillər), Links (Ссылки / Əlaqələr), Header & Footer (Колонтитулы/Yuxarı və aşağı
sərlövhələr), Text (Текст/Mətn), Symbols (Символы/Simvol)

Sənədlə bağlı ən vacib məqamlarından biri səhifə düzəni ilə işləməkdir. Buna görə də
Ribbon (Лента/Lent) interfeysinin Page Layout (Разметка страницы/ Səhifə düzəni), tabı
Theman (Темы/Mövzular), Page Setup (Параметры сраницы/Səhifə parametrləri) Page
Background (Фон станицы/Səhifənin arxa planı), Paragraf (Абзац/Abzas), Arrenge
(Упорядочит /Nizamla) əmrlərindən ibarətdir.

Microsoft Word 2010 mətn prosessorunda istinadlarla bağlı əməliyyatları Ribbon
(Лента/Lent) interfeysinin Rferences (Ссылки/ İstinadlar), tabının lent qruplarındakı aşağıda
göstərilən əmrləri vasitəsilə həyata keçirmək olar. Table of Contents (Оглавление/
Mündəricat), Footnotes (Сноски/İstinadlar), Citations & Bibliogqraphy (Ссылки и списки
литературы/ İstinadlar və biblioqrafiya), Captions (Названия/Başlıqlar), Index
(Предметный уазатель/ Mövzu göstəricisi), Table Authoorities (Таблица ссылок/
Səlahiyyətlər cədvəli)

Word mətn prosessorunun əvvəlki versiyalarında olduğu kimi Microsoft Word 2010
proqramında da müxtəlif ünvanlara göndərilməsi nəzərdə tutulan eyni tipli sənədlərin
hazırlanması üçün əlverişli vasitələr var. Word prosessorunu belə sənədlərin hazırlanması
zamanı Word-sənəd mətnlərinə avtomatik olaraq ünvanlanır, adlar, telefon nömrələri və s.
informasiya birləşdirməyə imkan verir. Bunun üçün lentin(Mallings /Рассылки/Göndətişlər)
tabının lent qrupuna daxil olan uyğun əmrlərdən istifadə edilir

Microsoft Word 2010 mətn prosessoru bir neçe əməliyyatlarla yanaşı istifadəçilərə bir sıra
xüsusi xidmət omkanları da yaradır. Bu xidmətlər Ribbon (Лента/Lent) interfeysinin Riviev
(Рецензирование/İcmal) tabı aşağıdakı və aşağıdakı lent qruplarından ibarətdir. Proofing
(Правописание/Yazı), Language(Язык/Dil), Comments (Приечание/Şərhlər) Trecking
(Запись исправлений/İzləmə), Changes(Изменения/ Dəyişiliklər), Compare (Сравнение
/Müqayisə et), Protect (Зашита/Qoru) göstərilən əmrlər vasitəsilə istifadəçilərə xidmət
imkanları verir.

Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda insanın fəaliyyətinin bütüm sahələrinin
informatlaşdırılması həyata keçirilir. Bu səbəbdən Microsoft Word 2010 proqramı ilə iş
prinsiplərinə yiyələnmək aktual problemlərdən biridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Microsoft Word 2010 proqramı ilə iş prinsiplərini açıqlayır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən materiallardan

informatika müəllimləri və bu sahədə tədqiqat aparan şəxslər istifadə edə bilər.
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Принципы работы на Microsoft Word 2010 в
операционной системе Windows 7

Резюме

В статье рассматриваются принципы работы на Microsoft Word 2010 в
операционной системе Windows 7. Даются некоторые практические указания для
работы с программой Microsoft Word 2010.

Ch. Hamzayev
M. Huseynova

Windows in 7 Operation Systems.
MICROSOFT principles of work with Word 2010 programs

Summary

Windows MICROSOFT is looked through principles of work with Word 2010 programs
in the article in 7 Operation Systems. MICROSOFT is given some practical instructions the
persons which want to work with Word 2010 programs.
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Bilirik ki, dünyada neftdən sonra ən gəlirli sahə informasiya texnologiyalarından, xüsusilə
də proqramlaşdırmadan gələn gəlirlərdir. Demək olar ki, neftin qiyməti dünya bazarında
ucuzlaşdıqdan sonra proqramlaşdırmadan əldə edilən gəlirlər artıq neft gəlirlərini üstələyibdir.
İşçi qüvvəsi çox olan və iqtisadiyyatında yüksəliş əldə etmək istəyən ölkələr proqramlaşdırma
ilə daha çox məşğul olurlar. Bizim ölkəmizdə bu sahəyə istiqamət olsa da bu kifayət qədər
inkişaf etməmişdir. Ona görə də bu sahəni inkişaf etdirmək üçün orta məktəblərin aşağı
siniflərdən başlayaraq maariflənmə aparılmalı və bu sahənin əhəmiyyətli olması şagirdlərə
inandırılmalıdır.

Məlumdur ki, proqramlaşdırma 6-cı siniflərdən başlayaraq öyrədilməyə başlayır. 6-cı
siniflərdə Alploqo dilində sadə əməliyyatlar öyrədilir. VII sinifdə isə dördüncü tədris
vahidində cəmi 6 saat olmaqla proqramlaşdırmaya yer ayrılmışdır. Fikrimizcə, bu çox az
vaxtdır. Digər tədris vahidlərindən fərqli olaraq proqramlaşdırmaya daha çox vaxt sərf
edilməli idi. Həm də mövzuların dərslikdəki əlaqəsində bir-birini tamamlamayan materiallar
vardır. Təcrübə göstərir ki, şagirdlər alt proqram anlayışını başa düşmürlər, onun
öyrənilməsinə lazımi metodik göstəriş də verilməmişdir. Bunları nəzərə alıb VII sinifdə bir
dərsin tədrisində bəzi mülahizələr və təkliflərimi bölüşmək istəyirəm.

Bu sinifdə proqramlaşdırmaya həsr olunmuş 3-cü dərs məhz alt proqram adlanır.
Proqramda ardıcıl yazılan və təkrarlanan komandaları yığcam yazmaq üçün LOGO dilində
təkrarla dövr komandası nəzərdə tutulub. LOGO dilində proqram kodunu daha strukturlu,
anlaşıqlı, aydın etmək üçün altproqramlardan istifadə olunur.

Yaxşı olar ki, əvvəlcə altproqram anlayışından istifadə etməyə aid misallar verilsin və
əlavə olaraq onların həlli izah edilsin. Şagirdlərə izah edilir ki, prinsipcə, altproqramdan əsas
proqramda istifadə etməmək də olar. Sadəcə, bu zaman, böyük proqram kodu alınacaq. Başqa
tərəfdən də, proqramda səhvlər olan zaman uzun kodu araşdırmaq daha çox vaxt tələb edəcək.
Altproqramlar əsas proqram kodunun istənilən yerindən və istənilən vaxt çağırıla bilər.
Altproqramlardan istifadə etməklə proqramı aydın və səliqəli yazmaq olur.

Sonra onlara izah edilir ki, belə proqramların dürüst strukturu olur. Şagirdlər
altproqramlardan istifadə edərək səliqəli, strukturlu və anlaşıqlı proqramlar yazmağı
öyrənsələr, gələcəkdə proqramlaşdırmada onlara çox kömək edəcəkdir.

Müəllim dərsin əvvəlində şagirdlərin diqqətini dərslikdə verilmiş şəkillərə cəlb etməklə
yanaşı, qoyulmuş suallarla onlara müraciət edə bilər. Şagirdlərdən, yəqin ki, tetris oyunu ilə
tanış olanlar var. Bu fiqurları qrafik redaktorda necə çəkmək mümkün olduğu barədə sualı
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verməklə şagirdlərə eyni bir əməliyyatın çoxlu sayda təkrarlanmasını xatırlatmaq əhəmiyyətli
olardı.

Şagirdlərin diqqətini fiqurların müəyyən hərflərə oxşadığına yönəltmək yaxşı olardı.
Sonra izah edilir ki, şəkildə göstərilmiş fiqurlar O, I, S, J, T hərflərinə oxşayır və ona görə də
elə nömrələnmişdir (Şəkil 1).

Şəkil 1.
Göründüyü kimi, şəkildə damalardan düzəlmiş şəkillər hərfləri az ifadə edir. Şagirdlər

bilirlər ki, o hərfinin orta hissəsində boşluq, T hərfinin aşağı hissəsinin uzunluğu və s. burada
tam ifadə olunmamışdır. Bunun üçün O hərfinin orta hissəsini bir boş dama ilə T hərfinin
aşağı hissəsini daha bir artıq dama qoymaqla oxşatmaq olar. Bundan əlavə damalardan çox
istifadə etməklə təkrar dama qurmaq proqramının hər bir hərf formalaşmasında dəfələrlə
istifadəsini şagirdlərə nümayiş etdirmək olar. Digər hərfləri də belə çoxsaylı damalarla təsvir
etmək daha yaxşı olardı.

Dərsin fəaliyyət mərhələsində də təqdimat şagirdlər tərəfindən çətin başa düşüləndir (Şəkil 2):

Şəkil 2.

Gördüyünüz kimi, başlanğıcda verilmiş fiqurlar bərabər sayda eyniölçülü kvadratlardan
təşkil olunub. Ona görə şagirdlərə mahiyyəti izah etmək lazımdır ki, həmin fiqurları qrafik
redaktorda eyni asanlıqla çəkmək olar: sadəcə, bir kvadratı çəkib, sonra isə onu çoxaldaraq
tələb olunan mövqeyə yerləşdirmək lazımdır. Ancaq O, S, J, T fiqurlarını ALPLogo
mühitində çəkməyə cəhd etsəniz, onların proqramlarının I fiqurunun proqramı qədər sadə
olmayacağını görəcəksiniz. Bunun səbəbi ardıcıl çəkilən kvadratların başlanğıc mövqeləri
arasında qanunauyğunluğun olmamasıdır. Ona görə də bu məsələnin bir dövr daxilində həlli
çətinlik yaradır. İndi öyrənəcəyiniz yanaşma isə bu problemi asan yolla həll edir.

Bəzən proqramda müəyyən komandalar ardıcıllığını proqramın müxtəlif yerlərində
istifadə etmək lazım gəlir. Proqramlaşdırmada bu zərurət altproqramlar vasitəsilə həll olunur.
Adından da göründüyü kimi, altproqram adi proqramın daxilində yerləşir.
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Bundan sonra şagirdlərə aşağıdakı izahatı vermək olar:
Bir proqramda bir neçə, hətta onlarla, yüzlərlə altproqram ola bilər. Hər bir altproqramın

öz adı olur və ona həmin adla müraciət olunur. Proqramlaşdırmada buna altproqramın
çağırılması deyilir. Proqramda adı çəkilən, yəni çağırılan altproqram dərhal icra olunur.
Altproqramın icrası sona çatan kimi əsas proqramın işi bilavasitə altproqramın çağırıldığı
yerdən sonra gələn komandadan davam etdirilir. Bir altproqramı istənilən qədər çağırmaq olar.

ALPLogo mühitində altproqram açar sözü ilə başlayır və ondan sonra altproqramın adı
yazılır. Addan sonra açılan və bağlanan mötərizələr

Altproqramları əsas proqramın sonunda yerləşdirmək məqsədəuyğundur.
Beləliklə proqram sətirləri ardıcıl yazılır, onların icra mexanizmi göstərilir.
Ilkin vəziyyət
sil
kvadrat
qələmi qaldır
sola 90
irəli 40
sağa 90
kvadrat()
geri 40
kvadrat()
qələmi qaldır
sola 90
irəli 40
sağa 90
kvadrat()
altproqram kvadrat ()
[ qələmi endir təkrarla 4 [irəli 40 sağa 90]
Bu nümunədə proqramın sonunda yerləşən və kvadrat adlandırılmış altproqram

(altproqram kvadrat), sadəcə, Bağanın durduğu mövqedən başlayaraq kvadra çəkir. Proqramın
mətnində bu altproqrama 4 dəfə müraciət olunmuşdur.

Beləliklə şagirdlərə əyani şəkildə göstərilir ki, altproqramlardan istifadə olunması həm
proqramın yazılması vaxtını qısaldır, həm proqram kodunun həcmini azaldır, həm də
proqramın strukturunu daha anlaşıqlı edir. Eyni zamanda bu yanaşma proqramın yazılışında
səhvlərin sayının azalmasına da təsir göstərir.

Araşdıraq öyrənək mərhələsində aşağıdakı verilmiş proqram fraqmentlərindən bir deyil,
bir necəsini tapşırmaq olar:

Aşağıdakı proqramı ALPLogo mühitində yazıb icra edin. Nəticədə nə alındı? Altproqramı
necə adlandırmaq olardı? O, neçə dəfə çağırılır?

Ilkin vəziyyət
sil
get 100, 150
cizgi()
get 600, 150
cizgi()
get 100, 400
cizgi()
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get 600, 400
cizgi()
alt proqram cizgi ()
[ qələmin rəngi 4
qələmin eni 120
qələmi endir
təkrarla 36 [irəli 10 sağa 10]
qələmi qaldır]
Altproqramlardan istifadə olunması həm proqramın yazılması vaxtını qısaldır, həm

proqram kodunun həcmini azaldır, həm də proqramın strukturunu daha anlaşıqlı edir. Eyni
zamanda bu yanaşma proqramın yazılışında səhvlərin sayının azalmasına da təsir göstərir.

Öyrəndiklərinizi yoxlayın mərhələsində tapşırıqların xarakterini dəyişmək olar. Damaların
əvəzinə, bərabərtərəfli üçbuçaqdan istifadə etməklə bu xarakterli proqramların qurulması
tapşırıqlarının verilməsi şagirdləri düşündürməyə sövq edəcəkdir.

Öyrədilənlərin şifahi və yazılı suallarla və qiymətləndirmə aparmaqla dərsi
yekunlaşdırmaq olar.

Məqalənin aktuallığı. Proqramlaşdırma müasir dövrün ən əhəmiyyətli sahələrindən
biridir. Ona görə də bu sahəni inkişaf etdirmək üçün orta məktəblərin aşağı siniflərdən
başlayaraq maariflənmə aparılmalıdır. LOGO dili vasitəsilə kiçikyaşlı məktəblilər
proqramlaşdırma konsepsiyasının əsaslarını öyrənir, onlarda düşüncə və məsələ həlli
vərdişləri inkişaf etdirilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. VII sinifdə bu dərsin tədrisində bəzi mülahizələr və təkliflərimi
bölüşmüşəm. LOGO proqramlaşdırma dilinin tədrisini necə daha anlaşıqlı etmək yolları
mərhələ-mərhələ göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəb, universitet müəllimləri,
magistrantlar, tələbələr və şagirdlər yararlana bilər.
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Г. Мехралиева

Из опыты преподоваиии информатики в Vll классе

Резюме

В информационном курсе седьмого класса в статье дается образец обучения и
требования по вопросу програмировании курриклума. В одном из вариантов тема
учебного единства прошедший экспримент был объяснен и обоснован значение и
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уровня програмировании процесса учебы.
Q. Mexraliyeva

The practice of teaching Informatics in the 7th grade

Summary

İn article, an example related to issues of teaching programming in the course of
information science at seventh form with curriculum demand has been given. The stages of
lessons have been explained and the importance of programming has been substantiated in
practiced variant of one subject of this training unit.

Redaksiyaya təqdim olunub: 17.11.2016
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Humanitar elmlərdə, xüsusilə fəlsəfə və etikada “məsuliyyət problemi” onun
“deontologiya” adlanan sahəsində öyrənilsə də, indi “məsuliyyət etikası” qlobal siyasət,
beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq nəzəriyyələrində də fəal anlayışlardan sayılır.
Yunan mənşəli “deontologiya” – borc, məsuliyyət anlamlarını daşıyan etik təlimdir. İmmanuil
Kantın dünya fəlsəfi və siyasi fikir tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb edən etik fəlsəfəsi və
“ümumi əxlaq nəzəriyyəsi mahiyyətcə deontoloji xarakterlidir” [6, 137]. İ.Kantın əsasını
qoyduğu deontoloji təlimə görə, “insan zəkası bəşəriyyətin dünya miqyasında daha optimal
təşkilatlanması üçün də məsuliyyət daşıyır” [1, 242]. İ. Kantın qlobal rasionalizmini əks
etdirən deontologiya əxlaqi və siyasi fəaliyyətin məhz məsuliyyət-yönlü vəhdəti, daha dəqiq
desək, rasional əxlaqi ideyanın siyasi praktikada nəticəli təzahürü üzərində düşünür. İ. Kant
deyirdi: “Bu dünyada insanı ehtizaza gətirən iki tükənməz mənbə var: başımızın üzərindəki
ulduzlu göy və daxilimizdəki əxlaq qanunu” [11, 113]. Deməli, insanın mahiyyətini əks
etdirən əxlaq onun bütün həyatının, eləcə də, siyasi fəaliyyətinin substansiyasıdır. Bu
fəaliyyətin miqyası dövlətlərarası münasibətlərin geniş sferasına keçdikcə, subyekt (insan,
dövlət, cəmiyyət) əxlaqının siyasi çəkisi və məsuliyyət dərəcəsi də artır. İ. Kantın beynəlxalq
münasibətlər probleminə deontoloji yanaşması bu gün qlobal siyasətdə o tendensiyanın ideya-
nəzəri təməli hesab olunur ki, burada siyasi fəaliyyət sahələri əxlaqi məsuliyyətdən kənarda
təsəvvür edilmir.

Klassik alman fəlsəfəsinin digər böyük nümayəndəsi G.V.F. Hegel də insanın “əxlaqi
məsuliyyətini” onun daxili mənəviyyatı ilə bağlayır. “Təbiətdən azad olmaq” iradəsi ilə öz
azadlığını həm də sosial-siyasi həyatın bütün sferalarında gerçəkləşdirmək qüdrətində olan
insan öz “əxlaqi borcunu” [2, s.403] müdrik seçiminin nəticəsi olaraq yerinə yetirir. Filosof
yazır: “Əxlaqlı şəxsiyyət, daha doğrusu, substansial həyatın təcəssümü olan subyektivlik –
xeyirxahlığın özüdür” [3, c.3. 340]. G.V.F. Hegelin fikrincə, “əxlaqi substansiya” təbii-fərdi
təzahüründə ailədə, insanlararası münasibətlər şəklində – vətəndaş cəmiyyətində, özünü dərk
edən, orqanik gerçəkliyədək inkişaf edən substansiya kimi, dövlət quruluşunda mövcud olur
[3, c.3, s.341]. Dini mənəviyyatla birlikdə, “əxlaqiliyi dövlətin təminatı” hesab edən Hegel bu
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keyfiyyətin beynəlxalq münasibətlərdə də vacib şərt olduğunu, burada “hüquqdan və
əxlaqdan kənar” vəziyyətin qanunsuzluqla nəticələndiyini göstərərək, “vətəndaş cəmiyyətində
əxlaqiliyin yüksəlişinə” etimad yaradır [3, c. 3, 365, 375-376, 381 ].

Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər məsələsinə deontoloji aspektdən yanaşma
ənənəsi XX əsrdə də inkişaf etdirilmişdir. Siyasi deontologiya nəzəriyyəçiləri – Alan Qevirt,
Henri Şu, Alan Donaqan, Terri Nardin, Onora O’Neyl, Marşall Kohen beynəlxalq
münasibətlərin deontoloji problemləri üzrə özünəməxsus konsepsiyalarla çıxış etmişlər.

Qlobal siyasi sistemin və beynəlxalq münasibətlərin daha effektli və humanist-demokratik
əsaslarda qurulmasına ehtiyac olduğu müasir dövrümüzdə də məsuliyyət problemi qabarıq
şəkildə diqqət mərkəzinə gəlir. Qlobal siyasətin əsas nəzəriyyələri (realizm, idealizm,
liberalizm, konstruktivizm, feminizm, normativizm və s.) və onların inteqral və diferensial
konfiqurasiyalarındakı mövqeləri bu problem ətrafında da geniş polemikanın tərəf-müqabili
olurlar. Qlobal siyasətdə milli və paritet maraqlar dilemmasına bu dəfə etik-siyasi məsuliyyət
paradiqmasından baxılır, problem daha çox “milli maraqlar və əxlaqi məsuliyyət”
müstəvisində qoyulur.

Siyasi realizmin patriarxı Hans Morqentau “məsuliyyət etikasını” — “intuisiya vergisi”
səviyyəsində görür və belə hesab edir ki, “siyasətdə mötədillik əxlaqi mühakimənin
mötədilliyinə refleksiyada uğursuzluğa düçar ola bilər” [19, 11-12]. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının görkəmli siyasi xadimi Henri Kissincer də dövlətin beynəlxalq siyasətdə
məsuliyyəti məsələsinə toxunarkən bu arqumentdən çıxış edir ki, “milli dövlətin rəqabətdə öz
diriliyini qoruyub saxlaması onun ilk və son məsuliyyətidir. Bu, güzəştə gedilə və riskə
qoyula bilməz [12, 204]. Əks mövqeyin tərəfdarı Kennet Tompson isə düşünür ki, “milli
dövlət beynəlxalq münasibətlərin həm körpə-problemi, həm də əsl əxlaqi konsensusun ən
yüksək effektli ifadəsidir” [24, 54], buna görə də onun üzərinə beynəlxalq siyasətdə yüksək
əxlaqi məsuliyyətlə hərəkət etmək missiyası düşür. Milli humanitar siyasətin qlobal humanitar
siyasətə transformasiyası da suveren dövlətin beynəlxalq humanitar qanunlara hansı
məsuliyyətlə əməl etməsi prosesində baş verir.

Beynəlxalq siyasət həm də qlobal iqtisadiyyatın hansı maraqlar çərçivəsində nizamlanması
ilə qurulur. İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Milton Fridman qlobal biznes
rəqabətinin yalnız “mənfəət aspektini” qiymətləndirir. Onun praqmatik arqumenti bundan
ibarətdir ki, iqtisadi subyektlərin “yeganə sosial məsuliyyəti bircə öz gəlirlərini artırmaqdan
ibarətdir” [7, 492-496]. Lakin burada birtərəfli üstünlüyün əldə edilməsi qlobal işgüzar
mühiti, təbii ki, deformasiyaya uğradır. Buna görə də M. Fridmanla diskussiyaya girən Con
Makey yalnız “mənfəət məqsədlərinə” hesablanan iqtisadiyyatın sosial-siyasi məsuliyyət
baxımından düzgün seçim olmadığını və onun son nəticədə qlobal iqtisadi balansı pozduğunu
əsaslandırır [14, 496-501].

Utilitarianizm (mənfəətçilik) siyasətini artıq arxaik baxışların sistemi olaraq tənqid edən
Onora O’neylin deontoloji konsepsiyası qlobal insan hüquqlarının fundamental əsaslarına
söykənir: “O zaman ki, biz hüquqlar haqqında dürüst mövqe tutmağa çalışırıq, onda həmişə
məsuliyyət və öhdəliklər haqqında danışmalı oluruq” [21, 150]. Hüquqlar insanları
bərabərləşdirir, əgər belədirsə, onda onların yer üzünün nemətlərini bərabər yaratdıqları kimi,
bərabər faydalanmağa da haqqı var. Buna görə də beynəlxalq birliyin düşüncəsində və qlobal
siyasətin strategiyasında fundamental insan hüquqları yalnız deklarativ xarakter daşımamalı,
“rifah hüquqları” – ümumdünya rifahının əldə edilməsi anlamına gəlməlidir.

Qeyd edək ki, Onora O’neylin bu məqaləsinin çap olunduğu fundamental toplu bütünlüklə
“qlobal məsuliyyət” probleminə, daha doğrusu, qlobal sistemdə siyasi məsuliyyətin dərki



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

242

məsələlərinə həsr edilmişdir.
Samuel Şefler aydınlaşdırmağa çalışır: Normativ məsuliyyət qloballaşma epoxasında

hansı ənənəvi dəyərləri özündə saxlamalı, hansı yeni keyfiyyətlərə yiyələnməlidir, insan
fəaliyyətinin qlobal miqyası və istiqamətlərində onun “fərdi məsuliyyətinin” xarakteri necə
olur və necə dəyişir [23, 291-311].

Devid Miller özünün “əlaqə nəzəriyyəsində” dörd prinsip irəli sürür: “səbəb məsuliyyəti,
əxlaqi məsuliyyət, tutum və qlobal birliyin əlaqəliliyi” [17, 453-471]. Tədqiqatçının fikrincə,
bu prinsiplər qlobal fəaliyyətdə düzgün tədbirlərin məsuliyyətlə həyata keçirilməsini
proqramlaşdırmağa, qlobal böhran və məhrumiyyətlərin qarşısını almağa kömək edir.

Dünya birliyində xalqların və dövlətlərin yaxınlaşmasından yaranan monolitliyin və
orqanikliyin dərk edilməsi planetmiqyaslı humanitar məsuliyyətin fərdi və meqasosial
ölçülərinin sintezini yaradır. Universal humanitar məsuliyyət “qlobal kasıblığı” bütövlükdə
bəşəriyyətin ümumi problemi səviyyəsində gündəmə gətirir. Beynəlxalq həyatda ayrı-ayrı
cəmiyyətlər özlərinin “məsuliyyət yükü” [22, 431-446] ilə bir-birinə bağlanır və onlar
dünyanın zəngin parçası ilə kasıb parçasının bir yerdə yaşamasının əxlaqi və siyasi cəhətdən
normal olmadığını getdikcə daha aydın dərk edirlər. Daim müxtəlif mənşəli böhranlara səbəb
olan bu ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması üçün Con Roulz “Xalqlar qanunu” (“The Law of
Peoples”) əsərində “bərabər paylaşımlı qlobal ədalət” konsepsiyasını irəli sürür.

Humanitar məsuliyyət qlobal sistemin bütün səviyyələri arasındakı fəaliyyətlərin dialektik
bağlılığını mənəvi əsaslarla təmin edir. Buradakı milli, regional, transmilli səviyyələrdə, eyni
zamanda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Avropa İttifaqı səviyyələrində “məsuliyyət
koordinasiyasının” necə qurulması vəziyyətini öyrənən S. Makleod və D. Leuis belə bir
nəticəyə gəlirlər ki, “beynəlxalq, regional və milli aktorların, hökumət və qeyri-hökumət
təşkilatlarının məsuliyyəti ümumi dəyərlər üzərində iqtisadi inkişafa təminat verir. Avropa
İttifaqı özünün sosial cəhətdən məsuliyyətli maneraları və qanunvericilik effekti ilə birgə
əməkdaşlığın təmin edilməsində unikal və həlledici rol oynayır” [15, 121-132]. Qlobal
siyasətin qüvvələr balansı paradiqmasından transmilli münasibətlər paradiqmasına
transformasiyası prosesində beynəlxalq əməkdaşlıq məsuliyyəti də özünü daha etimadlı,
təsirli və məqsədəyönlü şəkildə göstərə bilir.

Daniel Varnerin “Beynəlxalq münasibətlərdə məsuliyyət etikası” monoqrafiyası
problemin spesifik istiqamətdə qoyuluşuna və dərin analitik təhlilinə görə seçilir. Əsərini
“realizmə qarşı hücum” [25, 128] adlandıran müəllif polemikaya girdiyi tərəfin mövqeyini
tarixi-nəzəri və ideya-konseptual planda şərh edə-edə onun təkzibinə çalışır. D. Varner
göstərir ki, siyasi realizmin davamlı səyi ilə amoralizmin nəzəri və praktiki siyasətdə
möhkəmlənməsi bütövlükdə siyasi həyatın məsuliyyətsizləşməsi tendensiyasını az qala
rasional bir mövqeyə qaldırmış, hətta burada məsuliyyət hissinin siyasi məsuliyyətsizliyə
səbəb olması kimi qəbul edilmişdir. Bundan başqa, siyasətin milli və beynəlxalq maraqlar
arasında düzgün istiqamət götürə bilməməsi onu xüsusilə qloballaşma dövründə çətin
vəziyyətə salmışdır. Qlobal siyasətdə əsl rasional tendensiya o zaman başlayır ki, burada
siyasi və etik məsuliyyətin ayrılmaz olması labüd bir prinsip kimi qəbul edilir. Necə olur ki,
siyasətçi öz ölkəsi üçün əxlaqi və hüquqi məsuliyyətlə çalışsın, beynəlxalq birlik üçün
gördüyü işlərsə belə bir məsuliyyətdən məhrum olsun. Bu uyğunsuzluğa (“siyasi, hüquqi və
əxlaqi məsuliyyət arasında çat”) xüsusilə beynəlxalq həyatda heç bir siyasi manevrlə haqq
qazandırmaq mümkün deyildir. Ona görə də D. Varner “siyasi, hüquqi və əxlaqi
məsuliyyətin” həm ölkədaxili, həm də beynəlxalq münasibətlərdə birgəliyi ideyasından çıxış
edərək yazır: “Hüquqi məsuliyyəti müəyyən etmək üçün bizim istifadə etdiyimiz leqal
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metodologiya əxlaqi məsuliyyətin dərk olunması ilə həyat qabiliyyəti qazanır” [25, 115].
Tədqiqatçı araşdırmasını belə bir fəlsəfi imperativlə sona çatdırır: “Əgər mənim arqumentim
uğurlu oldusa, deməli, mən beynəlxalq münasibətlər və məsuliyyət haqqında düşüncənin elə
bir yolunu göstərdim ki, bu bizə imkan verir – deyək: etikasız beynəlxalq münasibətlər ola
bilməz. Bu təsdiq edir ki, məsuliyyət etikasının dərk edilməsi nə qədər əhəmiyyətlidir” [25,
s.116].

Məsuliyyət probleminə ontoloji aspektdə yanaşma Kant paradiqmasını yenidən
aktuallaşdırır: yəni – “dövlətlərin əxlaqi məsuliyyəti onların təmsil etdiyi insanların əxlaqi
məsuliyyətindən ayrı deyil. Dövlət və insan məsuliyyəti demək olmaz ki, oxşardır, yalnız belə
demək olar: eynidir” [9, 11]. Deməli, fərdi əxlaqi-siyasi məsuliyyət dövlətin əxlaqi-siyasi
məsuliyyətindən, dövlətin əxlaqi-siyasi məsuliyyəti qlobal siyasətdə və beynəlxalq
münasibətlərdəki əxlaqi-siyasi məsuliyyətdən ayrı tutula və ya biri digərinə nisbətən üstün
sayıla bilməz. Bu üç səviyyənin iyerarxiyasına yalnız belə yanaşmaq olar ki, fərddən
cəmiyyətə, cəmiyyətdən dövlətə, dövlətdən beynəlxalq birliyə doğru münasibətlərin sferası
böyüdükcə, deməli, qanunauyğun şəkildə məsuliyyətin yükü və miqyası da artır. Eyni
zamanda, bu məsuliyyət bütün səviyyələrdə müvafiq hüquqi və humanitar sanksiyaların tətbiq
mümkünlüyünü də özündə ehtiva edir. Yəni ayrıca bir insanın da, dövlətin də, beynəlxalq
təşkilatın də hərəkətlərində cinayət faktı varsa, onlar bununla həm humanitar məsuliyyət, həm
də müvafiq prosedurlara uyğun olaraq cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. C. Fleçer, C. R.Pennok
və M. Rayt humanitar məsuliyyətin nəzəri konsepsiyasında məhz bu aspektləri nəzərə almağı
vacib şərt sayırlar.

Humanitar məsuliyyətin ictimai praktika və şüurda etik problem kimi [4] təsdiqini tapması
həmin praktika və şüurun planetləşməsi prosesində daha geniş miqyas alır. Beynəlxalq birlik
meqasosial sistem olaraq öyrənildikcə, bəşəriyyətin moralist mədəniyyəti genişləndikcə,
məsuliyyət etikasına dair bilik və təcrübə də, onun beynəlxalq münasibətlər praktikasına
tətbiq imkanları da artır. Planetar mədəniyyət düşüncəsinin təkamülündə onun “qlobal
məsuliyyət etikasına doğru” [16, 160-174] inkişaf tendensiyasını özündə ehtiva etməsi
beynəlxalq siyasi-mənəvi həyatın humanistləşməsi və demokratikləşməsi prosesinə dönməz
xarakter verir.

Qlobal siyasətdə məsuliyyət probleminin mahiyyəti ilə bilavasitə bağlı olan iki postulatı
müqayisə edək: Daniel Varner yazır: “Dövlət – əxlaqi birlikdir” [25, 110]. Riçard Miller yazır:
“Dünya – indi əxlaqi birlikdir” [18, 529]. Əslində, bir-birini inkar etməyən bu iki postulatın
hər biri öz-özlüyündə doğrudur: hər ikisi insanilik məntiqindən doğur və etik başlanğıcı
sistemin (dövlətin və dünyanın) əsasına qoyur, onun inteqrasiyayaradıcı təməli sayır. Lakin
həmin postulatların konvergensiyası daha güclü və müasir dövrün mahiyyətini sərrast ifadə
edən məntiqini meydana gətirir: cəmiyyətdaxili və dövlətdaxili mənəvi birliyi şərtləndirən
humanitar məsuliyyət həmin sferada ictimai maraqları təmin edən fenomen kimi daha qlobal
miqyasda – beynəlxalq birlikdə özünütəsdiqin və özünüstrukturlaşdırmanın yeni fazasına
qanunauyğun şəkildə keçir. Ona görə də humanizm dəyərləri yüksək olan dövlətlər və
cəmiyyətlər beynəlxalq birliyə nəinki sürətlə adaptasiya olunur, həm də həmin birliyin
inkişafının avanqardına, inteqrativ ideyaların daşıyıcısına çevrilir, burada özlərini siyasi-
humanitar münasibətlərin dərinləşməsinə cavabdeh sayırlar (örnək – Avropa İttifaqı). İstinad
etdiyimiz postulatların proqressiv əhəmiyyəti də bundadır: hər iki tezis bir daha təsdiq edir ki,
humanitarizm təməli olmadan nə dövlət, nə onların yaratdığı dünya birliyi, nə də aralarında
qurduqları münasibətlərin beynəlxalq sistemi və əsaslandıqları beynəlxalq hüquq mükəmməl
sayıla və bütün bəşəriyyətin etimadını doğrulda biləcək, maraqlarını ifadə edə biləcək qədər
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dayanıqlı ola bilməz. Humanizm və onun ən yüksək və məsul sosial forması – siyasi
humanizm həm dövlətin, həm də beynəlxalq sistemin birliyini və bütövlüyünü təmin edən
güclü mənəviyyat dayaqlarıdır. Buna görə də dünya birliyində üzvlük – “əxlaqi birlikdə
üzvlük” [25, 107] anlamına gəlir və etik-humanitar məsuliyyət fərdi, dövləti və ümumbəşəri
səviyyələri özündə birləşdirərək, bu birliyin universal əxlaqi imperativi kimi öz təsdiqini tapır.

Qlobal siyasətlə bağlı problemlər suallar şəklində qoyulduqda, onların etik, siyasi və
humanitar məsuliyyətlə necə sıx bağlı olduğu meydana çıxır:

— başqaları ilə münasibətlərin əxlaqi prinsiplər əsasında qurulmasının mümkün olduğu
dünya haqqında vahid bir sistem kimi necə düşünmək olar?

— qlobal siyasətdə yalnız siyasi təfəkkür kateqoriyaları ilə məhdudlaşanda və insaniliyin
məntiqindən doğan etik anlayışlarla düşünməyəndə nə baş verir?

— qlobal siyasət hansı yeni tendensiyalarla çulğaşır və bu prosesdə biz necə dəyişirik;
fərqli idendikliyi konseptuallaşdıra bilirikmi?

— müxtəlif mədəniyyət sistemləri, dini inanclar və onların ənənəvi formaları üzərində
təşəkkül tapan yeni dini hərəkatlar qlobal siyasətə necə təsir edir; müasir dini doktrina və
ideologiyaların siyasiləşməsi beynəlxalq həyata hansı yeni çalarlar gətirir?

— ayrı-ayrı dövlətlərdə yaşayan insanların dünyada baş verən qlobal siyasi hadisələrə
birgə münasibəti hansı səviyyədə mümkündür; bizim əməl etdiyimiz qanunlar bizim
hüquqlarımızı nə dərəcədə qoruyur; məsələn, bizdən toplanan verginin dolayısı ilə atom
stansiyasının tikintisinə və ya kütləvi qırğın silahlarına xərclənməsi faktına dinməz
münasibətimiz son nəticədə nəyə gətirib çıxarır?

— dünya media sistemi qlobal siyasətlə münasibətlərini necə qurur — o, bizə hansı
informasiyanı haradan, necə və hansı məqsədlərlə təqdim edir; qlobal informasiya şəbəkəsi
beynəlxalq həyatın panoramını düzgün və məsuliyyətlə əks etdirirmi?

— dövlətləri sərhədlərlə ayrılmış dünyada qlobal miqrasiya axınları beynəlxalq sistemin
strukturunda hansı dəyişikliklər yaradır və qlobal yerdəyişmənin stixiyasına milli və
beynəlxalq siyasət səviyyələrində necə reaksiya verilir və hansı adekvat addımlar atılır?

— dünyanın dövlətlərə bölünmüş ərazisinin tarixi və müasir siyasi-milli dinamikası necə
baş verir; milli dövlətlərdən ibarət olan dünyanın geopolitik panoramı tarixən necə dəyişir;
quldarlıq, müstəmləkəçilik və imperializm müasir dövrümüzdə hansı yeni təzahürlərdə
meydana çıxır; bu dinamika, dəyişmə və transformasiyaları siyasi-humanitar təfəkkür necə
izah edir?

— dünya iqtisadi cəhətdən necə təşkil olunmuşdur; bəzi insanların digər insanlara nisbətən
daha yaxşı yaşamasını, “qlobal qeyri-bərabərliyi” mümkün edən idarəetmənin məsuliyyəti
kimin üzərinə düşür, neoliberal islahatlar necə həyata keçirilir; “qlobal kasıblığı” aradan
qaldırmaq mümkündürmü?

— nə üçün bəzi siyasi subyektlər digərlərindən daha yaxşı düşündüklərini zənn edir və
onların yolunu müəyyən etməyi öz səlahiyyətlərinə daxil edir, digər dövlətlərin daxili işlərinə
qarışır, demokratiyanın ekspansiyasına yol verir, guya cinayətin qarşısını almaq məqsədilə
daha böyük cinayət və fəlakətlərin baş verməsinə şərait yaradırlar; dünyanı belə təhlükəli
edən hansı amillər və səbəblərdir?

— qlobal siyasət hansı yollar seçə bilər ki, biz bununla dövlətlərin və xalqların bir-birinə
ziyan vurmasının, konflikt və qarşıdurmaların, digər antoqonist mənşəli ziddiyyətlərin
qarşısını ala bilək?

— siyasi qərarların verilməsindəki məsuliyyət nədən ibarətdir və hansı səviyyədə realizə
olunur; cəmiyyətin geniş dairəsi bu qərarlardan məlumatlandırılmalıdırmı; ictimai rəy bu
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prosesə təsir edə bilirmi və təsir etməlidirmi; demokratik düşərgənin, siyasi müxalifətin və
digər maraqlı dairələrin mövqeyi həmin təsiri necə istiqamətləndirir; peşəkar xarici
diplomatiyanın fəaliyyəti cəmiyyətdən gizli qalmalıdırmı və əgər qalırsa, bu, hansı formadasa
siyasi məsuliyyətsizliyi ört-basdır etməyə şərait yaratmırmı?

— qlobal siyasətin perspektivində dünyanı necə və hansı istiqamətdə dəyişmək
planlaşdırılır və bu missiyanı və məsuliyyəti kim və hansı məqsədlə öz üzərinə götürür? [8]

Göründüyü kimi, beynəlxalq həyatın bütün sahələrinə siyasi humanizmin yüksək
meyarları prizmasından yanaşılma praktikası genişlənir və burada humanitar məsuliyyət
qlobal siyasi fəaliyyətin bütün spektrlərində özünü onun mühüm komponenti kimi təzahür
etdirir. İndi qlobal siyasətin əsas paradiqmasının belə formullaşdırılması zərurətə çevrilir:
dünyanın qlobal siyasi arxitektonikası rasional siyasi, hüquqi və humanitar məsuliyyətin
sintezi layihəsində qurula bilər.

Bu gün dünyada belə bir layihənin gerçəkləşməsi istiqamətində çox ciddi səylər edilir.
Həmin təşəbbüslərdən biri Qlobal Etika Fondunun prezidenti Hans Künqə məxsusdur.
Etikanın qlobal siyasi həyatda artıq güclü bir məntiqlə önəmli yerə qalxması üçün bir sıra
beynəlxalq tədbirləri təşkil edən Hans Künq makiavellizm modelində (amoralist realpolitik
modelində) qurulmuş dünya siyasəti modelinə alternativ kimi qarşısına qlobal vətəndaş
cəmiyyətinin real təşəkkülü məqsədlərini qoymuş humanitar-etik siyasət modelini irəli sürür.
Alman filosofu bu gün qlobal etika konsepsiyasından çıxış edən mövqelərin birləşmiş
hərəkatını yaradır. Bu hərəkatın ümumi konseptual platformasını məsuliyyətli siyasət
baxımından belə xarakterizə etmək olar:

Nə Rişelye, Bismark və Kissincer modelində qurulan realist siyasət, nə də Uilson xəttində
təyinatlandırılan idealist siyasət müasir dünyanın “postmodern və polisentrik” mahiyyətinə
uyğundur. Bu gün ümumdünya maraqlarının “etik-yönlü təməl” üzərində obyektiv dərkinə
əsaslanan siyasət paradiqmasından çıxış edilməsinə ehtiyac var. Siyasətin bu yeni
paradiqmasının “təməl etik strukturu” (“basic ethical structure”) üzərində konsentrasiyası
müasir dünyabaxışının oxunu daha konstruktiv istiqamətə dəyişir. Məlum olur ki, “yeni
qlobal siyasət” “yeni qlobal etika” olmadan reallaşa bilməz. Müasir dünyanın siyasəti artıq –
“məsuliyyətli siyasət” (“responsible politics”) olmalıdır [13, 59]. “Qlobal etik məsuliyyətin
problemlərinə” realist siyasət elminin özündə marağın güclənməsi siyasi təfəkkürdə belə bir
əsaslı dəyişmənin zərurət olduğunu göstərir. Milli maraqlar siyasət üçün nə qədər
əhəmiyyətlidirsə, humanitar məsuliyyət və öhdəliklərin də onun üçün eyni dərəcədə
əhəmiyyətli olması zəruri bir prinsipə çevrilməkdədir. Siyasətin qlobal transformasiyasının
ümumi tendensiyası bu istiqamətdədir: “Milli məsuliyyətdən beynəlxalq məsuliyyətə doğru”
[13, s.59]. Nəyin yaxşı və düzgün olduğunu abstrakt şəkildə deyil, konkret situasiyadan çıxış
edərək təyin edən siyasi etika “vicdan öhdəliklərini” qaydasında yerinə yetirə bilər [13, 73].
Bəşəriyyətin modern və humanist siyasi-antropoloji sistemə keçidini proqramlaşdıran yeni
dünya nizamı da yalnız məsuliyyətli siyasətin prioritetə çevrilməsi ilə həyata keçirilə bilər [13
66].

Ölkədaxili (milli) siyasətlə beynəlxalq (universal) siyasətin ayrılmazlığını şərtləndirən
həm də bu amildir ki, planet üzərindəki həyat vahid bir biososial sistem təşkil edir. Bu
sistemin ümumi strukturuna təsir edən və onu dəyişən antropogen amillərin kompleksində
siyasi qərarlarla müəyyən edilən fəaliyyətlər olduqca mühüm yer tutur. Ona görə də müasir
dünya siyasəti yeni texnoloji erada Yer planetinin və Yerətrafı kosmosun sağlam ekosistem
ölçülərində qorunması üçün “qlobal məsuliyyət daşıyır” [10].

Beynəlxalq hüquq sahəsində humanitar məsuliyyət spesifik problem olaraq geniş
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araşdırmaların predmetidir. Beynəlxalq hüquq normalarını pozan insanlar, dövlətlər,
təşkilatlar və s. subyektlərin işinə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi, Beynəlxalq Cinayət
Məhkəməsi və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi kimi təsisatlarda baxılır. Ancaq
həmin subyektlərin etik məsuliyyəti beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərində hüquqi məsuliyyətlə
paralelləşir və məsuliyyətin birinci tipinə mənəviyyat, əxlaq və vicdan kontekstində baxılır.

Beynəlxalq hüquqda məsuliyyətliliyin aktuallaşması, siyasi humanizm prinsiplərinə
ehtiram beynəlxalq həyatın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi qarşılıqlı münasibətlərin formasına
çevrilir: “Beynəlxalq hüquq donuq vəziyyətdə olmur. Hər bir leqal sistem kimi o da geniş
əxlaqi və siyasi iqlimlə əhatələnir. Təqribən son əlli ildən artıq bir müddətdə beynəlxalq
təşkilatlar beynəlxalq səhnədə aktyorlar qismində getdikcə artan əhəmiyyət qazanmış və
beynəlxalq insan hüquqları mexanizminin inkişafı insan fərdlərinə daha önəmli rol vermişdir.
Bu dəyişikliklər beynəlxalq məsuliyyət mövzusunu mürəkkəbləşdirmişdir, lakin bunlar onun
əsaslarını dəyişdirməmişdir. Beynəlxalq müstəvidə dövlətin “vətəndaş” öhdəlikləri rejimi
məsuliyyətin prinsipial modeli kimi yenə də qalmaqdadır” [5, s.298].

Bu problemi daha konseptual formada araşdıran Liam Marfi yazır: “Beynəlxalq
məsuliyyət nəzəriyyəsi ümumi hüquq, siyasət və əxlaq nəzəriyyəsində özünün gərəkli yerinə
sahibdir”. “Dövlətlərin beynəlxalq məsuliyyəti” kontekstində problemə yanaşma “bizi ona
istiqamətləndirir ki, dövlətlərin əxlaqi əhəmiyyəti barədə düşünək” [20, 299]. Müasir
beynəlxalq həyatda “dövlətlərin əxlaqi statusu” haqqında mövqe dəqiqləşir, “dövlət
sisteminin özünəməxsus keyfiyyətlərinə onun gerçək əxlaqi dəyərliliyi” [20, 303] aid edilir.
Bu gün “dövlət sisteminin deontoloji ədalətliliyi”, “dövlətdaxili və beynəlxalq məsuliyyətin
birgəliyi” [20, 309, 315] konsepsiyası müasir siyasi, hüquqi və fəlsəfi mədəniyyət
düşüncəsinə onu daha da təkmilləşdirmək üçün stimul verir. L. Marfi doğru olaraq göstərir ki,
“hüququ əxlaqa, dövlətdaxili məsuliyyəti beynəlxalq məsuliyyətə, dövləti fərdə qarşı”
qoymaq birtərəfli düşüncənin məhsuludur. Hazırda “dövlət məsuliyyəti mövzusu qlobal ədalət
və subyektlərin ədalət-yönlü öhdəlikləri mövzusu ilə sıx bağlılıqda” [20, 304] qavranılır.
Deməli, beynəlxalq humanitar məsuliyyətlilik rejimi – qlobal siyasətin ən effektli
texnologiyalarının kompleksini onların siyasi humanizm nüvəsində yaradan bir sistem və
fəaliyyət perspektivi kimi inkişaf edir və getdikcə özünə daha çox etimad qazanacaq.

Məqalənin aktuallığı. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə, qlobal siyasətdə məsuliyyət
probleminin öyrənilməsi əhəmiyyətli məna kəsb edir. Hazırda “məsuliyyət etikası” bu
sahələrdə fəal anlayışlardan sayılır. Beynəlxalq həyatın bütün sahələrinə siyasi humanizmin
yüksək meyarları prizmasından yanaşılma praktikası genişlənir və burada humanitar
məsuliyyət qlobal siyasi fəaliyyətin bütün spektrlərində özünü onun mühüm komponenti
kimi təzahür etdirir. İndi qlobal siyasətin əsas paradiqmasının belə formullaşdırılması zərurətə
çevrilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə beynəlxalq hüquq nəzəriyyələrində məsuliyyət
problem ilk dəfə araşdırmaya cəlb olunmuşdur. Hüquq ədəbiyyatlarında məsuliyyət problemi,
ayrı-ayrı tanınmış filosofların bu istiqamətdə fikir və mülahizələri təhlil olunmuş, müqayisələr
aparılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən fəlsəfə, siyasət, hüquq sahələrində
tədqiqat aparan araşdırmaçılar, həmçinin ali məktəb müəllimləri və bu istiqamətdə təhsil alan
tələbələr faydalana bilərlər.

Ədəbiyyat



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

247

1. Xəlilov S.S. Fəlsəfə: tarix və müasirlik (Fəlsəfi komparativistika). Bakı: Azərbaycan
Universiteti, 2006.

2. Гегель Г.В.Ф. Философия религии: В 2-х т. Т.1, М.: Мысль, 1976
3. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3-х т., т.3, М.: Мысль, 1977.
4. Сафаров Н.С. Этический анализ проблемы ответственности: Дис. ...

докт.филос.наук. Баку, 1991.
5. Crawford J., Watkins J. International Responsibility / The Philosophy of International

Law. Ed. By Besson S., Tasioulas J. New York: Oxford University Press, 2010.
6. Donaldson Th. Kant’s Global Rationalism / Traditions of International Ethics. Ed. By

Nardin T., Mapel D.R. Cambridge University Press, 2002.
7. Friedman M. The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits / Morality

and Moral Controversies. Reading in Moral, Social, and Political Philosophy. Ed. By Arthur
J., Scalet S. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009.

8. Global Politics. A New Introduction. Ed. By Edkins J., Zehfuss M. London, New York:
Routledge, 2009/

9. Halle L. Foreign Policy and Whose Morality? // Virginia Quarterly Review, 1957,
No.1(33), Winter.

10. Jonas H. The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the
Technological Age. Chicago: University of Chicago Press, 1985.

11. Kant I. Critique of Practical Reason and Other Writings in Moral Philosophy. Chicago:
University of Chicago Press, 1949.

12. Kissinger H.A. American Foreign Policy. New York: W.W. Norton, 1977.
13. Küng H. A Global Ethics for Global Politics and Economics. New York, Oxford:

Oxford University Press, 1998.
14. Mackey J., Friedman M. Rethinking the Social Responsibility of Business: A Debate /

Morality and Moral Controversies. Reading in Moral, Social, and Political Philosophy. Ed.
By Arthur J., Scalet S. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009.

15. MacLeod S., Lewis D. Transnational Corporations: Power, Influence and
Responsibility / Global Ethics and Civil Society. Ed. By Eade J., O’Byrne D. Ashgate, 2010.

16. Midgley M. Towards an Ethic of Global Responsibility / Human Rights in Global
Politics. Ed. By Dunne T., Wheeler N.J. Cambridge University Press, 2009.

17. Miller D. Distributing Responsibilities // Journal of Political Philosophy, 2001,
No.9(4), December.

18. Miller R.W. Moral Closeness and World Community / Global Ethics: Seminal Essays.
Global Responsibilities. Vol. 2. Ed. By Pogge T., Horton K. St. Paul: Paragon House, 2008.

19. Morgenthau H.J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New
York: Random House, 1978.

20. Murphy L. International Responsibility / The Philosophy of International Law. Ed. By
Besson S., Tasioulas J. New York: Oxford University Press, 2010.

21. O’Neill O. Rights, Obligations and World Hunger / Global Ethics: Seminal Essays.
Global Responsibilities. Vol. 2. Ed. By Pogge T., Horton K. St. Paul: Paragon House, 2008.

22. Rawls J. Burdened Societies / Global Ethics: Seminal Essays. Global Responsibilities.
Vol. 2. Ed. By Pogge T., Horton K. St. Paul: Paragon House, 2008.

23. Scheffler S. Individual Responsibility in a Global Age / Global Ethics: Seminal Essays.
Global Responsibilities. Vol. 2. Ed. By Pogge T., Horton K. St. Paul: Paragon House, 2008.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

248

24. Thompson K.W. Moralism and Morality in Politics and Diplomacy. Lanham, MD:
University Press of America, 1985.

25. Warner D. An Ethic of Responsibility in International Relations. Boulder & London:
Lynne Rienner Publishers, 1991.

Дж. Фейзиев

Проблема ответственности в международных
юридических теориях

Резюме

В современную эпоху с ее потребностью в построении глобальной политической
системы и международных отношений на наиболее эффективных и гуманистически-
демократических основах, проблема ответственности выступает в более выпуклой
форме. Расширяется практика подхода ко всем областям международной жизни через
призму высоких критериев гуманитарной политики, и здесь этика ответственности
проявляет себя во всем спектре глобальной политической деятельности как ее
важный компонент. Отныне становится необходимостью такая формулировка основной
парадигмы глобальной политики: глобальная политическая архитектоника мира может
быть создана в проекте синтеза рациональной политической, правовой и гуманитарной
ответственности. Этика ответственности развивается и все больше и больше
завоевывает доверие как деонтологическая система и перспектива деятельности,
создающая в их гуманистической моральной основе комплекс самых эффективных
технологий глобальной политики.

J. Feyziev

The problem of international relations theories

Summary

Taking into account the importance of establishment of global political system and
international relations on the effective and humanist-democratic basis in the modern period
the problems of responsibility distinctly comes to the center of attention. Practice of approach
from the context of high measures of humanitarian politics to all fields of international life
widens and ethics of responsibility reflects itself as an important component in all spectrums
of global political activity. At present formulating the major paradigms of global politics is
necessary as following: global political architectonics of the world can be established on the
project of syntheses of rational political, juridical and humanitarian responsibility. Ethics of
responsibility develops as a deontological system and perspective of activity which creates the
complex of the most effective technologies of global politics in their humanist moral nucleus
and gains further confidence.

Redaksiyaya daxil olub: 10.12.2016
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Vətənpərvərlik, həmçinin hərbi-vətənpərvərlik hissi, vətən uğrunda döyüşüb şəhid olmaq,
qəhrəman olmaq istəyi Azərbaycan xalqının genofondunda xüsusi yerə sahibdir və bu cəhətlər
Azərbaycan xalqının milli-mənəvi xüsusiyyətlərindəndir. Azərbaycan xalqının sahib olduğu
qədim tarixi dövr ərzində və müasir dövrümüzdə də vətənpərvərlik hisslərinin təsiri altında
edilən qəhrəmanlıqlar, vətən, el, xalq, millət uğrunda döyüşən, canından keçən qəhrəmanlar
çox olmuşdur və indi də var. Bu baxımdan vətənpərvərlik və hərbi vətənpərvərlik
anlayışlarının mahiyyətinin araşdırılması, düzgün şəkildə izah edilməsi və gənclərə bu
hisslərin doğru şəkildə təbliğ edilməsi olduqda mühümdür.

Vətənpərvərlik və hərbi vətənpərvərlik anlayışlarının mahiyyətinin aydınlaşdırılması üçün
ilk növbədə onların yaranmasının tarixini nəzərdən keçirmək lazım gəlir. “Patriotizm” yunan
mənşəli “patris” sözündən yaranmış və “vətən, ana yurd” mənasını daşıyır. İlk dəfə bu anlayış
Böyük Fransız inqilabı dövründə meydana çıxmışdı. Həmin dövrdə respublikanın
müdafiəçiləri və xalq uğrunda mübarizə aparanlar özlərini vətənpərvər adlandırırdılar [3, 249].

Vətənpərvərlik bir termin kimi Qərb siyasi müzakirələrində və poeziyasında XIX əsrdə və
XX əsrin əvvəllərində geniş istifadə olunurdu. Lakin XX əsr boyunca onun akademik şəkildə
istifadəsi halları azalmış, XX əsrin 90-cı illərinə kimi akademik müzakirələrdə, xüsusən də
liberal və marksist siyasi nəzəriyyələrində vətənpərvərlik köhnəlmiş bir anlayış hesab
edilmişdi. Həmin dövrdən etibarən isə millətsevərlik, multikulturalizm, vətəndaşlıq kimi
anlayışlarla birlikdə vətənpərvərlik anlayışı da yenidən elmi maraq dairəsinə daxil olmuşdu
[7].

“Vətənpərvərlik” və vətənpərvərlik tərbiyəsi anlayışlarının yaranmasının tarixi analizini
aparan Rusiya tədqiqatçıları M.A.Maeur və Y.A.Vanyukova bu prosesdə 4 mərhələ ayırmışdır:
fəlsəfi mərhələ (XVI əsrə qədər), ümumi nəzəri mərhələ (XVII əsrdən 1917-ci ilə kimi), Sovet
mərhələsi (1918-1991), postsovet mərhələsi (1991-ci ildən bu gunə kimi). [6, 51] Bu
mərhələləri Azərbaycan timsalında da nəzərdən keçirmək olar.

I mərhələ vətənpərvərlik haqqında fəlsəfi görüşlərlə xarakterizə olunur. Vətənpərvərlik
elementlərinin rüşeymləri hələ ibtidai icma cəmiyyətində meydana gəlməyə başlamışdı.
Daima bir yerdən başqa yerə köçən qəbilələrdə bu hiss olduqca primitiv olmaqla, əsasən
insanların öz nəslinə bağlılığı ilə ifadə olunurdu. Bu mərhələnin əsas nümayəndələri Konfutsi,
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Polluks, Perikl, Sokrat və Demokrit olmuşdur. Konfutsi öz təlimində digər ümumbəşəri
dəyərlərlə yanaşı böyüklərə hörmət, adətlərə riayət etmə, ailə, xalq və ölkəyə sevgi kimi
hissləri də qeyd etmişdi. [5, 236] Antik dövrdə vətənpərvərlik əsas etibarilə dövlət qarşısında
borc, həmçinin vətənpərvərlik tərbiyəsi yüksək mənəviyyatlı və harmonik inkişaf etmiş
şəxsiyyətin vacib əxlaqi aspekti kimi nəzərdən keçirilirdi.

II – ümumnəzəri mərhələ vətənpərvərlik tərbiyəsi ideyalarının dahi filosof və pedaqoqların
əsərlərində inkişaf etdirilməsi və nəzəri cəhətdən əsaslandırılması ilə xarakterizə edilir. Bu
mərhələnin nümayəndələri Y.A. Komenski, K.A. Helvesi, L.İ. Lepeletye, F.İ. Yankoviç, K.D.
Uşinski və b. olmuşdur. Bu alimlər vətənpərvərliyi əsasən müsbət qiymətləndirərək, tərbiyə
prosesinin məqsədi və vacib bir pedaqoji alət kimi nəzərdən keçirirdilər.

Növbəti – sovet dövründə hər bir anlayışda olduğu kimi vətənpərvərlik anlayışı da
marksist-leninçi ideologiya ruhunda izah edilir, “vətənpərvərlik” və “Sovet vətənpərvərliyi”
anlayışları arasında fərq qoyulurdu. Bu mərhələnin nümayəndələrindən A.S. Makarenko, M.A.
Terenti, L.T. Rudçenko, T.N. Malkovskaya və s.-i göstərmək olar [6, 52]. XX əsr Azərbaycan
psixoloji fikir tarixində də hərbi vətənpərvərlik mövzusunda bir neçə namizədlik
dissertasiyası, elmi-kütləvi əsərlər, məqalələr, monoqrafiyalar yazılmışdır. Buraya M.
Mehdizadənin, M.Ə. Muradxanovun, Y.R. Talıbovun, A.N. Abbasovun, B.A. Əhmədovun,
S.M. Quliyevin, S.M. Zeynalovun, Ə. Həsənovun, İ.V. Musayevin əsərlərini aid etmək olar.

Bu sahədə ən çox uğur qazanan professor X.Q. Fətəliyev olmuşdur. O, hesab edirdi ki,
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin dinamikası şəxsiyyətin formalaşmasının psixoloji
mexanizmindən keçir. Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində idrak prosesini, emosional-iradi
sahəsinin və psixi xassələrin birliyi bu mənada zəruridir. Belə olmazsa şəxsiyyət vətəninin
hara olduğunu, onun nəyə lazım gəldiyini, vətənin azadlığı üçün nə kimi iradi keyfiyyətlərin
zəruriliyini dərk etməz, əksinə, bunların hər üçünün birlikdə stimul götürülməsi, həm
vətənpərvərliyin dərk edilməsi, həm də vətənpərvər olması üçün psixoloji təminatdır [1, 21]

Post-sovet dövrü: Hər bir xalqın elm və təhsil sistemi onun milli mədəniyyətinə, əxlaqına,
psixologiyasına əsaslandığı kimi, SSRİ-nin dağılması ilə müstəqilliyini bərpa etmiş
respublikamızın da elm və təhsil sistemi milli zəminə, islam dininin mənəvi sərvətlərinə,
ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanaraq, xalqını, doğulduğu torpağı, yaşadığı ölkəni sevən və onun
daha da möhkəmlənməsi uğrunda istənilən mübarizəyə hazır olan vətənpərvər vətəndaşlar
yetişdirməyə istiqamətlənmişdir. Bu baxımdan müasir dövrümüzdə məktəbəqədər yaşlı
uşaqlarda, yeniyetmələrdə hərbi-vətənpərvərlik hissinin inkişaf xüsusiyyətləri, ibtidai sinif
şagirdlərinin, kiçik yaşlı şagirdlərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi, hərbi vətənpərvərlik
tərbiyəsinin əsasları kimi problemlərə həsr edilən monoqrafiyaların, dissertasiyaların,
kitabların, metodik tövsiyələrin sayı artmaqdadır. Bu tədqiqat işlərinin müəlliflərindən M.S.
Dəmirov, S.M. Sadıqova, Ş.M. Salamova, M.H. Ağayev İ.B. Əsgərov M.H. Ağayev Ə.Ə.
Mustafayev T.S. Əliyevanın adlarını çəkmək olar.

Ümumiyyətlə, elmi ədəbiyyatda vətənpərvərliyin birmənalı izahı mövcud deyil. Psixoloji
lüğətdə vətənpərvərlik tərbiyəsi dedikdə, vətənə sevgi və sədaqəti, onun keçmişi üçün qürur
hissini və Vətəninin maraqlarını qorumaq cəhdlərini özündə birləşdirən bir tərbiyə nəzərdə
tutulur. Belə bir tərif vətənpərvərlik tərbiyəsinin psixoloji rolunu daha aktuallaşdırır, çünki
insanın cəmiyyətin maraqları naminə aktiv fəaliyyəti ilə onun əsil hissləri ortaya çıxır [2, 358].

Vətənpərvərlik və hərbi-vətənpərvərlik anlayışları məzmunu etibarilə bir-biri ilə sıx
bağlıdır. Vətənpərvərlik vətəni sevməkdirsə, hərbi-vətənpərvərlik vətəni qorumaq deməkdir.
Vətənpərvərlik bəşər cəmiyyətində vətənlərin əmələ gəlməsi və inkişafı ilə əlaqədar yaranan
müqəddəs hisslərdən biridirsə, hərbi-vətənpərvərlik onun qorunması, möhkəmlənməsi ilə
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bağlıdır.
Hərbi ensiklopedik lüğətdə vətənpərvərlik “öz doğma yurduna sədaqət, Vətənə sevgi,

onun mənafeyinə xidmət etməyə çalışmaq və onu düşmənlərdən qorumaq” kimi
müəyyənləşdirilir. Əslində hərbi vətənpərvərlik dedikdə məhz bu anlaşılır [3]. Göründüyü
kimi, hərbi vətənpərvərliyin tərifində dövlət maraqlarının və dövlətin bütövlüyünün
qorunmasına daha çox diqqət yönəldilir.

Başqa sözlə, hərbi vətənpərvərlik Vətənə xidmətin, hərbi tarixin və hərb adətlərinin
öyrənilməsinin, mənəvi-iradi keyfiyyətlərin inkişafının, Vətəni qorumağa hazır olmağın,
Silahlı qüvvələrdə xidmətə hazırlığın vacibliyinin hər bir kəs tərəfindən dərk edilməsini
nəzərdə tutur. Hərbi vətənpərvərlik özündə dövlətin hərbi cəhətdən müdafiəsinə dair bilik və
bacarıqları ehtiva edir.

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra istəmədən cəlb
edildiyi, torpaqlarının 20%-dən artığının işğal edildiyi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ müharibəsinin hələ də davam etməsi vətənpərvərlik və hərbi vətənpərvərliklə bağlı
mövzuların aktuallığını şərtləndirir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə vətənpərvərlik və hərbi vətənpərvərlik anlayışlarının
mahiyyəti bu anlayışların yaranması tarixi və müxtəlif tədqiqatçıların izahı ilə müqayisədə
açıqlanmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə pedaqogika və psixologiya
istiqamətləri üzrə təhsil alan tələbə və magistrantlar tərəfindən həm tədris zamanı, həm də
müəyyən tədqiqatlar aparılarkən istifadə edilə bilər.
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Т. Маилова

История становления и сущность понятий
патриотизм и военный патриотизм

Резюме

Статья посвящена историю возникновения и сущности понятий патриотизм и
военного патриотизма. В статье анализируется этапы становления этих понятий,
сравнивается патриотизм и военный патриотизм. Автор просматривает и обобщает
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определений различных исследователей.

T. Mailova

The history of the origin and essence of the concepts
of patriotism and military patriotism

Summary

The article is devoted to the history of the origin and essence of the concepts of patriotism
and military patriotism. The article analyzes the stages of formation of these concepts and
compares patriotism and military patriotism. The author reviews and summarizes the
definitions of various researchers.

Redaksiyaya daxil olub: 09.12.2016
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sosial-mədəni psixoloji qaynaqları
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Bu gün ölkəmizdə multikulturalizm dövlət rəhbərliyini düşünülmüş siyasəti ilə inkişaf edir,
yeni pozitiv çalarlarla zənginləşir. Dövlət başçısı Azərbaycanda multikultralizmə münasibət
barədə deyib: “Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasətidir. Eyni zamanda
multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir. Biz gündəlik həyatımızda bu prinsiplər
əsasında fəaliyyət göstəririk.

Azərbaycançılıq cəmiyyətin sosial-mədəni, psixoloji, siyasi və hüquqi nizamlanması və
insanları mənən səfərbər edən əsas amildir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Bakıda “XXI əsr: ümidlər və çağırışlar” devizi ilə
keçirilən Beynəlxalq Humanitar Forumda söyləmişdir ki, “Nəinki Azərbaycanda, bir çox
ölkələrdə və qonşu ölkələrdə multikultralizmin böyük ənənələri vardır. Ona görə də bu gün
multikultralizmin şübhə altında qoymaq, yaxud onun iflası haqqında danışmaq hesab edirəm
ki həm yersizdir, həmdə zərərlidir. Çünki multikultralizmin alternativi yoxdur.

Multikultralizmin eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinin
mədəniyyət hüquqlarını tanıyan humanist dünyagörüşü və ona uyğun olan siyasətdir. Tolerant
cəmiyyətdə multikultralizm mədəniyyətlərin qarşılıqlı surətdə zənginləşməsinə səbəb olur.

Elə ona görə də qloballaşmanın tarixin bütün mərhələlərində olduğunu qəbul etmək
lazımdır. Lakın elmi-texniki tərəqqi onu məzmun və keyfiyyətcə yeni macəraya yönəldib.
Çünki qloballaşma sadəcə müxtəlif dövlətlərin inteqrasiyası yox təhsil, mədəniyyət,
iqtisadiyyat, psixologiya hətta düşüncə tərzinin yaxınlığı deməkdir. Lakin müasir dövrdə
qloballaşma çox mürəkkəb mexanizmə malik olduğundan onun daha vacib olan
multikultralizmin sosial, mədəni, psixoloji qaynaqları üzərində dayanacağıq.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yaşadığımız 2016-cı ili “multikulturalizm ili” elan
etmişdir. Dövlətlər və xalqlar ancaq öz tarixi dəyərlərinə söykənərək, onları davam etdirərək
tərəqqi edə bilirlər. Prezidentin bu qərarı böyük Heydər Əliyevin azərbaycanlılığı mənəvi
psixo-sosiallıq prinsipləri ilə bağlıdır. O böyük insan bildirdi ki, Qərb və Şərq
sivilizasiyalarının kəsişdiyi bir məkanda təşəkkül tapan xalqımızın gələcəyi ancaq öz tale yolu
inamla irəliləməklə, tarixi missiyasına xidmət göstərməklə çiçəklənə bilər.

Yalnız başqa mədəniyyətlərə düzgün münasibət onlardan faydalanmağa və zənginləşməyə
yol açır. Bunu ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın əhatəli fəaliyyətində də aşkar
görürük. Əslində, hər bir mədəni dialoq insanlarla birgə ünsiyyətdə zənginləşən bir prosesdir.
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Konkret adamlar arasında xoşniyyət və xeyirxah iradə sonradan xalqların və dövlətlərin
yaxınlaşmasına səbəb olur. Bir-birini tanımadan, bir-birinin mədəniyyətini bilmədən baş
tutmur. Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti dövlətimiz üçün bu yolları göstərir və açır. Biz bu
siyasətə hər zaman minnətdar olacağıq və olmalıyıq.

Heydər Əliyev mədəniyyətlərin, dialoquna sosial tərəqqi faktoru kimi yanaşır və
bunlardan dövlətimizin inkişafı üçün çalışırdı. Məsələn, azərbaycanlı gənclərin xarici
ölkələrin müxtəlif nüfuzlu ali məktəblərə oxumağa getməsinə yardım edirdi. Bu,
mədəniyyətlərin, mentalitetlərin dialoqu imkanlarını intensivləşdirmək istəyi idi. Bu həm də
Azərbaycan xalqının bütün sahələrdə yüksəlişini intensivləşdirən əsil gələcək yaratmaq
məqsədi idi. Bu kadrlar qayıdıb bizim cəmiyyətə xidmət edən insanlar oldular. Lakin onlar
həm də qonşu xalqlar və dövlətlərlə gözə görünməyən körpülər saldılar. Bu da
mədəniyyətlərin çarpazlaşmasının balaca hüceyrəsi idi. Amma hüceyrələr onlarca, yüzlərcə
olanda yeni keyfiyyət kəsb edir.

Bu günlərdə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi cəmiyyətə gözəl bir kitab təqdim
edib: “Azərbaycan Multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” (Bakı 2016). Min il əvvəl
belə vətənimiz çoxmədəniyyətli ölkə idi. Nizamilər, Nəsimilər, Dədə Qorqud qəhrəmanları da
qonşu mədəniyyətlər, dinlər, ədəbiyyatlarla dialoqda idilər. Biz tarix səhnəsinə ayaq qoyan
vaxtdan belə olmuşuq, bəşər mədəniyyətinin, tarixi toplum və dövlətlərin xəzinəsindəki
dəyərlərə bağlı onlara əlçatan olmuşuq. Bizim ruhumuzun, sözümüzün gücü olubdur.

Heydər Əliyev ölkə rəhbərliyinin hər iki dövründə dini konfessiya başçıları ilə işə böyük
önəm verirdi. Həm də onların şəxsi keyfiyyətlərinə görə deyil, müəyyən toplumların
dəyərlərini təmsil etdiklərinə görə dəyər verirdi. Heydər Əliyev Ölkəmizdəki dini konfessiya
liderlərini həmişə bir yerdə qəbul edirdi. Deyirdi ki, siz ayrılmaz bir cəmiyyətin üzvlərisiniz,
siz ən əvvəl insan və vətəndaş, sonra isə müsəlman və yəhudisiniz. Bu, balaca bir nümunə idi,
amma sabit qayıda kimi konfessiyaların bərabərlik prinsipi kimi təkrarlananda insanlarda
tolerantlıq hissinə güc verirdi. Əslində, bu hissin tarixi qədimdir və hər bir azərbaycanlının
yaddaşında kök salıbdır. Köhnə Bakıda müsəlman məscidləri ilə yəhudi sinaqoqları eyni
küçələrdə, necə deyərlər, beş addımlıqda tikilirdi, hamısı da Allah evi sayılırdı. Müsəlmanlar
xristian və yəhudi qonşularının, dostlarının, iş yoldaşlarının xeyir-şərində iştirak edəndə onlar
istər-istəməz ənənəvi Qafqaz yaddaşının daşıyıcısı olurdular. Erməni-azərbaycanlı
münasibətlərinin ən gərgin çağlarında yaxın qonşular bir-birinin köməyinə gəliblər, sosial
psixoz adi qonşuluq dəyərləri qarşısında məğlub olubdur.

Heydər Əliyevin səbirli, müdrik mövqeyi həmişə sosial psixoloji aspektdə həlledici rol
oynayırdı. Hələ orta əsirlərdən Azərbaycan ərazisi iki dilli idi: Qafqaz xalqları, irandillilər,
ermənilər, yəhudilər hamısı bizim türkcəmi bilirdilər. Bu, tarixi qonşuluq münasibətlərinin
nəticəsi idi, kiminsə xidməti deyildi. Sağlam düşüncə, insan fitrətinin ümumiliyi bizi
mehriban qonşu etmişdir. İndi bizə bir şey qalır: bunun qədrini bilmək, bundan insanların
rifahı üçün, daha yaxşı yaşaması üçün istifadə etmək. Bu da ulu öndərin bizə qoyduğu siyasi
irsin mühüm amillərindən biridir: ölkənin çoxdilli və çoxmədəniyyətli olmasının qədrini
bilmək. Bunuda biz Heydər Əliyevdən öyrənə bilərik. Təəssüf ki, insanlar arasında nifaq
salan adamlar var və gələcəkdə də olacaqdır.

Tarix qoca Avropanı belə tolerantlıq dəyərləri ilə sınağa çəkir. Milyonlarla qaçqın taleyi
qlobal fəlakətə çevrilmişdir. Aqressiv dövlətlərin ərəb dünyasına zorakı və qəddar müdaxiləsi
var. Müsəlman ölkələrində süni sosial inqilablar, çəhrayı çevrilişlər var. Bunlar bütün
bəşəriyyət üçün təhlükədir. Hər xalqın milli forma, psixoloji dəyər və qaydaları mövcuddur.
Bu qaydalara hörmət edilməlidir, xalqlara öz taleyini təyin etmək imkanı verilməlidir.
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Xaosdan çıxmağın yolu budur. Azərbaycan bu oyunlardan kənardadır, ölkəmizdəki sülh və
tərəqqinin bünövrəsidir. Mentalitetimizdə əsirlərlə yaşamış milli dəyərlərin, əxlaqın,
mənəviyyatın nəticəsidir. Tolerantlıq dəyərlərimizi, vətəndaş həmrəyliyimizi artırmalıyıq.
Müstəqil Azərbaycan ulu öndərdən qalan müqəddəs mirasdır, bizə və gələcək nəsillərə eyni
dərəcədə məxsusdur. Gərək hamılıqla onu qoruyaq və qeydinə qalaq.

Mədəniyyətlər arası dialoq və tolerantlıq ənənələrinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Heydər
Əliyevin siyasi baxış və ideyalarının həyata keçirilməsində Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, UNECKO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
xidmətləri olduqca böyükdür. Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə keçirilən “Mədəniyyətlər arası
dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi”, “Qloballaşma şəraitində mədəniyyətin rolu”,
“Çoxmədəniyyətli dünyada sülh şəraitində birgə yaşama”, “Azərbaycan tolerantlıq məkanı”
layihələri xüsusi ilə diqqətə layiqdir.

Beləliklə bu gün Azərbaycan demokratik ölkə olaraq multikulturalizm və tolerantlıq
sahəsində dünya ölkələrinə uğurlu bir modeldir.

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycançılılıq-cəmiyyətin sosial-mədəni, psixoloji, siyasi və
hüquqi nizamlanması və insanları mənən səfərbər edən əsas amildir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu gün ölkəmizdə multikulturalizm dövlət rəhbərliyini
düşünülmüş siyasəti ilə inkişaf edir, yeni pozitiv çalarlarla zənginləşir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Müstəqil Azərbaycan ulu öndərdən qalan müqəddəs
mirasdır, bizə və gələcək nəsillərə eyni dərəcədə məxsusdur.
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В. Алиева

Социально-культурные психологические источники
глобализации и мульткультурализма

Резюме

В статье отмечается, что в настоящее время развитие мультикультурализма в нашей
стране является осознанной политикой руководства. Автор подчеркивает, что
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мультикультурализм-это один из аспектов толерантности, заключающийся в
требовании параллельного существования культур в целях их взаимного
проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой культуры.
В данной статье освящены вопросы, связанные с социально-культурными
психологическими источниками глобализации и мультикультурализма.

V. Aliyeva
Socio-cultural sources of globalization and

psychological multkulturalizma

Summary

The article notes that at present the development of multiculturalism in our country is a
deliberate policy guidance. The author points out that multiculturalism is one of the aspects of
tolerance, is the requirement of the existence of parallel cultures for their interpenetration,
enrichment and development in line with the general human mass culture. This article
sanctified issues related to socio-cultural psychological sources of globalization and
multiculturalism.

Redaksiyaya daxil olub: 08.12.2016
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Təlim mürəkkəb bir prosesdir. O dərəcədə mürəkkəbdir ki, hələ də bəşəriyyət təlimdən
gözlənilən nəticələrə tam şəkildə gəlib çatmayıb. Təhsildə öyrənilən biliklərin mənbəyi təbiət
və cəmiyyətdə mövcud olan cisimlər, əşyalar, baş verən hadisələridir. Həm cisimlər, əşyalar,
həm də hadisələr obyektiv və ya subyektiv səbəblərdən daim sürətlə dəyişir. Bu dəyişikliklər
geniş mənada öyrənməyə təsirini göstərir. Deməli, öyrədilməsi nəzərdə tutulan məzmun da
dəyişir.

Məzmunda baş verən dəyişikliklər məzmunun öyrədilməsi ilə bağlı istifadə olunan
metodlara, vasitələrə də təsirsiz ötüşmür. Bunlarla yanaşı, bütün dövrlərdə təhsil üçün əsas
sayılan vəzifələr də vardır. Təhsildə ümumiləşdirmə ilə bağlı iş aparmaq, təhsilalanlarda
ümumiləşdirmə bacarıqlarının yaradılması belə vəzifələrdəndir. Təhsilin əsas vəzifəsi nədir?
sualına ən konkret və düzgün cavab “ümümiləşdirmədir” desək, səhv olmaz.

Təhsili həyata keçirən başlıca şəxs müəllimdir. Müəllimin işinin səmərəliliyi təhsilin
nəticəsində özünü göstərir. Mərhum professor M. Həmzəyevin yazdığı kimi, “Müəllim
əməyinin nəticəsi, ümumi şəkildə götürmüş olsaq, yetişdirdikləri şagirdlərlə, onların bir
şəxsiyyət kimi necə formalaşmaları ilə, biliklərə yiyələnmək və tərbiyəlilik səviyyələri ilə
müəyyən edilir. Konkret şəkildə götürmüş olsaq, onun nəticəsi birinci növbədə şagirdin psixi
simasında baş verən keyfiyyət dəyişmələrində, həm də təkcə indiki anda baş verən
dəyişmələrdə deyil, onun yaxın inkişaf zonasına doğru (L.S. Bıqotski) hərəkətini təmin
edəcək səmərəli cəhətlərin olmasında özünü göstərir [1, 217]. Təlim-tərbiyə işi müstəvisində
yanaşdıqda aydın olur ki, nəzərdə tutulan hər bir keyfiyyət ya birbaşa, ya da dolayısı ilə
şagirddə ümumiləşdirmə bacarıqlarının yaradılması səviyyəsi ilə bağlıdır. Ümumiləşdirmə
mürəkkəb, xaotik, ziddiyyətli, gözlənilməzliklərlə dolu olan dünyamızda nizamın
tapılmasının ən yaxşı vasitəsidir.

Ümumiləşdirmə bacarığının formalaşdırılmasında istisna yoxdur; o, təlimə də, tərbiyəyə
də, psixi qabiliyyətlərin yaradılıb inkişaf etdirilməsinə də eyni dərəcədə aiddir. Şagird təlim
prosesində ümumiləşdirmə bacarıqlarına yiyələnməsə, zəruri qabiliyyətlər əldə etməsə,
nəzərdə tutulan tədris materiallarını mənimsəmək üçün ona on illərlə vaxt lazım olar. Ən azı,
sadə formada olsa da, ümumiləşdirmə bacarığına yiyələnmədən arzu olunan nəticələrə nail
olmaq çətindir.

Tərbiyədə də eyni mənzərə üzə çıxır: Sadə dildə desək, ümumiləşdirmənin ilk pilləsi,
əlifbası olan “Yaxşı nədir, pis nədir?” sualına cavab tapmadan həyatın ziddiyyətli
labirintlərindən baş açmaq, cəmiyyətdə lazımi karyeraya sahib olmaq mümkün deyil. Bəlkə
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elə bunun nəticəsidir ki, həm klassik, həm də müasir ədəbiyyatda ümumiləşdirmə qədər
diqqəti cəlb edən, tədqiq olunan digər bir psixi proses göstərmək mümkün deyil.

Ümumiləşdirmə mürəkkəb psixi prosesdir. Eynicinsli əşya və hadisələr üçün səciyyəvi
olan cəhətlərin müəyyənləşdirilməsi ümumiləşdirmədə əsas olan əlamətlərdəndir.
Ümumiləşdirmə təfəkkür prosesində üzə çıxır: ”Təfəkkür prosesində insan qanunauyğun
əlaqələri təsadüfi əlaqələrdən ayırd edir; ayrı-ayrı hallardan ümumi hallara keçir, yəni varlığı
ümumiləşdirmiş halda əks etdirir” [2, 284]. Ümumiləşdirmə üzrə aparılan işlər təlimdə hər
yaş dövrü üçün vacib olan psixi proseslər, qanunauyğunluqlar nəzərə alınmaqla təşkil
olunduqda fəaliyyətin nəticəsi daha səmərəli olur. Ümumiləşdirmə üzrə işlər nə qədər
səmərəli təşkil olunsa da, onun gedişinə mane olan amillər də vardır. Belə amillərdən biri və
həm də başlıcası generalizasiya hadisəsidir. Təfəkkür aspektində araşdırılan generalizasiya
hadisəsi səhv ümumiləşdirmə ilə nəticələnən prosesdir.

Mənbələrdə (1; 3; 4) qeyd edildiyi kimi, generalizasiya anlayışı ilk dəfə rus alimi İ.P.
Pavlov tərəfindən elmə gətirilmişdir [5]. Pavlov şərti reflekslərin öyrənilməsi sahəsindəki
tədqiqatlarında generalizasiya anlayışını fizioloji mənada şərh etmiş və onun səhv
ümumiləşdirmə anlamında təqdim etmişdir.

Elmin inkişafı baxımından çox qısa bir müddətdə generalisaiya ilk növbədə
psixologiyanın tədqiqat obyektinə çevrilmiş, tədricən, tibbin müxtəlif sahələri üzrə
tədqiqatlarda, xəritəşünaslıqda, riyaziyyatda s. araşdırılmağa başlanmışdır. Aparılan
tədqiqatların genişlənməsi bütün hallarda insan psixikası ilə birbaşa bağı olduğundan psixoloji
tədqiqatların davam etdirilməsinə daha böyük zərurət yaranmışdır.

Generalizasiya ilə bağlı diferensiasiya təlimdə onun müxtəlif məzmunda araşdırılmasını
zəruriyyətə çevirmişdir. İlk mərhələdə generalizasiya inteqrasiya prinsipi əsasında tədqiq
olunmuşdur. Sonra isə problem ümumiləşdirmə müstəvisində ayrı-ayrı fənlərin tədrisində
nəzərdən keçirilmişdir (6). Araşdırmaların miqyası artsa da, boşluqlar, tədqiqinə ehtiyac
duyulan problemlər qalmaqdadır. Bunlardan biri də məhz informasiya və generalizasiya
məsələsidir.

Məlumdur ki, öyrətmə müəyyən şəraitdə ünsiyyət zamanı informasiyanın verilməsi,
öyrədilməsi prosesidir. İnformasiyanın transformasiyasınin ilk mərhələsi kimi ünsiyyət əsas
olduğundan, onda (ünsiyyətdə) baş verən dəyişiklikləri bilmək fəaliyyətin təşkilinə müsbət
təsir göstərir.

Tarixən baş verən dəyişikliklər ünsiyyətdə ciddi iz qoyub: Onun insan-insan (müəllim-
şagird) ünsiyyəti kimi həssas təsiri tədricən azalmağa başlayıb və bu proses davam
etməkdədir. İnsan-insan ünsiyyəti canlılığı, birbaşa olması ilə seçilir, emosional təsir
imkanlarının zənginliyi ilə fərqlənir; insan-insan ünsiyyətində informasiya verənin məzmunca
fərqli emosiyaları (müsbət və ya mənfi olmaqla) qarşı tərəfdən birbaşa müşahidə olunur. Bu,
informasiyanın qəbuluna təsir göstərir.

Müşahidənin təsiri təhlil olunur. Emosionallığın məzmunu müəllimin mimikasında,
hərəkətlərində, səsinin tonunda ifadə olunur. Nəzərə çatdıraq ki, bu vaxt həm birinci, həm də
ikinci siqnal qıcıqlandırıcılarından informasiyanın qəbul edilməsində istifadə beyinin
müəyyən nöqtəsində oyanıqlığın davamlılığını artırır. Dayanıqlığın davamlılığı təhlil
prosesində “ən ümumi, səciyyəvi” olanların müəyyənləşdirilməsində müsbət rol oynayır.

Birbaşa təsirdə (insan-insan ünsiyyətində) prosesin idarə olunması imkanları artdığından,
korreksiya zərurəti zamanı bunu etmək mümkün olur (müəllim diqqəti yayınan şagirdə kömək
edir, səhv cavabları aradan qaldırmağa şərait yaradır, əsas, daimi əlamətləri keçici, əsas
olmayan əlamətlərdən fərqləndirməyə istiqamət verir və s.). Nəticədə şagird daha səmərəli
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ümumiləşdirməyə nail olunur. Xüsusilə, aşağı siniflərdə, kiçikyaşlı şagirdlərlə iş zamanı bu
çox vacibdir: İbtidai sinif şagirdlərindən müstəqil şəkildə diqqətlərini tənzimləyəcəkləri, əsas
əlamətləri əsas olmayanlardan fərqləndirə bilmədiklərini başa düşəcəkləri ehtimalı aşağı
olduğundan birbaşa ünsiyyətin təsiri, əhəmiyyəti diqqətdə saxlanılmalıdır.

Texniki inkişafın, nə qədər paradoksal olsa da, mənfi təsir göstərdiyi sahələrdən biri
ünsiyyətdir. Virtual ünsiyyət, məsafədən əlaqə ünsiyyətin əsas keyfiyyətlərinin,
emosionallığının, idarəolunanlığının səviyyəsini aşağı salır. Nəticədə informasiyanın dərk
olunma səviyyəsi də zəifləyir. Bu isə təlimdə ümumiləşdirmə bacarıqlarının yaradılmasını
ləngidir. Ləngimənin qarşısını ala bilən, onu qismən də olsa azaldan vasitə informasiyanın
dolğunluğunun təmin olunmasıdır.

“İnformasiyanın dolğunluğu” anlayışı da daha çox texniki məzmunda təqdim olunur.
İnformasiya formasına, məzmununa, təsvir aspektinə, tipinə, dövriliyinə, emal dərəcəsinə,
obyektivliyinə və s. görə qruplaşdırılır [7]. İnformasiyanın dolğunluğu belə şərh
olunur: ”İnformasiyanın dolğunluğu — obyekt və ya hadisə barəsində informasiyanın
keyfiyyətini təmin edən nisbin xarakteristikasıdır. İnformasiyanın dolğunluğu onun
obyektivliyi ilə sıx bağlıdır. Obyekt və ya proses haqqında nə qədər çox informasiya
toplanırsa o qədər də obyektiv olar” [7].

Didaktik baxımdan nəzərdən keçiriləndə informasiya və onun dolğunluğu bir qədər fərqli
xarakter daşıyır. Təlimdə informasiya konkretləşdirilmiş şəkildə təqdim olunur.
Konkretləşdirmə təlimin məzmunu hazırlanarkən nəzərə alınır. Bu məzmun tədris planlarında
nəzərdə tutulmuş vaxt əsas götürülməklə tədris proqramlarında (kurikulum sənədlərində) və
dərsliklərdə öz əksini tapır. Məzmun konkretdir. Tədrisdə “kənaraçıxmalar” olur. Amma
“kənaraçıxmalar” yenə konkret tədris materialları üzrə dolğun informasiya verməklə onun
mənimsənilməsinə xidmət etməlidir.

Bu tələbin necə gözlənildiyinin öyrənilməsi təlim təcrübəsində bəzi səhvlərə yol
verildiyini göstərir. Məsələn, konkret məzmunun öyrədilməsində bu məzmunla bağlı olmayan
və ya az bağlı olan informasiyanın verilməsi. Belə səhv, adətən, gənc müəllimlərin
təcrübəsində meydana çıxır. Daha çox bildiyini nümayiş etdirmək, tədris materialının
məzmununa bələd olmamaq bu cür səhvlərlə nəticələnir və generalizasiya hadisəsinə səbəb
olur.

Generalizasiya hadisəsinin azalmasına kömək edən dolğun İnformasiya təlimdə bunları
nəzərə almağı tələb edir. İnformasiyanın dolğunluğu onun şişirdilməsi demək deyildir.
Təlimdə dolğun informasiya konkret siniflər üzrə müəyyənləşdirilmiş yeni tədris materialı ilə
adekvat olmalı, onu zənginləşdirməlidir.

Təhsil standartlarının yerinə yetirilməsinə xidmət etməsi informasiyanın dolğunluğunu
şərtləndirən əsas amildir. İnformasiyanın dolğunluğu təkcə məzmunla məhdudlaşmır,
dolğunluğu həm də onun verilmə üsulları təyin edir; şagirdləri fəallaşdıran təlim üsulları
informasiyanın mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərir.

İnformasiyanın dolğunluğu baş verəcəyi ehtimal olunan səhvlər nəzərə alınmaqla təmin
olunmalıdır. Səhvlərin, nəticədə generalizasiyanın başvermə səbəbləri fərqlidir. G. Nağıyeva
dilöyrənmə prosesində baş verən səhvləri təhlil edərkən göstərir: “...bunun iki başlıca səbəbi
vardır. Bunlardan birincisi dillərarası faktorlardır ki, bu da birinci dilin, yəni ana dilinin
ikinci dil, yəni öyrənilən dil üzərindəki təsiridir. Buna metodikada “interference of transfer”
deyilir. Belə ki, ingilis dili öyrənilərkən şagirdlər çox vaxt ana dilində öyrəndikləri səs
modellərini, leksik və qrammatik qaydaları ingilis dilinə də tətbiq edirlər. Məsələn,
Azərbaycan dilində söz sırasını dəyişdikdə cümlənin mənasına xələl gəlmir. İngilis dilində isə
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əksinə, söz sırası dəyişdikdə məna da dəyişir” [8, 260].
Belə səhvlərin aradan qaldırılması məqsədilə verilən informasiyanın dolğunluğu ilk

öyrənilən dilin sonra öyrənilən dil faktlarının mənimsənilməsinə mənfi təsir göstərən
amillərin aradan qaldırılması ilə bağlı olmalıdır. Müəllim həm konkret tədris proqramı üzrə
faktlardan, həm də əlavə informasiyalardan şagirdlərdə müqayisə bacarığı yaratmaqla istifadə
etməlidir. Şagird ana dilində öyrəndiyi hansı qaydanın xarici dilin öyrədilməsində tətbiq edilə
bildiyini və əksinə, tətbiq edilə bilmədiyini aydın dərk etməlidir. İki dillə bağlı iş zamanı
informasiyanın belə dolğunlaşdırılmasının, müqayisənin idrak fəallığına təsirinə inanan
müəllim generalizasiya hadisəsinin qarısını vaxtında ala bilir. Beləliklə, M. Məmmədovun
yazdığı kimi, “Sözün, cümlənin mətnin anlanılması onların fərdi şüurda yenidən
yaradılmasıdır, bu reproduktiv təfəkkürün təsiri ilə əməliyyatlara qoşulduqda assosiyasitiv
təfəkkürün üstünlükləri, yeni rabitələrin yaradılması ilə sözlərin, cümlələrin müəyyən
kateqoriyalara daxil edilməsi zamanı isə yaradıcı təfəkkürün üstünlüyü ilə müşayiət olunur.
Anlama yaradıcı fəallığın bir növü kimi yeni olanın tapılmasının və bəşəri dəyər verilməsinə
istiqamətlənmiş subyektiv əlamətlərlə zəngin kateqoriyadır” [8, 302].

İnformasiyanın dolğunluğunun generalizasiya hadisəsinin aradan qaldırılmasına təsiri
verilmiş informasiyanın şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi səviyyəsinin öyrənilməsi
məqsədilə əks-əlaqənin necə təmin olunmasından əsaslı şəkildə asılıdır. Əks-əlaqə verilmiş
informasiyanın necə qəbul edilməsi ilə bağlı məlumat müəllimə baş verə biləcək səhvləri
vaxtında duymağa və aradan qaldırmağa, nəticədə informasiya qəbuletmə prosesində
rabitələrin yaranmasına və möhkəmlənməsinə ciddi kömək edir. Davamlı rabitələr, onların
sərbəst və səmərəli assosiasiyası generalizasiya hadisəsinin aradan qaldırılmasında mühüm
rol oynayır.

1. Generalizasiya hadisəsinin aradan qaldırılması tədrisin məzmunu ilə bağlı material üzrə
verilən informasiyanın dolğunluğundan ciddi şəkildə asılıdır.

2. Təlim prosesində generalizasiyaya tədris materialı üzrə informasiya dolğunluğunun
təsirindən, əhəmiyyətindən xəbərdar olan müəllim fəaliyyətində bu cəhəti nəzərə ala bilir.

Məqalənin aktuallıgı. Bütün dövrlərdə təhsil üçün əsas sayılan vəzifələrdən biri
təhsilalanlarda ümumiləşdirmə bacarıqlarının yaradılmasıdır. İnformasiyanın dolğunluğunun
generalizasiya hadisəsinin aradan qaldırılmasına təsiri verilmiş informasiyanın şagirdlər
tərəfindən mənimsənilməsi səviyyəsinin öyrənilməsi məqsədilə əks-əlaqənin necə təmin
olunmasından əsaslı şəkildə asılıdır. Təlim prosesində generalizasiyaya tədris materialı üzrə
informasiya dolğunluğunun təsirindən, əhəmiyyətindən xəbərdar olan müəllim fəaliyyətində
bu cəhəti nəzərə ala bilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə təlim prosesində generalizasiyaya hadisəsinə
informasiyanın dolğunluğunun təsiri şərh olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəb müəllimləri, tələbə və
magistrantlar, eləcə də psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Аббасова

Влияния на генерализации пресыщенность информация

Резюме

В статье обясняетъся процесс генерализации, его влияние на обобщение. В статье
рассматриваются факторы насыщенной информации, которые помогают уменьшить
процесс генерализации в учебе. А так же раскрывается сущность насыщенности
информации. Показывается важность использования насыщенности информации, как
способ устранения генерализации в процессе обучения.

G. Abbasova

The effectof information richness to the process generalization

Summary

The article studies the process of generalization its effect on generalization. The richness
of information is one of the means that diminishes the process of generalization. The author
investigates this problem in the process of teaching.

Redaksiyaya daxil olub: 11.07.2016



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

263

Qloballaşan cəmiyyətdə sosiallaşma və
sosial adaptasiya problemi

Elnarə İsazadə
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi

Rəyçilər: psixol.ü.f.d.dos. U.Qəzvini
psixol.ü.f.d.dos. O.Vəlimedova

Açar sözlər: adaptasiya, sosial tələbat, sosiallaşma, sosial münasibətlər, transformasiya
Ключевые слова: адаптация, социальный спрос, социализация, социальные

отношении, трансформация
Key words: adaptation, social demand, socialization, social relations, transformation

Adaptasiyanın psixoloji və sosial adaptasiya növlərini fərqləndirirlər. Psixoloji adaptasiya
şəxsiyyətin daxili aləminin, həmçinin mühitin sosial və sosial-psixoloji tələblərini, müəyyən
sosial rol funksiyalarını yerinə yetirən insanların ictimai həyatının sosial məzmun və şərtlərini
özündə birləşdirir. Psixoloji adaptasiya şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətinin, sosial mühitin
daxili və xarici şərtlərinin ahəngi, həmçinin bütün rəngarəng təzahürü ilə insanın təbii və
sosial mühiti mənimsəməsidir [1].

Psixoloji adaptasiyanın məqsədi fərdə öz aktual sosial tələbatlarını ödəməyə və onunla
bağlı mühüm əhəmiyyətli məqsədləri reallaşdırmağa imkan verməkdir. İnsanın sosial həyat
fəaliyyətinin iki geniş sahəsini müəyyənləşdirirlər ki, onun psixoloji adaptasiyası sosial və
ekoloji tərkibdən ibarətdir. Psixoloji adaptasiya da şəxsiyyətin sosiallaşmasının aparıcı və
müəyyənedici mexanizmlərindən biri kimi çıxış edir. Lakin heç bir sosial adaptasiya prosesi
şəxsiyyətin sosiallaşmasına gətirib çıxarmır. Bununla belə, şəxsiyyətin tam, daxili psixoloji
adaptasiyası onun sosiallaşma prosesinə oxşar ola bilər.

Sosial adaptasiya şəxsiyyətin sosial əhəmiyyətli əlaqə və münasibətlərə qoşulması,
həmçinin onun sosial normalara, qaydalara, dəyərlərə, sosial təcrübəyə, sosial münasibət və
fəaliyyətə yiyələnməsidir. Sosial adaptasiya insanın sosial mühitə effektiv uyğunlaşması və
qarşılıqlı təsiri prosesi kimi başa düşülür. Sosial adaptasiya fasiləsiz səciyyə daşıyır. Bu
zaman yeni sosial mühitə uyğunlaşmaq üçün fəaliyyətin istiqamət və xarakterində bəzi köklü
dəyişiklik baş verir. Belə bir dəyişiklik sosial əhatədən də çox asılı olur. Bu mənada sosial
adaptasiya daha çox ətrafda olan insanların qarşılıqlı münasibətlərinin sosial xarakterindən
asılıdır. Bu sosial münasibətlər qarşılıqlı anlaşma və mehribançılıq, yaxud qarşılıqlı
qarşıdurma və ziddiyyət, eləcə də bir-birinə qarşı tam biganəlik və laqeydlik formasında
təzahür edə bilər. Sosial münasibətlərin məzmun və xarakterindən asılı olaraq sosial
adaptasiyanın ayrı-ayrı formaları və ya tipləri özünü büruzə verir. Bir halda sosial adaptasiya
sosial mühitə fəal təsir göstərmək şəklində təzahür edə bilər.

Şəxsiyyətin sosial adaptasiyasının aşağıdakı formaları fərqləndirilir:
* Daxili adaptasiya funksional strukturun yenidən qurulması formasında, həmçinin

müəyyən transformasiya, sosial həyat və fəaliyyət mühitində, şəxsiyyət sistemli şəklində
təzahür edir. Bu halda sosial əxlaqın daxili formaları və şəxsiyyətin fəaliyyəti şəklini dəyişir,
xaricdən gələn tələblərlə, habelə sosial mühitin tələbatları ilə əlaqəyə girir. Beləliklə,
şəxsiyyətin tam, ümumi adaptasiyası baş verir.

* Xarici adaptasiya zamanı şəxsiyyət daxilən sakitdir və öz sərbəstliyini saxlaya bilir.
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Nəticədə şəxsiyyətin instrumental adaptasiyası özünü göstərir.
* Qarışıq adaptasiyada şəxsiyyət daxilən sosial mühitin, onun dəyərlərinin və qaydalarının

təsiri altında tez-tez dəyişir, yenidən yaranır, eyni zamanda tez-tez instrumental adaptasiya
olaraq öz “mən”ini və sərbəstliyini qoruyur.

* Sosiallaşma və psixoloji adaptasiya bir-birinə yaxın, bir-birindən asılı, biri digərini
şərtlənən, lakin eyni olmayan proseslərdir [ 2, 35].

Sosial-psixoloji adaptasiyada ünsiyyətin sosial keyfiyyətlərin, eləcə də cəmiyyətin qəbul
etdiyi sosial davranış və əşyavi fəaliyyətin formalaşması baş verir ki, bununla da şəxsiyyət öz
cəhdlərini, sosial tələbat və maraqlarını reallaşdırır və özünü təyin edir. Nəticədə şəxsiyyət
yeni sosial mühitə daxil olur, onun bərabər hüquqlu üzvinə çevrilir, özünütəsdiq edir və öz
sosial fəaliyyətini inkişaf etdirir. Şəxsiyyətin sosiallaşmasının digər mexanizmi kimi
sosiallaşmasının idarəedici və məqsədyönlü prosesi-tərbiyə çıxış edir, hansı ki, onun
inkişafında şəxsiyyətin yaddaşında əxlaqın ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunmuş sosial norma
və qaydaları, cəmiyyətdə mövcud olan mənəvi və əxlaqi dəyərləri, sosial münasibətləri
möhkəmlənir.

Ali təhsil müəssisələrində adaptasiyanın mərhələləri B.A. Benediktova, A.A. Derkaç, A.Q.
Smirnova və başqalarının elmi işlərində öz əksini tapmışdır. Ali təhsil müəssisələrində
adaptasiyanın ilkin mərhələsində tələbələr yeni informasiyaları mənimsəmələri ilə bağlı,
həmçinin yeni sosial mühitin xüsusiyyətləri haqqında fəaliyyətdə yaranmış bir sıra
dəyişikliklərə də məruz qalırlar. Nəticədə şəxsiyyətin bağlılıq səviyyəsi və
özünüqiymətləndirməsi dəyişir, fəaliyyət haqqında yeni təsəvvürlər əsasında sosial təcrübə
yaranır. Şəxsiyyətin özünə, öz fəaliyyətinə, sosial mühitə istiqaməti korrelyasiya olunur [3].

Geniş mənada adaptasiya özündə dinamik təhsili, orqanizmin və ya şəxsiyyətin xarici
mühitə uyğunluq prosesini və onun nəticəsini ifadə edir. Həmçinin xarici mühitin dəyişən
şəraiti orqanizmin uyğunlaşmaq qabiliyyətini, istənilən özünütənzimləmə sisteminin (bioloji,
sosial və ya texniki) xüsusiyyətini ifadə edir. Adaptasiya mərhələsi köhnə stereotiplərlə,
ünsiyyətdəki çətinliklərlə bağlıdır. Mənfi faktorlara rəhbərliyin avtoritar üslubunun müxtəlif
variantları, təlim fəaliyyətinin və təhsilin qeyri-rasional təşkili aiddir. Təlim reaksiyalarına
uyğunlaşdırılmış dörd səviyyəni müəyyənləşdirmək olar:

Yüksək adaptivlik: tələbələrdə yüksək səviyyəli motivasiya, uğurlarda məmmunluq hissi,
adekvat özünüqiymətləndirmə. Orta adaptivlik: tələbələrdə səmərəliliyin yüksək səviyyəsi,
motivasiyanın kifayət qədər olmaması, təlim prosesinə indifferent münasibət, uğurlardan
məmmunluq hissi. Aşağı adaptivlik: təlim prosesində uğursuzluqlar, qeyri-adekvat
özünüqiymətləndirmə, ətrafdakılarla ünsiyyətdəki çətinliklərlə bağlı həyəcanın yüksək
səviyyəsi. Dezadaptasiya: tələbələrdə qeyri-adekvat özünüqiymətləndirmə, motivasiyanın
olmaması və s.

Tədqiqatlar göstərir ki, I kurs tələbələri heç də həmişə biliklərə yüksək səviyyədə ona görə
yiyələnmirlər ki, onların hələ orta məktəbdə hazırlıqları zəif olmuşdur. Ona görə ki, onlarda
təlimə hazırlıq, müstəqil öyrənmək qabiliyyəti, özünə nəzarət etmək və özünü
qiymətləndirmək, idraki fəaliyyətin fərdi xüsusiyyətlərinə yiyələnmək, habelə müstəqil
hazırlıq üçün iş vaxtının düzgün bölüşdürülməsi bacarığı kimi şəxsiyyətin xassələri hələ
kifayət qədər formalaşmamışdır.I kurs tələbələrinin çoxu ilkin vaxtlarda təlim fəaliyyətində
bir çox çətinliklərlə rastlaşırlar. Həmin çətinliklər müstəqil təlim iş bacarıqlarının olmaması
ilə bağlıdır. Belə ki, tələbələr mühazirəni icmallaşdırmağı, kitabla işləməyi bacarmır, ilkin
mənbələrdən bilik əldə etməyi, böyük həcmli informasiyaları təhlil etməyi, öz fikirlərini aydın
və dəqiq şəkildə ifadə etməyi bacarmırlar. I kurs tələbələrinin təlim şəraitinə uğurlu
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adaptasiyasına nail olmağın ən başlıca vəzifəsi rasional metodların axtarılması və müstəqil
işlərin optimallaşdırılması ilə bağlıdır. Meyarlar qismində I kurs tələbələrinin təlim şəraitinə
uğurlu adaptasiyasında biz aşağıdakıları fərqləndiririk: adaptiv qabiliyyətin mövcudluğu;
kollektiv həyat normalarının şüurlu qəbulu və yerinə yetirilməsi; pedaqoji təsirlərə adekvat
münasibət; tələbə kollektivinin həyatında fəal iştirak etmək; özünün sosial statusundan və
münasibətindən məmnunluq hissi. Əsas çətinliklər qismində tələbə şəxsiyyətinin adaptasiya
prosesindəki maneələri onlar üçün yeni olan şəraitdə aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirmək
olar: 1/ Formal adaptasiyaya təlim şəraitinin yeni təşkili, yeni mühitə uyğunlaşmada idraki
informasiyalar, onların strukturu, təlimin məzmununun xüsusiyyətləri və s. çətinliklər aiddir.
2/ Sosial adaptasiya ünsiyyətdə və kommunikasiyadakı, tələbələrin sosiallaşmasındakı
çətinliklərlə, habelə tələbələrin sosiometrik statusdan məmnunluq hissi ilə bağlıdır; 3/
Didaktik çətinliklər ali məktəbdə orta məktəbdən fərqli məşğələ formaları, yeni iş növləri,
zəruri vərdişlər, üsul və vasitələrin həlli ilə bağlı çətinliklər təzahür edəndə yaranır. Bu blokun
adaptasiyasındakı mürəkkəblik müxtəlif fəaliyyət növlərinin genişliyindən və məzmunundan,
eləcə də onlara maraqlarından, motivasiyadan asılıdır.

— Şəxsi adaptasiya emosional sferadakı problemli, şəxsiyyətin psixoloji və psixi
xüsusiyyətlərini, özünütəşkil sahələrində şərtlənmiş çətinlikləri özünə aid edir.

Bütünlükdə tələbə şəxsiyyətinin inkişafı gələcəkdə ali təhsilli mütəxəssis kimi aşağıda
sadalanan istiqamətlərdə gedir: İdeoloji əminlik möhkəmləndirilir, peşəkar istiqamət, zəruri
qabiliyyətlər inkişaf edir. 1/ Psixi proseslər, vəziyyətlər və təcrübə təkmilləşir; 2/ Borc hissi
artır, peşəkar fəaliyyətin müvəffəqiyyətinə məsuliyyətlilik yüksəlir; 3/ Tələbənin fərdiyyəti
qabarıq şəkildə özünü göstərir; 4/ Öz gələcək peşə sahəsində tələbənin iddiası artır; 5/ Sosial
və peşə təcrübəsinin intensiv ötürülməsi və mühüm keyfiyyətlərin formalaşması əsasında
tələbənin şəxsiyyətində ümumi yetkinlik və sabitlik artır; 6/ Gələcək mütəxəssis kimi ona
zəruri olan təcrübənin, keyfiyyətlərin formalaşmasında tələbənin ümumi çəkisi artır; 7/
Gələcək praktik işə hazırlıq və peşə müstəqilliyi möhkəmlənir.

Sosial-psixoloji adaptasiya adı altında biz fərdin qrupa uyğunlaşmasını, qarşılıqlı
münasibətləri, davranışın fərdi üslublarının işlənilməsini nəzərdə tuturuq. Başqalarından fərqli
olaraq gənc özünün şəxsiyyətini dərk edir. Buradan da özünütəsdiqə, özünüreallaşdırmaya,
özünütəyinə cəhd qeyri-adekvat reaksiyaların yaranmasına səbəb ola bilər. Gənclər
kollektivdə öz mövqelərini tutmağa çalışır, digər qrupun tələbələri ilə qarşılıqlı münasibətləri
yaratmağa cəhd göstərir və kollektiv daxilində müəyyən mövqe tuturlar. Təlimə münasibət o
zaman müsbət olur ki, o, kollektivdə təlim alanların vəziyyətini yaxşılaşdırmağa imkan versin.

Məqalənin aktuallığı. Mövzunun aktuallığı sosial adaptasiyanın sosial münasibət və
fəaliyyətə yiyələnməsidir. Sosial adaptasiya insanın sosial mühitə effektiv uyğunlaşması və
qarşılıqlı təsiri prosesidir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik qloballaşan cəmiyyətdə sosial adaptasiya və
sosiallaşma prosesinin qarşılıqlı əlaqədə olub şəxsiyyətin formalaşmasına psixoloji təsirini
göstərməkdir.

Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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ведущих и решающих механизмах социализации личности. Социальная адаптация это
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social practices, social relationships and activities. Social adaptation is understood as a
process of effective integration of the human to the environment and social interaction.
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Məktəb psixoloqları həm psixoloq, həm də pedaqoji ekspertlərdir. Onlar təhsildə
emosional, sosial və davranış pozuntuları olan uşaq və yeniyetmələr üçün bir çox profilaktik
tədbirlər görürlər. Şagirdlər onların əsas pasientləridir, lakin bununla bərabər onlar daha yaxşı
nəticə əldə edə bilmək üçün müəllimlər, məktəb müdirləri, valideynlər və digər
mütəxəssislərlə birgə çalışırlar.

Məktəb psixoloqları psixoloji travma və böhran dövrlərində köməklik göstərir, uğur
qazanmağın qarşısını alan maneələri aradan qaldırmaq üçün uşaqlar, müəllim və ailələrlə
birgə çalışır, problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün lazımı bacarıqları formalaşdırır və
maarifləndirmə işləri görür, eləcə də şagirdlərin həyatında və məktəb mühitində yaranan
çətinlikləri aradan qaldırmaq və qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirirlər.

Məktəb psixoloqları şagirdin öyrənmək bacarıqlarını və müəllimlərin öyrədə bilmək
imkanlarını dəstəkləyən məktəb komandalarının ixtisaslı üzvlərindəndir. Onlar uşaq və
gənclərin təhsildə, sosial mühitdə və emosional olaraq uğur qazanmaqlarına kömək məqsədilə
psixi sağlamlıq, öyrənmək və digər mövzularda ekspertizalar tətbiq edirlər. Məktəb
psixoloqları ev, məktəb və cəmiyyət arasındakı əlaqələri gücləndirmək, təhlükəsiz, sağlam
şəkildə öyrədən mühit yaratmaq üçün ailə, müəllimlər, məktəb rəhbərləri və digər
mütəxəssislərlə birgə fəaliyyət göstərir.

Bütün uşaq və yeniyetmələrdə müəyyən dövrlərdə dərs materialını mənimsəməklə bağlı
problemlər yarana bilər. Bu problemlərin yaranma səbəblərinə sosial münasibətlər, müəyyən
qərarların qəbulunda çətinliklər, yaxud narahatlıq hissi, depressiyada hiss etmək, həyəcanlı,
nigaran, narahat və ya təcrid olunmuş kimi hiss etmək, həmçinin emosiyaları idarə etmək və s.
aid etmək olar.

Psixoloqun işinə diaqnoz qoymaq və korreksiya işi də daxildir. Bu həm idrak proseslərin
psixodiaqnostikası (yaddaş, təfəkkür, diqqət), həm də uşağın emosional sahəsinin
diaqnostikası ola bilər. Bütün sahələrin və psixi proseslərin, sağlamlığın inkişafını açan
uşağın psixoloji-pedaqoji xasiyyətnaməsinin tərtib edilməsi də psxioloqun işinə daxildir.
Xasiyyətnamə həmçinin uşağın ailə mühitinin, onun maraqlarının və s. tam şəklini verir.
Məktəbdə məsləhətləşmə çox mühüm rol oynayır: hər bir valideyn və ya müəllimin psixoloqa
problemlə müraciət etmək və ya uşağa aid kömək istəmək hüququ var.
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Bir çoxları səhvən hesab edirlər ki, psixoloq ancaq test keçirməklə məşğuldur, psixologiya
dərsləri isə fakültətiv məşğələ səviyyəsində keçirilir və uşağın biliyi üçün qiymətli deyil.
Psixoloqun və pedaqoji kollektivin yaxşı qurulmuş işi uşaqda şəxsi mövqeyin formalaşması
üçün şərait formalaşdırır (mənin başa düşülməsi, özünə inamlıq, xüsusi fikir və s).

Ümumtəhsil məktəblərində psixoloqun işində qarşıya çıxan problemləri aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar:

1) Məktəb çərçivəsində psixoloji işin təşkilində dəqiq, davamlı alqoritmlərin olmaması;
2) Məktəbdə işin spesifikası mühüm dərəcədə məktəbin öz spesifikasiyası ilə əsaslanıb.

Psixoloq tez-tez aydın olmayan fənn üzrə müəllim kimi qəbul olunur. Təsadüfi deyil ki, hətta
məktəbdə xüsusi psixoloq stajı pedaqoji staja bərabərləşdirilir.

3) Bir çox şagirdlərdə, müəllimlərdə və valideynlərdə psixoloqların fəaliyyəti haqqında
sərt və həmişə adekvat stereotip təsəvvürlərin olması.

Qeyd edilmiş xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, gənc psixoloqların ümumtəhsil məktəblərində
adaptasiya problemi aktuallığını başa düşmək olur.

A.Q. Qretsov məktəbdə işləməyə başlayan istənilən gənc psixoloq üzləşəcəyi bir neçə
problemlər qrupunu ayırır:

1. Əsasən psixoloji işin çox geniş spektri ilə və məktəb pedaqogikasında çox yaxşı
istiqamət almaq zəruriyyəti ilə bağlı xüsusən peşəkar planlı problemlər.

2. Məktəb şəraitində öz peşəkar fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı təşkilatı problemlər.
3. Pedaqoji kollektivinə inteqrasiya problemi, müəllimlərlə və administrasiya ilə qarşılıqlı

anlaşma və qarşılıqlı fəaliyyət problemi.
4. Yeni sosial rolun mənimsəməsi ilə bağlı emosional problemlər.
Bu qrupları daha ətraflı araşdıraq.
Peşəkar planlı çətinliklərə əhəmiyyətli dərəcədə məktəb psixoloqların geniş iş spektri

səbəb olur. M.R.Bityanova məktəb psixoloqun aşağıdakı əsas fəaliyyət istiqamətlərini göstərir:
 tətbiqi psixodiaqnostika;
 məktəblilərlə psixokorreksiya və inkişaf edici iş;
 məktəblilərə, onların valideynlərinə və müəllimlərinə məsləhət verilməsi və onların

psixoloji maarifləndirilməsi;
 sosial-dispeçer fəaliyyəti.
Bu iş istiqamətləri ilə müvəffəqiyyətlə bacarmaq üçün, psixoloq tətbiqi

psixodiaqnostikanı, fərdi və ailəvi məsləhətləşməni, qrup psixoterapevt işinin vərdişlərini
bilməlidir. Bunların hamısını bilmək lazımdır və məktəbə daxil olan altı yaşlılardan
təqaüddən əvvəlki yaşda olan valideynlərə qədər yaş intervalında müştərilərə onları tətbiq
etməyi bacarmaq lazımdır.

Lakin məktəb psixoloqun bütün işi hələ bu əsas istiqamətlərdən ibarət deyil. Məsələn,
bəzən psixoloqlar müəllimlərə psixoloji-pedaqoji tədqiqatların keçirilməsində kömək edirlər
(elmi metodologiyanı və riyazi statistikanı yaxşı bilmək lazımdır) və tələbələr üçün psixoloji
təcrübələr keçirirlər. Bundan əlavə, seminarlarda və pedaqoji şuralarda çıxışlar, valideyn
iclasların keçirilməsində iştirak, məktəblilər üçün psixologiya üzrə dərnək məşğələləri və s.
var. Aydındır ki, belə geniş iş spektri hətta kifayət qədər uğurlu psixoloqların hamısı üçün də
əlçatan deyil. Təbiidir ki, hətta çox bacarıqlı gənc mütəxəssis bütün qeyd olunan
istiqamətlərdə dərhal eyni dərəcədə peşəkar işləyə bilməz. Və məktəb psixoloqların
fəaliyyətinə nəzarət belə dərindən aparılmadığına görə, öz peşəkar vəzifələrinin üzdən yerinə
yetirilməsinə keçid təhlükəsi var. Eyni zamanda, işə vicdanla yanaşanda, o özü-biliyini
artırmaq üçün və peşəkar təkmilləşməyə ən güclü stimul kimi xidmət edir. A.Q. Qretsov
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deyir ki, yəqin ki, işə yeni başlayan mütəxəssislərə ilk mərhələlərdə öz iş istiqamətlərini
məhdudlaşdırmaq məsləhətini vermək lazımdır, hətta administrasiya etiraz etsə də. R.V.
Ovçarova yazdığı kimi, nəzəri məlumatlara əsasən, məktəb psixoloqu 2 otaqlı kabinetdə
yerləşməlidir, otaqlardan birinin çətin bədii tərtibatı, bir neçə işıqlandırma rejimləri və
stereosəsi var, ikinci otaqda isə bir sıra cihazlar, psixodiaqnostik metodikasının saxlanılması
üçün bağlı şkaf və s. var. Lakin ümumtəhsil məktəb çərçivəsində belə şəraitlərə çox az rast
gəlinir. Bu da psixoloqun işinin keyfiyyətinə mənfi təsir edir.

Psixoloqun yeni sosial rolunun mənimsənilməsi ilə bağlı emosional problemlər də yaşanır.
Bu problem bir neçə amillərlə bağlıdır, məsələn, məktəbdə çox səs-küy olmağı ilə ( xüsusən,
tənəffüslərdə), uşaqlar dəhlizdə müxtəlif istiqamətlərdə qaçmaqları ilə və s. Bu amillərə
adaptasiya tez baş verir, müəllimlər özü belə şəraitlərə çoxdan alışıblar, lakin alışmamış
insana onlar çox sıxıntılı təsir göstərirlər. Bundan əlavə, məktəb psixoloqunun işinin
emosional yükü çoxsaylı qeyri-standart şəraitlər, kəskin peşəkar məsuliyyət hissi və bir çox
növ iş görmək zəruriyyəti ilə, hansıların ki hamısında kifayət qədər xüsusi səlahiyyət hissi ilə
güclənir. Buna görə də təsadüfi deyil ki, R.V.Ovçarova tərəfindən stresslərə davamlılıq
psixoloq üçün (ancaq məktəb psixoloqu deyil, istənilən psixoloq üçün) daha aktual olan şəxsi
keyfiyyətlər sırasındadır. Əgər mütəxəssis bu keyfiyyətə malikdir və peşəkar və şəxsi
planda işə kifayət qədər hazırdırsa, o zaman onda olan emosional çətinliklər kəskin
olmayacaq və tez keçəcək. Əgər peşəkar təşəkkül emosional planda çox uğurlu keçməyəcəksə,
problemləri toplamaq və onları öz müştərilərinə və ümumiyyətlə məktəbə yönəltmək yox,
vaxtında kömək üçün kolleqalara müraciət etmək məqsədəuyğun olardı.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə orta ümumtəhsil məktəblərində psixoloqların təlim-
tərbiyə prosesində rolu artmaqdadır. Bu baxımdan məqalə aktual hesab oluna bilər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə xarici ölkə alimlərinin nəzəriyyələrinə və təcrübəsinə
istinad edilməsi elmi yenilik sayılmalıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbələri, magistrantlar, eləcə də məktəb psixoloqları istifadə edə bilərlər.
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К. Меликова

Трудности, возникающие в профессиональной деятельности
школьного психолога

Резюме

Школьные психологи являются психологами, и педaгогическими экспертами. Они
проводят профилактические работы с детьми и подростками, имеющими
эмоциональные, социальные и победенчeские расстройства в учебных заведениях.
Ученики являются их основными пациентами, но для достижения лучших результатов
они работают совместно с учителями, директорами школ, радителяти и другими
специалистами.

Школьные психологи являются членами школьной команды способствующей
осуществлению способностей учеников при изучение уроков и преподовательских
возможностей учителей.

K. Malikova

School psychologist encountered difficulties
in the course of professional

Summary

School psychologists are experts in both psychology and education. They provide many
services that include the educational, emotional, social, and behavioral challenges that many
children, youth, and young adults experience. Children are their primary clients but they also
work collaboratively with teachers, school administrators, parents, and community services to
best serve children.

School psychologists to teach students and teachers opportunities to learn the skills of
qualified members to support the school teams.

Redaksiyaya daxil olub: 12.12.2016
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Xarakterin formalaşması və inkişaf perspektivləri
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Xarakter insan psixikasında yaranan fərdi fəaliyyət və davranış xüsusiyyətlərinin
məcmusudur. Hər bir insan özünəməxsus psixikaya və təkrarolunmaz xarakterə malikdir.
Psixikada fərdi fəaliyyət və davranış xüsusiyyətlərinin formalaşması şəxsin doğulduğu elə ilk
günlərdən başlayır. Bu formalaşma yaşamaq mərhələləri üzrə insanın biolojiləşməsinin və
sosiallaşmasının bütün proseslərini əhatə edir.

Beləliklə də, xarakterik fəaliyyət və davranış xüsusiyyətlərinin formalaşması psixikadakı
mərhələləri fəaliyyət proseslərinin təsiri altında baş verir. Bu özünəməxsus fərdi formalaşma
xüsusiyyətlərinə psixikanın ümumi-psixoloji, bioloji və sosial proseslər sistemi daxildir.
Məsələn, psixikanın zehni aktivliyi həmin şəxsin xarakterində müəyyən fərqləndirici sosial-
psixoloji xüsusiyyətlər yaradır. Əksinə, psixikası daha çox fiziki fəaliyyət aktivliyinə meyilli
olan insanların xarakterində isə digər fərqli xüsusiyyətlər formalaşır və sairə. Bu formalaşma
prosesləri təbii proseslərdir. Çünki “insan”, “psixika” və “xarakter” məfhumları özünəməxsus
təkrarolunmaz xüsusiyyətlər sistemidir.

Xarakterin yaranıb tam təkmilləşməsi psixikada zehni, fiziki və sosial fəaliyyət
xüsusiyyətlərinin formalaşması deməkdir. Çünki xarakter bizim fəaliyyət və davranışımızın
təhrikedici subyektiv motivlərini təşkil edir. Yəni xarakterimiz yaranmış şəraitə uyğun olaraq
bizi yaşamağa, sosial fəaliyyətə təhrik edən təbiiləşmiş psixika daxili proseslər sistemidir.
Ona görə də insanlar cəmiyyət daxilində öz xarakterlərinə uyğun fəaliyyət göstərir və
yaşayırlar.

Psixikada xarakterin yaş mərhələləri üzrə formalaşması açıq şəkildə hiss olunur. Onun
üçün də hər yaş mərhələsinin öz xarakterik xüsusiyyətləri olur. Psixika təkmilləşdikcə, inkişaf
etdikcə xarakter də ümumiləşir, bütövləşir.

Bütün bunlara baxmayaraq, xarakter cəmiyyətdə əsasən sosial-psixoloji problem kimi
nəzəri cəlb edir. Ona görə də xarakter məfhumunu əhatə edən sosial-psixoloji problemlər
sistemi ilkin tədqiqatlar amili kimi daim diqqət mərkəzində olacaq.

İndi isə xarakter haqqındakı fikirləri və əldə olunmuş nəticələri ümumiləşdirərək aşağıda
ona sadə bir tərif vermək mümkündür.

Xarakter — psixikada yaşamaq xüsusiyyətlərinin hazırlanması mərhələlərində formalaşan,
hər bir fərd üçün özünəməxsus stereotipləşmiş xarakterik proseslər sistemi kimi yaranan, fərdi
fəaliyyətə və davranışa təhrik xüsusiyyətlərinin ümumi məcmusudur.

İndi isə son olaraq xarakterin formalaşması və inkişaf perspektivləri haqqında fikirləri
ümumiləşdirməyə çalışaq.
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Şübhəsiz, yaratmaq nə qədər çətin olsa da, məlum yarananı formalaşdırıb inkişaf etdirmək
ondan da çətin bir prosesdir. Bu təbii qanunauyğunluğu yeni xarakterin yaranması və
formalaşma proseslərinə də aid etmək olar. Lakin bu məsələdə bizə kömək edən müəyyən
ümidverici amillər vardır. Yəni tam yəqinliklə mümkündür ki, xarakteri formalaşdırmaq və
inkişaf etmək üçün fundamental perspektivli imkanlara malikdir. Aşağıda bu perspektivli
imkanları və yaranmış əlverişli tarixi-elmi şəraiti ümumi şəkildə sistemləşdirməyə çalışaq.
Biz onların ən əsaslarını təsnifləşdirəcəyik.

1. Xarakterin formalaşmasına, inkişafına şərait yaradan ilkin ən əsas perspektivli amil
psixikanın insan orqanizmində müəyyənləşdirilib öyrənilməsidir. Həqiqi psixologiya psixoloji,
bioloji və sosial əsaslı təməli, bünövrəsi üzərində yarandığı üçün onun formalaşması və
inkişafı zəruri prosesə çevriləcəkdir. Deməli, xarakterin tam formalaşması və inkişafı elmi
baxımdan təbii qanunauyğun prosesdir. Öz həqiqi təbii predmeti, təməli üzərində yaranan bir
elmin formalaşmasının və inkişafının qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Gələcəkdə
psixikanın ətraflı şəkildə öyrənilməsi, xarakterin geniş psixoloji və sosial əsaslı tədqiqatlar
sisteminə malik olması bu prosesləri daha da gücləndirəcək.

2. Xarakterin tam formalaşmasına, inkişafına şərait yaradan əsas perspektivli amillərdən
biri də artıq müəyyən elmi nailiyyətlərin və fundamental biliklərin mövcud olmasıdır. Bura
tarix boyu formalaşmış, toplanmış elmi və təbii ictimai biliklər də daxildir. Bundan əlavə,
psixikanın psixoloji, bioloji və sosial problem olması bu sahədəki geniş elmi nailiyyətlərdən
və biliklər sistemindən istifadə etməyə imkanlar yaradır. Təbii ki, bu amil birbaşa xarakterin
inkişafına şərait yaradan perspektivli, geniş tədqiqatların aparılmasını zəruri edir. Bizim əldə
etdiyimiz fundamental elmi nailiyyətlər və digər universal təbii biliklər sistemi xarakterin çox
geniş ümumi tədqiqat metodlarının işlənib hazırlanmasını tələb edəcək. Fundamental elmi
nailiyyətlərin, təbii biliklər sisteminin olması, ümumi tədqiqat metodlarının hazırlanması
xarakteri formalaşdıran və inkişaf etdirən mühüm perspektivli amillərdir.

3. Yeni fundamental psixologiyanı formalaşdıran, inkişaf etdirən perspektivli
istiqamətlərdən biri də insanın öyrənilməsi ilə əlaqədardır. Məlumdur ki, psixikanın insan
orqanizmində tədqiqi insanın ətraflı şəkildə öyrənilməsi üçün də geniş perspektivli imkanlar
yaradır. Nəticədə, xarakter insan problemi ilə bağlı fundamental problemləri yeni, daha
ümidverici şəkildə tədqiq etmək mümkün olacaq. Məsələn, insanı idarə edən mərkəz olan
psixikanın öyrənilməsi öz-özlüyündə insanın tədqiqində yeni bir elmi nailiyyət və irəliyə
böyük bir addımdır. Şübhəsiz, bu və digər elmi nailiyyətləri qorumaq, onları tədqiqatlarda
genişləndirmək, inkişaf etdirmək zəruridir. Deməli, insanın öyrənilməsi proseslərində
meydana çıxan bu cür zəruri addımlar xarakterin tam formalaşmasına, inkişafına yalnız təkan
verə bilər.

4. Psixikanın insan orqanizmində müəyyənləşdirilməsi insanın öyrənilməsində müəyyən
nəzəri və təcrübi dəyişikliklərə səbəb olub. Məsələn, “insan” probleminin mahiyyəti və təbiəti
haqqındakı fəlsəfi yanaşmalarda müsbət dəyişikliklər baş verəcək. Psixikanın tədqiqi insanın
bioloji və anatomik quruluşunda da müəyyən yeni nəticələrin əldə olunmasına imkan verəcək.
Psixikanın sosial problem olması təbii ki, insanın sosial varlıq kimi yeni formada ətraflı
öyrənilməsini tələb edəcək.

Bundan əlavə, psixikanın tədqiqi insana fiziki varlıq kimi tamamilə dəyişkən, yeni bir
yanaşmanın əsaslarını qoyacaq. Bu baxımdan, psixikanın öyrənilməsi insanla təbiət arasında
olan tam yeni psixofiziki problemlərin və tədqiqat istiqamətlərinin yaranması deməkdir.

Yuxarıdakı müsbət dəyişikliklər və zəruri perspektivli tədqiqat istiqamətləri haqqında çox
danışmaq olar. Bunu təbii qarşılamaq lazımdır. Çünki xarakterin predmeti psixikadır və
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insandır.
Göründüyü kimi, psixikanın tədqiqi, xarakterin öyrənilməsində yeni fundamental

problemlər meydana çıxarır, onların araşdırılmasını aktual və zəruri edir. Bütün bunlar
birbaşa xarakterin tam formalaşmasına və perspektivli inkişafına təbii şərait yaradacaq.

Psixologiya elmləri daxilindəki beynəlxalq böhran xarakterin formalaşmasına və
inkişafına təkan verən mühüm perspektivli amil kimi qiymətləndirilə bilər. Məlumdur ki,
müasir dünyada psixologiya müxtəlif dövlətlərdə və dövlətlər qrupunda müxtəlif cür öyrənilir
və orada bu elmə fundamental münasibət də müxtəlif xüsusiyyətləri əhatə edir. Bununla bağlı
olaraq bir çox perspektivsiz psixoloji istiqamətlər də yaranmışdır. Nəticədə, hətta psixologiya
bir elm kimi siyasətin və siyasi ideologiyaların real təsirlərinə məruz qalmışdır. Bu təsirlər
XX əsrin ikinci yarısında öz maksimal səviyyəsinə çatdı. Şübhəsiz, bu cür neqativ hallar
dünyada vahid psixologiya elminin formalaşmasına, inkişafına və fundamental psixoloji
tədqiqatların aparılmasına mənfi, pozucu təsir göstərmişdir. Ona görə də müasir dövrdə yeni
beynəlxalq səviyyəli vahid psixologiya elmini formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək
perspektivləri yüksək səviyyədə aktuallıq kəsb etməyə başlayır. Çünki artıq psixologiya
elmləri daxilindəki predmet və tədqiqat böhranına son qoymaq üçün yeni, siyasi
ideologiyasız vahid psixologiyanı yaratmaq, formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək alternativi
olmayan zəruri amilə çevrilir. Bu amil də xarakterin formalaşma və inkişaf perspektivlərini
yüksək səviyyəyə çatdırır.

Bu universal ümumi problemlər və müxtəlif istiqamətli tədqiqatlar sistemi həm də
xarakterin perspektivli inkişafına, genişlənməsinə real imkanlar yaradacaq.

Məqalənin aktuallığı. Xarakter bizim fəaliyyət və davranışımızın təhrikedici subyektiv
motivlərini təşkil edir. İnsanlar cəmiyyət daxilində öz xarakterlərinə uyğun fəaliyyət göstərir
və yaşayırlar. Xarakter məfhumunu əhatə edən sosial-psixoloji problemlər sistemi ilkin
tədqiqatlar amili kimi daim diqqət mərkəzində olacaq.

Məqalənin elmi yeniliyi. Xarakter insan problemi ilə bağlı fundamental problemləri yeni,
daha ümidverici şəkildə tədqiq etmək mümkün olacaq. Psixikanın tədqiqi, xarakterin
öyrənilməsində yeni fundamental problemlər meydana çıxarır, onların araşdırılmasını aktual
və zəruri edir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Xarakterimizin yaranmış şəraitə uyğun olaraq bizi
yaşamağa, sosial fəaliyyətə təhrik edən təbiiləşmiş psixika daxili prosesləri praktiki
nəticələrinə istinad ola bilər.
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Н. Гасымова

Формы характера и перспективы действия

Резюме

С первых дней рождения человека появляются формы психики и характер
поведения. Поэтому характеристика действия психологические формы появляются по
ступенчатой системе. Наш характер формируется по социальной среде обитания и в
процессе психологической системе. Поэтому наши общества живёт по своему
внутреннему характеру и движению.

N.Qasimova

Forms of nature and the prospects for action

Summary

From the earliest days of man's birth come form the mind and behavior. Therefore, the
characteristic psychological forms of action appear on the speed system. Our character is
formed by the social environment and in the psychological system. Therefore, our society
lives according to their own nature and movement.

Redaksiyaya daxil olub: 17.12.2016



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

275

Sosio-mədəni dəyərlər sistemində şəxsiyyətin
sərvət meyllərinin rolu

Səriyyə İsazadə
BDU-nun sabiq magistrantı

Rəyçilər: psixol.ü.f.d. dos. M.C.İsmayılova
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самоактуализация
Key words: property trends, property values, attitudes, self-actualization

Sərvət meylləri şəxsiyyətin mühüm xarakteristikalarından biridir. Sərvət meylləri
şəxsiyyətin ətraf mühitə seçici münasibətini müəyyənləşdirir, mərkəzi və dominant
komponent kimi onun davranış xüsusiyyətlərinə təsir göstərir, həyat tərzi seçimində
əhəmiyyətli rol oynayır. Şəxsiyyətin sərvət meylləri problemi bütün dövrlərdə, xüsusilə də
cəmiyyətin inkişafının keçid dövrlərində aktual problem olmuşdur. Sosial ziddiyyətlərin
dinamikası müasir vətəndaş cəmiyyətinin sərvət meylləri baxımından özünüaktuallaşdırma və
özünütəyinetməni müəyyənləşdirir. Təhsil sistemində gənclərin sərvət meylləri və ideallarının
formalaşması problemi xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Cəmiyyətin sərvət meyllərinin
transformasiyası dərin sosial ziddiyyətlər yaratdı, bu ziddiyyətlər şəxsiyyətin dəyərlər
sisteminə təsir göstərməyə başladı. Ümumbəşəri dəyərlər sistemi ilə cəmiyyətin müasir
dəyərləri arasında uçurum yarandı. Eyni proseslər təhsil sisteminin və cəmiyyətin dəyərlər
sistemi, dəyərlər sistemi və şəxsiyyətin dəyərlər sistemi arasında baş verdi.

Rus psixoloqu A.T. Asmolov qeyd edir ki, insan «yaşadığı anın çətinliyini» hiss edən kimi
bu çətinliyi həyatda öz yerini tapmağa və özünü təyin etməyə kömək edən bəzi dəyərləri
qəbul etməyə cəhd edir. Belə situasiyalarda xüsusilə hələ həyat təcrübəsi olmayan,
dünyagörüşü, dəyərlər sistemi formalaşmayan gənclər üçün çətin olur. Formalaşan şəxsiyyət
ilə yeni cəmiyyət arasında ziddiyyət yaranır. Xüsusilə də məktəblilərin və gənclərin dəyərlər
dünyasında oriyentasiyası mürəkkəbləşir, onların özünə, ətraf mühitə, öz imkanlarına,
keçmişinə, indisinə, gələcək və həyat perspektivləri obrazlarının qurulmasına münasibətində
köklü dəyişikliklər yaranır. Sərvət meylləri və ideallar subyekti şəxsiyyət kimi xarakterizə
edir. İnsan təsdiq edir, müdafiə edir, öz arzularında, şəxsiyyətlərarası münasibətlərində,
mənəvi həyatında, xeyirxah işlərində reallaşır» [1].

L.İ. Ansiferova öz tədqiqatlarında şəxsiyyətin sərvət meyllərinin psixoloji mahiyyətini
fərqli dəyərləndirir. O, belə hesab edir ki, sərvət meyllərinə əsaslanan fəaliyyət subyektiv
reallığın dərk olunması və qəbul edilməsi zamanı mühüm vasitəyə çevrilir. Şəxsiyyət ətraf
aləmə subyektiv — qiymətləndirici münasibət göstərərək, «daxili dünyasının özünəməxsus
hərəkətlərilə» onu reallaşdırır [1, 27 ].

Rus psixoloqları K.A. Abulxanov–Slavskaya, A.V. Bruşlinskiy, A.N. Leontyev, S.L.
Rubinşteyn sərvət meylləri və ideallar anlayışını subyektin şəxsiyyətə çevrilməsi kontekstində
hərəkətverici amil kimi dəyərləndirirlər. Bu tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, sərvət meylləri
şəxsiyyətin fəaliyyəti ilə qırılmaz əlaqədədir [2].

Beləliklə, şəxsiyyətin sərvət meylləri fərdi-şəxsi xüsusiyyətlərin, mühitin sosio-mədəni
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dəyərlər sistemi ilə qarşılıqlı təsir prosesində təşəkkül tapır. Buraya yaş, tipoloji, sosial-
psixoloji xüsusiyyətlər də aiddir. Sosio-mədəni mühitin əsas mahiyyətini dəyərlər sistemi
təşkil edir. «Dəyər» anlayışı humanitar bilik sahələrində qeyd olunan mühüm anlayışlardandır.
Bu anlayış, həm də psixoloji tədqiqatlarda metodoloji əhəmiyyət kəsb edir. «Dəyər», «Sərvət»
anlayışının etimoloji təhlili «qiymətli» kimi müəyyənləşdirilir. Sözün ilkin mənası məhz,
qiymətli, müsbət kimi dəyərləndirilir. Sərvət müxtəlif arzuların, istəklərin və cəhdlərin
obyektidir.

«Sərvət» anlayışı çoxtərəfli anlayışdır. Bu anlayışın mahiyyətini anlamaq üçün iki aspekt
fərqləndirilir. Birinci aspektdə dəyər, sərvət bu və digər predmetin əhəmiyyəti kimi meydana
çıxır. Bu zaman sərvət anlayışı müəyyən predmetin dəyəri kimi müəyyən olunur. İkinci
aspektdə sərvət anlayışı maddi və ya ideal hadisə kimi qavranılır və insan üçün əhəmiyyət
kəsb edir. Dəyərlər özündə bəşər varlığını əks etdirir. O, insan hissləri, iradəsi və ağıl ilə, bir
sözlə mənəvi olan hər şeylə əlaqədardır. Belə anlamda dəyər yalnız «dərk olunan» deyil, eyni
zamanda həyatidir, varlığın ekzistensial hiss olunmasıdır. O, şəxsiyyət vasitəsilə, şəxsiyyətin
daxili dünyasından keçərək ictimai şüura daxil olur. Sərvət meyllərinin sanballı
klassifikasiyası sosial və şəxsi əhəmiyyətinə görə fərqləndirilir. Klassik psixologiyada sərvət
meyllərinin məşhur tipologiyası mövcuddur: maddi-təbii və sosial sərvətlər (O.Q. Drobniskiy);
maddi, sosial-siyasi və mənəvi dəyərlər (V.P. Tuqarinov); mənəvi, intellektual, sosial dəyərlər
(V.S. Soloyev); norma-sərvətlər və obyekt-sərvətlər (V.L. Ossovskiy) və b. V. Frankl belə
hesab edir ki, sərvət meyllərinin dərk olunması onlara universal xarakter verir. N.A. Berdev 3
sərvət meyli fərqləndirir: a/ mənəvi; b/ sosial; c/ maddi. M.S. Yaniskiy sərvət meyllərini 3
qrupa ayrırır: 1) adaptasiya dəyərləri — bu dəyərlər şəxsiyyətin fiziki və ya iqtisadi
təhlükəsizliyinə yönəlir; 2) sosializasiya dəyərləri — bu dəyərlər başqa insanlara yönəlir; 3)
individuallıq dəyərləri — şəxsiyyətin inkişafı və özünüaktuallaşmasına yönəlməsini ehtiva
edir.

M.S.Yaniskiy tədqiqat aparmış və tədqiqatlar göstərmişdir ki, adaptasiya dəyərləri
insanlarda 63,92%, sosializasiya dəyərləri 24,43%, individuallıq dəyərləri isə 3,13%
dominantlıq edir.

Fəlsəfi-psixoloji ədəbiyyatda sərvət meyllərinə 2 aspektdə: obyektiv və subyektiv
yanaşma mövcuddur. Bəzi tədqiqatçılar sərvət meylləri anlayışını subyektivlik çərçivəsində
məhdudlaşdırır, digərləri isə sərvət meyllərinin mənbəyini və səbəbini subyektdə axtarır. Hər
iki yanaşmada müəyyən anlayışlar formalaşmışdır. Obyektiv mövqedən «dəyər» anlayışı:

● zaman və məkan anlayışlarından kənarda müəyyən olunur. Bu yanaşma obyektiv-
idealist nəzəriyyəni ehtiva edir. (A. Berqson, V. Vindelband, Q. Koqen, N. Losskiy, J.
Mariten, K. Ranner, Q. Rikkert və b.);

● ictimai şüurun normativ qiymətləndirici tərəfləri və ictimai münasibətlərin spesifik
təzahürü kimi dəyərləndirilir. Bu yanaşma materialist nəzəriyyəni ehtiva edir. (S.F. Anisimov,
L.M.Arxanqelskiy, L.P. Bueva, Y.A. Zamoşkin, A.Q. Zdravomıslov, M.S. Kaqan, V.N. Saqa-
tovskiy, V.P. Tuqarinov və b.).

Subyektiv yanaşmanı dəstəkləyən tədqiqatçılar arasında «sərvət» anlayışına müxtəlif
münasibətlər var. Belə ki:

● özü tərəfindən qiymətləndirilən obyektlərə subyektiv münasibət, şüur hadisəsi kimi. Bu
yanaşma subyektiv-idealist nəzəriyyəni ehtiva edir. (A.Ayer. F.Karnap, Ç.Stivenson və b.)

● bütövlükdə insanın təbii tələbatlarının və təbiət qanunlarının təzahürü kimi. Bu yanaşma
naturalist nəzəriyyəni ehtiva edir. (A. Maslou, Q. Olport, D. Parker, R.B. Perri, Q. Spenser, P.
Teyyar da Şarden və b.)
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Bəzi tədqiqatçılar (O.Q.Drobniskiy, A.S.Zalesskiy, M.N.Karpenko və b.) hər iki
yanaşmada ümumiləşdirməyə çalışır. Bu alimlər üçün sərvət anlayışı sosial münasibətin
maddi formasıdır. Bu müəlliflər 2 sərvət növünü fərqləndirirlər: 1/ Maddi sərvətlər. Bu
sərvətlər tələbatlar kimi çıxış edir; 2/ Şüurlu sərvətlər və ya dəyərli təsəvvürlər.

Birincilər bizim qiymətlərimizin obyektindədir, ikincilər isə belə qiymətdirmənin ali
meyarları keyfiyyətində çıxış edir [ 4, 168].

Müasir dövrümüzdə sərvət meylləri nəzəriyyəsi sosial, elmi-texniki reallıqlarla əlaqədar
yeni mahiyyət kəsb edir. Sərvət meyllərinin elmi mahiyyəti və sosial diapazonu alim-
tədqiqatçıları 3-cü minilliyin əvvəllərində sərvət meyllərinin sosio-mədəni şəraitdə rolu və
mahiyyəti, elmi statusunun müəyyənləşdirilməsi axtarışlara sövq edir. Bir sıra müəlliflər
tarixi mənəvi dəyərlərə qayıtma mövqeyində durur, digərləri isə, hər cür ideologiyadan
qurtularaq, həyat eşqi duymaq və zövq almağı iddia edir, üçüncülər isə yeni mənəvi idealların
aktiv axtarışı mövqeyini dəstəkləyir. Bəzi tədqiqatçılar sərvət meyllərinin şəxsiyyət üçün
ekzistensial əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edir. (K.A.Abdulxanova-Slavskaya, Z.İ.Ansiferova,
İ.A.Cidaryan, V.N.Drujinin, A.A.Kronik və b.) A.M.Bulinin, V.S.Kostelev, N.Q.Ratanova,
R.M.Roqova və başqaları şəxsiyyətin sərvət meylərini humansitlik nöqteyi-nəzərdən analiz
edərək fundamental dəyərləri mədəniyyətin intellektual mənimsənilməsi, eyni zamanda
şəxsiyyətin özünütərbiyə, özünü təkmilləşdirmə və özünütəyinetmə üsulu kateqoriya kimi
müəyyənləşdirilmişlər.

Müasir elmi ədəbiyyatın analizi kontekstində P.S. Qureviç belə nəticəyə gəlir ki, müasir
dövrdə dəyər, sərvət anlayışı subyektiv obraz və təsəvvürlərlə assosiasiyalaşır, seçici xarakter
daşıyır, mədəni-tarixi standartlarla sinonimləşir, «mükəmməl davranış» tipində, insanın
konkret həyat tərzində həyatının «psixoloji variantlarında» (V.N. Drujinin) ehtiva olunur, yeni
ideya-individiual və sosial oriyentir kimi çıxış edir. O, belə hesab edir ki, «sərvət meylləri
yalnız bilik və informasiyaların əsasında deyil, eyni zamanda insanın şəxsi həyat təcrübəsi
əsasında meydana çıxır [ 3, 287].

D.Rismen konform şəxsiyyəti ənənələrə yönəliş kimi fərqləndirir, adət və ənənələrə
söykənən sosial xarakterin, konservativ tipini araşdırır. Qeyri-konform şəxsiyyətin
tipologiyasında "avtonom şəxsiyyət" özünün sosial mühitə münasibətində rasional məqsədə
malik insanlardan asılı olmayan aktivliyi və müstəqilliyi aşkar olunur.

Deməli, sərvət dəyərləri sistemi fərdin sosializasiya prosesində tədricən formalaşır və
insanın həyat boyu müxtəlif dəyişikliklərə məruz qalır. Şəxsiyyətin sərvət dəyərlərinin
cəmiyyətdə mövcud olan dəyərlər sisteminə uyğunluğu, həmçinin onların reallaşması imkanı
şəxsiyyətin inkişafının, özünüreallaşdırması və təkmilliyinin təminatçısıdır.

Məqalənin aktuallığı. Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, şəxsiyyətin sərvət meylləri
problemi bütün dövrlərdə, xüsusilə də cəmiyyətin inkişafının keçid dövrlərində həmişə aktual
problem olmuşdur. Sosial ziddiyyətlərin dinamikası müasir vətəndaş cəmiyyətinin sərvət
meylləri baxımından özünüaktuallaşdırma və özünütəyinetməni müəyyənləşdirir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik sosio-mədəni dəyərlər sistemində şəxsiyyətin
sərvət meyllərinin rolunu araşdırmaqdır.

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

Роль богаственных тенденции личности в системе
социально-культурных ценностей

Резюме

В тезисе показано что, богатственные тенденции является одним из важных
характеристик личности. Проблема богатственные тенденции личности во все времена,
особенно при переходе к развитию общества была насущной проблемой.
Богатственные тенденции и идеалы характеризирует субъекта как личность.
Богатственные тенденции личности образуется в процессе взаимодействии с
индивидуально-личностных черт, системой социально-культурных ценностей
окружающей среды.

S. Isazade

Role property trends of person in socio-cultural values

Summary

The thesis shows that property trend is one of the important characteristics of the person.
The problem property trend personality at all times, especially during the transition to the
development of society has been a pressing issue. Property trends and ideals characterizes the
subject as a person. Property trend personality is formed during the interaction with individual
personality traits, the social and cultural values   of the environment.
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Ailə psixologiyası psixoloji biliyin nisbətən gənc sahəsidir. Bu elm sahəsinin əsas bazası
ailə terapiyası, ailəyə psixoloji xidmət, uşaqların inkişafı və tərbiyəsi zamanı valideynlərə
psixoloji məsləhətvermə təcrübələridir. Son 10 ildə ailə və nikah münasibətlərində gərgin və
xoş olmayan tendensiyalar meydana çıxmışdır. Bu tendensiyalar həm qadın-kişi (ər və arvad),
həm də valideyn-övlad münasibətlərində böhranların yaranmasını göstərir. Narahat və gərgin
tendensiyalar sosial-iqtisadi şərtlərlə izah olunur: buraya cəmiyyətdə sosial sistemin qeyri-
sabitliyi, həyat səviyyəsinin aşağı olması, işsizlik və s. aiddir.

Ailələrdə ər-arvadın deviant davranışı da alkoqolizm, aqressiya, şiddət uyğulama, ailə və
nikah münasibətlərinə pozucu, neqativ təsiri göstərmişdir. Ər-arvad arasında informasiya
mübadiləsinin pozulması, partnyorların biri digərinə hörmət və sayğı göstərməməsi, məhəbbət
və sevgi hisslərinin azalması ailədə münaqişəli vəziyyətlərin yaranmasına səbəb olmuşdur.

Ailə və nikah münasibətlərinin dəyişilməsi demoqrafik situasiyaların dəyişilməsinə səbəb
olmuş, sanki bu 2 hadisə arasında psixi asılılıq yaranmışdır. Doğumun azalması, təkuşaqlı
ailələrin meydana çıxması uşaq şəxsiyyətinin inkişafında ciddi problemlər yaratmışdır.

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, (O.A. Karabanova, 2005) nikaha girən cütlüklərin 1/3-i
sonradan dağılır. Boşanma çətin həyati situasiyaların içində hazırda ilkin yerlərdən birini tutur.
Boşanma nəticəsində natamam ailələr formalaşır, tənha analar meydana çıxır. Belə ailələrdə
rol yüklənməsi anaya istiqamətlənir, bu isə şəxsiyyət tərbiyəsinə mənfi təsir göstərir.

Boşanma natamam ailələrdə böyüyən uşaqların “Mən” konsepsiyasına ciddi pozucu təsir
göstərir, uşaq şəxsiyyətində psixoloji travmalar yaradır. Boşanma eyni zamanda natamam
ailələrdə böyüyən uşaqların həmyaşıdları ilə münasibətlərinə, cins identikliyinə neqativ təsir
edir.

Əslində ailə və nikah biri digəri ilə yaxın anlayışlar olsa da, eyni məzmun kəsb etmir.
Nikah tarixi formada şərtlənən, qadın və kişi arasında münasibətlərin sosial
tənzimlənməsindən ibarət xüsusi mənəvi institutdur (G.T.Zatsepin, 1991). Nikah ailənin
formalaşması üçün əsasdır.

Ailə — kiçik sosial qrupdur, ailə bağlarına əsaslanır, ər-arvad, övlad-valideyn
münasibətlərindən ibarətdir, şəxsiyyətin mövcudluğu üçün vacib təşkilatdır.

Ailənin ən mühüm funksiyalarından biri insanın xoşbəxtlik tələbatını təmin etməklə bağlı
olan felisitiv funksiyasıdır (latın dilindən tərcümədə felicio-xoşbəxtlik deməkdir). Ailə
şəxsiyyətin emosional rifahını əldə etməsi üçün vacib amildir. Ailə şəxsiyyətin dünyanı hiss
etməsinin müəyyənləşdirən affektiv tondur. Məhəbbət və nikah həyatdan zövq almaq üçün
şəxsiyyətin təəssüratlarının istiqamətlənməsində mühüm rola malikdir.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

280

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, ailəli insanlar tənha adamlardan daha çox xoşbəxtdir.
M.Arqayla görə (1990), nikahdan razılıq həyatdan ümumi razılığa və özünü xoşbəxt hiss
etməyə gətirir. ABŞ-da aparılan 58 psixoloji tədqiqat deyilənləri sübuta yetirir. Aşağıdakı
cədvəldə ailə vəziyyəti ilə xoşbəxt qadın və kişilərin nisbəti verilir.

Ailə vəziyyəti ilə xoşbəxt kişi və qadınların nisbəti (%-lə) (M. Arqayla görə)

Ailə vəziyyəti Kişilər Qadınlar

ailəli 35 41.5

tənha 18.5 5.5

boşanmış 18.5 15.5

Uğursuz ailə halları stressogen amil hesab olunur, bir çox xəstəliklərə həssaslığı artırır.
Məsələn, müəyyən edilmişdir ki, həyat yoldaşının ölümü, boşanma, ailənin dağılması, ailənin
yaxın üzvünün ölümü daha ağır təsirə malikdir (R. Xolms, 1967).

Ailənin bir çox funksiyaları var:
1. iqtisadi; 2. reproduktiv; 3. tərbiyə; 4. seksual-erotik; 5. mənəvi ünsiyyət; 6. rekreativ; 7.

sosializasiya
Tədqiqatlarda müasir ailənin 4 mühüm xüsusiyyətə malik olduğu göstərilir.
1. Valideynlik tipi. Burada ambivalent, ”atıcı”, obsessiv, sosializasiyaedici, ”yardımçı”

valideynlik tipləri şərh edilir.
2. Ər-arvad münasibətlərinin əsası məhəbbət, empatiya, qayğı göstərmək və yardım

etmədir.
3. Ailə sistemi kifayət qədər açıqdır-müasir cəmiyyətdə asanlıqla evlənmək və eyni

zamanda boşanmaq olur.
4. Müasir ailə struktur dəyişikliyinə uğramışdır-geniş ailədən nuklear ailəyə keçid baş

vermişdir.
Məqalənin sonunda qeyd etməyi vacib bilirik ki, ailə və nikah münasibətləri şəxsiyyətin

inkişafında hərəkətverici mexanizmdir. Son dövrdə boşanmaların sayının artması cəmiyyətdə
ailə institutunun inkişafına sarsıdıcı zərbə vurur. Çünki ailədə yanılmaq riyaziyyatda məsələ
həll edərkən yanılmaq demək deyildir.

Məqalənin aktuallığı. Ailə və nikah münasibətləri şəxsiyyətin inkişafında hərəkətverici
mexanizmdir. Ailə şəxsiyyətin emosional rifahını əldə etməsi üçün vacib faktordur. Son
dövrdə boşanmaların sayının artması cəmiyyətdə ailə institutunun inkişafına sarsıdıcı zərbə
vurur. Boşanma natamam ailələrdə böyüyən uşaqların “Mən” konsepsiyasına ciddi pozucu
təsir göstərir, uşaq şəxsiyyətində psixoloji travmalar yaradır. Boşanma eyni zamanda
natamam ailələrdə böyüyən uşaqların həmyaşıdları ilə münasibətlərinə cins identikliyinə
neqativ təsir edir. Əslində ailə və nikah biri digəri ilə yaxın anlayışlar olsa da, eyni məzmun
kəsb etmir. Bu baxımdan ailə və nikah münasibətlərinin psixoloji xüsusiyyətlərinin
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öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində ailə və nikah münasibətlərinin psixoloji

xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr təcrübi

əhəmiyyət kəsb edir. Ailəyə psixoloji xidmət zamanı tətbiq edilə bilər.
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С. Ферxатлы

Психологические особенности семейных отношений и брака

Резюме

Брак и семья — общественные формы регулирования отношений между людьми,
состоящими в родственных связях, но, несмотря на близость этих понятий, они не
являются тождественными. Брак — особый социальный институт, исторически
обусловленная, социально регулируемая форма отношений между мужчиной и
женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к
их детям. Брак является основой формирования семьи. Семья — малая социальная
группа, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском
союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и
детьми, проживающими вместе и ведущими совместное хозяйство.

S.Farhatlı

Psychological characteristics of family and marriage relations

Summary

Marriage and the family — social forms of regulation of relations between people,
consisting in a kinship, but, despite the proximity of these concepts, they are not identical.
Marriage — special social institution, historically conditioned, regulated form of social
relations between men and women, establishing their rights and obligations with respect to
each other and to their children. Marriage is the foundation of family formation. Family — a
small social group, the most important form of organization of personal life, based on the
marital union and family relations, ie, the relationship between husband and wife, parents and
children living together and leading a joint household.

Redaksiyaya daxil olub: 15.11.2016
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İxtilafların aradan qaldırılmasının əsas yol və vasitələri
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Hər bir insan həyatda müxtəlif konfliktlərlə rastlaşır. Bu konfliktlər də çox zaman
gözlənilməz nəticələrə səbəb olur. Bütün bunları aradan qaldırmaq və həll etmək üçün xüsusi
yol və vasitələr tələb olunur.

Konflikt iştirakçıları çalışırlar ki, qarşı tərəfə öz fikirlərini qəbul etdirsinlər. Bu hal da çox
zaman qarşı tərəfə öz məqsədini həyata keçirməsinə mane olur. Bu zaman konfliktləri tam
anlamaq və düzgün idarə etmək lazımdır. İdarəetmənin effektivliyindən asılı olaraq da onların
nəticəsi funksional və disfunksional ola bilər. Təşkilati strukturlarda konfliktlərin bir neçə
funksional nəticəsini ayırırlar. Konfliktlərin həllinin beş əsas forması var. Bunlar
aşağıdakılardır:

1.Uzaqlaşma. Bu mövqedən çıxış edən insan konfliktlərdən qaçmağa çalışır və bu
münasib mövqe sayılır. Əgər yaranmış ziddiyyət bir insan üçün böyük əhəmiyyət kəsb
etmirsə və konfliktin həlli üçün effektiv imkan yoxdursa, onda müəyyən müddətdən sonra
bunlar mümkün olacaq.

2.Aradan qaldırma. Bu forma "Gəlin mehriban yaşayaq" ifadəsində çox aydm əks olunur.
Bu zaman şəxs konfliktlərə səbəb ola biləcək halları üzə çıxarmır. Nəticədə konfliktin
kökündə yerləşən problem unudulur və müvəqqəti sakitlik yaranır. Bu zaman mənfi
emosiyalar yaranmır, ancaq onlar üst-üstə yığılır. Gec-tez diqqətdən kənarda qalmış problem
və yığılmış mənfi emosiyalar partlayışa gətirib çıxarır.

3.Məcburetmə. Bu mövqedən çıxış edən insanlar nəyin bahasına olursa olsun, digərlərinin
fikirlərini nəzərə almayaraq şəxsi fikirlərini məcburi qəbul etdirmək istəyirlər. Bu mövqe
daha çox aqressiv davranışla bağlıdır.

4.Kompromiss. Bu mövqe müəyyən səviyyədə qarşı tərəfin fikirlərinin qəbulu ilə
xarakterizə olunur. İdarəetmə şəraitində kompromissə meyllilik yüksək qiymətləndirilir. Bu
mövqe bədxahlığı azaldır və konfliktin tez həll olunmasına şərait yaradır.

5.Problemi həll etmə (əməkdaşlıq). Əməkdaşlığa meylli insanlar başqalarının hesabına öz
məqsədlərinə nail olmağa çalışmırlar. Onlar şəxsən yaranmış problemin həlli yollarmı
axtarırlar.

Bəzi müəlliflər konfliktlərin idarə olunması problemini müzakirə edərkən qeyd edirlər ki,
bir yaxud iki tərəf konflikti davam etdirmək arzusunda olduqda və tərəflərin emosional
münasibətlərindən konstruktiv qarşılıqlı əlaqənin yaranması mümkün olmadıqda konfliktləri
idarə etmək də mümkün olmur (1, 296).

Konfliktologiya üzrə çoxsaylı tədqiqatların müəllifi olan L. Krisberq şəxsiyyətlərarası

mailto:ayselxudiyeva@gmail.com
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münasibətlərdə yaranmış konfliktlərin həllinə maneə yaradan iki əsas amili ayırd etmişdir (2):
1.Tərəflər bir-birinin maraqlarmı rədd edərək konflikti mübarizə kimi qəbul edirlər;
2. Konfliktin mahiyyətinin qavranılması arasındakı müxtəliflik ya tərəflərin dəyərlərindəki

ilkin ziddiyyətlərlə, ya da baş verənlərin əsas mahiyyətinin müxtəlif cür şərh olunması ilə
bağlıdır.

İnsan bu və ya digər tərəf müqabilləri ilə konkret qarşılıqlı əlaqədə olduqda onlarm bir çox
xüsusiyyətləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bununla bağlı bəzi müəlliflər belə qeyd edirlər (1):
"Qadınlar həmişə belə hesab edirlər ki, danışıq prosesi qadınların malik olmadıqları bir sıra
davranış xüsusiyyətlərini tələb edir. Məsələn; aqressivlik və ya rəqabətə meyllilik. Ancaq
qadın tərəfındən qeyd olunan bir sıra dəyərlər, məsələn, başqasının qayğısına qalmaq, onlarla
ümumilik yaratmaq, jest, poza və bədənin ifadəli hərəkətlərinə diqqət yetirmək, elastiklik və
digər bu kimi xüsusiyyətlər müvəffəqiyyətli danışıqların elementləridir. Qadınlar çox vaxt bu
keyfiyyətləri zəiflik əlaməti kimi qəbul edirlər. Ancaq məhz bu xüsusiyyətlər işgüzar aləmdə
vacib sayılır".

Digər müəlliflər isə (1) ixtilafların həlli ilə bağlı olan digər vacib bir amili göstərirlər. Bu
"imicin saxlanması" amilidir. Bu amildən çıxış edən müəlliflər qeyd edirlər ki, konfliktdə
iştirak edən şəxs digərlərinin və ən əsası isə öz gözündə zəif və qorxaq görünməmək üçün bu
vasitəyə əl atır. Bu amili əsas tutan müəlliflər qeyd edirlər ki, "imicin saxlanması" amili ABŞ
mədəniyyətinə və həmçinin Yaponiya, Koreya kimi ölkələrdə də vacib amil hesab olunur.

Konfliktologiya üzrə çoxsaylı tədqiqatların müəllifi olan Rubin (1) konfliktlərin həll
olunmasının bir sıra üsullarmı təklif etmişdir. Bunlardan birincisi, hakim mövqe tutma
üsuludur. Bu zaman tərəflərdən biri digərinə həm fiziki, həm də psixoloji cəhətdən iradəsini
zorla qəbul etdirməyə cəhd edir. Digər üsul təslim olma üsuludur. Bu üsuldan çıxış edən
tərəflərdən biri danışıqsız, sözsüz qələbəni digərinə verir. Növbəti üsul "qaçmaq" adlanır.
Çünki bu zaman konfliktdə iştirak edən tərəflərdən biri konfliktdə iştirak etməkdən boyun
qaçırır. "Danışıqlar" da Rubinin təklif etdiyi üsullardan biridir. Bu zaman tərəflər qarşılıqlı
razılaşma əldə etmək üçün təklif və ideyalarının mübadiləsindən istifadə edirlər. Sonuncu üsul
isə üçüncü tərəfin müdaxilə etməsidir. Burada üçüncü şəxsin əslində konfliktə heç bir
aidiyyatı yoxdur. Ancaq o, üçüncü tərəf kimi razılığa gəlmək üçün tərəflərə kömək edir.

Konfliktologiyada konfliktlərin aradan qaldırılması ilə bağlı "güc" və "danışıq"
vasitələrindən söhbət açılır. Bu vasitələri bir-birindən fərqləndirmək lazımdır.

Konfliktologiya üzrə müəlliflərdən P. Karnevall və D. Pruitt (1) belə hesab edirlər ki,
insanların konfliktləri aradan qaldırmaq üçün güc metodlarma müraciət etmələri bu amillərlə
müəyyən olunur: tərəflərin kommunikasiyasındakı çətinliklər, bir-birilərini anlamamaq;
tərəflər arasındakı inamm aşağı səviyyədə olması; danışıqla yox, mübarizə ilə çox şeyi əldə
etməyə əminlik; zidd mövqedə olan tərəflərin güc metodlarına cavab reaksiyası vermək.
Əlavə olaraq qeyd etmək vacibdir ki, konfliktlərin aradan qaldırılmasında "güc"
metodlarından istifadə olunması dərin mədəni köklərə malikdir. İnsanlar məqsədlərinə nail
olmaq üçün qələbəyə meylli olurlar. Bu da "mübarizə", "güc" metodlarından istifadəyə səbəb
ola bilər. Amerika psixoloqu K. Xorni hələ öz dövründə əməkdaşlıq mövqeyinin geniş
yayılması ilə bağlı belə qeyd edirdi: "Bizim mədəniyyətə xas əməkdaşlıqda öz güclərini
möhkəmlətmək üçün hər vasitədə rəqibinə zərər vurmaq daha sərfəlidir" (5).

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə insanlar müxtəlif sosial qrupların tərkibinə daxil
olur. İştirak etdiyimiz qruplarda hər an növbənöv vəziyyət və ixtilaflarla qarşılaşırıq ki,
onların həlli də bizim rahatlığımız üçün şərtdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırdığım məqaləmdə müxtəlif ixtilaflı vəziyyətlərdə
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qarşılaşdığımız problemləri ən asan yolla necə həll edə biləcəyimizi ortaya çıxarmağa
çalışdım.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə praktik cəhətdən çox optimaldır,
çünki tətbiq yeri çox, tətbiqi isə olduqca rahatdır. Eyni zamanda məqalədən tədris prosesində
ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbə və magistrantları, eləcə də praktik-psixoloqlar istifadə
edə bilərlər.
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А. Худийева

Основные пути и способы урегулирование
конфликтных ситуации

Резюме

Фундаментальная идея, лежащая в основе современных методов управления
конфликтами, в разных формулировках сводится к тому, что конфликт может быть
управляем, причем управляем таким образом, что его исход будет иметь
конструктивный характер. Современная практика использует разные формы работы с
конфликтами. При этом признается, что эффективное преодоление конфликтов и
оптимальное решение должно опираться на согласие участников конфликта. Среди
способов урегулирования конфликтов отчетливо доминирующее положение сегодня
занимают переговорные модели.

A. Khudiyeva

Basic ways and means of conflict resolution
Summary

The fundamental idea underlying the modern conflict management techniques in different
formulations is to ensure that the conflict can be managed, and controlled in such a way that
the outcome will be constructive. Current practice uses different forms of work conflicts. It is
recognized that the effective overcoming of conflicts and the optimal solution.

It should be based on the consent of the conflicting parties. Among the methods of conflict
resolution clearly dominant position now occupied by the negotiation model.
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XX əsrdə Azərbaycan ailəsinin infrastrukturunda köklü dəyişikliklər əmələ gəlib. Onların
birbaşa və dolayı nəticəsi kimi Azərbaycan ailəsinin psixologiyasında da seçimli
xüsusiyyətlər təşəkkül etməyə başlayıb.

Ailə cəmiyyətdə formalaşmış ən qədim institutlardan biridir. Həyatda insanlar arasında
elmin müxtəlif sahələrində ailəni möhkəmlətmək, qoruyub saxlamaq haqqında külli miqdarda
"psixoloji məsləhətlər" mövcuddur. Əlbəttə, ailəyə professional psixoloji məsləhətin elmi
əsasları XX əsrdən formalaşmağa başlamışdır. Bu institutlar hər şeydən əvvəl, xoşbəxt və
bədbəxt ailələrin fəaliyyəti ilə məşğul olur, məsləhətlər hazırlayırlar.

Ailə və onda baş verən prosesləri aydınlaşdırmaq üçün ailəni digər sosial birliklərdən
fərqli cəhətlərini xarakterizə edən anlayışları bilmək lazımdır. Ona görə də ailə
münasibətlərini analiz edərkən birinci növbədə ailənin bir sosial institut və kiçik qrup kimi
qəbul etmək lazımdır.

Ailənin strukturunun ailə üzvlərinin ünsiyyət prosesində və onların əlaqəli fəaliyyətinin
həyata keçirilməsində əhəmiyyəti böyükdür. Ailənin harmonik funksiyada olması, hər şeydən
əvvəl, onun hər bir üzvünün öz rolunu necə həyata keçirməsindən asılıdır. Bu rolları və ailə
strukturu münasibətlərin müxtəlifliyindən asılı olaraq araşdırılmalıdır. Daha çox ailə strukturu
ailədə rolların sosial baxımdan və ailə kiçik qrup kimi analiz edilir.

Ancaq razılaşmaq lazımdır ki, ailəvi psixoloji hallar bir-birini tamamlamalı və imkan
daxilində ziddiyyətlərdən uzaq ailə strukturunun tələbatlarmı təmin edəcək xoş münasibətlər
formalaşmalıdır. Əks təqdirdə, rollar bir-birinə ziddiyyət təşkil edirsə, onda ailə üzvlərinin
tələbatları ailədən kənarda ödənməli olur. Buradan aydın olur ki, ailə mürəkkəb bir sistemdir,
başqa sistemlər kimi o da ziddiyyətlidir. Ancaq onda özünü tənzimləmələrinin rolları arasında
konfliktlər baş verir. Ona görə daha geniş diapazonda rollarm həyata keçirilməsi üçün
ziddiyyətlərin azaldılması konfliktlərin öyrənilib vaxtında həll edilməsi lazımdır. Bunun üçün
də psixoloji məsləhətlərin təşkilinə həmişə ehtiyac var.

Ailə uşaqlara nəinki ailənin üzvü olmağa kömək edir, o, eyni zamanda uşağı əhatə edən
cəmiyyət, onun mədəniyyəti ilə tanış olmağa istiqamətlənir. Uşaqlar kiçik yaşlarından mənəvi
dəyərləri, dini ənənələri və etnik stereotipləri qəbul edir, onlara riayət etməyə çalışır. Təsadüfi
deyil ki, kənd yerlərində ailənin üzvü olmayan insanlar belə valideyn nəsihətlərini,
məsləhətlərini müdafiə edir, onları öz təcrübələrində bir az da genişləndirirlər. Ancaq
şəhərlərdə əhalinin tərkibinin müxtəlifliyi, beynəlmiləl mədəni ənənələr, müxtəlif millətlərin
mədəniyyətindən irəli gələn adət və vərdişlər çox zaman bir-birinə zidd olur, bir-birini inkar
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edir. Bəzi valideynlər çalışırlar ki, uşaqlarına şəxsi, ailə dəyərlərini aşılasınlar, onları
çoxluğun təsirindən müdafiə etsinlər. Bu məqsədlə valideynlər uşaqlarına öz mədəni
dəyərlərini gündəlik ailədaxili münasibətlərdə nahar edərkən, geyim formalarında, ünsiyyət
əhatəsini, təhsil səviyyəsini, müxtəlif oyunlar vasitəsilə nümayiş etdirirlər.

Mədəni dəyərlərin aşılanması heç də sadə proses deyildir. Burada çətinliklər bir tərəfdən
ailənin özünün təşkilinin mürəkkəbliyi, digər tərəfdən yaşadığımız cəmiyyətin quruculuğunun
çətinlikləri ilə bağlıdır. Sosial struktur nə qədər mürəkkəb olursa, bir o qədər ailə xarici
təzyiqlərə məruz qalır. Ondan başqa dəyərlər daimi deyillərsə, onların arasında fərqlər itibsə,
onların nəsildən-nəslə ötürülməsi də bir o qədər çətinləşir. Bəlkə də bizim bu gün
rastlaşdığımız əsas çətinliklər elə bununla izah olunur.

Ailə, sosial mühit və mədəniyyət haqqında danışsaq da bu anlayışların heç biri vahid,
möhkəm bir sistem demək deyildir. İnsanı əhatə edən sosial mühit onun anadan olduğu
zamanda mürəkkəb bir orqanizm kimi daima dəyişir. Dünyaya göz açmış uşaqlar müxtəlif
sosial qruplara ailə, nəsil, icma, sosial sinif, irq və ya etnos, dini qrupa daxil olurlar. Bu sosial
orqanizmlərin hər birinin nümayəndəsi ümumi inamları, dünyagörüşlərini müəyyən əxlaqi
modellərə uyğunlaşırlar. Bu ümumi dəyərlər bu qrupun mədəniyyətini formalaşdırır.

Bəzi mədəni adətlər demək olar ki, bütün xalqlara aiddir. Ancaq hər bir etnosun öz
ənənələri də var ki, onlar bəzi hallarda regional, milli, etnik xüsusiliyə gətirib çıxarır, başqa
sözlə, öz inamlarmı, təsəvvür və dəyərlərini həqiqi, özünü doğrultmuş hesab edir, başqa
xalqların dəyərlərini isə yalan, yararsız, anlaşılmaz kimi qəbul edirlər.

İnsana mədəni müxtəlifliyə obyektiv yanaşmaq, xüsusən gündəlik həyatda onunla tez-tez
rastlaşanda çətin olur. Şəhər mərkəzində yaşayan, maddi çətinliklərlə üzləşən tək ana öz
anasına uşağa baxmağa məcburdursa, o uşağma, ailə dəyərlərinə hörmətlə yanaşmağa başlayır,
nəinki şəhər kənarında yaşayan bütöv ailə.

Məqalənin aktuallığı. Sosiallaşma prosesində insanın özü haqqında təsəvvürləri də
dəyişir və ya "Mən" konsepsiyası xarici mühitə qarşı yumşaldıcı təsir göstərir, bir növ filtr
rolunu oynayır. Eyni zamanda, ailəmizin dəyərləri də bizim həyatımıza birbaşa təsir edir. Son
nəticədə bizim hər birimizdə bizi əhatə edənlərə münasibətlərimiz müxtəlif olur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırmamızda müxtəlif ailələrin ixtilaflı vəziyyətlərdə
qarşılaşdıqları problemləri necə həll edə biləcəyi yolları axtarmağa çalışdıq.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrantları, eləcə də praktik-psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Намазова

Внутрисемейные щтношения и социальная среда

Резюме

В статье семья рассматривается как социальный институт и показывается что,
азербайджанская семья отличается от других семей национальными традициями и
обычаями укоренившемися в ней. По мнению автора, социальная среда
непосредственно влияет на внутрисемейные отношения. В статье также обсуждается
роль социальных потребностей в создании и урегулировании внутрисемейных
отношений.

G. Namazova

Family relations and social environment

Summary

The article examines the family as a social institution, and shows that the Azerbaijani
family different from other families of national traditions and customs ukorenivshemisya it.
According to the author, the social environment directly affects family relations. The article
also discusses the role of social needs in the creation and settlement of family relations.
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Zorakılıq digərlərinə qarşı münasibətdə bu və ya digər məcburetmə formalarının tətbiq
edilməsidir. Əslində bu problemin tarixi olduqca qədim olsa da son illərdə diqqəti daha çox
cəlb etməyə başlamışdır. Bunun əsas səbəblərindən biri dünya əhalisinin sayının artması,
sosial — iqtisadi münasibətlərin mürəkkəb xarakter daşıması, dünyada baş verən siyasi
proseslər, cəmiyyətin hipertrafiyası insanların dözümlülük səviyyəsini azaldır, depressiv
reaksiyaların, impulsiv davranışların sayını artırır. Digər tərəfdən dünyada mövcud olan siyasi
münaqişə mərkəzləri zorakılığın təzahürü üçün geniş şərait yaradır (1, 133).

Son dövrlərdə ailədaxili zorakılığın sosial problem kimi müəyyən olunması hələ ilk addım
hesab olunur. Bu istiqamətdə tədqiqatçılar bir neçə çətinliklərlə, məsələn, dəqiq nəzəri
bazanın olmaması, onun yayılma dərəcəsi və səbəbləri haqqında dəqiq statistik göstəricilərin
olmaması, zərərçəkmişin müdafiəsini tam şəkildə təmin edən strukturların olmaması və s.
çətinliklərlə üzləşməli olurlar.

Zorakılıq probleminə sosial yanaşma çərçivəsində nəzər yetirsək qeyd edə bilərik ki,
sosio — mədəni təsir əsas amil kimi qəbul edilir (yəni, zorakılıq müəyyən qrupda qəbul
olunan ailə münasibətlərinin stereotipləri kimi çıxış edir). (2, s.57)

Müasir yanaşmalarda səbəblər kompleksi sosial mühitdə fərdi əhatə edən sosiuma
mərkəzləşir.

Zorakılığa dair psixoloji yanaşmada zorakılıq problemi neqativ şəxsi həyat təcrübəsinin,
“uşaqlıq travmalarının”, yaxud alkoqolizm və psixopatologiyanın, yaxud da disfunksional ailə
simptomunun, ailənin psixoloji iqlimini paradoksal (lakin qeyri-adekvat) vasitələrlə
stabilləşdirmək cəhdinin nəticəsi kimi təhlil edilir. (3, 105)

Məişət zorakılığının tədqiqi üzrə statistik göstəricilər qadınlara qarşı ailədaxili zorakılığın
dünya miqyasında da ciddi dərəcədə insan haqlarının pozulması reallığını ortaya qoyur. Bu
barədə geniş miqyaslı beynəlxalq tədqiqatlar aparılmışdır. Beynəxalq Əfv Təşkilatının 2007-
ci ildə apardığı tədqiqatlara, eləcə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər
Uşaqlara Yardım Fondu (UNİCEF), Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən aparılan tədqiqatlara
əsasən aşağıdakı hallar qeydə alınmışdır.

— Dünyaya gələcək övladın cinsiyyəti səbəbindən hamiləliyin sonlandırılması və dünyaya
gəldikdən sonra qız uşaqlarının öldürülməsi nəticəsində “itən” qadınların sayı 60 milyondan
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çoxdur.
— Avropa Konseyi 16-44 yaş aralığında qadınların ölüm və şikəst olmalarının

səbəblərindən birinin ailədaxili zorakılıq olduğunu və bunun hər hansısa xəstəlik və ya
avtomobil qəzalarındakı bədbəxt hadisələrlə müqayisədə daha çox olduğunu bəyan etmişdir.

— Keniyada ən azı həftədə bir qadının cinsi partnyoru tərəfindən öldürüldüyü məlum
olmuşdur.

— ABŞ-da hər 15 saniyədə bir-bir qadın adətən həyat yoldaşı və ya cinsi partyoru
tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalır.

İngiltərədə həftədə təxminən iki qadın həyat yoldaşı tərəfindən öldürülməktədir.
— Banqladeşdə bütün cinayət qurbanlarının yarısını həyat yoldaşı tərəfindən öldürülən

qadınlar təşkil edir.
— Misirdə qadınların 35%-i bütün evlilikləri boyu ən azı bir dəfə fiziki zorakılığa məruz

qalır.
Ümumilikdə qadın hüquqlarının müdafiə edilərək qorunması, onların idarəetməyə cəlb

olunması ümummilli lider Heydər Əliyevin hər iki hakimiyyəti dövründə ən yüksək
səviyyədə diqqətdə olmuşdur. 1995-ci ildə BMT-nin "Qadınlara münasibətdə ayrı seçkiliyin
bütün formalarının ləğv olunması haqqında” Konvensiyaya ilk olaraq qoşulan və üzərinə
öhdəlik götürən dövlətlərdən biri də məhz Azərbaycan olmuşdur. Dövlət başçısı tərəfindən
2000-ci ildə qəbul edilmiş "Dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında” fərmanının
da Azərbaycan qadınının idarəetməyə cəlb olunmasında, bilik və bacarıqlarından səmərəli
istifadə olunmasında böyük rolu oldu. Qeyd edilən Fərmana əsasən Azərbaycan
Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sənədin icra olunması
üzrə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə illik hesabatların təqdim edilməsi
öhdəliyini daşıyır.

Milli Məclis tərəfindən 2010-cu ildə "Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. 2011-ci ilin noyabr ayında Milli
Məclis Ailə Məcəlləsinə və Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edərək qadınlar üçün
nikah yaşını 18 yaş müəyyən edən və qadını nikaha daxil olmağa məcbur etməyə görə
məsuliyyət nəzərdə tutan müvafiq normalar qəbul etdi. Dövlət başçısının 24 noyabr 2011-ci il
tarixli Fərmanına əsasən "Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Qanunun
icraçını təmin edən qurumların səlahiyyətləri müəyyən olundu və yeni normativ sənədlər
qəbul edildi. Qanunvericiliyin vəziyyəti qənaətbəxşdir, lakin bu qanunların işləmə mexanizmi
ilə bağlı müəyyən problemlər mövcuddur”. (5)

Qeyd etmək olar ki, məişət zorakılığı problemini tədqiq edən tədqiqatçıların əksəriyyəti
zorakılıq tsiklinin olduğunu vurğulayırlar. “Döyülən qadınlar” kitabının müəllifi amerikan
tədqiqatçısı Leonor Valker 1979-cu ildə ilk dəfə olaraq zorakılığın tsikli modelini işləyib
hazırlamışdır. O bu modeli tərtib edərkən zorakılığa məruz qalmış qadın üzərində aparılan
tədqiqatların nəticələrinə istinad etmişdir. Zorakılığın tsikli modeli özündə 3 mərhələni ehtiva
edir.

Birinci mərhələ gərginlik mərhələsidir. Bu zaman zorakı tərəf mənfi əhval — ruhiyyədə
olur, gərəksiz yer iradlar tutmağa başlayır. Gərginliyin dərəcəsindən asılı olaraq zərərçəkmiş
özünə qarşı zorakı əməllərin qarşısını almaq üçün qarşı tərəfin könlünü almağa, onu
sakitləşdirməyə çalışır. Bu mərhələlər həmçinin zorakılığa məruz qalanın özünü aciz və
köməksiz hiss etdiyi, həyat yoldaşı tərəfindən idarə edildiyi mərhələdir.

İkinci mərhələ, emosional partlayış mərhələsidir. Bu mərhələ konkret zorakılıq aktının baş
verməsi mərhələsi kimi də xarakterizə olunur. Zorakı tərəf bu mərhələdə bu və ya digər
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zorakılıq formasından istifadə edərək zərərçəkmişə hücum edir. Bu mərhələ həmçinin
psixoloji baxımdan zorakılığa məruz qalan üçün daha ağır mərhələ hesab olunur. Çünki bu
zaman qadın adətən belə vəziyyətin yaranacağını əvvəlcədən hiss edir. bu isə öz növbəsində
qorxu və həyəcanın daha da artmasına və depressiyaya səbəb olur. Qəzəbin partlayışı o qədər
güclü olur ki, günahkarın özü belə zorakılığın mövcudluğunu inkar edə bilmir. Zaman
baxımdan ən qısa mərhələ hesab olunan partlayış mərhələsi bitdikdən sonra günahkar
hadisənin ciddiliyini inkar etməyə başlayır.

Üçüncü mərhələ “bal ayı” mərhələsi adlanır. Bu zaman günahkar şəxs etdiyi zorakı əmələ
görə peşman olduğunu deyir, bir daha təkrarlanmayacağına dair söz verir. Bəzi hallarda hətta
qadını da zorakılığa təhrik etməkdə günahlandıra bilir. Zərərçəkmişin inamını qazanmaq üçün
müxtəlif hədiyyələrlə könlünü almağa çalışır. Bütün bunlara baxmayaraq zorakılıq mexanizmi
davam edir. Qadının təkrar inamından istifadə edən qarşı tərəf bu “qələbəni” əldə saxlamaq
üçün zorakılığın digər formalarından, məsələn iqtisadi asılılıq yaratmaq, emosional təhqir
etmək və s. istifadə edirlər (4, 124).

Nəzərə almaq lazımdır ki, zorakılıq faktı bir dəfə müşahidə olunmuşdursa təkrarının
olması mütləqdir. Təəssüflər olsun ki, son illərdə Azərbaycan dövlətinin bu sahədə həyata
keçirdiyi əhəmiyyətli tədbirlərə baxmayaraq, dünyanın bir çox ölkələrində olduğu
kimi, qadınlara qarşı zorakılıq hələ də mövcuddur.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrümüzdə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan
ölkələrdə zorakılıq faktının, xüsusilə də qadınlara qarşı tətbiq edilən zorakılıq hallarının
artması olduqca aktual problem hesab olunur. Bu problem ümumilikdə dünyada əsas insan
hüquqlarının pozulması kimi öz təsdiqini tapmışdır. Məişət zəminində törədilən zorakılıq
həyat yoldaşına, digər ailə üzvlərinə qarşı istər fiziki, istər cinsi, istər emosional və ya
psixoloji, istərsə də iqtisadi sui — istifadəni özündə birləşdirir. Statistik göstəricilərə nəzər
salsaq qeyd edə bilərik ki, bir çox hallarda zorakılığın qurbanlarının 90%-ni qadınlar təşkil
edir.

Qadınlar ailə strukturunun ən vacib ünsürü hesab edilir. İctimai tarazlığın
formalaşmasında və sosial normaların müvafiq şəkildə işləməsində ən vacib şərtlərdən biri
qadının layiq olduğu dəyəri hiss etməsidir. Əks halda sosial problemlər artdıqca artacaqdır.
Bu baxımdan məişət zorakılığına məruz qalmış qadınların sosial-psixoloji problemlərinin
araşdırılması zəruridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Zorakılıq psixoloji, iqtisadi, tarixi — mədəni və sosial amillərin
təsiri ilə formalaşan mürəkkəb sosial — psixoloji təzahür kimi səciyyələnir. Müxtəlif elmi
mənbələrə əsaslanaraq məişət zorakılığına məruz qalan qadınların problemlərinin məhz
sosial-psixoloji aspektdə təhlili mühüm elmi əhəmiyyət daşıyır.

Məqalənin nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Müasir cəmiyyətdə zorakılığa məruz qalan
qadınlar cəmiyyətdə müxtəlif problemlərlə qarşılaşırlar. Mövcud problem son dövrlərdə
olduqca aktuallıq kəsb etdiyindən qadınlara qarşı ailədaxili zorakılıq, onun yaranma səbəbləri
barədə nəzəri biliklər vermək baxımından ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Zorakılığa məruz qalan
qadınların sosial-psixoloji problemlərinin araşdırılması məqsədilə aparılan tədqiqat işlərinin
nəticələri zorakılığa qarşı qadınların müqavimət mexanizminin gücləndirilməsi, ailədaxili
konfliktlərin profilaktikası və bu problemləri müasir hüquq və əxlaq normaları əsasında həlli
istiqamətində müəyyən praktik biliklər verməklə mühüm əhəmiyyət daşıyır.
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Ш. Асланова

Основные социально–психологические аспекты бытового
насилия над женщинами

Резюме

Данная статья посвящена анализу психологических факторов и особенностей
поведения женщин в ситуациях домашнего насилия. Проблема семейного насилия в
отношении женщин является серьезной проблемой в наше время, в то же время
является нарушением одного из самых основных прав человека. Это явление, которое
считается нарушением прав человека независимо от уровня дохода, уровня
образования, социального статуса, языка, религии и расы, как и для людей, живущих в
разных культурах и различных обществах — общая проблема. Автор статьи
использовал различные социально-психологические подходы к анализу конфликтной
ситуации в семье.

Sh. Aslanova

The main social - psychological aspects of domestic
violence against women

Summary

This article analyzes the psychological factors and characteristics of women's behavior in
domestic violence situations. The problem of domestic violence against women is a serious
problem in modern times, it’s breaking one of the most fundamental human rights. This
violation factor appear without distinction of income level, education level, social status,
language, religion and race, regardless of the different societies, people living in different
cultures, and it has become a common problem.

The author used a variety of social — psychological approaches to analyze conditions of
family fights.
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Risk qrupuna daxil olan gənclərin xüsusiyyətləri
və əsas risk faktorları
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Yaş psixologiyasına görə gənclik yaş dövrü insanın sabit dəyərlər sisteminin,
şəxsiyyətinin və eyni zamanda buna bağlı olaraq sosial statusunun formalaşması mərhələsidir.
Sosial elmlər uzun müddət gəncləri müstəqil sosial-demoqrafik qrup kimi qəbul etməmişlər.
Gənclərdə mövcud şüur səviyyəsi onların həddən artıq informasiyanı xüsusi həssaslıqla qəbul
etmək və işləmək bacarığını formalaşdırır. Gənclik yaş dövrünün xüsusiyyətlərinə uyğun
olaraq bu dövrdə tənqidi təfəkkürün, müxtəlif hadisələrə subyektiv yanaşma tərzi və həmin
hadisələrin qiymətləndirilməsi, müxtəlif arqumentlərin axtarılması, orijinal düşüncə tərzinin
ortaya qoyulması diqqətə çarpan cəhətlərdəndir. Bütün bunlarla yanaşı bu yaş dövründə hələ
də yeniyetməlik yaş dövrünün bəzi xüsusiyyətləri özünü göstərir. Bu onunla əlaqədardır ki, öz
“Mən”ini axtarışdan birbaşa olaraq geniş sosial əlaqələr mühitinə düşmək bəzən gənclərdə
sosial mühitə uyğunlaşmada müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb olur. Əsas problem
aktiv sosial fəaliyyət dövrü gənci məhdud xarakterli praktiki, yaradıcı fəaliyyət, natamam
sosial münasibətlər sistemi ilə qarşı-qarşıya olması ilə bağlıdır. Bu zaman gənclərin
davranışlarında bir-birinə zidd keyfiyyət və xüsusiyyətlərin heyrətamiz birləşməsi müşahidə
olunur: sosial identifikasiya arzusu və sosial təcrid, konformizm və neqativizm, təqlid və
qəbul edilmiş sosial normaları inkar, sosial ünsiyyətə cəhd və sosial narahatlıq, sosial
həyatdan qaçış. Gənclərin şüurundakı qeyri-sabitlik və ziddiyyət bir çox davranış formalarına
və şəxsi fəaliyyətlərinə birbaşa olaraq təsir göstərir. Gənclərin şüuru eyni zamanda
obyektivliliyi ilə də fərqlənir.

Təbii ki, ilk növbədə gənclərin sosial vəziyyəti və risk qrupları ilə bağlı təhlil aparmadan
öncə bu qrupun yaş aralığını müəyyən etmək lazımdır. Gənclik yaş dövrünün
müəyyənləşdirilən və qəbul edilən sərhədləri olsa da bu sərhədlər bir çox amildən asılıdır. O,
cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafından, cəmiyyəti təşkil edən insanların rifah səviyyəsi və
mədəniyyətdən və onların həyat tərzindən çox asılıdır. Hal-hazırda mütəxəssislər belə
düşünürlər ki, gənclik yaş dövrünün sərhədlərini 13-14 yaşdan 29-30 yaş həddi intervalında
müəyyənləşdirmək mümkündür.

Bir çox mütəxəssislər belə bir fikir irəli sürürlər ki, seçilən, sosial aktiv gənclərdən başqa
digər bütün gənclər risk qrupuna daxil olma imkanı vardır. Yəni belə gənclər müəyyən
situasiyalarla rastlaşdıqda asanlıqla risk qrupuna daxil ola bilərlər. Bəzi mütəxəssislər isə belə
güman edirlər ki, sadəcə əxlaqi, mənəvi tərbiyəsi yetərli səviyyədə olmayan, istər ailədə,
istərsə də məktəbdə və digər sosial qurumlar tərəfindən belə müsbət sosial təsirlərdən, sosial
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davranış tərzlərinin mənimsənilməsini məqsəd güdən təsirlərdən təcrid olunan gənclərin risk
qrupuna daxil olma şansları yüksəkdir. Yalnız belə gənclər hər bir cəmiyyətdə var olan risk
qruplarını təşkil edə bilərlər. Başqa bir qrup mütəxəssislər isə risk qrupuna daxil olan gəncləri
sadəcə narkotik maddələrə bağlı və alkoqolizmin qurbanı olan gəncləri hesab edirlər. Bir
digər mütəxəssis qrupu isə belə bir fikir irəli sürür ki, artıq haradasa nəsildən-nəslə keçən
uzunmüddətli yoxsulluq və işsizliyin həmin sosial statusa sahib olan gəncləri risk qrupuna
daxil olmasına imkan yaradır.

Hər bir cəmiyyətdə mövcudluğu mümkün olan risk qruplarına daxil olan gənclərin sayının
artması o cəmiyyətin sosial bəlası, sosial-mənəvi baxımdan eroziyaya uğraması ilə yanaşı
eyni zamanda bir millətin genofondunun zəifləməsinə gətirib çıxaran sosial amildir. Düşünsək
ki, risk qrupuna daxil olan gənclər artıq həm fizioloji baxımdan sağlamlıqlarını haradasa
itirmiş, cəmiyyətdə sosial fəaliyyətləri sıfra bərabər olan, eyni zamanda da həmin qruplara
müəyyən anlamda yeni-yeni gənclərin qoşulmasını təhrik edən bir qrupdur o zaman belə risk
qruplarının cəmiyyət üçün təhlükəliliyini dərk etmiş olarıq. Gənclərin risk qrupuna daxil
olmasına imkan və şərait yaradan əsas risk faktorları aşağıdakılardır:

1. Ailə üzvlərindən hər hansı birində alkoqolizm vəziyyətinin olması.
2. Ailə üzvlərindən hər hansı birində narkomaniya vəziyyətinin olması.
3. Ailə üzvlərindən hər hansı birində xroniki psixoloji xəstəliyin mövcudluğu.
4. Psixi xəstəliklərə səbəb olan beyin zədələnməsi.
5. Zərərli vərdişlərdən ilk dəfə istifadən sonra yenidən istifadəyə meyl göstərmək.
6. Genetik amillərin mövcudluğu.
7. Zehni inkişafda ləngimələrin olması.
8. İnkişaf etməkdə olan şəxsiyyətin patologiyası. Davranış pozulmaları.
9. Yaşadığı sosial mühitin böyük təsiredici mənfi stimulu.
10. Ailədə mövcud olan anomal tərbiyə və təsir mühiti.
11. Aşağı gəlirli və sosial-iqtisadi statusa sahib olan ailədə böyümə.
12. Orta həddin üstündə gəlirə sahib olan və yüksək sosial-iqtisadi statusa sahib ailədə

böyümə.
13. Daxil olduğu sinif və iş qrupunda və ya digər referent qruplarda anti-sosial davranışa

sahib gənclərin olması
14. Təhsil müəssisəsində təlim-tərbiyə səviyyəsinin aşağı olması.
15. Valideyn, ailənin digər üzvləri, müəllim və qrup yoldaşları ilə davamlı olaraq

konfliktli vəziyyətlərin mövcudluğu.
16. Psixi pozğunluq səviyyəsinə çatmayan fərdi psixoloji xüsusiyyətlər.
17. Həddən artıq passiv sosial vəziyyət.
18. Sosial bacarıqların aşağı səviyyədə olması.
19. Gələcəklə bağlı real fikirlərin, perspektivlərin olmaması və s.
Mütəxəssislər risk qruplarını iki növə ayırırlar. Birinci risk qrupu (qeyri-patoloji asılı

davranış variantı) qarşılıqlı şəkildə aparıcı mikrososial və psixoloji risk amilləri gənclərin öz
həyat fəaliyyətinə müsbət subyektiv münasibətin pozulması ilə müəyyən edilir. Gənclərin
özünə və ətraf mühitə münasibətinin diaqnozlaşdırılması risk qrupuna daxil olan gənclərin
müəyyənləşdirilməsində əsas cəhətdir.

İkinci risk qrupu da (israrlı asosial pozulma ilə müşayiət olunan qeyri-patoloji davranış
asılılığı variantı) birinci qrupdakı kimi qarşılıqlı şəkildə aparıcı mikrososial və psixoloji risk
faktorları ilə müəyyən edilir. Lakin burada birinci risk qrupundan fərqli olaraq xarakter
xüsusiyyətlərinin formalaşmasındakı deformasiyalar diqqəti cəlb edir. Bu qrup üçün aşağıdakı
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simptomlar xarakterikdir:
— müsbət sosial oriyentasiya üçün gərəkli olan təlimə və idrak fəaliyyətinə marağın

olmaması;
— heç bir iradi səy göstərmədən ehtiyaclarının təmin olunmasına cəhd etmək;
— mövcud olan “boşluq” hissinin və qeyri-sabit emosional vəziyyətlərin cansıxıcılığının

dəyişdirilməsinə cəhd göstərərək psixoaktiv maddələrdən istifadəyə yönəlmək;
— münaqişəli situasiyalarda qeyri-sabit emosional vəziyyətlə xarakterizə olunan gərginlik

reaksiyalarına, aqressiv formada cavab reaksiyalarına, eyni zamanda qrup qəddarlığına meyl
göstərmək;

— öz antisosial və davranış pozuntularına haqq qazandırmaq məqsədi güdən eqosentrik
davranış;

— öz davranışlarının nəticələrinə görə ətrafdakı insanları günahlandırmağa meyl etmək;
— özündən yaşca böyük cinayətkar insanların və ya cinayətkar qrupların təsirinə məruz

qalmaq;
— erkən yaşlardan qazanılan psixotrop maddələrdən istifadə vərdişi.
Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, risk

qrupuna daxil olan gənclərin vaxtında müəyyənləşdirilməsi və həmin gənclərə aparılan
psixososial iş gənclərin sosial həyata uğurlu adaptasiyasını təmin edən amillərdən biridir. Bu
baxımdan da cəmiyyətdə istər ailə, istər məktəb, istər daxili işlər orqanları, psixoloqlar,
sosioloqlar üzərinə böyük məsuliyyət düşür.

Məqalənin aktuallığı. Cəmiyyətin inkişafı onu təşkil edən hər bir insanın, o cümlədən
onun aparıcı qüvvəsi olan gənclərin sağlam psixososial inkişafına bağlıdır. Bu baxımdan
günümüzdə bir çox təsirlərlə üz-üzə qalan gənclərin psixososial inkişafını təmin etmək üçün
bəzi neqativ təsirlərin vaxtında müəyyənləşdirilməsi və qarşısının alınması işi çox vacib və
aktual məsələlərdən biridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə risk qrupuna daxil olan gənclərin risk qrupuna daxil
olmalarına imkan və şərait yaradan risk faktorları təhlil olunmuşdur. Eyni zamanda risk
qrupları üçün keçərli olan simptomlar nəzəri cəhətdən təhlil olunmuşdur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə bu sahə üzrə mütəxəssislər,
psixoloqlar, sosial işçilər, tələbələr və magistrantlar bir mənbə kimi istifadə edə bilərlər.
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Н. Велизаде
Особенности молодежи группы риска и

основные факторы риска

Резюме

Статья посвящена молодежи группы риска. В статье рассматриваются основные
oсобенности молодежи группы риска. Анализируется причины формирования,
приводящие к группы риска. Обсуждается пути выявление групп риска и
предотвращения молодых людей, возглавляемые к группам риска.

N. Velizade
Features of youth at risk and the main risk factors

Summary

The article is devoted to youth at risk. The article examines the main osobennosti youth at
risk. Analyzes the reasons for the formation, resulting in a risk group. Discussed ways to
identify risk groups and prevent young people, led to the risk groups.
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Mürəkkəb canlı sistem kimi insanın həyat və fəaliyyəti müxtəlif, lakin bir-biri ilə sıx
əlaqədə olan səviyyələrdə təmin olunur. Bu baxımdan 3 əsas spesifik səviyyələri
fərqləndirmək olar: bioloji, psixoloji, sosial. Adları qeyd olunan hər bir səviyyələrdə insanın
sağlamlığı özünəməxsus təzahürlərə malikdir.

Bioloji səviyyədə sağlamlıq orqanizmin bütün daxili orqanlarının dinamik müvazinətini və
ətraf xarici aləmin təsirlərinə adekvat uyğunlaşmanı nəzərdə tutur. Sağlamlığın profilaktikası,
orqanizmin müdafiə qüvvələrinin möhkəmləndirilməsi və somatic xəstəliklərin müalicəsi
ənənəvi tibbdə qədimdən həyata keçirilir. Bioloji səviyyədə sağlamlıq isə öz növbəsində
psixoloji səviyyə ilə sıx bağlıdır. Belə bir sual qarşıda durur: Sağlam şəxsiyyət nə deməkdir?
Məşhur rus psixiatrı S.S. Korsokovun qeyd etdiyi kimi, şəxsiyyəti təşkil edən bütün
xüsusiyyətlər nə qədər davamlı və əks təsirlərə qarşı müvazinətlidirsə, onda şəxsiyyətin
bütövlüyünü pozmaq mümkün deyildir.

Psixi cəhətdən sağlamlıq şəxsiyyəti dəyərləndirən əsas amildir. Müəyyən neqativ xarakter
əlamətləri, əxlaqi sahədə qüsurlar, sərvət yönəlişliyindəki yanlışlıqlar şəxsiyyətin dəyərini
aşağı salır. Psixoloji sağlamlıqdan sosial sağlamlıq səviyyəsinə keçid kifayət qədər şərtidir.
Psixoloji xüsusiyyətlər insanın əhatə olunduğu ictimai münasibətlər sistemindən kənarda
deyildir. Bu səviyyədə insan ictimai varlıq kimi fəaliyyət göstərir. Burada uyğun olaraq
sosiumun şəxsiyyətin sağlamlığına təsiri məsələsi ön plana çıxır. Şəxsiyyətin psixi sağlamlığı
müxtəlif sosial əlaqələrin, o cümlədən ailə, dostlar və qohumlarla ünsiyyət, iş, asudə vaxt, dini
və digər təşkilatlara mənsubiyyət və s. təsirinə məruz qalır. Bu təsirlər müsbət və neqativ
xarakterli ola bilər. Yalnız sağlam psixikaya malik olan insanlar özlərini sosial sistemin fəal
iştirakçıları kimi hiss edirlər. Tərbiyə işinin özbaşına buraxılması və ətraf mühitin əlverişsiz
təsiri insanın cəmiyyətdə qeyri-adekvat davranışlarının müxtəlif təzahürlərinə, şəxsiyyətin
kriminal inkişafına və deqradasiyasına səbəb ola bilər. Şəxsiyyət o vaxt dəyişir və
deqradasiyaya məruz qalır ki, onun insanlara, əməyə və kollektivə qarşı normal münasibəti
dəyişir. Yalnız davamlı və daimi fəal münasibətlər şəxsiyyətə şəxsi inamını qorumağa, ətraf
xarici aləmin neqativ təsirlərini aradan qaldırmağa, maneələri dəf etmək, son nəticədə qarşıya
qoyulmuş məqsədə nail olmaq imkanı verir.

Sosial səviyyədə psixi sağlamlıq ideyasının reallaşması cəmiyyətdə özünü doğrultmayan,
dəyərini itirmiş adət və ənənələri aradan qaldırmağı, təlim və tərbiyə sistemində islahatlar
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yolu ilə onu təkmilləşdirməyi, sosial məşğulluğu, asudə vaxt problemini səmərəli təşkil
etməyi, qida sənayesində dəyişikliklər etməyi və s. tələb edir. Bir sıra ədəbiyyatlarda psixi
sağlamlıq kateqoriyasının xarakteristikasına onun bir sıra ayrı-ayrı ifadəli əlamətləri daxil
edilir. Onların sırasında psixi müvazinət kateqoriyası birinci yerdə durur. Onun köməyi ilə
insanın psixi fəaliyyətinin xarakteri haqqında (idraki, emosional və iradi) fikir yürütmək olar.
Şəxsiyyətin inkişaf anomaliyası onun şəxsiyyət baxımdan disharmoniyasının ayrı-ayrı
təzahürləri, onun sosial mühitdə öz mühazinətini itirməsi, yəni cəmiyyətdə sosial adaptasiya
proseslərinin pozulması haqqında fikir irəli sürməyə əsas verir.

Psixi müvazinət və onun ifadəlilik dərəcəsi insanın obyektiv şəraitə mütəhərrik olaraq
uyğunlaşması ilə bağlıdır. Rus psixoloqu V.N. Myasinsevanın fikrincə, insanın mütəhərrikliyi
və onun ətraf xarici təsirlərə reaksiyasının adekvat olması norma və patologiyanın
sərhədlərinin aydınlaşdırmağa təkan verir. Aydın məsələdir ki, qeyri-mütəhərrik, davamsız
reaksiyaları ilə diqqəti cəlb edən insanın faktiki olaraq müvazinəti və onun şəxsi statusunun
əsasında duran hormonik qarşılıqlı təsirlər pozulmuşdur. Yalnız psixi cəhətdən sağlam, yəni
mütəhərrik adamda biz davranışın nisbi sabitliyini və onun xarici şəraitə adekvat olmasının
müşahidə edirik. Bütün bunlarla yanaşı insanın psixi sağlamlığına kompleks yanaşmada və
onun qiymətləndirilməsində yeni perspektivlər mövcuddur. Elmi ədəbiyyatlarda bir çox
kriteriyalara kompleks yanaşaraq psixi sağlamlıq anlayışını səciyyələndirmək təşəbbüslərinə
heç də az təsadüf olunmur. Bunlardan iki başlıca nəticə çıxarmaq olar. Həmin kriteriyalar
içərisində şəxsiyyətin optimizmi, mütəhərrikliyi, mənəviyyatı (ləyaqətli, vicdanlı və s.) olması,
adekvat iddia səviyyəsi, borc hissi, özünə inam, incikliyi bağışlamağı bacarması, azad və
əməksevər olması, məsuliyətliliyi, yumor hissinə malik olması, xeyirxahlığı, səbrliyi,
özünəhörməti və özünənəzarəti kimi xüsusiyyətlər əsas yer tutur.

Psixi sağlamlıqdan söhbət gedərkən psixi vəziyyətlər sahəsinə adətən emosional
dayanıqlılıq (özünüəlealma) hisslərin yaşa uyğun yetkinliyi, neqativ emosiyaların (qorxu,
günah hissi, acgözlük, nifrət və s.) olmaması, hiss və emosiyaların sərbəst və təbii təzahürləri,
sevinmək, adət edilmiş əhval-ruhiyyənin üstünlüyü aid edilir. Psixi sağlamlığı şərtləndirən
psixi proseslər sırasına duyğu və qavrayışın adekvat xarakterdə olması, diqqəti
mərkəzləşdirmək qabiliyyəti, informasiyanı hifz edib saxlamaq bacarığı, informasiyanı
məntiqi cəhətdən emal etmək qabiliyyəti, təfəkkürün tənqidiliyi, kreativlik (yaradıcılıq,
intellektdən istifadə qabiliyyəti), özünü tanıma, əqli intizam (fikirləri idarə etmək) qabiliyyəti
aid edilir. Şəxsiyyətin psixi sağlamlığında həmrəylik, həqiqətə can atma, humanist dəyərlərin
prioritet olması, özünüinkişaf orientasiyası və özünüzənginləşdirmə kimi keyfiyyətlər
aktuallıq kəsb edir. İradi güc, hisslərin əxlaqi tərbiyəlilik səviyyəsi, fəallıq və enerjilik
özünənəzarət qabiliyyəti kimi mühüm keyfiyyətləri də psixi sağlamlığın kriteriyaları kimi
dəyərləndirmək olar. Şəxsiyyətin sosial sağlamlığı öz əksini onun sosial gerçəkliyi adekvat
qavramasında, ətraf aləmə qarşı marağında, fiziki və ictimai mühitə uyğunlaşmasında,
ictimai-faydalı əməyə yönəlişliyində, istehlak mədəniyyətində alturizm, empatiya, başqaları
qarşısında məsuliyyətliliyində, demokratik baxışlarında əks etdirir.

Psixi xəstəlik kimi şəxsiyyətin psixoloji portretində zərərli vərdişlərə aludəçilik,
məsuliyyətdən qaçma, özünə inam və etibarı itirmə, passivlik, əsəbilik, utancaqlıq, pintilik,
yalançılıq, kütlük, səbəbsiz qəddarlıq, insanlara düşməncəsinə münasibət, qisasçılıq, hədsiz
qorxaqlıq və s. aid edilir.

İdraki sferada psixi pozğunluqlara qavrayışın qeyri-adekvat, illüzior xarakterdə olması, öz
“Mən”ini qiymətləndirə bilməmək, məntiqsizlik, hədsiz təlqinə düşmə, doğma adamlara
biganə münasibət passiv həyat mövqeyi, iradə zəifliyi, destruktiv davranış, münaqişəyə
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meyllilik, erosentrizm, qəddarlıq əşyabazlıq aiddir.
Psixi sağlamlığın təyin edilməsində özünüidarə ideyası XX əsrdə çox psixoloq və

psixiatrların diqqətini cəlb etmişdir. Belə bir fikir mövcud olmuşdur ki, xəstə insandan fərqli
olaraq sağlam insan özünün psixikasını idarə etməyi və ona nəzarəti daha yaxşı bacarır.
Sağlam psixikanın təmin olunmasında müəyyənedici rol şəxsiyyətin ətraf aləmlə qarşılıqlı
əlaqəsi və təsiri amilinə məxsusdur.

Müasir təhsil sisteminin əsas xüsusiyyətlərindən biri hələ də insana ətraf aləm haqqında
daha çox bilik vermişdir. Bu səbəbdəndir ki, insanın özü haqqında, psixi imkanları haqqında
malik olduğu bilik, həcm etibarilə ətraf aləm haqqında bildiklərindən çox azdır. Olanlar da
fraqmental və dayazdır.

Özünün psixi sağlamlığını qorumaq üçün, özünü idarəetmək üçün insan özü haqqında
əsaslı nəzəri və praktik biliyə yiyələnməlidir. Belə bir biliyin çatışmazlığını hamımız etiraf
edirik və onun törətdiyi ağır nəticələrdən isə təəssüf ki, çoxumuzun xəbəri yoxdur.

İnsan özünün psixi vəziyyətinin “dilini aça bilməlidir” və ona təsir göstərməyi, yeri
gəldikdə isə idarə etməyi bacarmalıdır. Hər bir insan özünün güclü və zəif xüsusiyyətlərini,
həmçinin fiziki və psixi imkanlarının səviyyəsini düzgün və adekvat şəkildə
qiymətləndirməlidir. İnsan psixi sağlamlığını idarə etməyi bacarmalıdır.

Psixi sağlamlığı idarə etmək üçün isə insan psixikasını məşq etdirməyi bacarmalı, onun
imkanlarından xəbərdar olması və inkişaf etdirməlidir. İnsan həmçinin ağıl və hisslərində
nizam-intizam yaratmağı bacarmalıdır. İnsana fəal, şüurlu və məqsədyönlü həyat yaşamağı
tərbiyə etmək lazımdır. Ona həmçinin davranış mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan psixi
özünütənzimin texniki xüsusiyyətlərini aşılamaq lazımdır. Başqa sözlə, insanda psixoloji
mədəniyyətin tərbiyə edilməsi vacib məsələlərdəndir.

Sağlam psixikaya malik olan şəxs, cəmiyyətdə mövcud olan davranış normalarına zidd
olan qərar qəbul etmir. Başqa sözlə desək, əgər insanın mənəvi statusu deformasiyaya məruz
qalmayıbsa, onun qəbul etdiyi qərar həm özünə, həm də ətrafdakılara fayda verəcəkdir.
Mənəvi cəhətdən etibarlı və sağlam psixikaya malik olan şəxsiyyət əxlaqsız davranış və
hərəkətlərə qabil olmayan alicənab, vicdanlı insandır.

Məqalənin aktuallığı. Psixi sağlamlıq insanın özünə və ətrafdakı insanlara olan
münasibətdə, ümumilikdə bütün həyatı boyu müxtəlif hadisələrə, sosial və iqtisadi çətinliklərə
qarşı münasibətində özünü büruzə verir. Psixi sağlamlıq sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə yanaşı
insanın fiziki sağlamlığı ilə sıx bağlıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə insanların bioloji,
psixoloji və sosial səviyyədə psixi durumunun öyrənilməsinin metodları araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tələbə və magistrantlar, eləcə də
praktik-psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Н. Бутдаева
Понятие психологии психического здоровья, вещества

Резюме

Психическое здоровье — психическое состояние человека, регулирование
поведения, но и социальные и биологические факторы, характеризуется
формированием характера права. Что касается психического здоровья окружающих его
людей и, в общем, жизнь различных явлений, проявляется в отношении социальных и
экономических проблем. В дополнение к социально-экономической ситуации в области
психического здоровья и физического здоровья тесно связаны с людьми.

Содержание этой статьи состоит в том, чтобы изучить сущность понятия
психического здоровья.

N. Butdayeva

The concept of psychology, mental health, substance

Summary

Mental health — a person's mental status, behavior regulation, but also the social and
biological factors is characterized by the formation of the nature of the right. With respect to
the mental health of the people around him and, in general, the life of the various phenomena,
is manifested in relation to social and economic challenges. In addition to the socio-economic
situation of mental health and physical health are closely related to human beings.

The content of this article is to study the essence of the concept of mental health.

Redaksiyaya daxil olub: 24.11.2016
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Məlumdur ki, insan xarakterinin formalaşmasında, bir şəxsiyyət kimi yetişməsində ailə
başlıca rola sahibdir. Valideyn-uşaq münasibətləri və uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına onun
təsiri mürəkkəb, ziddiyyətli bir problemdir. Mürəkkəbliyi ondan ibarətdir ki, valideyn-uşaq
münasibəti nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etsə də adətən, valideynlər ya ona o qədər diqqət
yetirmir, yaxud da uşağın xüsusiyyətləri ilə bağlı kifayət qədər psixoloji biliklərə malik
olmurlar.

Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin rolu əvəzedilməzdir. Gənc nəslin tərbiyəsi
ailənin başlıca funksiyalarından, valideynlərin isə ən mühüm vəzifələrindən biridir.

Dünyaya göz açan uşaq ailədə ruhi-mənəvi və fiziki rahatlıq mühiti ilə əhatə olunmalıdır.
Uşağı həyatda izləyən ruhi sarsıntılar, onun rəftarında və əxlaqındakı pozuntular ailədə
rahatlığın və tələbatların vaxtında təmin olunmamasından irəli gəlir. Buna görə də uşaqlıq
həyatının tam dolğun və mənalı keçməsinə şərait yaradılmalıdır: uşaq qaçmalı, oynamalı,
oxumalı və rəqs etməlidir, gördüyü və tamından daddığı şeylərdən ləzzət almalı,
ətrafdakıların məhəbbəti və qayğısı ilə əhatə olunmalıdır [1].

Ailə tərbiyəsinin çox mühüm bir xüsusiyyəti var: valideynlərlə uşaqlar arasında
münasibətlər şəxsi-emosional xarakter daşıyır. Ana uşaqla hisslərin dili ilə danışır. Ata
məhəbbəti də şirindi. Övladların qəlbini riqqətə gətirir. Ailə tərbiyəsinin üstünlüyü də,
zərifliyi də məhz buradadır. Fiziki və psixoloji cəhətdən yaxşı inkişaf etmək üçün uşağa, hər
şeydən əvvəl, valideyn məhəbbəti gərəkdir. Ancaq bir şərtlə: ata-ananın məhəbbəti uşağı
inkişaf etdirməlidir. Onun nəinki bugünkü, həm də sabahkı xoşbəxtliyinin rəhni olmalıdır.

Ailə münasibətləri hər şeydən əvvəl, uşaqların emosiya və hisslərinə təsir göstərir. Onların
yaşı artdıqca həmin münasibətləri mənimsəyirlər, bu zəmində də oğlan və qızların xarakter
əlamətləri və s. formalaşır. Valideynlər uşaqların təbii imkan və qabiliyyətlərinin vaxtında üzə
çıxarılması sahəsində də ciddi nöqsanlara yol verilir. Onlar çox zaman uşağı heç bir əsas
olmadan incəsənət sahələrinə təhrik edir, texnika sahəsinə isə maraq yaratmırlar. Asudə vaxtın,
ailədə gün rejiminin düzgün təşkilindən çox şey asılıdır. Bu, bəzi hallarda valideynin
iradəsindən asılı olmur.

Şəxsiyyətin formalaşmasında əxlaq tərbiyəsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Ata, ananın
nümayiş etdirdiyi əxlaq tərbiyəsi uşağın formalaşmasına xidmət edir. Uşaqlar qaydalara
alışmalıdır. Valideynlərin həyata baxışı müxtəlif olduğundan münasibətlər də müxtəlifdir.

mailto:aytandavudova@gmail.com
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Valideynlər davranışlarını elə nizamlamalıdır ki, uşaq valideynlərini dost, sirdaş kimi
görməlidir. Ailədaxili psixoloji iqlim uşaqların tərbiyəsində böyük rol oynayır. Alimlərin
fikrincə ailədə yaranan emosional münasibətlərin mərkəzində ana durur [3].

Ailələr uşağa münasibətə görə 5 əsas qrupa bölünürlər: avtoritar, liberal, xaotik,
hiperqoruyucu və icazə verən davranış tipli ailələr. Hər bir insanın xarakterinin
xüsusiyyətlərində böyüyüb başa çatdığı ailənin hansı tərbiyə üslubuna üstünlük verdiyi
mühüm şərtdir.

Avtoritar tərbiyə üslubunda adətən valideynlər iş adamları olurlar və uşaqlarla çox az
zaman keçirirlər. Bütün qərarları özləri qəbul edir və hesab edirlər ki, uşaqlar yalnız onlara
tabe olmalıdırlar. Səhvlər bağışlanmır, onlara görə cəza verilir və cəzanın səbəbi izah olunmur.
Uğurlar isə “belə də olmalı idi“ prinsipi ilə qarşılanır. Böyüklər tərəfindən daha çox
“otur”, ”sus”, ”mən dedimsə olacaq” tipli cümlələr istifadə olunur. Belə uşaqlar düzgün
olduğu üçün yox, lazım olduğu və cəzadan qorxduqları üçün hər hansı bir işi görür və ya dərs
oxuyurlar. Nəticədə məsuliyyətdən qorxan, özünə güvənsiz, işdə və cəmiyyətdə belə yalnız
cəza almamaq üçün iş görən və davamlı olaraq başqalarını məmnun etməyə çalışan fərdlər
yetişir. Bu formada tərbiyə edilən, böyüdülən uşaqlar duyğu (xüsusilə də hirs və əsəbilik
duyğularını) və düşüncələrini asan ifadə edə bilməyən, avtoritet mühitə boyun əyən, amma
olmadığı zaman da qayda-qanunlara qarşı çıxan insanlardır. Özlərindən güclü insanlara qarşı
itaətkar hərəkət göstərən, özlərindən gücsüzlərə qarşı isə amansız olurlar [4].

Avtoritet tipli ailədə isə qarşılıqlı hörmət və ədalət hökm sürür. Uşaqlara qayğı və diqqət
göstərilir, ailə üzvləri arasında mütəmadi ünsiyyət olur. Valideynlər uşaqlarına öhdəsindən
gələ biləcəyi tələblər qoyur, qəti və davamlı olmaqla bərabər, həm də ədalətli olurlar. Onlar
tələblərinin səbəblərini övladlarına izah edir və bunları birgə müzakirə edirlər. Uşağın öz
seçim imkanı olur və o öz seçimləri üçün cavabdehlik daşıyır. Beləliklə uşaq özünə və
imkanlarına inanır, yalnız çətin anda da valideynlərinə arxalanır. Bir sözlə bu tərbiyə
üsulunda nəzarət və azadlıq balans təşkil edir və uşaqlar özünəinamlı və məsuliyyətli olurlar.

Liberal ailə tipini uğurlu adlandıra bilmərik, çünki bu cür tərbiyə sistemi insani
keyfiyyətlərə mənfi təsir göstərir. Uşaq ya valideynin qoyduğu sərhədlərini bilmir, ya da
sadəcə olaraq bu sərhədləri müəyyən etməyi bacarmayan böyüyünün göstərişlərini yerinə
yetirmir. Böyüklər isə yalnız ciddi bir problem baş verərsə “tərbiyəyə müdaxilə edirlər”.
Kənardan bütün bunlar normal, qarşılıqlı anlaşma kimi görünə bilər, amma getdikcə
problemli bir ailə mühiti ortaya çıxır. Belə ailələrdə heç bir qayda və intizam anlayışı
olmadığı üçün uşaqlarda özünə nəzarət və daxili intizam hissi formalaşmır. Hansı ki, bu
hisslər insana pozitiv özünüqiymətləndirmə və özünə hörmət hissi aşılayır. Valideynlərin
biganəliyi uşaqlarda gərəksizlik və təcridolunmuşluq hissi oyadır.Araşdırmalara görə məktəb
davamiyyəti pis olan, içki və maddə asılılığından əziyyət çəkən gənclər əsasən bu tip ailələrin
övladları olurlar.

Xaotik tərbiyə tipində hansı anda nə olacağı bəlli deyil. Hansı ki, dəqiq sərhədlər yoxdur
və böyüklər arasında fikir ayrılığı var. Valideynlərin öz qərarlarında qeyri-stabil olmaları
uşaqlarda qorxu, təşviş narahatlıq və həyəcanlılıq hissləri yaradır. Bu tərbiyə sistemində
özünənəzarət və məsuliyyət hissi formalaşmır, bilavasitə özünüqiymətləndirmə aşağı olur və
dolğun qərarlar verilməsi çətinləşir.

Qoruyucu tərbiyə tipində valideynlər uşaqlarını hədsiz qayğı ilə əhatə edir, hər zaman və
hər yerdə onları qorumağa çalışır, bir sözlə hər şeyi onların əvəzinə edirlər. Hədsiz qayğı
nəticəsində uşaqlarda əməksevərlik, əzmkarlıq, özünü qoruma, müstəqil qərar qəbul etmə
bacarıqları inkişaf etmir. Bu insanlar çətin situasiyalara düşəndə özlərini itirir, çünki belə



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/4

302

zamanlarda nə etmək lazım olduğu kimi bir vərdişləri olmur. Belə uşaqlar kollektivdə həm
lider olmaq istəyir, həm də liderliyi necə bacaracaqlarını bilmirlər.

İcazə verən davranış tərzini mənimsəmiş ana-atalar, əsasən, uşaqlarının hər etdiklərini xoş
qarşılayır, bəzən uşaqları ilə bağlı hissləri zəif, bəzən isə onlara qarşı isti və sevimli olurlar.
Davranışlarındakı ən əsas xüsusiyyət uşaqlarını heç bir tərzdə idarə etməmələri və uşaqlarının
istədiyi hər şeyi etmələrinə icazə vermələridir. Bu uşaqların yemək, yuxu və televizora baxma
kimi istəkləri tamamilə onların özünə aiddir. Ailə daxilində problem olmayan bu davranışlar
ictimai qaydaların başladığı məktəb, iş və dostluq çevrəsi kimi sosial mühitlərdə problem
olmağa başlayır. Arzu və istəklərinə nəzarət edilməsini, idarə edilməsini öyrənməmiş olan
uşaq xarici aləmdə üzləşdiyi çətinliklər qarşısında nə edəcəyini bilmir. Belə bir vəziyyətdə
uşaq aqressiv hərəkətlər nümayiş etdirə bilər, ya da çox vaxt adaptasiya ola bilmədiyi üçün
digərləri tərəfindən təcrid edilə bilər. Öz ana-atalarından görmüş olduqları icazəverici
davranışları digər insanlardan görməmək onlarda bədbinlik yarada bilər. Qarşı çıxılmağa,
eləcə də arzu və istəklərinə nəzarət etməyə öyrənməmiş olmaları konsentrasiya və bir sıra bu
kimi xüsusiyyətləri inkişaf etdirmələrinə maneələr törədir. Bu cür ana-atalar uşaqlarının hər
istədiklərini etdikləri halda məmnun olmadıqlarını, ya da dərslərinə maraq göstərmədiklərini
anlaya bilməzlər. Halbuki, uşaq istək və arzularını nəzarətdə saxlamağı öyrənmədiyinə görə,
diqqət və cəhd göstərməyi tələb edən işlərdən tez bezir [2].

Onu da qeyd edim ki, ailələrdə uşaqlara münasibətlər yalnızbir tipdə deyil, bir və ya bir
neçə tipin xüsusiyyətləri qarışıq şəkildə mövcud ola bilər. Və hansı tipin əlamətləri üstünlük
təşkil etməsindən asılı olaraq uşaqlarda ona uyğun xarakter xüsusiyyətləri formalaşır.

Ümumi nəticə olaraq deyə bilərik ki, tərbiyədə yol verilən əsas səhvlər, ya uşaqlara,
onların daxili aləmlərinə lazımi diqqətin ayrılmaması, ya da əksinə hədsiz qoruma, demək
olar ki, uşağa müstəqil olaraq nəfəs almağa belə imkan verilməməsi, evdəki böyüklərin fikir
ayrılığı, eyni situasiyaya fərqli yanaşmalarının olmasıdır. [3]

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə uşaq şəxsiyyətinin inkişafına təsir edən amillərə
xüsusi diqqət ayrılmağa başlanılmışdır. Uşağın hərtərəfli inkişafına başlıca təsiri olan
amillərdən biri olaraq ailənin şəxsiyyətin inkişafındakı rolunun öyrənilməsi məsələsi aktual
xarakter kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ailənin, valideynlərin biganəliyinin nəticəsində uşaq
şəxsiyyətində müvafiq kənara çıxmalar yaranır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən sosial-psixoloji treninqlərin
təşkilində, psixoloq, müəllim və valideynlər üçün elmi-metodik tövsiyyələrin hazırlanmasında,
elmi-tədqiqat müəssisələrində mütəxəssislərin tədqiqat işlərində istifadə oluna bilər.
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A. Давудова

Роль родителей в формировании личности ребенка

Резюме

Воспитание детей, формирование личности ребенка с первых лет его жизни
основная обязанность родителей. Повышение ответственности родителей за
воспитание детей, углубление взаимодействия между семьей и общественными
организациями, занимающимися воспитанием подрастающего поколения, тесно
связаны с решением задачи педагогического просвещения родителей. В повседневном
общении с родителями малыш учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает
жизненный опыт, усваивает нормы поведения.

A. Davudova

The role of parents of children in the
formation of the personality

Summary

The shaping of children’s personality families role can not be replaced. The bring of
young generation in main function is family and the main duty is parents. First of all family
relationship influences to the emotions and the feelings of the children. During the passing
years the same attitude is adopted by children and in this period the main indications of
charachter is formed.
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Hazırkı şəraitdə yeniyetmələrin və gənclərin arasında ictimaiyyətin qəbul etmədiyi bir çox
davranışlar müşahidə olunur. Buna misal olaraq təhsildən yayınma, evdən qaçma, konfliktlərə
qoşulma, aqressiv davranışlar, pozitiv maraqların və məqsədlərin olmaması, yalandanışma,
qanunsuz hərəkətlərə meyllik və sair hərəkətləri göstərmək olar. Danışma, qanunsuz
hərəkətlərə meyllik və sair hərəkətləri göstərmək olar. Bu cür hərəkətlər psixoloji və pedaqoji
baxımdan deviant (kənara çıxma) davranış kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan
psixoloqlarından Ə.Ə. Əlizadə, Ə.S. Bayramov, Ə.T. Baxşəliyev, T.Y. Dadaşova və başqaları
yeniyetmələrin deviant davranışına aid bir çox tədqiqatlar aparmışlar. Yeniyetmələrin
problemlərini daim tədqiq etmiş görkəmli psixoloq, professor Ə.Ə. Əlizadə apardığı
tədqiqatların çətin uşaqlara həsr olunmuş bölümündə yazır: ”Çətin” uşaqların böyük
əksəriyyəti ünsiyyət tələbatı nəinki ailədə, həmdə məktəbdə təmin olunmayan yeniyetmələrdir.
Başqa sözlə, yeniyetmənin ünsiyyət tələbatı təmin edilmədikdə, o, əsas sosializasiya
institutlarının ailə və məktəbin təsir altından çıxaraq sosial qruplara qoşulur”. Ə.Ə. Əlizadə
yeniyetmələrin formalaşmasında cinsi fərqlərin nəzərə alınmasına daha çox diqqət ayırmağın
labüdlüyünü qeyd edir (1, 382). Görkəmli psixoloq, professor Ə.S. Bayramovun fikrincə
yeniyetmələrdə əxlaqi davranışın və rəftarın əxlaqi şüurdan geri qalması və hətta onunla
ziddiyyət təşkil etməsi ciddi təşviş və narahatlıq doğurur (2, 48). Görkəmli tədqiqatçı Y.V.
Zmanovskaya görə, deviant davranışı “şəxsiyyətin ən vacib ictimai normalara uyğun
gəlməyən və istər cəmiyyətə, istərsə də onun özünə zərər verən stabil davranışıdır (3, 352).
Bəzi tədqiqatçılar deviant davranışı bir neçə mərhələyə bölürlər:

— deviant davranışın simptomlarının əmələ gəlməsi;
— bir sıra sosial tələblərə (ailə, məktəb və s. tərəfindən qoyulan tələblər) məhəl

qoyulmaması, onların inkar edilməsi və onlara riayət edilməməsi;
— ctimai normalar, qaydalar və tələblərdən getdikcə daha da kənara çıxmaların və ilkin

qanuna zidd hərəkətlərin müşahidə olunması;
— anuna zidd hərəkətlərin ağırlığı ilə xarakterizə olunan davamlı deviant davranışın

əmələ gəlməsi, daha sərt davranışlara sövq edən qruplara qoşulma;
— ctimaiyyətin tələblərinə qətiyyən cavab verməyən daha təhlükəli və davamlı deviant

davranış. Bu mərhələdə artıq körpülərin çoxu yandırılmışdır, yəni cəmiyyətə qarşı yadlaşma
baş vermişdir və yaxşı bir sonluğun olması ehtimalı çox kiçikdir.

Məlumdur ki, yeniyetməlik yaş dövrü əsasən 10-11 yaşdan 15-16 yaşa qədər dövrü əhatə
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edir. Bu dövrə keçid dövrü də deyirlər. Bu onunla əlaqədardır ki, yeniyetməlik dövründə
uşaqlıq yaş dövründən erkən gənclik yaş dövrünə keçid prosesi baş verir. Qeyd etmək
lazımdır ki, uşaqlıq yaş dövrü yetkin olmayan, gənclik yaş dövrü isə yetkin yaş dövrü hesab
olunur. Yeniyetməlik dövründə yetkin olmayan yaş dövründən yetkin yaş dövrünə keçid baş
verir. Təbii ki, keçid dövründə heçdə hamıda eyni cür inkişaf baş verə bilməz. Bu barədə
professor Ə.S. Bayramov belə yazır: “Şəxsiyyətin təşəkkülü hər yerdə və hər zaman yüksələn
xətt üzrə getmir. Müxtəlif həyat şəraiti və yaş dövrlərində şəxsiyyətin təşəkkülü eyni nəticəni
vermir” (2, 17). Şəxsiyyətin inkişafı zamanı bir neçə mühüm cəhət özünü aşkar şəkildə
göstərir.

Yeniyetməlik dövründə orqanizmin qeyri-bərabər inkişafı baş verir. Belə ki, orqanizmdə
əzələ sistemində təkmilləşmə, sümüklərində bərkimə baş versə də, ürək-damar sistemində,
daxili sekresiya vəzlərində inkişaf qeyri-bərabər, yəni bəzən yüksələn, bəzən də azalan xətlə
baş verir. Bu isə öz növbəsində orqanizmdə müəyyən pozuntulara səbəb olur (qan təzyiqinin
artması, gərginlik və s.). Bu səbəbdən yeniyetmələrdə həssaslıq artır və onlar hər kiçik
təsirdən belə güclü qıcıqlanırlar. Yeniyetmələrin sinir sistemi hələ tam inkişaf edib
möhkəmlənmədiyi üçün bu qıcıqlar onları özündən çıxararaq deviant davranış nümayiş
etdirməyə sövq edə bilər.

Yeniyetmələrin davranışında kənara çıxmaları cəmiyyətdəki ictimai-iqtisadi, siyasi qeyri
stabilliyin, ailə-məişət münasibətlərində olan gərginliyin, valideynlərin onların hərəkətlərinə
nəzarətsiz qoymasının və s. nəticəsində də əmələ gələ bilər.

Deviant davranışlı uşaq və yeniyetmələrin sayının get-gedə artması həyəcanlandırıcı haldır.
Bu cür vəziyyət yeniyetmələrin, gənclərin istər təhsil ocaqlarında, istərsə də ondan kənarda
xoşagəlməz davranışlarını dəstək və korreksiya etmək üçün daimi sosial-pedaqoi fəaliyyət
proqramlarının işlənib hazırlanmasını zəruri edir. Bu proqramlarda hərtərəfli sağlam
şəxsiyyətin formalaşması üçün müasir texnoloji yanaşmalar öz əksini tapmalıdır. Bir çox
müasir tədqiqatçılar öz işlərində məhz yuxarıda qeyd etdiklərimizi nəzərə alaraq yeni
proqramların yaradılması və tətbiqi ilə məşğul olurlar. L.V. Mardaxayev yeniyetmə və
gənclərdə sosial-pedaqoji dəstəyi aşağıdakı mərhələlərə ayırır (5, 4-11):

— hər bir konkret yeniyetmənin ətrafındakı insanlarla sosial-pedaqoji münasibətini təşkil
edən, onun sosiumda statusunu və rolunu müəyyən edən əsas funksiyaların reallaşdırılmasını
stimullaşdıran ümumi sosial-pedaqoji dəstəyi;

— yeniyetmənin öz sosial rolunu reallaşdırarkən məsələn, məktəbdə təhsil alarkən,
dərsdən kənar vaxtlarda özünüreallaşdırma zamanı qarşısına çıxan problemlərin həlli ilə
əlaqəli xüsusi dəstək (buraya tibbi, psixoloji, maliyyə və s. problemlər də aiddir).

İ.A.Bobılyeva dəstəyin 3 əsas komponentini ayırır (5, 175):
— propedevtik (mümkün sosial problemlərin həlli zamanı yarana bilən çətinliklərin

aradan qaldırılmasına hazırlıq);
— aktual (hər cür köməklik göstərməyə yönəlmiş konkret fəaliyyət);
— refleksiv (baş verənlərin anlaşılması və gələcək fəaliyyətin planlaşdırılması). Bu cür

təsnifat sosial-pedaqoji dəstəyin texnologiyası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, hər
bir komponentə sosial-pedaqoji dəstəyin mərhələsi kimi baxmaq olar.

İ.A.Drozdetskaya və başqaları xüsusi müəssisədə təhsil alan deviant davranışlı
yeniyetmələr arasında tədqiqat aparmışlar və bu zaman sosial-pedaqoji dəstəyin partnyorluq,
könüllülük, məsuliyyətin bölünməsi, fərdilik prinsiplərinə əsaslanmışlar. Tədqiqat zamanı
onlar deviant davranışlı yeniyetmələrin sosial-pedaqoji dəstəyi prosesinin səmərəliliyini
artırmaq üçün aşağıdakı üsullardan istifadə etmişlər:
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— sosial-pedaqoji dəstəyin məzmununu müəyyən edərkən yeniyetmələrin psixoloji-
pedaqoji, sosial, funksional xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması;

— şagirdlərin mənimsəmə dərəcəsinin aşağı səviyyədə olmasının səbəblərinin, şagird-
müəllim münasibətlərinin öyrənilməsi, konfliktlərin səbəbinin araşdırılması;

— şəxsiyyətin müsbət istiqamətdə formalaşmasına xidmət edən, yeniyetmələrin pozitiv
fəaliyyətə sövq edən və onlarda xeyirli sosial vərdişlərin yaranmasını şərtləndirən
situasiyaların təşkili;

Yuxarıda yazılanları ümumiləşdirməklə belə nəticəyə gəlmək olar ki, sosial-pedaqoji
dəstəyin effektli olması üçün onun prinsip və şərtləri işlənərkən kompleks və sistemli
yanaşma üsulundan istifadə edilməli, hər bir yeniyetmənin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri və
potensialı nəzərə alınmalı, onların şəxsi sosial-psixoloji statusundakı dəyişikliklərin düzgün
motivasiyası təmin edilməli, münasibətlərin qrup formasından istifadə edilməlidir.

Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyətlərin tərbiyə olunması, ictimai yararlı hala gətirilməsi,
ictimai normaların və dəyərlərin onlara öyrədilməsi cəmiyyətin ən aktual problemlərindəndir.
Müasir dövrdə ictimai həyatın müxtəlif sahələrində tez-tez gözlənilməz və mürəkkəb
dəyişikliklərin baş verməsi göstərilən problemin aktuallığını daha da artırır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə yeniyetmələrdə
deviant davranışın korreksiyasının müxtəlif üsullarla öyrənilməsinin nəzəri əsasları
araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tələbə və magistrantlar, eləcədə
praktik-psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Н. Гаджиева

Девиантное поведение подростков и
пути его предотвращения

Резюме

Статья посвящена девиантному поведению подростков. Рассматривается сущность
подобных поведений. Анализируется причины, приводящие к девиантным поступкам
подростков. Обсуждается пути предупреждения и предотвращения девиантных
поведений подростков.
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N. Hadjieva

Deviant behavior in teenagers and ways of the prevention

Summary

The aim of research is to demonstrate deviant behavior in teenagers. The essence of
similar behavior is under consideration. It is analyzed the reasons leading to deviant acts in
teenagers, discussed ways of the prediction and prevention of deviance.

Redaksiyaya daxil olub: 24.11.2016
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Qadın obrazı və psixologiyası “İşıq” qəzetində

Şəfa Avdıyeva
ADPU-nun magistrantı
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Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. U.M.Qəzvini
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просвещение
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XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqının tarixinə milliyyətcə özünə dönüş və oyanış
dövrü olaraq daxil olmuşdur. Bu dövrdə Azərbaycanın mədəni həyatında maarifçilik və
xeyriyyəçilik hərəkatları baş qaldırmışdır. Elə o dövrdən etibarən milli maarifçilik tariximizdə
silinməz bir iz qoyan mədəni-maarif cəmiyyətləri fəaliyyətə başlamış və inkar edilməz
xidmətlər göstərmişdir.

Eyni zamanda, məktəblərdə proqram və müəllim kadrları güclənməyə başladı. Əlbəttə ki,
bütün bunların həyata keçməsində ilk Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti olaraq tanınan “Bakı
Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti”nin fəaliyyətini xüsusi ilə qeyd etməliyik. Bu cəmiyyət eyni
zamanda özündən sonra yaranacaq bir sıra maarif-xeyriyyə cəmiyyətlərinin təməlini
atmışdı. Cəmiyyətin məqsədi Bakı və ətraf rayonlarda yaşayan müsəlmanlar, xüsusən də
qızlar arasında elm və maarifi yaymaq, onları elmə cəlb etmək idi. Bütün bu xeyriyyəçilik
hərəkatlarının arxasında əlbəttə ki, digər Azərbaycan ziyalıları ilə yan-yana Azərbaycanın
xeyriyyəçisi, Azərbaycan övladlarının atası olan Hacı Zeynalabdin Tağıyev dururdu. O, həm
xeyir-duası, həm də maliyyə yardımı ilə bu işlərin arxasında idi. Çünki millətinin elmsizliyi
maarifsizliyi onu da narahat edirdi.

“Ey, Müsəlmanlar! Xabı — qəflətdən oyanın! Nə zamana qədər cahil qalacağıq. —
deyərkən də onun xalqının maariflənməsi uğrunda necə can-fəşanlıq etdiyi aydın şəkildə
görünür.

Bəli, yuxarıda qeyd etdik ki, qızların — Azərbaycan qadınlarının maariflənməsinə xüsusi
diqqət yetirilirdi. Çünki o dövrdə fanatik adətlər, ağır güzəran, savadsızlıq, ictimai həyatdan
təcrid olunmuş şəkildə yaşamaqdan ibarət idi qadın həyatı.

XX əsrdə Azərbaycan xanımının həyat tərzi çox acınacaqlı idi. Çünki onlar sıxışdırılır,
təhsildən yayındırılır, ibtidai təhsildən yuxarı qalxa bilmirdilər. Artıq belə bir şəraitdə Hacı
Zeynalabdin Tağıyevin əməyi ilə 1901-ci ildə Azərbaycanda ilk Müsəlman-Ünas Məktəbi*
fəaliyyətə başladı. Və bununla da Azərbaycan qadının həyatında bir işıq doğulmağa başladı.

Lakin təbii hal idi ki, illərlə şəriətin cızdığı xəttlə irəliləyən Azərbaycanlı qız və qadınları
maarifə səsləmək asan məsələ deyildi. Bunun üçün hər şeydən əvvəl cəmiyyətdə mövcud
psixoloji maneəni aşmaq lazım idi. Bu isə asan məsələ deyildi. Buna baxmayaraq, Rusiya və
Avropada təhsil almış azərbaycanlı qadınlar cəsarətlə işə başladılar. Və həmin açılmış
məktəblərdə — Şəfiqə xanım Əfəndizadə, Səkinə xanım Axundova, Hənifə xanım Məlikova,
Rəhilə xanım Hacıbababəyova, Sara xanım Vəzirova və başqaları böyük həvəslə dərs deməyə
başladılar.
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Artıq mətbuatda da qadın azadlığı önə çəkilmiş və bununla əlaqədar bir sıra fikirlər dərc
olunmağa başlamışdır. Təbii ki, qadınların “azadlıq” istəməyi bir mənalı qarşılanmırdı. Bunu
vacib amil olaraq dəyərləndirənlərlə yanaşı bu işi görənləri Azərbaycan qadınını pozğunluğa
çəkməkdə günahlandıranlar da az deyildi.

Ancaq bütün bunlara rəğmən, Azərbaycanın ziyalı qadınları öz səslərini cahillik içində
yaşayan, hələ də cəfəng inanclara inanan, qadının sadəcə yemək bişirib, uşaq baxmaqdan
ibarət bir məfhum olduğuna inanmaq məcburiyyətində qalan bacılarına çatdırmaq üçün
əllərindən gələn hər şeyi etməyə hazır idilər. Bu mövzular ilə əlaqədar dövrün bir sıra mətbu
orqanlarında odlu-alovlu məqalələr nəşr etdirir, qadınları azadlığa, öz haqq və hüquqlarına
tanımağa səsləyirdilər. Bu yazıların dərc olunması, sırf qadınlar haqqında, qadınlara səslənən,
qadınlara aid olan bir mətbu orqanına ehtiyacın olduğunu hiss edən bəsirətli xeyriyyəçi Hacı
Zeynalabdin Tağıyev xeyir-duası və maliyyə dəstəyi ilə 1911-ci ildə “İşıq” adlı bir qəzet təsis
edir. 42 Və bununla da Azərbaycan tarixində bir ilkə imza atılır. Azərbaycanın ilk qadın
qəzeti... Bəli, təsadüfi seçilməyən bu ad Azərbaycan qadınının həyatına doğacaq bir işıq idi.
Azərbaycan qadınını maarifə, elmə, biliyə səsləyəcək, cahillikdən uzaqlaşdıracaq bir işıq.
Hətta qəzetin hər sayının ilk səhifəsində nəşr edilən rəsm də rəmzi bir məna daşıyırdı. Qara
çadralı ana öz uşağına doğulan Günəşi göstərir. Bəli, rəmzi bir məna daşıyan bu rəsmin nə
mənaya gəldiyi yəqin ki, hər kəsə aydındır. “İşıq”la birgə Azərbaycan qadının həyatına bir
Günəş doğuldu. Hansı ki, o Günəş sadəcə Azərbaycan qadınının həyatını, zəkasını deyil, eyni
zamanda o qadının böyütdüyü, tərbiyə etdiyi uşağının həyatını da aydınladacaqdı. Çünki
uşağın tərbiyəsində ən böyük rolu ana oynayır. Ana elmli, bilikli, zəkalı olarsa, ondan törəyən
uşaq da elmli, tərbiyəli olacaqdır.

Bütün bunlarla, yəni qadın obrazlarının ifadəsi ilə yanaşı, bu qəzetdə zərif cinsin
nümayəndələrinin psixoloji durumu da daim diqqət mərkəzində idi. Həmin dövrdə istər
cəmiyyətdə, istərsə də ailədə qadınların üzləşdiyi sosial-psixoloji vəziyyət, addımbaşı
hüquqlarının pozulması da qəzetdə öz əksini tapırdı. Qəzet qadınların fiziki-psixoloji
cəhətdən əzilməsinin, hüquqlarının pozulmasına qarşı çıxır, cəmiyyətin azad, bərabərhüquqlu
bir üzvü kimi onların hüquqlarını müdafiə edirdi. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, H.
Zeynalabdin Tağıyevin himayəsi ilə təsis edilən “İşıq” qəzetinin məsul katibi də
xeyriyyəçinin xanımı Sona xanım idi 43. Qəzet ilk nəşrə 22 yanvar 1911-ci ildə başlamış və
1912-ci ilə qədər davam etmişdir. Bu dövr ərzində qəzetin 68 sayı dərc olunmuşdur. 44 Qəzet
8, az hallarda isə 12 səhifə həcmində nəşr olunurdu.

Məqalənin aktuallığı. Qadınların səsini azad şəkildə ifadə etməyə o dövrdə çox böyük
ehtiyac var idi ki, bu işidə “İşıq” qəzeti öz üzərinə götürdü. Onun fəaliyyətinin araşdırılması
baxımından məqalə aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. O vaxta qədər hələ qadınlar üçün Azərbaycanda qəzet çap
olunmamışdı. Bu qəzetin fəaliyyətində xeyriyyəçi insanların əməyinin daha geniş qeyd
olunması elmi yenilik hesab oluna bilər.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə Azərbaycan mətbuatı tarixini
öyrənənlər, tədqiqatçılar üçün faydalı ola bilər.
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Ш. Авдыйева

Образ и психология женьщин в газете «Ишыг»

Резюме

Как известно, в начале ХХ века произведения, газеты и журналы печатались в
основном старым алфавитом (арабским алфавитом), что затрудняет их исследование в
наши дни. Газета “İşıq” одна из таких публикаций.

Как нам известно, создание женской прессы, что в Азербайджане составляло
жизненно важную проблему, пришлось на начало ХХ века. Проблемы образования и
прав женщины находящаяся во внимании общества вызвало необходимость в создании
женской прессы.

Sh. Avdiyeva

Woman image and psychology in the newspaper "İşıq"

Summary

As it is known, since the books, newspapers and journals published in XX century were
written in Old alphabet (Arabian alphabet), they are not read and analyzed today. “Isiq” is one
of them.

As we known, foundation of woman press that was “life important issue for people” in
Azerbaijan was coinciding the beginning of XX century. Problems of women education,
women freedom that were the center point of society’s interest made creation of woman press
important.

Redaksiyaya daxil olub: 09.12.2016
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Torpaqların antropogen çirklənməsi
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təmizlənmə dərəcəsi, çökmə, mikroorqanizm, tullantı suyu

Ключевые слова: органические соединения, химические элементы, тяжелые
металлы, биомасса, очищение, степень очищения, осадок, микроорганизм, сточные
воды

Key words: organic joins, chemical elements, heavy metals, degree of cleaning, settling,
water of microorganism, garbage

Ətraf mühitin qorunması ümumbəşər bir problemdir. Elm və texnikanın inkişafı
ekosistemə çox mənfi təsir göstərir. Bəşəriyyətin inkişafının bütün dövrlərində ətraf mühit
həmişə qayğı tələb edir.

Təbiətin ən mühüm komponenti torpaqdır. Ekoloji bərabərlik torpağın vəziyyəti ilə təyin
edilir. Torpaq bir çox elementlərlə — karbon, oksigen, azot, kali, maqni, foseor, kükürd və s.
ilə zəngindir. Üzvi birləşmələrin, kimyəvi elementlərin, həmçinin insanın həyat fəaliyyətində
torpaq mühüm rol oynayır.

Torpağın daxilində baş verən öyrənilməmiş proseslər hazırkı vaxtda ətraf mühitin
çirklənməsində başlıca rol oynayır. Torpağın vəziyyəti mühitin çoxillik çirklənməsinin
inteqral indiqatorudur, belə ki, torpaq həyatı təmin edən su və atmosfer havasının keyfiyyəti
haqqında məlumat verir. Bundan başqa çirklənmiş torpaq özü yerüstü atmosfer havasının, yer
üstü suların və qrunt sularının ikincili çirklənməsinin mənbəyidir. Beləliklə, torpaq 3 qat
marağın göstəricisidir:

1-ci başlanğıc — qida zənciri;
2-ci atmosferin 2-cili çirklənməsi;
3-cü ətraf mühitin ekoloji vəziyyətinin inteqral göstəricisi.
Dünya səhiyyəsinin proqnoza görə ağır metallar AES-in tullantıları və bərk tullantılardan

daha qorxuludur.
Böyük şəhərlərin ekoloji problemlərindən danışdıqda torpağın çirklənməsi məsələləri

üzərində təsadüfən dayanmırlar. Əslində böyük şəhərlərin torpağı ekoloji problemin
bütövlükdə göstəricisidir. Ətraf mühitin ağır metallarla çirklənməsinin geniş vüsət alması və
bütün canlı orqanizmlər üçün, birinci növbədə insanlar üçün böyük təhlükə törətməsi böyük
şəhərlərin ən əsas problemidir.

mailto:chingiz55@rambler.ru
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Mütəxəssislərin məlumatına görə atmosferin çirklənməsinin 30%-ni şəhərin təminat-
təchizatının aşağı səviyyədə olması və çirkləndiricilərin torpaqdan və və şəhər ərazisindən
küləklə havaya qalxması nəticəsində baş verir.

İnsan fəaliyyəti böyük şəhərlərdə ətraf mühiti dəyişilməz hala salır. Şəhərlərdə antropogen
təsir nəticəsində təbii torpaq əmələgəlmə amillərə təsir etməklə yeni ekoloji torpaq tipləri
əmələ gəlir.

Metallar texnogen toz halında atmosferə düşür, həmçinin tüstünün tərkibində qaz şəklində
atmosferə düşür. Onlar təbii su hövzələrinə, oradan isə su anbarlarına düşür. Atmosferdən və
sudan torpağa keçir. Torpaq özünün kəskin kation uducu xüsusiyyətinə görə infeksiyalaşmış
ionları özündə saxlayır, buna görə də fasiləsiz metal ionlarının daxil olması, hətta kiçik
dozada olması belə həmin ionların torpaqda yığılmasına səbəb olur.

Neftlə çox çirklənmiş ərazilərin yaxınlığında yaşayan əhalinin müxtəlif xəstəliklərə
yoluxma dərəcəsini əks etdirir. Məlum olmuşdur ki, neftlə çox çirklənmiş yerlərdə infeksion,
həzm orqanları və qan dövranı xəstəliklərinə yoluxanların sayı zəif çirklənmiş ərazilərlə
müqayisədə nəzərə çarpacaq dərəcədə çox olmuşdur.

Neftlə çox çirklənmiş ərazilərin sanitar-gigiyenik göstəriciləri

Ərazilər İnfeksion
xəstəliklər %

Tənəffüs yolları
xəstəlikləri %

Həzm
orqanları
xəstəlikləri

%

Qan dövranı
xəstəlikləri %

Çirklənmiş 0,6 4,0 1,0 1,3
Çox
çirklənmiş 3,1 7,3 3,5 4,0

Tədqiqat apardığımız rayonların ərazisində xarici mühitin amillərinin insan orqanizminin
fəaliyyətinə mənfi təsiri onlarda adları çəkilən müxtəlif xəstəliklərin artmasına səbəb
olmuşdur.

Təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində biosferə olan bu metal tullantıları texnogen geokimyəvi
anomaliyalara gətirib çıxarir. Alimlər bizim planetdə baş verən müxtəlif biogeokimyəvi
prosesləri müşahidə edərkən bu proseslərdə insanın aktiv rolunu hər zaman qeyd etmişlər.
Onlar belə qənaətə gəlmişlər ki, biosfera insanın elmi zəkası və fəaliyyəti nəticəsində getdikcə
dərindən dəyişir. İnsan tərəfindən dəyişdirilmiş biosferanı alimlər “noosfera” adlandırmışlar.
Biosferanın noosferaya keçməsinin əsas səbəblərindən biri bir sıra kimyəvi elementlərin
biogeokimyəvi dövranının dəyişməsidir ki, bunun da səbəbi texnogen biogeokimyəvi
anomaliyalardır. Bu proses çox miqdarda sənaye müəssisələri, avtonəqliyyat və əhalinin
toplandığı iri şəhərlərdə daha intensiv şəkildə gedir.

Bununla əlaqədar olaraq müxtəlif tullantılar haqqında sistemli tədqiqat aparmaq, texnogen
çirkləndiricilərin analizi etmək, çirkləndirilmiş ərazinin sanitar-gigiyenik durumu təyin etmək
və bunların insan orqanizminə təsirini azaltmaq yollarını tapmaq lazımdır. Qarşıya qoyulmuş
bu məqsədlərə çatmaq üçün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır:

1) Müəssisələrin sanitar-qorunma zonalarında çirklənmənin səviyyəsini təyin etmək və
ağır metalların, neft məhsullarının torpaqda toplanması tendensiyasını təyin etmək;

2) Müəssisələrin sanitar-qorunma zonalarında ağır metalların və neft məhsullarının
yığılmasının dinamikasını təyin etmək;

3) Çirklənmiş torpaqların insan sağlamlığına təsiri dərəcəsini təyin etmək;
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4) Çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi üçün təkliflər hazırlamaq.
Tədqiqatın metodoloji əsasını torpaqşünaslıq və aqrokimyanın baza əsasnamələri təşkil

edir. Yuxarıda sadalanmış əməliyyatları həyata keçirmək üçün müəssisələrin sanitar-qorunma
zonalarından götürülmüş torpaq nümunələri istifadə olunur.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə ətraf mühitdə antropogen çirkləndiricilərin aşkar
olunması və təmizlənməsi məsələlərindən bəhs 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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П. Исмаилова

Антропогенное загрязнение земель

Резюме

В статье рассматривается сегодняшнее состояние антропогенного загрязнения
окружающей среды. Подчеркивается, что основными загрязнителями природы
являются промышленные предприятия, электростанции и транспорт. Предлагаются
некоторые методы очистки окружающей среды.
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Get anthropogenic dirty of the land

Summary

Situation of today is shown get anthropogenic dirty in the article of the environment. It is
marked that basic pollutants of the garbage waters is industry establishments, electric power
stations and transport. Methods of cleaning from heavy metals of the garbage waters should
spread out and is offered.
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Təqdim olunan məqalələrə tələblər

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.
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soyadı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan
alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır.

6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri,
vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail.

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı;
ikinci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri,
vəzifəsi, daha sonra elektron poçtu (E-mail).

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.
9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir.
10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi

Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar
əlavə olunur.

11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən
elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi
göstərilməlidir.

12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir.
Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan
ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s. 119)
kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda
istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.

13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.
14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq

aktuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın
şəkildə verilməlidir.

15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.
16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.
17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.
18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin

məzmununa uyğun gəlməlidir.
19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt

ünvanı göstərilməlidir.
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