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XX yüzilin əvvəllərində Türkiyə ictimai fikrində mühüm rola malik olan fikir
adamlarından biri də Ə.Ağaoğludur. 1909-cu ildə Türkiyəyə gedərək çox az müddətdə
ictimai-siyasi proseslərdə yaxından iştirak etməklə yanaşı, həm də islam aləmi və türk
dünyasına aid məqalələrlə çıxış etmişdir. İdeya dostlarından biri Y.Akçura onun türküçülük
fəaliyyəti haqqında yazır: "Ağaoğlu Əhməd bəyə türküçülük hərəkatında xüsusi bir yer
ayırmaq vacibdir inancındayım. Əhməd bəy Ağaoğlu türk millətçiliyi fikrinə, Şeyx
Cəmaləddin Əfqani kimi bütün müsəlmanların, hətta bütün doğuluların həyat, xoşbəxtlik,
bağımsızlıq və gələcəyi qayğısı ilə bir neçə mərhələdən keçərək çata bilmişdir" (1, 213).
Məsələ burasındadır ki, bu dövr Türkiyə üçün çox hərəkətli və təşkilatlanma dövrü
olduğundan Ə.Ağaoğlu da bu təşkilatlanmalarda yaxından iştirak etmiş, baş rollardan birini
oynamışdır. O, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasında yaxından iştirak etməklə yanaşı,
özünün hüquqçuluğu ilə yeni hüquq cəmiyyətinin yaradılmasında önəmli rolu olur. O, həm də
üç dönəm millət vəkili seçilir. Bununla belə, təşkilatlanma ilə yanaşı, bir çox yazılar da
yazmışdır ki, bu yazılar əsasən, Türkiyənin və müsəlman aləminin gələcəyi yönündə
fikirlərini bildirirdi.

Məlumdur ki, Ə.Ağaoğlu Türkiyədə fərqli bir siyasi, ictimai bir mühitə düşdüyündən
müxtəlif düşüncə hərəkatının episentrində yer almışdı. Bu zaman Osmanlı imperatorluğu bu
zaman tarixinin ən çətin, ağır günlərini yaşayır, yeni siyasi arayışlar içində olduğunu
göstərirdi. Həm Avropanın içində, həm də ondan kənarda milliyyətçilik, milli kimlik uğrunda
gərgin bir mübarizə gedirdi. Qərb cəmiyyətlərində milliyyətçilik Yaxın Şərq, Balkanlar və
Şərqi Avropanın siyasi xəritəsini bəlirləməkdə idi. Avropadan kənarda olan cəmiyyətlərə də
bu proses bu və ya digər şəkildə öz təsirini göstərmişdi. I Dünya savaşında isə bu proseslər
hərbi müstəviyə keçmişdir. İki böyük qüvvə olan Rusiya və İngiltərə Qərbin “Şərq problemi”
məsələsində anlaşaraq Orta Asiyadakı rəqabətlərinə son qoyaraq Osmanlıya qarşı birgə
hərəkət etmiş.

Bu uzlaşma Uzaq Şərqdən Balkanlara qədər ictimai-siyasi proseslərin dəyişməsinə, yeni
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bir mərhələnin başlanmasına nədən olmuşdur. Getdikcə bu güc birliyinə başqa ölkələrin də
qoşulması Osmanlının yeni itkilərə hazır olmasını şərtləndirirdi. Bu hadisələr fonunda İttihad
və Tərəqqi partiyasının 1908-ci ildən sonra ön səhnəyə çıxması Osmanlıda gedən daxili
prosesləri bir qədər də sürətləndirmişdir. Türkiyədə gedən siyasi proseslər onun
yaradıcılığının yeni istiqamətlərini müəyyən etmişdir. Ə.Ağaoğlu tədqiqatçılarından olan
Ufuk Özcan onun Türkiyəyə gəlişini belə dəyərləndirirdi: “Ağaoğlu Qafqazdakı
fəaliyyətindən fərqli olaraq Osmanlı imperatorluğu sərhədləri içərisində öncəliklə siyasi
fəaliyyətə bağlı hərəkətlərilə göz doldurur. İmperatorluq Türkiyəsinə böyük ölçüdə tam olaraq
formalaşmış, yetişgin bir şəxsiyyət, intellektual olaraq gəlişinə rəğmən, burada əldə edəcəyi
mövzu və problematika dolayısıyla düşüncə həyatında yeni bir mərhələ açmışdır” (2, 71).

Yaradıcılığının Türkiyə dövrünün ilk mərhələsində onun məqalələrini “Sirati müstəkim”
və “Sebilürreşad” kimi islami dərgilərdə islam dünyasına səslənən görürük. “Aləmi islam və
siyasiyyatı ümumiyyə: bizim təqib edəcəyimiz məslək”, “Aləmi islam: bulqarların
müddeayatı”, “Alemi islam: Türkiyədə mühacirət”, “Türkiyədə mühacirət məsələsi”, “Aləmi
islam: İranın mazi və halına bir nəzər”, “Aləmi islam: vəziyyəti siyasiyyeyi-hazırımız”,
“İngilslərin ultimatumu münasibətiylə İran haqqında” və s. onlarla məqalələrində bu
dərgilərdə məqalələr yazaraq islami problemləri qabardırdı. Lakin zaman keçdikcə
Ə.Ağaoğlunun mövzuları da dəyişir, yavaş-yavaş yön dəyişdirərək milliyyətçi və türkçülük
istiqamətinə meyillənir. Bu da başadüşülən idi; ona görə ki, Ə.Ağaoğlu Osmanlıda hadisələrin
tez-tez dəyişməsi, Osmanlının düşdüyü vəziyyətə və özünün vəzifəsinə uyğun olaraq fəaliyyət
göstərirdi. Belə ki, ilk getdiyində o, Orta Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən Rusiyalı
müsəlman türk-tatarların haqlarını müdafiə Komitəsinin üzvü idisə, bir qədər sonra İttihad və
Tərəqqinin sıralarında yer alaraq partiya adından çıxış etmiş və fəaliyyət göstərmişdir.
İstanbul Darülfünunun Ədəbiyyat fakültəsində yeni açılan türk Mədəniyyəti tarixi
kafedrasının müdiri olması və burada türk-moğol tarixindən dərs verməsi onun istiqamətinin
dəyişməsində önəmli rol oynayır. Bu dönəmdə artıq onun “Sirati müstəkim” və
“Sebilürreşad” kimi dərgilərdən daha çox diplomatik çevrələrə yönəlik fəaliyyət sferasına
daxil olur və bu çevrələrə yaxın fransızca “Hilal” və “Le Jeune Turc” qəzetlərində məqalələrlə
çıxış edir.

Bundan sonra Ə.Ağaoğlunun fəaliyyəti daha çox partiyanın fəaliyyəti ilə uzlaşırdı. Bu
məqalələrində Ə.Ağaoğlu siyasi düşüncəsini ortaya qoymaqla yanaşı, ittihadçılıq adından
çıxış edir və fransız mətbuatına, eləcə də Fransanın siyasi təzyiqlərinə, hücumlarına cavab
verirdi. “Aləmi islam: vaziyəti siyasiyeyi hazırımız” adlı məqaləsində Fransanın mədəniyyət
nüfuzunun Osmanlılığıa, xüsusilə də islam kimliyinə zidd olduğunu” bildirir və “Tənzimatçı
qərbçiliyin siyasi və mənəvi kimliyin itirilməsinə gətirib çıxartmasına yol açdığı” (3)
qənaətinə gəlirdi.

Ə.Ağaoğlu Milli Mücadilə dönəmində də siyasi partiya quruculuğunda yaxından iştirak
edir. Ə.Ağaoğlunun getdikcə türküçlüyə meyil etməsinin bir səbəbi də İttihad və Tərəqqi
partiyasının üzvü olması və Türkiyədə gedən proseslərdə yaxından iştirakıdır.

Əlbəttə, bu fikrin bir qismi ilə razılaşmaq mümkündür, lakin bütünlüklə haqq qazandırmaq
da olmaz. Belə ki, biz Ə.Ağaoğlunu Bakıda da müstəqil hərəkət edən, ideoloji mövzulara
meyil edən bir publisist kimi görürük. Doğrudur, Bakıda əsasən burjuaziyanın mətbuat
orqanlarında çalışmışdı, ancaq onun məqalələri ideoloji yöndə idi və cəmiyyətin çıxarıları
üçün yazılırdı. Osmanlıya ilk getdiyində, xüsusilə məşritiyyət illərində isə Ə.Ağaoğlu
müxtəlif dövlət vəzifələrində olduğundan istər-istəməz rəsmi vəzifənin təsirindən çıxa
bilməmiş, yazıları və fəaliyyəti də bu istiqamətdə olmuşdur. Əvvəlcə Maarif Nəzarəti
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müfəttişliyində, daha sonra isə İstanbul darülfünunda dərs verməsi, İttihad və Tərəqqi
partiyasının sıralarında parlament fəaliyyəti onun türkçü istiqamətini müəyyənləşdirmişdir.
ancaq sonrakı proseslərdə biz Ə. Ağaoğlunu daha çox müstəqil hərəkət edən bir publisist kimi
gördüyümüzdən onun fəaliyyətində də liberalizm özünü göstərməkdədir.

Ə.Ağaoğlunun İttihadçılarla yaxınlığı və onları dəstəkləməsi onun sonrakı siyasi
karyerasına öz təsirini göstərmişdir. Onun siyasi düşüncəsi, çoxlu dil bilməsi, fəaliyyətindəki
məqsədyönlülük və s. onu tezliklə İttihad və Tərəqqi Cəmiyyətinin əsas mərkəz üzvlüyünə
gətirib çıxarır və Afyonkarahisardan Osmanlı parlamentinə millət vəkili seçilir.

Özcan Ufukun bunu “türküçülüyün siyasi düzeyində mənimsənilməsinin və parlamentdə
türküçü ünsürlərin daha təsirli olmalarına” (2, 82) bağlaması tamamilə doğrudur. Bu illərdə
doğrudan da həm Ə.Ağaoğlu, həm də Rusiyadan gələn digər türklər (Ə.Hüseynzadə,
Y.Akçura və b.) türkçülük istiqamətində məqsədyönlü çalışırdılar. Şübhəsiz, burada Balkan
savaşları öncəsində Osmanlıda qurulan ilk türkçü dərnəklərin də rolunu unutmaq olmaz.

Doğrudur, bu dərnəklər yaranarkən maarifçilik istiqaməti əsas götürülümüşdü, yəni siyasi
dərnək kimi nəzərdə tutulmamışdı. Elə dərnəyin nizamnaməsində də onun hər hansı bir siyasi
tələbdə bulunmadığı, siyasətdən uzaq olduğu deyilir, məqsədlərinin arxeoloji, tarix, dilçilik,
ədəbiyyat, etnoloji, sosyoloji və coğrafiya kimi akademik çalışmalar olduğu göstərilirdi.
Dərnəkdə bir araya gələnlər də siyasətdən uzaq olduqları, sadəcə elmi araşdırmalar
aparacaqlarını qeyd edirdilər. Görünür mövcud siyasi şərtlər bunu tələb edirdi. Ancaq sonrakı
siyasi hadisələr bunun tamamilə əksini göstərir. Belə ki, bu dərnəyin qurucu üzvləri Yusif
Akçura, Ziya Göyalp, Nəcib asim, Vələd Çələbi, Bursalı Mehmet Tahir kimi Ə.Ağaoğlu da
siyasi proseslərdə önəmli rol oynayır. Elə buna görə də tədqiqatçı J.Landau belə bir qənaətə
gəlir ki, bu illərdə türküçülük yönətim çevrələrdə alternativ bir siyasi tərcih olaraq
mənimsənmiş deyildir. Buna qarşılıq Türk dərnəyi mədəni pantürkist bir örgüt olaraq
görülmüş, üzvləri də pantürkist olaraq qiymətəndirilmişdir (4, 389).

“Türk dərnəyi”ndən sonra eyni məqsədlə yaradılmış “Türk bilgi dərnəyi”ndə (1914) də
Ə.Ağaoğlu qurucular arasında yer almış və Fəlsəfə, İctimaiyyət və Türkiyyat şöbələrinin üzvü
olmuşdur. Burada “Şahnamə”yə görə Turanilər" mövzusunda məruzə etmişdir. “Türk ocağı”
dərnəyində və “Türk yurdu” dərgisindəki çalışmaları da eyni məqsədə xidmət edirdi. Bu
dərnəklərdə akademik çalışmalar nəzərdə tutulsa da, gedən siyasi proseslər və onların
qurucularının həm də siyasi adamlar olması, əslində yaxında qurulacaq bir Cümhuriyyət
kadrosunun formalaşmasında əhəmiyyətli rola malik olur.

Ə.Ağaoğlu “Türk yurdu”nun ilk saylarından başlayaraq məqalələrlə çıxış etmiş və bu
məqalələrində türkçülük görüşlərini ifadə etmişdir. Buna qədərki məqalələrində isə onun
yaradıcılığında islam və islamçılıqla bağlı mövzular çoxluq təşkil edirdi. Doğrudur, bu
zamandan başlayaraq Ə.Ağaoğlunun yaradıcılığında və fəaliyyətində türküçülük önə keçir,
ancaq islamçılıq da yaddan çıxmır. Daha doğrusu, Türküçülük və İslamçılıq onun sonrakı
yaradıcılığının prioritet istiqamətlərini təşkil edir. Onun islamlıqla bağlı yazılarına türkçü
tərəfdarlar da ciddiyyətlə yanaşırdı. Görünür, buna görə də Əli Əmiri Əfəndinin başçılığı ilə
yaranmış “Asari İslamiyyə və Milliyyə Tədqiq Əncüməni” dərnəyinin üzvlüyündə Ziya
Göyalp, Fuad Köprülü ilə birlikdə Ə.Ağaoğlu da yer almışdı.

Ə.Ağaoğlu siyasi vəziyyətlə bağlı polemik fikirlərilə diqqət çəkmişdir. Onun Osmanlıçılıq
tərəfdarı Süleyman Nazif və İslamçılıq tərəfdarı Ahmet Naimlə mübahisələri Osmanlının
siyasi gündəmini bir müddət məşğul etmişdir. “Cevaba Cevab” (Türk yurdu, 4, 12, 1329, s.
825), “Hüseyin Cahit beye Cevabım” (Hakimiyyeti Milliyye, No: 986, 6 Kanuni evvel, 1923),
“Ahmet Cevdet Beye Cevaplarım” (Vatan, No: 161-162, 1923, 23-24 Eylul) və s.
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məqalələrində Osmanlıçılıq siyasətinə qarşı çıxdığı halda Türkçülük və İslamçılığı təbliğ
edirdi. O, türkçülüyün islamçılıqla ziddiyyət təşkil etmədiyini və kəsişmədiyini önə sürür və
türkçülüyü ancaq islami motivlərlə birgə qəbul edirdi. Ə.Ağaoğlunun Türkiyə siyasi
həyatında son dərəcə yaxından iştirakı və proseslərin içində olması onun Maltaya sürgünü ilə
nəticələnir. Ə.Ağaoğlu da daxil olmaqla 61 nəfər sürgün həyatı yaşayanların əksəriyyəti
İttihad və Tərəqqi partiyasının idarə heyəti, üzvləri, yaxud onlara yaxınlıqları ilə tanınan
görkəmli adamlar idi. Məlumdur ki, 1919-cu ildə Ə.Ağaoğlu üzərində ingilis generalı
Tomsonun Parisdəki ingilis əskəri atteşesinə yazdığı bir tövsiyə məktubu və Azərbaycan
Cümhuriyyətinin diplomatik pasportu olmasına rəğmən İstanbulda həbs edilmiş və
ittihadçılarla birlikdə Maltaya göndərilmişdi.

Ə.Ağaoğlu fəaliyyətinin bütün mərhələlərində olduğu kimi, Maltada da çox fəal olur,
siyasi düşüncələrini davam etdirir. Xüsusilə ingilis rəsmilərinə qarşı qorxmadan, son dərəcə
açıq və sistemli şəkildə mübarizə aparan ikinci bir adam yoxdur. O, burada ingilis yaşam
tərzini və cəmiyyət modelini müdafiə etməklə yanaşı, onları tənqid etməkdən də çəkinmir,
Böyük Britaniya qüvvələrinin özbaşınalığına qarşı özünün kəskin etirazını həmişə
bildirmişdir.

Tədqiqatçı Bilal Şimşir onun ingilislərə qarşı bu cür kəskin hərəkətlərini nəzərdə tutaraq
yazır: “Ağaoğlu lütf deyil, haqq arayır və ingilislərin ikiüzlülüyünü irəli sürürdü. İngilislər
açıqdan-açığa bu sərt adamla bu sərt adamla mübahisəyə girişmişdilər. Haqqında gizlindən-
gizlinə saxta qovluq hazırlamağa başlamışdılar” (5, 32). Özünün azad olunmağa haqqı
olduğunu dönə-dönə irəli sürən Ə.Ağaoğlu bu tələblə ingilis rəsmilərinə (Lordlar palatası,
ədliyyə naziri və b.) məktub yazaraq ədalət tələb edirdi. Ə.Ağaoğlu Maltada bir an da olsun
azadlığa çıxacağından ümidini kəsməməklə yanaşı, vətənini və yaşadığı Türkiyəni də
unutmamışdır. Məktublarında “Xatirəm ta uzaqlara, gənclik zamanıma, Qarabağa, Qalanın ö
gözəl dağlarına Yastı Burca, Daşaltına, Cıdır düzünə, Şah-nişinə, Dəlikdaşa, o yerlərdəki
günlərə getdi”, yaxud “İnşallah yaxında bütün vətənimizlə bərabər biz də qurtuluruz və haqq
yerini tapır”, — deyə özünə inam ifadə edirdi (6).

Ə.Ağaoğlu Malta sürgünündən döndükdən az müddət sonra Ankara hökumət rəsmilərinə
yeni idarəetmədə yer almaq istəyilə bağlı müraciət etmiş və müsbət cavab almışdı. Bu vaxtlar
Ankara Anadolya xalq arasında təbliğat aparmaq məqsədilə qruplar göndərməyi qərara
almışdı. Ə.Ağaoğlu Qara dəniz sahilindən Qarsa qədər gəzərək Milli mücadilə və kamalist
hərəkatın lehinə təbliğat aparmağa başlayır. Bu yöndə ilk işi Qarsda bir gündəlik qəzet
qurmaq və bir məktəb açmaq olur. Onun bu istiqamətdə çalışmaları hökumət tərəfindən yaxşı
qarşılanır. 1921-ci ildə Mətbuat və istihbarat müdirliyinə gətirilir.

Bu zaman Ankaraya gələn bolşevik diplomat Aralovu müşayət etməsi və Milli mücadilə
zamanı bolşeviklərlə Anadolu hökuməti arasında əlaqələrin qurulmasında Ə.Ağaoğlunun rolu
böyük olur. Məhz buna görə də bütün vəzifələrində hökumət tərəfindən ödülləndirilir. Bir
müddət Ə.Ağaoğlu Ankara Hüquq fakültəsində Anayasa hüququ dərsləri verməklə yanaşı,
yeni Anayasanın yazılmasında da yaxından iştirak etmiş, Anayasa Komisyonunun üzvü
olmuşdur. Eyni zamanda Cümhuriyyət Xalq Partiyasının Nizamnaməsinin yazılmasında da
yaxından iştirak etmişdir. Xüsusilə hökumətin rəsmi yayın orqanı olan “Hakimiyyəti
Milliyyə”nin baş redaktoru olması və Cümhuriyyətin ilk dönəmində Avropa üslublu
qəzetçiliyin əsasını qoyması Ə.Ağaoğlunun göstərdiyi xidmətlər içərisindədir.

Ə.Ağaoğlunun siyasi düşüncələrində də müəyyən yeniləşmə olmuşdur. İndi daha əvvəlki
onillik deyildi; Cümhuriyyətin ilk illəri idi. Ona görə də bu dövrdə Ə.Ağaoğlunun əvvəlki
yazılarına xas türkçülük və islamçılıq kimi mövzulara rast gəlinmir. Əgər bu mövzuda
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yazıları olurdusa, daha çox cəmiyyətə yönəlik problemlər qaldırılır, daha çox toplumun təməl
prinsipləri önə çəkilmişdir. Sovetlər Birliyi ilə Türkiyə Cümhuriyyətinin yaxınlaşması Orta
Asiya türklüyü, turançılıq ideyalarını arxa plana keçirmişdi. Yeni siyasətdə Türkiyə-Sovet
əlaqələrində problemlərə yanaşmada korrekt münasibət özünü göstərdiyindən Ə.Ağaoğlunun
yazılarında da bu siyasət gözlənilirdi. Rusiyadan getmiş (Azərbaycan da daxil olmaqla)
mühacirlərin Türkiyədə siyasi fəaliyyətlərinə son veriməsi də məhz bu dövrə düşürdü.
Hərçənd Ə.Ağaoğlu öz xarakterinə müvafiq olaraq, yeri gəldikcə, özünün doğru bildiyi
fikirlərini də yazmaqdan çəkinmirdi.

20-ci illərin ikinci yarısında Ə.Ağaoğlunun həm fəaliyyətində, həm də yazılarında,
düşüncələrində müəyyən dəyişikliklər baş verir. Onun fikirlərində, dövlətçilik düşüncələrində
modernizm əlamətləri özünü göstərir. Baxmayaraq ki, o, milli birliyin ən yaxşı nümunəsi kimi
Atatürkə bağlılığını qoruyub saxlayırdı, ancaq cəmiyyət və dövlətlə bağlı fikirlərində
yenilikçi düşüncələrini də önə sürürdü. Bu onun 1926-cı ildə Atatürkə və baş nazir İsmət
İnönüyə təqdim etdiyi raportda da özünü göstərməkdədir. Bu raportu Ə.Ağaoğlunun
kamalizmdən müxalifətə keçidinin əsası kimi də başa düşmək olar. Raportda Ə.Ağaoğlu
hazırkı prosesdə iqtisadi siyasəti tənqid etməklə yanaşı, partiya içi bürokratiyanı, rüşvəti də
tənqid edirdi.

Doğrudur. Ə.Ağaoğlu bu raportunda və ondan sonrakı məqalələrində kamalizmdən
ayrılması ilə bağlı heç nə yazmırdı. Ancaq bu da aydındır ki, məhz bu raportdan sonra
Ə.Ağaoğlunun yolları Cümhuriyyət Xalq Partiyası ilə ayrılmağa doğru gedir. Sonralar
Ə.Ağaoğlu Sərbəst firqə ilə bağlı həmin raportu xatırlayaraq yazırdı: “1926-cı ildə Qaziyə
verdiyim yazılı məruzədə bu cür düşüncənin yanlışlığını, hətta Qazinin özünün getdikcə
nüfuzunu itirdiyini, firqə başında dayananların hərəkət və ədalarının isə bunun yeganə səbəbi
olduğunu açıqca söyləmişdim” (7, 270).

Ə.Ağaoğlunun Türkiyə ictimai fikrindəki əsas xidmətlərdən biri də Sərbəst firqənin
yaranmasında önəmli rol oynamasıdır. Belə ki, həm onun özünün “Sərbəst Firqə xatirələri”
əsərindən, həm də müasirlərinin onun haqqında yazdığı məqalə və xatirələrdən məlum olur ki,
Ə.Ağaoğlu bu partiyanın yaranmasında və nizamnaməsinin yazılmasında çox iş görmüşdür.
Partiyanın proqramın cümhuriyyətçi və millətçi görüşləri birləşdirməsi də bunu deməyə əsas
verir. Tədqiqatçı G.Akalın da Ə.Ağaoğlunun bu roluna diqqət çəkərək yazır: "Partiyanın
daxili nizamnaməsini Ə.Ağaoğlu hazırlamışdı (8, 99). Əslində Ə.Ağaoğlu yeni Türkiyə
sistemində heç olmasa iki partiyanın olmasının vacibliyini irəli sürənlərdən idi.

Ona görə də Sərbəst Firqə Partiyasının yaranmasını Atatürkün dilindən eşidib təminat
olduqdan sonra işə cəsarətlə girişir, nizamnaməsini hazırlanaqdan başqa, onun strategiyasını
da müəyyənləşdirir. İlk vaxtlar partiyanın təbliğatı da yaxşı gedirdi, lakin ictimai-siyasi
proseslərin inkişafı yeni yaranan partiyanın özünü buraxmasını zəruri edir. Bu partiyanın bir
çox funksionerləri ərizə ilə müraciət edərək yenidən Cümhuriyyət xalq partiyasına daxil
olsalar da, Ə.Ağaoğlu buna getmir. Onun bu hərəkəti bütün görəvlərdən alınması və partiya
yönətimi ilə əlaqələrinin kəsilməsinə səbəb olur. Sərbəst partiyanı birgə qurduqları iki önəmli
dostu Ali Fəthi Okyar və Nuri Conker 1930-cu il 17 kasımda Sərbəst Firqə bağlandıqdan
sonra Cümhuriyyət Xalq partiyasına döndükləri halda, Ə.Ağaoğlu bundan sonra heç bir
partiyanın üzvü olmamış və sərbəst fəaliyyət göstərməyi üstün tutmuşdur. Onun əvvəl üzvü
olduğu partiyaya qayıtmaması və müstəqil hərəkət etməsi sonrakı ictimai fəaliyyətinə də öz
təsirini göstərmişdir.

Ə.Ağaoğlunun Türkiyə Cümhuriyyətinin və cəmiyyətinin formalaşmasındakı böyük
rollarından biri də müxalif fikirliliyi ilə seçilməsi və müxalifət qəzetinin başında durmasıdır.
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20-30-cu illər Türkiyə ictimai-siyasi mühitinin mövcud durumuna rəğmən, Ə.Ağaoğlunun
yeni cəmiyyət və siyasət prinsiplərindən əl çəkməməsi və cəmiyyəti irəli aparacaq fikirlər
söyləməsi onun bu cəmiyyətdəki və demokratik düşüncədəki yerini müəyyənləşdirir. Bu illər
Türkiyəsində ictimai fikirdə ən polemik məsələləri irəli sürən və zamanın onun mövqeyinin
doğru çıxdığını təsdiq edən bir çox məsələlərdən biri də müstəqil “Axın” qəzetini
çıxarmasıdır.

“Axın” qəzeti nəşr olunduğu qısa vaxtda Türkiyə siyasi mühitində özünün yolu ilə
tanındı"; qəzetin bütün saylarında, demək olar ki, Türkiyə gündəmini məşğul edən məqalələr,
xəbərlər dərc edilirdi. Ə.Ağaoğlu sonuncu baş məqalələrində Türkiyə mətbuatına sanki bir
demokratiya, mətbuat azadlığı dərsi keçir. Ə.Ağaoğlu “Axın”da həm də mövcud iqtisadi
siyasəti, təkpartiyalı sistemi və hökuməti tənqid etməkdən belə çəkinmirdi. Bu, onun Sərbəst
Firqə partiyasındakı fəaliyyəti ilə tamamilə üst-üstə düşür və bu yolda onun sona qədər
getməkdə olduğunu və səmimiliyini göstərirdi. Buna görə də Haqqı Uyarın yazdığı kimi:
“Axın” 1930-cu illər Türkiyəsində Sərbəst Cümhuriyyət qəzeti ilə birlikdə ender nitəlikdəki
liberal qəzetlərdən biridir. Dönəmin otaritar ortamında səsi boğulub getsə də və qısa ömürlü
olsa da, Türkiyə tarixindəki liberalizmin önəmli guşə daşlarından biridir” (9, 7).

Beləliklə, Ə.Ağaoğlunun öz fəaliyyəti və yaradıcılığı ilə Türkiyədə yaşadığı bütün
dövrlərdə ictimai-siyasi mühitin episentrində olduğunu və son dərəcə kəsərli bir mövqeyə
malik publisist, ictimai xadim, fikir adamı olduğunu görürük.

Məqalənin aktuallığı. Ə. Ağaoğlunun Türkiyə yaradıcılığını araşdırmaqdan və bu
əsərlərin elmi, tarixi əhəmiyyətini üzə çıxararaq dəyərləndirmək, eləcə də Türkiyə
mühitindəki, ictimai fikrindəki yerini, rolunu müəyyən etmək baxımından məqalə olduqca
aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Zəngin yaradıcılığa malik Əhməd bəy Ağaoğlunun Türkiyə
yaradıcılığının öyrənilməsi və haqqında yeni araşdırmaların üzə çıxarılması baxımından
məqalənin elmi yeniliyi çoxdur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə Ə. Ağaoğlunun Türkiyə və
Azərbaycan mühitində rolunu öyrənmək istəyən ali məktəblərin filoloji fakültələrinin
tələbələri, magistrantları üçün elmi-nəzəri baza kimi gərəklidir.
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М. Карахан

Роль Ахмеда Агаоглы в общественном
сознании Турции

Резюме

В статье исследуется жизнь и деятельность выдающегося представителя
Азербайджанской эмигрантской литературы А.Агаоглы в литературной, общественно-
политической среде Турции. Здесь показано, что эмигрировавший в начале ХХ века в
Турцию А.Агаоглы за короткое время присоединился к происходящим здесь процессам
и начал широкую деятельность. Его труды в Турецкой прессе на различные
общественно-политические темы вывели его на передовую политических процессов.
Его ссылка англичанами на Мальту тоже было результатом именно этой деятельности.
В Турции 20-30-ых годов деятельность А.Агаоглы была обширной, он участвовал в
Свободной Секте и был редактором оппозиционной газеты "Ахын".

Madina Karahan

Ahmad Aghaoghlu's role in Turkish public opinion

Summary

In the article, the life and activities in Turkish literary, social-political environment of the
prominent representative of Azerbaijani expatriation literature A.Aghaoghlu are studied. It is
expressed that, A.Aghaoghlu, who emigrated to Turkey in the early 20th century has joined
the processes here in a short time and acted extensively. His articles on different social and
political issues in the Turkish press have brought him to political processes. Also, his exile to
Malta by English was just the result of this activity. A. Aghaoghlu’s activities were also wide
in 20-30s Turkey, participated in the independent sect and was an editor for the opposition
newspaper “Akhin”.

Redaksiyaya daxil olub: 18.02.2019
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Nitqi təsirin dilçilikdə araşdırılması məsələləri
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Ключевые слова: речь, речевое воздействие, манипуляция, информация,

лингвистика
Key words: speech, speech impact, manipulation, information, linguistics

Dilçilik elminin bir qolu olan psixolinqvistika məlumatın dil nə nitq vasitəsilə ötürülməsi
qəbul edilməsi, dərk edilməsi, təhlil edilməsi və s. kimi məsələlər ətrafında aparılan tədqiqat
və elmi araşdırlmalar hesabına XX-XXİ əsrlərdə xüsusi intensivliklə inkişaf etməyə başladı.
Verbal və qeyri-verbal nitqi təsir məsələlərinə bir çox elmi əsərlər həsr edilib (A.Baranov,
P.Parşin[2], R.Balakar [3], A.A. Leontyev[15] və s.).

İnsan beynini sosiallaşdıran strukturların araşdırılması sahəsində ilk tədqiqatçılar sırasında
neyrolinqvist A. R. Luriyanın tədqiqatlarını, fizioloq A. A. Uxtomskinin “digər insan üzərində
dominant” anlayışı ilə bağlı araşdırmalarını da xüsusilə qeyd etmək lazımdır.

Bu sahədə elmi araşdırma aparan tədqiqatçıların əksəriyyəti (K.Sedov [23], İ.Sternin [24])
haqlı olaraq qeyd edir ki, istənilən ünsiyyət bütün hallarda bu və ya digər dərəcədə verbal və
ya qeyri verbal olaraq təsirdir. Bu baxımdan müasir elmin qarşısında dayanan əsas
məsələlərdən biri kommunikasiya prosesi zamanı yaranan bu təsiri, onun mexanizmlərini,
ifadə vasitələrini və s. müəyyən etmək, ona qarşı əkstəsir vasitələrini araşdırıb ortaya
çıxarmaqdır. Nitqi təsir məsələsinin araşdırılması müasir antropoloji dilçiliyin ən mühüm
məsələləri sırasındadır.

İnsanın kommunikativ fəaliyyətinin o sahəsini nitqi təsir adlandırmaq olar ki, burada
ünsiyyət psixologiyasının (A.A. Leontyev[15], A.N.Leontyev [16]) propaqandanın
(V.Karaban [8]), kütləvi kommunikasiya və reklamların (İ.Sternin [24]), sosial sahə və
siyasətin (O. Parşina [19]), praqmalinqvistikanın (V. Karasik [10], Ye. Paduçeva [18], L.
Fedorova [26]) maraqları üst-üstə düşsün. Bu fenomenin mürəkkbliyi onu bir-birindən fərqli
müxtəlif istiqamətlərdə araşdırılmasına geniş imkan yaradır. Bunlar arasında nitqi təsir
məsələlərininin nəzəri və praktik və ritorik cəhətləri (İ. Qorelov, K. Sedov [7], İ. Sternin [24]
və b.), başqasının davranışlarını idarə etmək haqqında məşhur tədqiqatları (A. Morozov[17],
S. Kara-Murza [9] və b.) və psixokorreksiya və psixoterapevtik baxımdan aparılan
araşdırmaları (V. Levkoviç [14] və b.), psixoloji müdafiə ilə bağlı tədqiqatları (L. Bojoviç [4]
və b.) və s.-ni nümunə gətirmək olar.

Nitqi təsir ilə bağlı elmi ədəbiyyatda rastlaşdığımız araşdırmaları aşağıdakı istiqamətlərdə
daha çox aparıldığını deyə bilərik: linqvistik (A. Baranov, P. Parşin [2] və b.), semiotik (Ye.
Paduçeva [18] və b.) və psixoloji [22, 6].

Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox tədqiqatçıların fikrincə, linqvistik və semiotik
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yanaşmaların ayrı-ayrı istiqamətlər kimi səciyyələndirilməsi, əslində, şərti xarakter daşıyır.
Belə ki, semiotik yanaşmanı linqvistik yanaşmanın bir cəhəti kimi qeyd etmək də olar.

Təxmin 70-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq post-Sovet məkanında nitqi təsirə həsr
edilən ilk psixolinqvistik araşdırmalar meydana gəldi [4; 22; 21]. Adresantın şüuruna yönələn
bu təsir növünün araşdırılması onun verbal və qeyri-verbal mexanizmlərinin müəyyən
edilməsi ilə bağlı idi: “yalanın linqvistikası” (V. Levkoviç [14], linqvistik demaqogiya [22],
nitq manipulyasiyaları (A. Baranov [2], V.Karasik [10]) və s. bu qəbildən olan məsələlərdir.

Fikrimizcə, elmi ədəbiyyatlarda nitqi təsir haqqında formalaşan yanaşmanın əsası, elə
həmin illərdə yaradılmış psixolinqvistik məktəb tərəfindən qoyulmuş və bu, hal-hazırda nitq
fəaliyyətinin nəzəriyyəsi adı ilə tanınır. Nitq fəaliyyəti nəzəriyyəsinin əsasını qoyan A.N.
Leontyev qeyd edirdi ki, insanlar arasındakı nitq ünsiyyəti “insanlar arasında
kommunikantların birgə həyata keçirdiyi və müəyyən məqsədlərə tabe olan məqsədyönlü
aktiv fəaliyyətləridir” [16, 8].

V. N. Kulikov ünsiyyətin təbiətinin mürəkkəbliyini vurğulayaraq, burada psixoloji təsirlə
yanaşı, ünsiyyət və informasiya mübadiləsinin olması faktını da xüsusilə qeyd edir [12].
Lakin bu cür yanaşma bir o qədər də inandırıcı və əsaslı deyil. Təsir və qarşılıqlı təsir
fenomenini ilə bağlı tədqiqat aparan tədqiqatçıların əksəriyyəti haqlı olaraq belə hesab edirlər
ki, istənilən ünsiyyət və ya informasiya mübadiləsi prosesi adresant tərəfindən adresata hər
hansı bir təsir göstərilməsi ilə müşayiət edilir və nəticədə bu təsir ünsiyyətin məqsədlərinə
nail olmaq, eləcə də şəxsi potensialı xarakterizə etmək iqtidarında olan xüsusi fəaliyyət növü
kimi ünsiyyətin psixoloji effektivliyi və nəticəsini şərtləndirir. R. M. Blakar doğru olaraq
qeyd edir ki, dildən hər cür və hər bir şəkildə istifadə strukturlaşdırılmış və təsiredici effektlə
nəticələnir [3]. Kommunikasiyanın effekti insanların fikir və davranışlarına təsir effektidir [1].

Tədqiqatçılar iddia edirlər ki, istənilən hadisə ilkin başlanğıcda neytral xarakterə malik
olur. Məhz inandırma istəyi nəticəsində ünsiyyət məna kəsb edir, bizim koqnitiv və emosional
aksentlərin, durğu işarələrinin mövqelərini müəyyənləşdirir. İnandırma istəyi baş verən hadisə
və informasiyanın təhrif edilməsinə əsaslı təsir edərək davranış motivasiyasının əsasında
dayanır [6].

Nitqi təsir fenomeni ilk növbədə danışanın (nitqi təsir subyektinin) məqsədindən birbaşa
asılıdır. Nitqi təsir məsələsi ilə bağlı elmi ədəbiyyatlarda iki nöqteyi-nəzər mövcuddur. Belə
ki, bir qrup tədqiqatçılar (A. Baranov, P. Parşin [2], V. Karasik [10], G. Poçeptsov [20], Ye.
Tarasov [25], L. Fedorova [26] və b.) nitqi təsiri təkistiqamətli, qeyri-bərarbər mövqeli
fəaliyyət növü kimi izah edirlər. Qeyd edirlər ki, bu zaman nitq kommunikasiyasındakı
partnyor passiv funksiyada yerinə yetirməklə danışanın təsirinə məruz qalır. Nitqi təsirin bu
şəkildə dərk edilməsi onu manipulyasiya hadisəsi ilə yaxınlaşdırır. Düşünürük ki, bu cür şərh
daha doğrudur. Belə ki, nitqi təsir termininin internet məkanı üzərindən digər dillərdə doğru
tərcüməsinə axtarış verərkən, onun məhz manipulyasiya kimi tərcümə edildiyinin şahidi
oluruq. Məsələn: речевое воздействие – лингв. linguistic manipulation [28].

Lakin, bununla yanaşı, nitqi təsiri qarşılıqlı nitq mübadiləsi anlayışı ilə yaxınlaşdıran
fikirlər də mövcuddur. Bu cür yanaşmanın əsasında Kennet Burkun “identifikasiya”
konsepsiyası dayanır. Təbii dildə ünsiyyət prosesi “ünsiyyət situasiyasının iştirakçıları
tərəfindən... dünya modelləri üzərində bərqərar olan prosedurların özünəməxsusluğudur” [2,
11]. Bununla yanaşı, hər iki iştirakçının bilik strukturunda dəyişikliklərin baş verməsi fakt da
qeyd edilir [13].

“Bir insanın digər insana və ya insan kollektivinə nüfuzunu şərtləndirən nitqi təsir
nəticəsində dil yaranmışdır... Bu baxımdan nitqi təsirin anti-bioloji, sosial mahiyyətli
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olduğunu iddia etmək tam doğru olar”. Bu mülahizəni irəli sürən müəllif daha sonra qeyd edir
ki, insanın ictimai varlıq kimi formalaşması məhz nitqi təsir hesabına mümkün olub [11, 151].
Nitqi təsir bütün digər təsir növləri ilə müqayisədə əsas və prioritetdir. Biliklər, dünyagörüşü,
dəyərlər, şəxsiyyətin normaları və s. nitqi təsirlə formalaşır.

Linqvistik fəlsəfə sahəsində eyni yanaşma V. fon Humboldtun və onun davamçılarının
əsərlərində də müşahidə edilir. L. Vaysgerber qeyd edir ki, insana təsir baxımından sadəcə
nitq deyil, bütövlükdə dil də öz spesifik strukturu baxımından nəzərdən keçirilməlidir [5].

Ümumiyyətlə, nitqi təsir dinamik (təsirin həyata keçirilməsi) və statik (perlokutiv effekt)
mövqelərdən də nəzərdən keçirilə bilər. Birinciyə daha çox Ye. F. Tarasovun bu məsələ ilə
bağlı geniş şərhini misal gətirmək olar. O, öz araşdırmasında nitqi təsiri geniş mənada
istənilən məqsədyönlü (qeyri-bərabər mövqedən reallaşdırılan) monoloji nitqi ünsiyyət, dar
mənada isə KİV və təşviqat kampaniyaları çərçivəsində dialoji (bərabər mövqeli) ünsiyyət
təsiri kimi şərh edir [25, 5].

Nitqi təsir məsələsi bir çox aspektlərdə anlama, dərketmə ilə bağlıdır. Bu məqamla bağlı
olaraq K. F. Sedov yazır ki, nitqin dərk edilməsi adresatın mənadan məzmuna doğru
istiqamətlənən passiv hərəkəti deyil [23, 186]. Bu, əslində, elə bir mürəkkəb və bütöv
psixoloji prosesdir ki, burada qabaqcadan düşünmə (antipasiya) və anlayış prosesi
quruluşunun böyük rol oynayır. Ünsiyyətin ilk dəqiqələrindən başlayaraq dərk edən tərəf
qarşılıqlı şəkildə düşünmə aktivliyi göstərir ki, bu da diskursun qabaqcadan düşünmə
modelləşdirilməsinə, nitqin illokutiv məzmununa yönəlir. “Nitq zamanı biz nitqi deyil, nitqini
bizə yönəldən insanı başa düşürük” [27, 33].

Onu da əlavə etmək lazımdır ki, nitqi təsir müxtəlif sahələrdə özünəməxsus keyfiyyətlərə
malikdir. Məsələn, müəllimin şagirdə, rəhbər işçinin öz işçilərinə olan təsiri, təbii ki, avtoritet
mövqeyi ilə birbaşa asılıdır və demək olar ki, dominantlıq effektinə malikdir. Lakin satıcı və
alıcı arasındakı təsir bir qədər mürəkkəb xarakterlidir. Belə ki, bu sahədə hər kəs öz
mövqeyini müdafiə etməyə (satıcı baha satmağa, alıcı isə ucuz almağa) cəhd edir və s.

Məqalənin aktuallığı. Nitqi təsirin araşdırılması Azərbaycan dilçiliyində
“manipulyasiya” hadisəsinin də öyrənilməsinə, neyrolinqvistik proqramlaşdırma ilə bağlı yeni
araşdırmalara geniş imkanlar aça bilər. Bu baxımdan nitqi təsirin araşdırılması və onun fərqli
tədqiqatlarda statusunun hansı şəkildə müəyyən edilməsi aktual məsələlər sırasında yer alır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan dilçiliyində nitq mədəniyyəti ilə bağlı bir sıra
araşdırmalar, elmi ədəbiyyatların olmasına baxmayaraq, bunun əsasında dayanan nitqi təsirlə
bağlı elmi araşdırmalara, demək olar ki, rast gəlinmir. Məqalədə ilk dəfə olaraq, nitqi təsir
fenomeninin özəllikləri, xüsusiyyətlərinin dünya dilçiliyində nə dərəcədə işıqlandırılması və
bu hadisəyə olan münasibət geniş şəkildə nəzərdən keçirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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К. Габибова

Вопросы исследования речевого
воздействия в лингвистике

Резюме

В лингвистике существуют разные подходы к феномену речевого воздействия. В
статье представлены сравнения идей и суждений об этой воздействии и предприняты
попытки определить концепцию речевого воздействия. В конце исследования делается
вывод о том, что речевое воздействие на самом деле является манипулятивным. Даже
при самом простом обмене информацией лицо, предоставляющее информацию,
интерпретирует ее в своих собственных интересах.

K. Habibova

Issues of Researching Speech Impact in Linguistics

Summary

In linguistics, there are different approaches to the phenomenon of speech influence. The
article presents comparisons of ideas and judgments about this impact and attempts are made
to define the concept of speech impact. At the end of the study, it is concluded that the speech
impact is actually manipulative. Even with the simplest exchange of information, the person
providing the information interprets it in their own interests.

Redaksiyaya daxil olub: 04.02.2019
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Hind-Avropa dillərində zaman formalarının diaxronikası
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Zaman formaları tərz bazası əsasında əmələ gəlir. Əvvəlcədən hind-Avropa dilində
hərəkət feilləri vəziyyət feillərinə qarşı qoyulur. Qədim hind-Avropa feilində indiki zaman
(prezent) və hərəkətin ardıcıllığı mənasını, keçmiş zaman (aorist) və hərəkətin bitmişi və
qeyri-ardıcıllıq mənasını özündə əks etdirir.

Bir çox dilçi (İ.P.Krilova, E.M.Qordon, R.Mörfi, M.Svən, S.Ualtr) zaman kateqoriyanın
trixotomik görüşünü qəbul edirlər, belə ki, ingilis dilinin tərz-zaman sistemində zamanın
bütün: keçmiş, indiki, gələcək fazalarını həyata keçirir. Bu model tərz-zaman sisteminin
ənənəvi modelidir. A.İ.Smirnitski hesab edir ki, ingilis dilində zaman kateqoriyası iki
kateqorial formalar: indiki və keçmiş ilə məhdudlaşmır, “feillərin əksəriyyəti üç qrammatik
zamanla: indiki, keçmiş və gələcək zamanla verilir” (7, 334).

Digər qrammatistlər (M.Y.Blox, Y.Q.Birenmaum, P.S.Barxudarov, O.Yesperson,
R.Quirk, Ç.Friz) keçmiş və qeyri-keçmiş dixotomik sistemi konsepsiyasına üstünlük verirlər,
bununla belə, gələcək zaman bir qrammatik kateqoriya kimi ya inkar edirlər, ya da dildə
modal mənaların ifadə vasitələrindən biri kimi nəzərdən keçirlər. Zamanın təyin edilməsi
əsasında morfoloji yanaşma durur, yəni əsas meyar köməkçi feillər və feil fleksiyası götürülür.
Y.M.Bloxun fikrinə görə, ingilis dili sistemində iki zaman kateqoriyasını önə çəkmək olar.
“Oppozisiyanın markirləşmiş üzvü olan keçmiş zaman prosesin keçmişdə
qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir və keçmiş-qeyri-keçmiş prosesi “ilkin zaman” kimi
müəyyənləşdirir, oppozisiyanın markerləşmiş üzvü olan gələcək zaman gələcəyin
qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir, gələcək-qeyri-gələcək prosesi “prospektiv zaman” kimi
müəyyənləşdirilir (1, 423).

Zaman və tərzin qarşılıqlı əlaqəsi müəyyən mənada göstərir ki, qədim dövrdən müasir
dövrə qədər bəzi dillərdə verilən kateqoriyalar bütöv kimi nəzərdən keçirilir. Bununla belə,
hind-Avropa dillərində feil daha şaxələnmiş zaman sisteminə malikdir. Bu dillərdə feil həm
absolyut, həm də nisbi zamanla verilmişdir. Zaman sisteminin formalaşması b.e.ə. XVIII-IX
əsrlərdə (hett dili) başlamış və indiki dövrə qədər davam edir.

İndiki zaman sferi nitq anını özündə əks etdirir və leksik olaraq söz və söz birləşmələri ilə
göstərilə bilər, məsələn: this day, this month. Keçmiş zaman sferi indiki zaman sferini
qabaqlayır və retrospektiv qiymətləndirilir, leksik cəhətdən last month, a few days ago kimi
söz və söz birləşmələri ilə ifadə oluna bilər. Gələcək isə zaman sferi indiki zaman sferinin
ardınca gedir və prospektiv qiymətləndirilir, next day, next month kimi söz birləşmələri ilə
ifadə oluna bilər.
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“İndiki zamana yönəlməmiş” məna ya nisbi (relyativ), ya da faktik (faktual) ola bilər.
“Nisbi zaman” mənası iki və ya daha çox hadisənin bir-biri ilə əlaqəsinə işarə edir, bir
hadisənin digərinə nisbətdə əvvəlcədən gəlmə, eynizamanlılığı və zamanda ardıcıllığı (nisbi
gələcək) əhatə edir. “Nisbi zaman” before that, at the same time with kimi söz birləşmələri ilə
göstərilir. “Faktik zaman” real astronomik zamanı ifadə edir, in the evening, in 1998 kimi söz
birləşmələri ilə verilir. Feil zamanın qrammatik ifadəsi feilin morfoloji formaları vasitəsilə
qrammatik zaman kateqoriyasını əmələ gətirir.

Qot dilinin zaman sistemi zamanın iki sintetik forması ilə təmsil olunur: indiki (prezens)
və keçmiş (preterit). Qot dilində, digər german dillərində olduğu kimi, gələcək zamanın ifadə
etmək üçün xüsusi forma mövcud deyil. Gələcək zamanın mənası, əsasən, indiki zamanın
forması və kontekstlə ifadə olunurdu, məsələn: ik qimands gahailja ina “mən gələndə onu
sağaldaram”. Digər hallarda gələcək zamanın yunan formaları qot mətnlərində skulan,
duginnan köməkçi feilləri ilə verilirdi, bu da german dillərində gələcək zamanın müasir
formalarını yaranmasını xatırladır (10, 90).

Qeyd etmək lazımdır ki, prezens və preteritin zaman formaları qot dilində tərz-zamana
müraciətlə səciyyələnir. M.M.Quxman qeyd edir ki, “onlar mətndə hər hansı tərz-zaman
əlamətlərinin proseslərinə aid ola bilər, bir şərtlə ki, bu formalar formaların paradiqmatik
mənasına qarşı qoyulmasın” (2, 8). Prosesin tərz-zaman əlamətlərinin konkretləşmə
funksiyası bəzən prosesin tərz-zaman əlamətlərinə birbaşa işarəni, ya xüsusi leksik, ya da
sintaktik indikatorları özündə əks etdirən fraza və ya fövqifraza kontekstini özünə ehtiva edir
(2, 10).

Qot dilində bir çox feillərdə indiki zamanın göstəricisi güclü feillərin kökünə birləşən, I
sinif zəif feillərdə əsas əmələ gətirən suffiksə qoşulan tematik sait idi: nim-i-s “sən
götürürsən” (-/- - tematik sait, -s II şəxs təkin göstəricisi). Tematik sait II və III sinif zəif
feillərdə indiki zamanda yox idi, məsələn: salb-ö-s “ты мажешь”, burada -o- II sinif zəif
feillərdə əsas əmələ gətirən suffiks, -s II şəxs tək göstəricisidir; hab-ai-s “sən maliksən”, -ai
III sinif zəif feillərdə əsas əmələ gətirən suffiksdir, -s II şəxs tək göstəricisidir (bütün feillərdə
keçmiş zaman formalarında tematik sait yox idi).

İndiki zamanda V və VI siniflərin bəzi güclü feillərində kökün dalınca -n və ya -j kimi
xüsusi suffiks gəlir; fraih-n-is “sən soruşursan” (V sinif), haf-j-is “sən qaldırırsan” (VI sinif).
Preteritdə bu suffiks yoxa çıxır: frah “soruşdu”, höf “qaldırdı”. -j formativ bu halda
ümumgerman prezens əsasıdır, biz onu qədim yunan dildə prezens formasının əmələ
gəlməsində rast gəlirik. Lakin qot dilində bu göstərici I sinif zəif feillərə keçiddə yavaş-yavaş
yoxa çıxır (2, 290-291).

Zəif feillərin keçmiş zamanın əmələ gəlməsində -da, -de, -ded dental suffiksləri iştirak
edir, bu suffikslər əsası əmələ gətirən suffiksin ardınca gəlir, məsələn: laist-i-da “mən (o)
təqib etdim”, laist-i-de-s “sən təqib etdin”, laist-i-ded-um “biz təqib etdik”.

Əsası arxa damaq samiti ilə bitən I sinfin zəif feillərində əsas yaradan suffiks preteritdə
itir, məsələn, waurlg'an “yaratmaq”, bug/an “qurban olmaq”. Arxa damaq samiti -//- keçid
edir, dental suffiks isə -ta formasında çıxış edirdi, məsələn, waurhta (8, 48-49). Qeyd etmək
lazımdır ki, zəif feillərin hər bir sinfi əsasını əmələ gətirən xüsusi suffiks fərqləndirilir, bu
suffiksə əsasən zəif feillərin dörd sinfi önə çəkilir: I sinif – -y, II sinif – -o, III sinif – -ai/-a, IV
sinif – -n/-na (3, 43).

Güclü feillər saitlərin əvəzlənməsi yolu ilə keçmiş zaman formasını əmələ gətirir.
I sinif -ei-, -ai-, -i-, -i-: steigan — staig — stigun — stigans «qalxmaq»;
II sinif -i-, -a-, -u-, -u-\ kiusan — kaus — kusun — kusans «seçmək»;
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III sinif -i-, -a-, -u-, -u-\ bindan — band — bundun — bundans «bağlamaq»;
IV sinif -i-, -a-, -e-, -и-: niman — nam — nemun — numans «götürmək»;
V sinif -i-, -a-, -e-, -/-: giban — gaf— gebun — gibans «vermək»;
VI sinif a-, -O-, -o-, -a-\ far an — forun — farans «getmək».
Güclü feillərin VII sinfi keçmiş zaman formasında ilk hecanın (reduplikasiya)

təkrarlanması yolu ilə düzəldir, haitan «çağırmaq» - haihait — haihaitun — haitans.
Qot dilində preterit-prezent feilləri adlanan feillər həm güclü, həm də zəif feillərin

əlamətlərini özündə daşıyır. Zaman formalarının əmələ gəlməsində bəzi fərqlər nəzərə çarpır;
indiki zaman formaları güclü feillərin keçmiş zaman tipi əsasında əmələ gəlir, məsələn, witan
«bilmək» - wait «mən bilirəm». Preterit formaları zəif tipi əsasında dental suffiksin köməyi ilə
düzəldir, məsələn, wissa «o bilib».

Qot dilində briggan «gətirmək», gaggan «getmək», wisan «olmaq, mövcud olmaq»
düzgün olmayan feillərə daxildir. Feillərin hər birinin prezens və preterit formaların
yaranmasında özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Beləliklə, briggan feilinin indiki
zamanın strukturunun əsası güclü feillərin III sinfini xatırladır, preterit isə kök saitin
dəyişməsi və -ta/-ted dental suffiksin birləşməsi yolu ilə əmələ gəlir, məsələn: brahta «o
gətirdi» < braytedun, brahtedun «onlar gətirdilər».

Gaggan feilinin indiki zamanının əsası güclü feillərin VII sinfinə aiddir. Lakin onun
preterit formaları yoxa çıxmış və suppletiv formalarla əvəz olunur; iddja «mən (o) getdi»,
iddjedun «onlar getdilər». Preteritin cəmində zəif təsriflənmədə dental suffiksin qalıqlarına
rast gəlmək olar (iddjes, iddjaduni). Təkdə preteritin zəif formasına mətnlərdə yalnız bir dəfə
rast gəlinir, gaggida “o getdi”. Wisan feilin indiki zamanı suppletiv üsulla hind-Avropa -es
əsasından əmələ gəlir. Bu feilin keçmiş zamanı wes- əsaslı hind-Avropa mənşəli güclü
feillərin V sinif tipinə görə əmələ gəlmişdir (3, 56-57).

“Dilçiliyin ensiklopedik lüğətində” qədim hind-Avropa perfekti qədim yunan və hind-
Avropa dillərində dəqiq verilmişdir, o, “xüsusi şəxs sonluqları və əsasın xüsusi təşkili ilə
səciyyələnir” (9). Qədim yunan dilində perfekt üç əsas ünsürləri – reduplikasiya, perfektin
əsasları, suffikslərlə əmələ gəlir. Məlum növün zəif perfekti qədim yunan dilində παίδευειν
“tərbiyə etmək” feilindən, reduplikasiya vasitəsilə və κα: πεπαίδευκα -dən əmələ gəlmişdir,
məlum növün güclü perfekti γράφω “yazmaq” feilindən γέγραφα -dan əmələ gəlmişdir.
Mediopassivdə παιδεύομαι feilinin başlanğıc formasını “mən özüm üçün tərbiyə edirəm, mən
özümü tərbiyə edirəm; məni tərbiyə edirlər”, perfekt formasının göstəricisi birləşdirici saitsiz
reduplikasıdır, məsələn: πεπαίδευμαι, πεπαίδευσαι. Qədim yunan dilində perfekt keçmişdə baş
vermiş və indiki zamanda davam edən vəziyyəti ifadə edir, bu formaları qədim yunan dilindən
müasir dillərdə tərcümə zamanı onlar ya bitmiş tərzdə və ya indiki zaman forması ilə verilə
bilər. Ulu hind-Avropa dilində perfekt inisiator tərəfindən keçmişdəki hərəkətin konkret
dəyişməsinin nəticəsi kimi subyektin əldə etdiyi vəziyyətin ifadəsi üçün istifadə olunmuşdur.
Subyektin nəticəli vəziyyəti keçmişdə bitmiş hərəkəti göstərir, bəzi hallarda hərəkət sonra da
davam edə bilər. İlk öncə perfekt formaları yalnız feil köklərinin məhdud kəmiyyətində
işlənirdi, sonrakı dövrlərdə perfektin mənası obyektin vəziyyətinə ilə bağlı genişləndi, perfekt
formalarının əmələ gətirdiyi feil köklərinin sayı artdı. Sonradan perfekt statik mənadan
aksional mənaya doğru inkişaf etdi, nəticə etibarilə perfektin keçmiş zaman qeyri-perfekti ilə
funksional birləşməsi baş vermişdir, bu da bu formaların birləşməsinə, ya da itməsinə gətirib
çıxarmışdır. Eyni zamanda bu proseslərlə yanaşı yeni analitik olmaq, malik olmaq felləri və
feili sifət birləşmələr formalaşmışdır, məsələn, er ist gekommen “o gəldi”, er hat das getan “o
bunu etmişdir” konstruksiyalarını misal göstərmək olar.
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Ulu hind-Avropa dilində indiki zamanı ifadə etmək üçün bir neçə forma mövcud idi:
prezens, aorist və perfekt (8, 91). A.Savçenkonun fikrinə görə, perfekt keçmişdə hər hansı bir
hərəkətin nəticəsi olaraq subyektin və ya obyektin vəziyyətini göstərdiyi kimi, zamana
ümumiyyətlə uyğun gəlməyə də bilər (6, 294). L.N.Mixeyevanın bildirdiyi kimi, dilçiliyin
zamanı öyrənməsində dönük nöqtəsi dilin koqnitiv tərkibinin müəyyənləşdirilməsidir (5, 6).

Məlumdur ki, gələcək zaman formaları hind-Avropa dillərində daha sonrakı mərhələlərdə
meydana gəlmişdir. Qədim yazılı abidələrində təsbit olunmuş daha erkən dillərdə, məsələn,
qədim yunan, latın və digər dillərdə zamanın digər qrammatik formalarına nisbətən gec
formalaşmışdır (4). Beləliklə, qot və qədim yuxarı alman dilində gələcək zamanın sabit,
dəyişməz formasına rast gəlinmir. Bununla belə, bu xalqlarda gələcək zaman anlayışı mövcud
idi, bunu latın və yunan dillərində qədim alman dilinə tərcümələr göstərilir. Gələcək zaman
mənası indiki zaman forması ilə ifadə olunurdu. Bu zaman müəyyən mənada dəqiqləşmə
aparılırdı, bu da zaman zərfi vasitəsilə, ya da kontekstlə ifadə olunurdu.

Müasir dövrdə keçmiş zaman əvvəl baş vermiş nəsə, gələcək isə sonra baş vermiş nəsə
kimi qəbul edilirsə, zamanın ikili bölünməsində keçmiş əvvəl kimi, indiki və gələcək sonra
baş vermiş kimi qavranılır. Beləliklə, qot gistradagis “gələcək” mənasını verir, etimoloji
olaraq qədim ingilis gistranbdaeg sözünə uyğun gəlir, gestern isə “dünən yox, o biri gün”
mənasını kəsb edir. Bu sözlərin mənasının yenidən qavranılması qədim germanlarda zaman
təsəvvürlərinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Bir çox dillərdə gələcək zaman bir çox formalarla
verilir. Latın, roman, german, bəzi türk dillərində, slavyan dillərində əsas gələcək zamandan
əlavə, ilkin gələcək və keçmişdə gələcək mövcuddur.

Hett dilinin zaman sistemi ikiüzvlüdür və prezens və preteritlə verilmişdir. İndiki zamanın
formantı bir çox halda preterit formasının göstəricisidir. Bu göstərici bir çox hind-Avropa
dillərində, eləcə də digər dillərdə də rast gəlinir. Bu göstəricinin qalıqlarına müasir dillərin
zaman sistemlərində də görmək olar.

Qot dilinin zaman sistemi iki zaman formasına malik olmasına baxmayaraq, bir çox
xüsusiyyətlərə malik idi. Bu xüsusiyyətlər bir çox german dilində zaman kateqoriyasının
formalaşmasına təkan vermişdir. Bir çox fərqin olmasına baxmayaraq, qot dilinin zaman
formasının hind-Avropa zaman sistemi ilə ümumi cəhətləri mövcuddur. Yunan və qot dilinin
indiki formasında -y formantı hett dilində prezensin göstəricisi olduğunu demək olar. Hett
feilində indiki zamanın -/- göstəricisi qot dilində I sinif tematik feil əsasında da təkrarlanır.
Keçmiş zaman formalarının əmələ gəlməsində bir çox ümumi cəhətləri görmək olar. Hett,
yunan və qot dillərinin zaman sisteminin keçmiş zaman formasının əmələ gəlməsində
aşağıdakıları önə çəkmək olar: a) latın dilini çıxmaq şərtilə, bütün dillərdə ablautun olması; b)
hett və qot dillərində -/а-/-/ег/- suffiksi və onun variantlarının mövcudluğu.

Bundan əlavə, latın və hett dillərində futurum II-ni, plyuskamperfektin əmələ gətirməyə
xidmət edən ümumi -ег- suffiksinin olmasını qeyd etmək olar. Hett dilində bu suffiks keçmiş
zamanın III şəxs cəmində rast gəlmək olar.

Müasir dillərdə perfektin formaları müxtəlifdir; alman dilində perfekt nəqli keçmiş
zamandır, eləcə də indiki zamanda vəziyyətin ifadəsində işlənir. Fransız, italyan və rumın
dillərində perfekt eyni mənaya malikdir, lakin onun işlənməsi kitab üslubu ilə məhdudlaşır.
İngilis və İsveç dillərində perfekt keçmişdə hərəkəti müəyyənləşdirmək üçün istifadə edilir, o
da indikidə öz əksini tapır. Bəzi slavyan dillərində, xüsusən şərqi slavyan dillərində perfekt
forması yoxdur. Müasir alman dilində perfektin analitik formalar ilə preteritin sintetik
formaları keçmişdə hərəkəti müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur, bununla belə, qeyd
olunmalıdır ki, hər iki forma üslubla tənzimlənir. Beləliklə, perfekt formaları, adətən, danışıq
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üslubunda, preterit formaları isə publisistik, elmi və bədii üslubda işlənir. Alman dilində
perfekt formaları haben feilinin, bir nöqtədən digər nöqtəyə yerdəyişməni göstərən sein
feilinin vasitəsi ilə, vəziyyətin dəyişməsi və sein, bleiben feillərinin köməyi ilə düzəlir.

Ulu hind-Avropa dil sistemində danışanın şüurunda indikiyə köklənməsi daha dəqiq ifadə
olunur. Bununla belə, keçmiş zamanda müddətli və təkrarlanan (imperfekt) hərəkət
fərqləndirilir, gələcək isə indikindən fərqli zaman kimi qavranılmır. Bu, bir növ, uşaq
dünyagörüşünü xatırladır, belə ki, uşaq indikini dəqiq başa düşür, keçmiş və gələcək isə
mövcud olmayan kimi qavranılır. Diqqətin indiki zamana köklənməsi qədim insanın dünyanı
qavraması xüsusiyyətləri ilə bağlı ola bilər, zaman konsepsiyası da müasir fikirlərdən
fərqlənirdi.

Beləliklə, erkən hind-Avropa dillərində zaman münasibətlərin ifadəsində deyktik
hissəciklərindən istifadə olunurdu, bu hissəciklər əsas əmələ gətirən formantların mənbəyidir.
Deyktik formaların istifadəsi zaman kateqoriyasının ayrıca qrammatik kateqoriya kimi önə
çəkilməsi üçün əsas ola bilməz. Deyktik formalar danışanın zamana münasibətdə yaxın və ya
uzaqlığına işarə edə bilər.

Məqalənin aktuallığı. Zaman kateqoriyası ilə bağlı bir çox məsələlər diaxronik planda
araşdırmalarda daha aydın əks olunduğundan zaman formalarının diaxronik planda tədqiqata
cəlb edilməsi olduqca vacib məqamlardan biridir. Hind-Avropa dillərində zaman formalarının
diaxroniyasının təhlil edilərək araşdırılması bu baxımdan məqalənin mövzusunun aktual
olmasına dəlalət edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Hind-Avropa dillərindən fei sisteminin daha geniş və
şaxələnmiş formaya malik olması burada zaman kateqoriyasının fərqli cəhətlərdən və
yanaşmalarla araşdırılmasına xüsusi maraq oyadır. Məqalədə Hind-Avropa dillərində zaman
formaları, zaman konsepsiyasının özü, feilin zaman göstəricilərinin ilk dəfə olaraq diaxronik
planda tədqiq edilməsi araşdırmanın elmi yeniliyini şərtləndirir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Р. Гусейнова

Диахроника временных форм в индоевропейских языках

Резюме

Необходимо показать роль аспектуальных форм в создании индоевропейской
категории времени. Однако, углубляясь в историю этой категории, мы сталкиваемся с
различными формами дейктики, которые могут служить для дифференциации
движения на ранней стадии индоевропейского языка. Если мы рассматриваем
временную систему хеттского как древнюю индоевропейскую систему времени, мы
можем сказать, что она придает ей модальный оттенок. Древняя форма языка Хетта
была индуктивной с помощью контекста, различных временных значений (значения
настоящего и прошлого), а также значений, выражающих модальность в запретах.
Впоследствии, в случае совершенного и претеритного, оно служит основой для
формирования единственных форм хеттского языка.

R. Huseynova

Diachronic of tense forms in Indo-European languages

Summary

It is necessary to show the role of aspectual forms in the creation of the Indo-European
tense category. However, as we go to the depths of the history of the category, we come
across to different forms of deictic, which can serve to differentiate movement at the early
stage of the Indo-European language. If we consider Hett's tense system as an ancient Indo-
European tense system, we can say that it gives it a modal tinge. The ancient form of Heft's
language was inductive with the help of context, the various temporal meanings (the meaning
of the present and the past), as well as the meanings that express modality in prohibitions.
Subsequently, in the case of perfect and preterit, it serves as the basis for the formation of the
only forms of heft language.

Redaksiyaya daxil olub: 04.02.2019



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

22

Müqayisə olunan dillərdə koloristik frazeologizmlərin
ekvivalent üsulla tərcüməsi

Aysel Şabanova
Bakı Slavyan Universiteti,

fəlsəfə doktoru hazırlığı proqramı üzrə doktorant
E-mail: aysel.shabanova.02@gmail.com

Rəyçilər: filol.e.d., prof. İ.Z. Qasımov,
filol.ü.f.d., dos. Ş.Ə. Əhmədova

Açar sözlər: frazeologizm, tərcümə, ekvivalent metod, proses, dil, material
Ключевые слова: фразеологизм, перевод, эквивалентный метод, процесс, язык,

материал
Key words: idiom, translation, equivalent method, process, language, material

Tərcümə prosesinə verilən müxtəlif tərifləri ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki,
tərcümə – bir dildə ifadə olunanın başqa bir dilin imkan və vasitələri ilə verilməsidir.
Görkəmli rus alimi V.N.Komissarov yazırdı ki, tərcümə prosesində tərcüməçi iki növ bilikdən
istifadə edir: 1) epistemik – tərcüməçinin yaddaşında olan biliklər, 2) evristik – yeni
informasiyanın əldə edilməsi qabiliyyəti [2].

Ümumiyyətlə, tərcümənin əsasını ilkin material ilə oxşarlıq təşkil edərək fikrin, yaxud
anlayışın bir dildən digərinə çevrilməsidir. Dünyamızın mədəni inkişafında tərcümə
prosesinin böyük rolu vardır. Tərcümə vasitəsilə bu və ya digər xalq dünyada baş verən
hadisələr, digər xalqların həyat tərzi mədəniyyəti, tarixi, etnoqrafiyası və s. məsələlərlə bağlı
məlumatlar əldə edirlər. Tərcümə prosesi çətin və eyni zamanda məsuliyyətli bir işdir.
Müxtəlif xalqlar arasında olan mədəni fərqlər tərcümə prosesini daha da çətinləşdirir.
Tərcüməçilər nəinki hər iki dilin qrammatikasını və lüğət tərkibini, eləcə də qəlibləşmiş
ifadələrini, frazeologizmlərini, adət-ənənələrini və digər xüsusiyyətlərini dərindən bilməlidir.
Bundan əlavə, tərcümə prosesi yalnız dil fəaliyyətini əks etdirmir, o, həm də müxtəlif
mədəniyyətlərə mənsub insanlar arasında qarşılıqlı anlaşmanı təmin etməklə
mədəniyyətlərarası ünsiyyətə xidmət edir.

Bu baxımdan tərcüməçilər mənbə dilin folkloru, mədəniyyəti, həyat tərzi, adət-ənənələri
haqqında da biliklərə sahib olmalıdır. Dilin lüğət tərkibinin ən işlək, canlı və özünəməxsus
layını frazeologizmlər təşkil etdiyindən və spesifik xüsusiyyətləri ilə seçildiyindən bu dil
vahidlərinin digər dillərə tərcümə olunması və ya onun qarşılığının müəyyənləşdirilməsi çətin,
həm də maraqlı proses olmaqla, bu prosesdə həm də müəyyən problemlərin özünü
göstərməsinə səbəb olur. Belə ki, frazeologiya özündə bir sıra xüsusiyyətləri birləşdirir:
obrazlılıq, emosionallıq, lakoniklik, orijinallıq və s. Frazeologizmlərin ən mühüm funksiyası
onların informativ xarakter daşımasıdır. Ona görə də frazeologizmi tərcümə edən və ya onun
qarşılığını müəyyənləşdirən şəxs həm frazeologizmin mənasını bilməli, həm də onun üslubi
xüsusiyyətlərindən xəbərdar olmalıdır.

“Tərcümə zamanı orijinal mətnin üslubunu, emosionallığını, ifadə tərzini olduğu kimi
saxlamaq lazımdır. Bununla yanaşı tərcümə üçün iki ümumi müddəa mövcuddur: 1.
tərcümənin məqsədi, yəni oxucunu tərcümə edilmiş mətnlə mümkün qədər yaxından tanış
etmək; 2. tərcümə etmək, yəni müəyyən dil vasitələrindən istifadə etməklə tərcümə ediləcək
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mətni düzgün nəzərə çatdırmaq” [1, s. 57]. Xalqın tarixini, həyat tərzini, mədəniyyəti özündə
əks etdirən frazeologizmlərin tərcümə məsələsi istər nəzəri, istərsə də praktik cəhətdən xüsusi
tədqiqat tələb edir. Bildiyimiz kimi, əksər hallarda frazeologizmlərin mənasını onu təşkil edən
komponentlərə əsaslanmaqla müəyyənləşdirmək mümkün olmur. Frazeologizmlər həm də
milli koloritli vahidlərdir. Ona görə də tərcüməçi frazeologizmlərin üslubi xüsusiyyətlərini və
obrazlılığını saxlayaraq onun mənasını digər dildə ifadə etməlidir. Ümumiyyətlə, müqayisə
etdiyimiz Azərbaycan və ingilis dillərində işlənən koloristik frazeologizmlər arasında
semantik baxımdan bir-birinə uyğun gələn və fərqlənən elementlər vardır. Yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, müqayisə olunan dillərdə, bəzi rənglərin simvolikasında oxşarlıq rəng adları
ilə formalaşan frazeologizmlərdə də öz əksini tapır. Lakin müxtəlif mədəniyyətlərə və dil
qruplarına aid olan Azərbaycan və ingilis dillərində oxşar elementlər o qədər də çox deyildir.
Məhz buna görə də, bir sıra frazeologizmlərin tərcüməsi zamanı diqqətli olmaq, onların
məzmununa və işlənmə məqamlarına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.

Frazologizmlər milli və tarixi koloritli vahidlər olduğu üçün, onların bəzilərinin digər
dildə qarşılığı olmur. Tərkibində rəng adları olan frazeologizmlərin bir qismini ekvivalentsiz
dil vahidlərinə aid etsək, yəqin ki, yanılmarıq. Tərkibində rəng adları olan frazeologizmlərin
tərcümə prosesində ekvivalenti olmayanların mənasını digər dildə dəqiq və dolğun şəkildə
çatdırılması vacib məsələlərdəndir. Çünki ekvivalentsiz frazeologizmlər bu və ya digər xalqın
məişətini, tarixini, mədəniyyətini özündə daha çox əks etdirir və həmin dilin hüdudlarından
kənara çıxmır. Lakin bəzən, xüsusilə də bədii ədəbiyyatın tərcüməsi zamanı ekvivalentsiz
frazeologizmlər bir dildən digərinə keçərək dilin zənginləşməsinə də xidmət edir. Məsələn,
“On the issue of race, the Obama administration, fearful of a white backlash, has been careful
not to do anything that might look like it favors the Black community” [4] nümunəsində
işlədilmiş a white backlash frazeologizmini Azərbaycan dilinə tərcümə etmək üçün tərcüməçi
Amerikan mədəniyyətindən və tarixindən xəbərdar olmalıdır.

Bu frazeologizm qaradərililərin imtiyaz və hüquqlarının artırılması əleyhinə olan
ağdərililərin aqresiyasını ifadə etmək üçün işlədilib. A white backlash frazeologizmi Amerika
Birləşmiş Ştatlarında 1870-ci ildən işlənməyə başlamışdır. Belə ki, həmin ildə qaradərili
Hiram Rodesin senator seçilmiş və demokratiya naminə qaradərili insanların hüquqlarının
genişləndirilməsi uğrunda mübarizə aparmağa başlamışdır. Bu da ağdərili əhalinin qəzəbinə
səbəb oldu və onlar həmin qaradərili senatoru vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq üçün ayağa
qalxdılar. Sonralar buna oxşar hadisələr dəfələrlə təkrar olundu və artıq bu frazeologizm
siyasi termin kimi işlədilməyə başladı.

Göründüyü kimi, bu frazeologizm Azərbaycan dilinə və mədəniyyətinə yaddır. Ona görə
də, belə frazeologizmləri tərcümə etmək və ya onun qarşılığını müəyyənləşdirmək
tərcüməçidən xüsusi bacarıq tələb edir. Ümumiyyətlə, tərcümə prosesində tərcüməçi həm
tərcümə etdiyi, həm də mənbə dilə dərindən yiyələnməlidir. Bu prosesdə tərcüməçi üslubi
funksiyanı gözləməklə frazeologizmin tərcümə olunan dildəki analoji ifadəsindən istifadə edir.
Digər dildə frazeologizmin analoqu olmayan hallarda, tərcüməçi həmin frazeologizmə yaxın
mənalı söz yaxud ifadələri işlədir. Tərcümə prosesini uğurla yerinə yetirmək üçün
tərcümənin bütün növlərini bilməli və onlardan düzgün istifadə etməyi bacarmalıdır.
Frazeologizmlərin tərcüməsi zamanı əsasən aşağıdakı tərcümə üsullarından istifadə olunur:

Ekvivalent tərcümə, təsviri tərcümə, kalka yolu ilə tərcümə, antonomik üsulla tərcümə,
analoq tərcümə və s. Biz bu tədqiqat işində Azərbaycan və ingilis dillərində işlənən koloristik
frazeologizmlərin ekvivalent üsulla tərcüməsini araşdırmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq.

Belə ki, frazeologizmlərdə semantik bütövlük dərəcəsi, emosionallıq, obrazlılıq artdıqca
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onu bir dildən digərinə sözbəsöz tərcümə etmək mümkün olmur. Ümumiyyətlə,
frazeologizmlərin tərcüməsi xüsusi yanaşma tələb edir. Tərcüməçi ilk növbədə mətni
mükəmməl dərk etməli və ona uyğun tərcümə növündən istifadə etməlidir. Əlbəttə,
frazeologizmlərin tərcüməsi zamanı ən optimal üsul həmin frazeologizmə ekvivalent
frazeologizmin tapılmasıdır.

Frazeologizmlərin tərcümə olunan dildəki ekvivalentinin müəyyənləşdirilməsi. Bu üsuldan
istifadə tərcüməçiyə tərcümə edilən dil vahidinin mənasını bütöv şəkildə qoruyub saxlamağa
imkan verir. Yəni mənbə dildə işlənən frazeologizm ilə tərcümə dilindəki frazeologizm bütün
parametrlər üzrə üst-üstə düşür. Ekvivalent frazeologizmlər arasında məna və məzmun
baxımından heç bir fərq yoxdur, onlar üslubi baxımdan bərabərdir və eyni emosional-
ekspressiv çalarlara malikdir.

Bu frazeologizmlər eyni, yaxud oxşar tərkibə malikdir və onların leksik-qrammatik
göstəriciləri (eyni qrammatik kateqoriyaya məxsusluq, eyni işlənmə tezliyi və s.) də eynidir.
Nəhayət, bu tipli frazeologizmlərdə milli kolorit demək olar ki, yoxdur. Frazeoloji
ekvivalentlər öz növbəsində iki yerə ayrılır:

a) Tam ekvivalenlər – dedikdə eyni məna ifadə edən frazeologizmlər nəzərdə tutulur.
Burada tərcümə olunan ifadə original ifadənin yeganə tərcüməsi olur və onlar həm leksik
tərkibi, həm obrazlılığı, həm də qrammatik strukturu baxımdan tamamilə eyni olur. Məsələn:

white as snow – qar kimi ağ; black as coal – kömür kimi qara; yellow press – sarı mətbuat;
white lie – ağ yalan; black gold – qara qızıl; qara siyahıda olmaq - to be on the black list;
qara bazar – black market; boz kardinal – grey cardinal və s.

b) Natamam ekvivalenlər – bu ekvivalentlər üslub və obrazlılıq baxımından yaxın olsa da,
onlar arasında müəyyən leksik-qrammatik fərqlər ola bilər [2, s. 59]. Məsələn: İngilislərdə
işlənən to show true colors frazeologizmi dilimizə əsil simasını göstərmək kimi tərcümə
olunur. Digər nümunələrə də nəzər salaq:

hang out the white flag – ağ bayraq qaldırmaq; silver screen – mavi ekran;
yaşıl işıq yandırmaq – to give green light və s.
Tərkibində rəng adları işlənən frazeologizmlərin tərcümə prosesini daha yaxşı anlamaq

üçün müxtəlif mətnlərdə işlənən koloristik frazeologizmləri nəzərdən keçirib təhlil etmək
əhəmiyyətli olardı. Məsələn:

“Naftalan neftinin çox vaxt “ağ qızıl” adlandırılmasına baxmayaraq, səciyyəvi tünd
qəhvəyi rəngli, spesifik qoxulu qatı mayedən ibarət olan Naftalan nefti görünüşünə görə adi
neftdən az fərqlənir” [5]. İngilis dilində həmin mətnin tərcüməsi aşağıdakı kimidir: “Despite
the fact that Naftalan, often referred to as “white gold”, externally it differs little from
ordinary oil and is a viscous liquid of characteristic dark brown color, with a specific odor”[6].
Göründüyü kimi, tərcüməçi burada ekvivalent tərcümə üsulundan istifadə etmişdir.
Baxmayaraq ki, ingilis dilində white gold frazeologizmi yalnız metal anlayışını ifadə edir,
ingilislər neft və kömür kimi qara rəngli təbii sərvətlərə də qara qızıl deyirlər. Ona görə də bu
ifadənin mənasını anlamaq onlar üçün çətin deyil.

“President Trump is asking Congress for an additional 200 million “just to keep all those
crazy half-animal things from eating my son-in-law.” This trip, which the White House is
hailing as a fact-finding mission, is shaping up to be the most expensive diplomatic excursion
since Nixon’s trip to the 9th circle of Dante’s hell. Critics are calling this trip “a fantasy” and
“not worth a red cent.” Others are asking, “Will that big lion even budge on trade?” and, “Is
that the place with the Hobbits?” [7] – “Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald
Tramp bütün xoşagəlməz hadisələrin qarşısını almaq üçün konqresdən əlavə 200 milyon pul
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istədi. Ağ Evin faktları müəyyənləşdirmək üçün nəzərdə tutduğu bu səyahət Niksonun
dünyanın o birisi ucuna etdiyi səyahətdən sonra ən bahalı diplamatik ekskursiya hesab edilirdi.
Tənqidçilərin bu səyahəti “fantaziya” və “qara qəpiyə dəyməyən”, dəyərsiz iş kimi
qiymətləndirirlər.” Göründüyü kimi, bu nümunədə natamam ekvivalent tərcümə üsulundan
istifadə edilmişdir. Belə ki, obrazlılıq baxımdan yaxın olan bu tərcümədə müəyyən leksik
fərqlər vardır. İngilislərdə az miqdarda pulu “red cent”, uyğun olaraq Azərbaycan dilində isə
“qara qəpik” birləşməsi işlədilir.

Nəticə. Koloristik frazeologizmlərin bir dildən digərinə tərcüməsi xüsusi səriştə tələb edən
bir prosesdir. Bunun üçün tərcüməçi mövcud üsullardan ən uyğunu seçməli, üslubi
xüsusiyyətlərini və obrazlılığını saxlayaraq onun mənasını digər dildə ifadə etməlidir.
Koloristik frazeologizmlərin tərcümə üsullarından biri də ekvivalent tərcümədir.

Məqalənin aktuallığı. Frazeologiyanın semantik sahələrindən biri olan rəng adları
əsasında formalaşan frazeologizmlər xalqın milli təfəkkürünün, həyata baxışının,
dünyagörüşünün məhsulu olmaqla xarici aləmə münasibətini özündə əks etdirir. Bu baxımdan
koloristik frazeologizmlərin bir dildən digərinə tərcüməsi vacib məsələlərdən biridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə tərcümə prosesində
tərcüməçinin istifadə edə biləcəyi biliklərin növlərinin və frazeoloji ekvivalentlərin təsnifatı
verilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə təqdim olunmuş materialdan istər
ingilis, istərsə də Azərbaycan dilində verilmiş nümunələrdən leksikologiya, üslubiyyat, eləcə
də müqayisə olunan dillərin hər ikisi ilə bağlı olan praktik nitq dərslərində istifadə oluna bilər.
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что, одним из эффективных методов перевода фразеологизмов является эквивалентный.

A. Shabanova

Equivalent method of translation of phraseological
units with a colour item in comparative languages

Summary

The article deals with phraseological units with a colour item and methods of their
translation in comparative languages. The author notes that one of the effective methods of
translation of phraseological units is equivalent method.
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Yazılı və şifahi nitqdə fikrin məntiqi cəhətdən qurulmasında, ifadənin səlisləşməsində,
sözə və cümləyə məna incəlikləri gətirməkdə ədatların rolu böyükdür. Vaxtilə “ədat” termini
altında, demək olar ki, bütün köməkçi nitq hissələri nəzərdə tutulurdu. Bu köməkçi nitq
hissəsi vaxtilə F.R.Zeynalovun “Müasir türk dillərində köməkçi nitq hissələri” adlı ciddi elmi
əsərin bir hissəsi kimi işlədilmişdir (Zeynalov, 1971:166-256). Dilçilik ədəbiyyatında ədatlar
barədə bir sıra mübahisə doğuran fikirlər vardır: ədatların yaratdıqları məna çalarlarına görə
bölgüsü, modal ədatlar məsələsi, əslində ədat olmayan ünsürlərin ədatlara daxil edilməsi və s.
(Müasir Azərbaycan dili, 1980: 448). Prof. M. Hüseynzadə ədatların nitqdəki rolundan
danışarkən yazır: “Bunlar cümləyə, yaxud aid olduğu sözə elə bir incəlik verir ki, dinləyicinin
diqqəti nəzərdə tutulan cəhətə cəlb olunur. Ədatların bir qismində modallıq qabarıq şəklidə
özünü göstərir” (Hüseynzadə, 2007: 245).

Nitq mədəniyyətindən danışan mütəxəssislər də, ədatların nitqdəki roluna xüsusi fikir
vermiş, onların bu sahədə digər köməkçi nitq hissələrini “qabaqladığını” nəzərə
çatdırmışdırlar: “Ədatlar ifadəni qüvvətləndirən, fikrin məntiqi və inandırıcı qurulmasına
kömək edən vasitə kimi diqqəti çəkir. Onlar müxtəlif mənalı və çalarlıdır; sual,
qüvvətləndirmə, dəqiqləşdirmə, təcridetmə və s. mənalar baxımından nitqi rəngarəng edən
ədatlar bəzən tək, bəzən də digər ədatlarla birlikdə işlənir. Bir neçə ədatın birgə işlənməsi fikri
qüvvətləndirmək məqsədi daşıyır... Bəzən bir cümlədə üç ədat işlənir; məs: Gör ha
nə maraqlıdır?!” (Abbasova S.V., Seyidova S.M., Məmmədova N.K., Cavadov Ə.H., 2017:
141).

Ədatlar istər müasir dövrümüzdə, istərsə də dilimizin keçdiyi tarixi mərhələlərdə öz məna
xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaqdadır. Tarixi qrammatika üzrə ciddi mütəxəssis hesab
edilən Prof. H. Mirzəzadə ədatların tarixi inkişafını, bu sahədə kəmiyyət və keyfiyyət
dəyişmələrini ciddi nəzərdən keçirmiş, xüsusən danışıq dilini təmsil edən və bu dilə yaxın
olan sənətkarların yaradıcılığında ədatların milli və orijinal xüsusiyyətlərini aşkara
çıxarmışdır (Mirzəzadə,1990: 210-224).

Belə sənətkarlardan biri də xalq danışıq dilinə yaxın bir üslubda yazıb-yaradan, öz təbiiliyi
və anlaşıqlılığı ilə diqqəti çəkən əsərlər müəllifi olan M.P.Vaqifdir. Prof.N.Q.Cəfərov Vaqif
yaradıcılığının milliliyindən danışarkən yazır: “...M.P. Vaqifin dilində, xalq danışıq dilinin
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təsiri ilə bir sıra qeyri-ədəbi (qeyri-normativ) ədatlar da geniş işlənir ki, bunlar heç sonrakı
dövrlərdə də normativləşmir, ancaq danışıq dili üçün təbiidir: Əzəl özü deyər: di dur gəl bəri;
Sən ha mənim öldüyümü eşitdin və s.” (Cəfərov N.,1995: 90).

Vaqif yaradıcılığında ədatların semantik-qrammatik xüsusiyyətlərinin araşdırılması
Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin emosional-ekspessiv xüsusiyyətlərini meydana çıxarmaqda
mühüm rol oynayır.

Gərək ədatı. Arzu və qeyd şərt mənası bildirən bu ədata və onun yaratdığı məna
çalarlarına dair nümunələrə qrammatika kitablarında rast gəlinmir, lakin bu sözün qrammatik
mövqeyi və funksiyası onun ədat və ya söz-xəbər (predkativ) mövqeyində çıxış etdiyini
göstərir. Gərək sözünün bu xüsusiyyətləri haqqında yalnız bir mənbədə məlumat verilir.
TQDK-nın (indiki DİM) “Azərbaycan dili” adlı dərs vəsaitində yazılır: “Gərək sözü ədat
olduğu halda, bu sözə ki ədatını artırmaqla əmələ gələn gərək ki modal sözdür... Gərək sözü
lazım mənasında işlənəndə ədat olmayıb söz-xəbər (predkativ) mövqeyində çıxış edir, hətta
şəxs şəkilçiləri də qəbul edə bilir” (Azərbaycan dili, 2016: 270).

Vaqif qoşmalarında bu ədat xəbəri arzu şəkili ilə bitən cümlələrdə daha çox işlənir.
Məsələn:

Xublar arığından yarımaq olmaz,
İgidin həmdəmi gərək çağ ola (14).

Elə nümunələrə rast gəlinir ki, orada gərək ədatı feilin əmr şəkli ilə işlənir və arzu
mənasından daha çox, təkid, diqqəti cəlbetmə mənalarının yaranmasına xidmət edir. Məsələn:

Adam gərək görsün haqqı arada (28);
Gözəldə gərək xoş səfalar olsun (91).

Gərək sözü şairin yaradıcılığında təkcə ədat kimi yox, həm də peredkativ kimi işlənir.
Məsələn:

Sənə Vaqif kimi dərd bilən gərək... (28).

Bəzi hallarda Vaqif bu sözlərdən elə istifadə edir ki, onların hansının ədat, hansının
peredkativ olduğunu müəyyənləşdirmək çətinlik törədir, yəni şeirin poetikası qrammatik
quruluşu kölgədə qoyur. Məsələn:

Gərəkdir düzələ yol, ara gərək (46).

Vaqifin əsərlərində arzu və qeyd-şərt mənası bildirən barı, təki, nola ədatları da işlənir.
Prof. H. Mirzəzadə barı//bari ədatı haqqında yazır: “Fars dilindən alınmış bu söz Azərbaycan
və bəzi türk dillərində əmr ədatı kimi işlənərək heç olmazsa, iktifa məzmunu bildirir. Türk dili
qrammatikalarında ədati-iktifa kimi izah edilmişdir. Müxtəlif dövrlərin ədəbi-bədii
materiallarının dilindən aydın surətdə görünür ki, azərbaycanca heç olmazsa ifadəsinin
sinonimi olan bari, məqsəddən asılı olaraq, sərbəst surətdə işlənmişdir” (Mirzəzadə, 1990:
221).

Vaqifin şeirlərinin dilində işlənmə məqamından aydın şəkildə görünür ki, bu ədat heç
olmazsa ifadəsinin sinonimi kimi işlənilir. Məsələn:

Mən ha qaldım həsrət, əlim yetişməz,
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Sən get gör cananı bari, şamama (15).

Daha çox danışıq dilinə xas olan nola ədatı, nə sual əvəzliyi ilə olmaq feilinin
qovuşmasından yaranmışdır. Prof. S.Cəfərov mürəkkəb sözlərin sadələşməsi yolu ilə söz
artımını leksik yolla söz yaradıcılığının bir üsulu hesab etmişdir;

məsələn: bilək və üzük sözlərindən bilərzik, dedi və qoydu sözlərindən dedi-qodu, ay kişi
ifadəsindən əşi sözünün yaranması (Cəfərov S. 2007:136). Nola da bu yolla əmələ gəlmişdir.
Vaqifdə bu söz həm nola, həm də nolur şəklində işlənməkdədir. Məsələn:

Gecə-gündüz duam budu tarıma,
Nola səni sala bir güzarıma (62);
Nolur gəlsən bizə, qurban olduğum (69).

Təki ədatı həm tarixən, həm də müasir dövrümüzdə fəal şəkildə işlənməkdədir. Bu söz
həm qoşma, həm də ədat kimi işlənir və tək sözünün sinonimidir. Prof. H.Mirzəzadə
Azərbaycan mənşəli bu ədatın tarixən az işləndiyini və normal surətdə inkişaf etmədiyini
qeyd edir: “Arzu mənası bildirmək üçün müasir Azərbaycan dilində, xüsusən şifahi nitqdə
işlənən təki ədatı XIX əsrə qədər ədəbi-bədii əsərlərin dilində təsadüf edilmədi. Ancaq XIX
əsrdə Qasım bəy Zakirdə rast gəldiyimiz bir-iki misalla kifayətləndik: Tamam aləm viran olsa,
qəmim yox. Təki canan mənimlə ittifaq olsun. Təki azad olsun qalan yoldaşlar” (Mirzəzadə,
1990: 221).

Vaqifdə işlənən təki ədatı əsasən feilin əmr şəkli ilə ifadə olunan cümlələrdə işlənir və
“ümidlü, həsrətli arzu” mənası yaradır. Məsələn:

Xəstə Vaqif ölsə, başına fəda,
Təki olsun sənin canın sağ, gəlin! (79).

Ha ədatı Vaqif yaradıcılığı üçün xarakterik olan bir ədatdır. Həm qüvvətləndirici, həm də
əmr ədatı kimi işlənən ha ədatı ki ədatının sinonimidir və dialekt faktı kimi diqqəti çəkir.
Prof. T.İ.Hacıyev Vaqif yaradıcılığının dialektizmindən danışarkən yazır: “Xəlqilik faktı kimi
danışıq, tələffüz xüsusiyyətlərindən fərqli olaraq, klassik poeziya janrlarının dilində, məsələn,
Nəsimidə, Xətaidə, Fizulidə müasir dilçilik anlayışında dialektizm yoxdur, ya da çox nadir ola
bilər. Ancaq Vaqifdə, ümumiyyətlə, realist ədəbiyyatın dilində fonetik, leksik və morfoloji
dialektizmlərə təsadüf olunur; görünür, bu, realist ədəbiyyatın danışığa ifrat yaxınlığı ilə
bağlıdır. M.P.Vaqif əslən Qazax mahalındandır, ancaq onun dilində bilavasitə Qazax dialekti
faktı cüzidir. Diqqəti çəkən “ki” ədatı məqamında ha işlənməsidir. Bu ədatın işlənməsi ancaq
əvəzliklərdə müşahidə olunur” (Hacıyev, 2012: 452-453). Məsələn:

Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən,
Bir bölük yaşılbaş sonadan, Pəri! (41).

Ha ədatı qüvvətləndirici ədatlardandır və onun ki ədatını əvəz etməsindən danışılır, lakin
ki ədatından fərqli olaraq, o, sözlərin əvvəlində də işlədilir. Vaqifin dilində belə hala təsadüf
edilmir, amma prof. H. Mirzəzadə M. Fizulidən nümunə gətirir: Mən boylə neçün zəbunu-
xarəm, Ha gəldim, əgər günəhkaram (Mirzəzadə, 1990: 211).

Prof. M.Hüseynzadə ha ədatını həm qüvvətləndirici, həm də əmr ədatı kimi təqdim edir.
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O, ha əmr ədatından danışarkən yazır: “Bu ədat cümləyə təkid, etiraz, təhdid mənaları
gətirməklə və əmr cümləsinin sonunda işlənməklə qüvvətləndirici ha ədatından fərqlənir.
Məsələn: Apar, amma uzağa getmə ha; Ay dədə, qızına yaxşı bax ha” (Hüseynzadə, 2007:
261). Bəzən isə bu ədat emosionallıq və ekpressivlik bildirən ədatların siyahısında verilir və
müxtəlif məqamlarda (təəccüb, qəzəb, sevinc, xəbərdarlıq-hədələmə, istehza-kinayə)
işlədildiyi göstərilir (Müasir Azərbaycan dili, 1980: 454-455).

Nə ədatı Vaqifin əsərlərində qüvvətləndirici ədat kimi çıxış edir. Elmi qrammatikada bu
ədat emosional ekspressivlik bildirən ədatların siyahısında verilir, amma nümunə təqdim
olunmur (Müasir Azərbaycan dili,1980: 453). Məsələn:

Cismin nə nazikdir, gül bədən kimi (16);
Yaranıbdır ya rəb nə xoş saətda (24);
Mən biçarə nə həvalı sevmişəm (57).

Nümunələrdən göründüyü kimi, onların hamısında nə ədatı necə sözünün sinonimi kimi
işlənir, qüvvətləndirmə mənasından başqa, təəssüf, heyrət və sevinc hislərinin də ifadəsinə
xidmət edir.

Ki ədatı qüvvətləndirici ədatların siyahısına daxil edilir, lap ədatı kimi cümlənin müxtəlif
üzvlərinin üzərinə vurğu gətirir və onların ifadə etdiyi mənanı gücləndirir. Lap ədatı ilə ki
ədatının fərqi aid olduqları sözdən əvvəl və ya sonra işlənmələrindən ibarətdir. Lap ədatı aid
olduğu sözdən əvvəl, ki ədatı isə sonra işlənir” (Hüseynzadə, 2007: 250). Tarixi abidələr üzrə
müşahidələr göstərir ki, ki ədatı tarixən kim şəklində işlənmiş, bu formada daha çox fəallıq
göstərmişdir. Sonradan ki şəklində sabitləşən bu söz hal-hazırda dilimizdə həm bağlayıcı, həm
də ədat kimi işlənməkdədir. Vaqif yaradıcılığında rast gəldiyimiz nümunələr bunu bir daha
təsdiq edir. Məsələn:

Vaqif bir kimsə ki bizdən yaşına,
Yəqin bil ki, bizlən olmaz aşina (22).

Şeirdə hər iki “ki”dən sonra vergül işarəsi qoyulmuşdur. Bu da hər iki sözün bağlayıcı
hesab edilməsi ilə bağlıdır. Məsələ ondadır ki, birinci nümunədəki ki bağlayıcı deyil, o, tabeli
mürəkkəb cümlələri əmələ gətirən bağlayıcı sözün tərkibində işlənən ədatdır, ona görə də
ondan sonra vergül qoyulmaz. Sonrakı nümunələr də deyilənləri təsdiq edir, lakin şeirlər
yazıya alınarkən “ki” sözünün ədat olduğu nəzərə alınmamışdır (Biz isə nümunələrdə
vergüldən istifadə etmədik). Məsələn:

Bir gözəl ki şirin ola binadan,
Yüz il getsə, onun dadı əskilməz (34).

Bəzən ki təkcə bir sözə, hətta o, köməkçi nitq hissəsi olsa belə, artırılır və həmin sözün
mənasını qüvvətləndirir. Bu zaman fasilə edilmədiyindən vergül işarəsindən istifadə edilmir.
Məsələn:

Əbəs-əbəs neyçün qaçırsan məndən,
Mən ki, zalım, adam yeyən deyiləm (55);
Çox görmüşəm siyah zülfü pərişan,
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Amma ki qəddinə tən görməmişəm (63).
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Birinci nümunədə “ki” ədatındən sonra qoyulan vergül ədatla yox, xitabla bağlıdır.
Vaqifin dilində -ca,-cə, elə, dəxi, axır sözləri də qüvvətləndirici ədat kimi işlənir. Müasir

Azərbaycan dilinin materialları –ca, –cə sözünün həm isimdüzəldən və zərfdüzəldən
leksik şəkilçi kimi, həm sifətin çoxaltma əlamətini yaradan ədat kimi, həm də qoşma kimi
işləndiyini göstərir. Bu söz bu və ya digər nitq hissələrinə, o cümlədən sifətə, saya, zərfə
artırılaraq, həmin sözlərin mənasını qüvvətləndirir. Vaqifdə bu şəkilçiləşmiş ədatın saya
artırılmasına təsadüf edilir:

Bircə kəlmə danışmadıq, ayrıldıq (19).

Prof. H. Mirzəzadə ədat kimi işlənən –ca,-cə sözünün, əsasən, özündən əvvəl gələn sözün
üzərinə vurğu tələb etdiyini qeyd edir. Amma onun Xətai və Vidadidən verdiyi “Aləmcə bu
işdə minnətim var” və “Bir pulca xublar gəlməzmiş vecinə” misallarındakı –ca, -cə ədat deyil,
qoşmadır (Mirzəzadə, 1990: 215).

İşarə əvəzliyinin qrammatik omonimi olan elə ədatı artırıldığı sözün, eləcə də ifadənin
mənasını qüvvətləndirməklə yanaşı, bəzən fərqləndirici məzmun da daşıyır. Məs:

Qaldım elə peşman-peşman evində (22);
Sən elə gözəlsən binadan, Pəri! (41).

İkinci nümunədə işlənən ədat ifadənin məzmununa fərqləndirmə, ayırma çaları gətirir.
Prof. H.Mirzəzadə abidələrimizdə işlənən dəxi sözünün iki mənada — iştirak məzmunu

bildirən - da,-də-nin və ifadəyə qüvvət verən artıq ədatının sinonimi kimi işləndiyini göstərir
(Mirzəzadə, 1990: 212-213). Vaqifin şeirlərində işlənən dəxi ədatı hər iki mənada işlənir;
məs.:

Dəxi əzəlkitək sən görən deyil (56);
Vaqif dəxi sənə qəzəl deyici (69).

İkinci nümunədə dəxi ədatı da, də sözünün sinonimi kimi işlənir; fikrimizcə, bu zaman o,
ədat kimi deyil, bağlayıcıdır. Birinci nümunədə isə dəxi sözü daha ədatının funksiyasını
yerinə yetirir.

Vaqifin dilində işlənən axır müasir axı ədatının ilkin forması kimi qələmə verilir, amma
birinci forma öz leksik mənasını tamamilə itirməmiş, “axır”, “axırda”, “nəticədə”, “sonda”
məzmununu saxlamaqdadır. Məsələn:

Gah göstərdin, gah gizlətdin yanağı,
Axır məni dərdə saldın, al etdin (90).

Bəndin son iki misrasında işlənən axır sözünün “axırda” yox, “axır”, “axır ki”
mənalarında işlənir.

Qəribə də olsa, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında bu ədat axı şəklində, sonrakı yazılı
dil abidələrində (Nəsimi, Kişvəri, Qövsi Təbrizi, Vaqif) axır şəklində işlənmişdir. Prof.
H.Mirzəzadə bunu belə izah edir: “Müasir ədəbi dilimizdə az-çox bu forma (axır —
S.Seyidova) işlənmişdir. Lakin canlı danışıq dilinin təsiri nəticəsində üstünlük axı-ya verilir”
(Mirzəzadə, 1990: 212). Deməli, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında axı variantına üstünlük
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verilməsi dastanın canlı danışıq dilinə yaxınlığı ilə bağlıdır.
Təsdiq və inkar ədatlarından Vaqifin dilində heç, haşa və hərgiz ədatları işlənir. “Bütün

dövrlərin dilində öz həyatiliyini mühafizə etmiş” (prof. H.Mirzəzadə) hiç// heç ədatı şairin
şeirlərində müstəqil şəkildə işlənməkdədir. Məs:

Qeyri gözəllərdən heç fikir çəkmə... (18);
Gecə-gündüz heç fəryadı əksilməz (34);
Sözün heç ayrılmaz mənim sözümdən (58).

Nümunələrdən göründüyü kimi, bu ədatın mövqeyi müasir dilimizdən fərqlənmir.
Hərgiz ədatı fars mənşəlidir, “heç vaxt”, “heç zaman” mənalarında işlənir:

Avçısı olmuşam səntək maralın,
Xəyalımdan çıxmaz hərgiz xəyalın (41).

Prof. H.Mirzəzadə Vaqifin dilində haşa sözünün də işləndiyini göstərir: “Bəzən inkarlıq
məzmununu şiddətləndirmək üçün heç sözündən başqa, haşa, haşa ki sözləri də işlənir. Buna
XV-XVI əsrlərin ədəbi-bədii dilində təsadüf edilir; məs: Sitəm etməgilə haşa ki, könül usana
səndən (Nəsimi). Bu sözə Füzulidə nisbətən çox yer verilmişdir; məs.: Haşa ki, bu mürği-tiz
rəftar, Azad ola mən qalım giriftar. XVIII əsrdə isə Vaqifin dilində işlənmişdir: Bəndüvanın
olmamış haşa yanından mən gedəm” (Mirzəzadə, 1990: 222).

Vaqifin dilində işlənən sual ədatları bunlardır: -mı, -mi,-mu, -mü, məgər, bəs və yoxsa.
Qədim yazılı abidələrin, eləcə də Vaqifin dilində bu ədatın –mi variantından istifadə edilir.

Məs:

Badi-səba, bir xəbər ver könlümə,
Görüm o yanağı lalə gəlirmi? (44);
Adam məgər bir insafa gəlməzmi? (45).

Nümunələrin birində sual məzmunu həm –mi, həm də məgər ədatı ilə yaranmışdır.
“Azərbaycan dilində sual məzmunu intonasiya və sual əvəzlikləri ilə verildiyi üçün bir çox
yazılarda mi ədatı işlənmişdir. Bu xüsusiyyəti xüsusilə XVII-XVIII əsrlərin yazılarında daha
çox müşahidə etmək olur. Nəsr əsərlərinin dili də bu cəhətdən fərqlənir. Bədii əsərlərin
dilində mi ədatından ən çox qrammatik suallardan ötrü deyil, bədii suallardan ötrü istifadə
edilmişdir” (Mirzəzadə, 1990: 218).

Məgər ədatı Vaqifin dilində həm məgər, həm də məgər ki şəklində işlənir. Bu ədat
qrammatik sual mənası yaratmaqdan çox, “təəccüb”, “heyrət” mənalarının yaranmasına
xidmət edir, bədii sual məqamında da çıxış edir. Misallar:

Göydən yerə enmiş mələkdir məgər,
Yoxsa insan olmaz belə surətdə (24).

Birinci nümunədə işlənən məgər sözü sual mənası yox, “təəccüb”, “heyrət” mənası yaradır;
ikinci komponentdəki yoxsa sözü komponentlər arasında qarşılaşdırma yaradır. Prof.
M.Hüseynzadə yoxsa sözünü qarşılaşdırma bildirən tabesizlik bağlayıcılarının siyahısına daxil
edir və yazır: “Yoxsa bağlayıcısı cümlədə şərtli qarşılaşdırma mənasının yaranmasına kömək
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edir. Özündən əvvəlki cümlənin icrasında şərt anlayışı yaradır... Yoxsa bağlayıcısı bəzi
hallarda yaxud bağlayıcısının sinonimi kimi işlənir” (Hüseynzadə, 2007: 234).

Vaqifin dilində əmr ədatlarından qoy, qoyma, gəl, görüm sözlərinə daha çox təsadüf edilir;
bunlar mətn daxilində həm əmr, həm də xahiş mənası yaradır. Məsələn:

Gəl çəkilək bir kənara, Fatimə! (32);
Gəl oyna, əlinə kələğay dola... (80);
Sən gəl xilas eylə bizi bu qəmdən... (95).

Qoy ədatı həm təsdiq, həm də inkar şəklində (qoyma ki) işlənir; bu zaman həmin ədat əmr
mənasından çox, “xahiş”, “icazə” məzmunu ifadə edir. Məsələn:

Qoy doyunca baxsın, etsin tamaşa... (69);
Qoyma ki tökülsün ayağa zülfün (92).

İkinci nümunədəki “ki” ədatı əmr mənasına qüvvətləndirmə məzmunu da əlavə edir
(Mətndə “ki”dən sonra vergül qoyulmuşdur. Bizcə, bu işarənin qoyulması yanlışdır,
çünki ki həmin mövqedə bağlayıcı yox, ədatdır).

Görüm sözünün işləndiyi bu nümunəni isə müxtəlif cür şərh etmək olar:

Görüm, sənin nədən oldu əyərin... (72).

Buradakı “görüm” sözü həm ədat, həm də müstəqil mənalı söz kimi düşünülə bilər; leksik
mənanın saxlanmasına səbəb, sözün ədat kimi mövqeyinin zəifləməsi cümlənin xəbərinin əmr
şəklində deyil, xəbər şəklində olması ilə bağlıdır.

Prof. H.Mirzəzadə məhdudlaşdırıcı ədatlardan danışarkən yazır: “Ədəbi-bədii əsərlərin
dilini tarixən izlədiyimiz zaman məlum olur ki, belə ədatların bir qismi zaman keçdikdə tərk
olub getmiş, bir qismi olduğu kimi indi də işlənir, bir qismi isə sonralar aktivləşmişdir”
(Mirzəzadə, 1990: 215). Vaqifin dilində işlənən ancaq ədatına dair aşağıdakı nümunə verilir:

Olsa yüz üzü gül, girməz eynimə,
Mən ancaq bir gülüzara aşiqəm (54).

Bu nümunə üç komponentlidir, birinci misra prepozitiv şərt budaq cümləsidir;
üçüncü komponentdəki ancaq ədatı məhdudlaşdırma məzmunu ilə yanaşı, bütöv mətndə
qarşılaşdırma mənası yaradır.

Şairin xalq dilinin gözəlliklərinə söykənən əsərlərində ədatlar bədii vasitə rolunu oynayır,
məcazlaşır, onları mətndən çıxarmaq şeirin bədii gözəlliyini pozur. Bu da bir fakt olaraq qalır
ki, Vaqif dilində qrammatika “acizləşir”, bədii sözün istəyinə tabe olur. Şair həm ədəbi dilin,
həm də mənsub olduğu dialektin təsiri altında oxucu ilə elə ünsiyyətə girir ki, cümlənin
qrammatik quruluşu, məlum olan standartlar yaddan çıxır. A.Dadaşzadə Vaqifin dilində xalq
dilindən istifadə barədə danışarkən yazır: “Bütün bu sözlər və ifadələr o qədər təbii, o qədər
dəqiq və yerində işədilmişdir ki, canlı söhbəti xatırladır. Eyni zamanda, bu söz və ifadələr
şeirə üzvi şəkildə daxil olduğu üçün yabançı ünsür təsiri bağışlamır” (Dadaşzadə, 1966:143).

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə araşdırmaçı etibarlı mənbələrə istinadən problemi elmi-
nəzəri cəhətdən öyrənir, Vaqif şeirlərində işlənən ədatları ayrı-ayrı yazılı abidələrdə işlənən
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sözlərlə müqayisə edir, məsələyə həm tarixi qrammatika, həm də müasir dilçilik baxımından
yanaşır. Tədqiqat nəticəsində müəyyənləşdirilir ki, Vaqif həm klassik ədəbiyyat, həm də xalq
şeiri üslubunda yaradılan böyük Azərbaycan ədəbiyyatının layiqli davamçısı və eyni zamanda,
yaradıcılarından biridir. Bu da məqalənin aktuallığını bir daha təsdiqləyir

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Vaqifin şeirlərində
işlənən və müxtəlif məna qruplarına daxil olan ədatların semantik-qrammatik xüsusiyyətləri,
şairin şeirlərində onların yaratdıqları müxtəlif məna çalarları sənətkarın şeirlərindən gətirilən
nümunələrlə möhkəmləndirilir. Bir çox misra və beytlərin bədii-estetik gücü, onların
potensialı üzə çıxarılır və marağa səbəb olur. Məqalə müəllifi Vaqif şeirinin məntiqiliyinin və
emosionallığının meydana çıxmasında başqa poetik vasitələrlə yanaşı, ədatların da mühüm rol
oynadığı qənaətinə gəlir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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С. Сеидова

Частицы как одно из основных средств построения
логической речи (на материале гошма М.П.Вагифа)

Резюме

В статье на основе материалов гошма М. Вагифа рассматривается роль частиц как
одного из основных средств в логическом построении литературного образа, на основе
примеров из произведений поэта анализируются эмоционально-экспрессивные
особенности, созданные этой вспомогательной части речи. Жемчужины поэзии Вагифа,
творчество которого основывается на живом народном языке, восхищают читателя, а
грамматические особенности «растворяются» в художественной образности «живого
слова», покоряя сердца поклонников.
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Исследователь изучает проблему в научно-теоретическом аспекте, опираясь на
достоверные источники, сравнивает частицы в поэзии Вагифа со словами из других
письменных памятников, рассматривая вопрос как с точки зрения исторической
грамматики, так и современной лингвистики. В результате анализа было установлено,
что Вагиф является достойным преемником и в то же время одним из создателей
великой азербайджанской литературы, причем как ее классических форм, так и
народной поэзии.

Семантико-грамматические особенности частиц, имеющих различные смысловые
оттенки и значения в поэзии Вагифа, подкреплены примерами из стихотворений поэта.
Здесь также в полной мере раскрываются потенциал и художественно-эстетическая
сила многих стихов и бейтов поэта, вызывая интерес исследователей. Автор статьи
приходит к выводу, что, наряду с другими поэтическими средствами, частица играет
важную роль в построении логичности и эмоциональности поэзии Вагифа.

S. Seyidova

Particles as one of the basic means of building logical
Speech (on the material of M.P.Vagif’s goshma)

Summary

In the article, on the basis of the materials of M.Vagif’s goshma (form of the folk poetry),
the role of particles as one of the main means in the logical building of the literary image is
considered, on the basis of examples from the poet’s works, emotional-expressive features
created by this auxiliary part of speech are analyzed. The pearls of Vagif’s poetry, whose
creativity is based on a living folk language, delight the reader, and the grammatical features
“dissolve” in the artistic imagery of the “living word”, conquering the hearts of fans.

The researcher studies the problem in a scientific-theoretical aspect, relying on reliable
sources, compares particles in Vagif’s poetry with words from other written monuments,
examining the issue both from the point of view of historical grammar and modern linguistics.
As a result of the analysis, it was summered that Vagif is a worthy successor and at the same
time one of the founders of the great Azerbaijani literature, both of its classical forms and of
folk poetry.

The semantic and grammatical features of particles with different semantic shades and
meanings in Vagif’s poetry are supported by examples from poems of the poet. It also fully
reveals the potential and artistic and aesthetic power of many poems and baits of the poet,
evoking the interest of researchers. The author of the article comes to the conclusion that,
along with other poetic means, the particle plays an important role in building the logic and
emotionality of Vagif’s poetry.

Redaksiyaya daxil olub: 24.01.2019
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Müstəqillik dövrü Azərbaycan dramaturgiyası
yeni inkişaf mərhələsi kimi

İlkiyyə Məmmədova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,

Xəzər Universiteti
E-mail: ilkiyye@gmail.com

Rəyçilər: prof. B. Əhmədov,
dos.V. Əyyub

Açar sözlər: dramaturgiya, müstəqillik dövrü, teatr, yeni mərhələ
Ключевые слова: драматургия, эпоха независимости, театр, новый этап
Key words: dramaturgy, independence, theatre, a new period

Bütün zamanlarda dramaturgiyanın, teatrın qarşısında böyük bir missiya durur; bu
missiyanın kökündə maarifçilik başlıca yer tutsa da, forma və məzmun cəhətdən zaman-
zaman dəyişir, inkişaf edir və yeni funksiyalar qazanır. Bu funksiyalar dramaturgiyaya yeni
nəfəs verir, onun məzmununu, konfliktini, personajlarını dəyişir. Almaniyada sosializm-
realizm ədəbi cərəyanının banilərindən biri Bertold Brext yaşadığı dövrdə teatrın qarşısında
duran problemləri təhlil edərkən belə bir nəticəyə gəlirdi: “Böyük maarifçilər Didro və
Lessinqin əsasını qoyduqları inqilabi burjua estetikası teatra iki funksiya təyin edir; əyləncə
və ibrətlilik.

Avropada teatrın inkişafına müəyyən xidmətlər göstərən maarifçilik dövrü əyləncə ilə
ibrətamizlik arasında heç bir fərqi görmürdü. Əgər indi bizim dövrün teatrına baxsaq, görərik
ki, dram və teatrın hər iki elementi getdikcə biri o birindən kəskin surətdə fərqlənir və
müəyyən məqamlarda konfliktlər yaşayırlar” (1, 30). Əslində, Azərbaycan dramaturgiyası və
teatrı da ilk addımlarını məhz ibrətamizlik, maarifçilik funksiyasını yerinə yetirməklə atmışdır.
Fransız maarifçilərinin yolunu davam etdirən M.F.Axundzadənin dramaturgiyaya komediya
janrı ilə başlaması və komediyalarında ibrətamiz hadisələri konfliktin əsasına qoyması da
maarifçilik estetikasından irəli gəlirdi. Sonrakı mərhələlərdə də teatr nə qədər inkişaf etsə də,
yeni dramaturqlar nəsli yetişsə də, dramaturgiyanın və teatrın bu əzəli funksiyası
unudulmamışdır.

Azərbaycan dramaturgiyası müstəqillik dövründə yeni bir mərhələyə daxil olmuşdur. Bu
mərhələ dramaturgiyanı yalnız janr və problematikada deyil, üslub, personajlar, forma
baxımından da zənginləşdirir. Məlumdur ki, Azərbaycandakı siyasi-ictimai hadisələr fonunda
1988-ci ildən başlayaraq teatrlar öz çətin günlərini yaşamışdır. Buna səbəb ictimai-siyasi
proseslərin sürətlə dəyişməsi və həyatın özünün bir səhnə meydanına çevrilməsi olmuşdur.
Bütün bunlar dramaturgiyanın tənəzzül mərhələsini şərtləndirirdi.

Teatrların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsinin aradan götürülməsi də bu tənəzzülü
şərtləndirən amillərdən idi. Teatrların sponsorların ümidinə qalması klassiklərin də teatra
yolunu bağlayırdı. Az qala müvazinətini itirmiş, istiqamətinin müəyyənləşməsində bir
çaşqınlığa məruz qalmış Azərbaycan teatrında bu vəziyyət bir neçə il davam etdi. 1992-ci
ildən başlayaraq Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı klassik və müasir
Azərbaycan yazıçılarının, dünya dramaturqlarının əsərlərini tamaşaya qoymağa başladı.
İ.Əfəndiyevin “Dəlilər və ağıllılar” (1992), “Hökmdar və qızı” (1996), B.Vahabzadənin
“Özümüzü kəsən qılınc” (1998), “Cəzasız günah” (2000), “Dar ağacı” (2000),
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M.Haqverdiyevin “Ah qadınlar, qadınlar” (1992), “Qısqanc ürəklər” (1993), K.Abdullanın
“Min illərin işığı” (1995), “Hərdən mənə mələk də deyirlər” (2000), “Casus” (2001) və başqa
çağdaş dramaturqların əsərləri səhnə həyatı gördü. Bununla yanaşı, teatrlar dünya və
Azərbaycan klassiklərinin əsərlərini də tamaşaya hazırlamışlar. Lakin bu əsərlər janr, ideya və
yeni meyillər baxımından bütünlüklə teatr mühitini təmin etmirdi. Buna görə də dramaturji
sahədə yeni imzalar və yeni simaların gəlməsinə böyük ehtiyac yaranmışdı.

Əgər sosrealizm kontekstində Azərbaycan tamaşaçısı yalnız sovet dramaturqlarının
əsərləri ilə qane olurdusa (nadir hallarda çağdaş xarici əsərlər səhnələşdirilirdi), yeni
texnologiyanın inkişaf etdiyi indiki dövrdə mürəkkəb səhnə texnikasına meyil göstərir və
hadisələrin dünyaya açılmasını istəyirdi. Dünya dramaturgiyasının tərcüməsi, yaxud onların
əsərlərinin Azərbaycanda qoyulması həm dramaturgiyanın estetik qaynaqlarını
zənginləşdirmiş olur, həm də yeni tamaşaçı zövqü formalaşdırırdı. Bu cəhətdən J.P.Sartr,
J.Anuy, A.Miller, T.Uilyams və b. əsərlərinin nəşri və tamaşaya qoyulması həm yeni
dramaturqların yaradıcılığına öz təsirini göstərir, həm də tamaşaçı zövqünün formalaşmasına
səbəb olurdu.

Məlumdur ki, dramaturgiya mahiyyət etibarilə sinkretik sənətdir; onun inkişafı da,
tənəzzülü də bir çox sahənin –teatrın, rejissorluğun, səhnə rəssamlığının, musiqinin,
aktyorluğun və s. zəifləməsinə gətirib çıxarır. Bu mənada Azərbaycan dramaturgiyası və
teatrında da müəyyən bir tənəzzül yaşanmışdır. 90-cı illərin əvvəllərində ölkədə və regionda
olan ictimai-siyasi vəziyyət, sosial-iqtisadi çətinliklərlə əlaqədar həyat özü bir səhnə olmuş,
tamaşaçıları ilə iştirakçıları bir olmuşdur. Müharibə gedən bir ölkədə teatrların, ədəbiyyatın
inkişafını şərtləndirən amillər həmişə zəifləyir. 90-cı illər Azərbaycan teatr mühitində də belə
olmuşdur. Bu illərdə bir müddət teatra gedən olmamışdır. Bu, təkcə teatr, dramaturgiya
mühitinə aid olmayıb, ümumiyyətlə, ədəbiyyatın qarşılaşdığı çətinliklərlə əlaqədar idi. Başqa
ədəbi əsərlərdən fərqli olaraq, teatra vəsaitin olmasının zəruriliyi onu digər janrlardan
fərqləndirirdi. Yazılan əsərlərin səhnəyə qoyulması çətin olduğundan teatra gələnlər də
azalırdı.

Bundan başqa, ölkənin iki aparıcı teatr məkanı – Akademik Milli Teatrı və Musiqili
Komediya Teatrının uzun müddət təmirə bağlanması teatra ziyan vurduğu kimi,
dramaturgiyanın inkişafını da ləngitmiş oldu. Bu illərdə bütövlükdə teatr və
dramaturgiyamızın ümumi inkişafını dəyərləndirən ədəbiyyatşünas Vilayət Quliyev
Azərbaycan yazıçılarının X qurultayında dramaturgiyadakı vəziyyət haqqında yazır: “Dram
əsərlərinin oxunmaq üçün deyil, tamaşaya qoyulmaq üçün yazıldığını nəzərə alsaq,
dramaturqların əslində özlərinin əsas tribunalarından məhrum olduğu aşkara çıxar. Elə bunun
da nəticəsində bəzən hətta kzuslar da yaranmışdır, məsələn, milli dramaturqun əsəri ilk dəfə
orijinal dilində deyil, tərcümədə tamaşaya qoyulmuşdur” (2, 145).

Bütün bu amillər çağdaş bədii düşüncənin tərkib hissəsi olan dramaturgiyanın müstəqillik
dövründə yeni inkişaf yolu keçməsini şərtləndirmişdir. Bu inkişaf yolunu şərtləndirən əsas
amil əsrin sonunda ictimai-siyasi sferada baş verən qlobal dəyişikliklər olmuşdur. Bu
dəyişikliklər dramaturgiyanı yeni janr, struktur, mövzu və problematika baxımından
zənginləşdirmişdir. Dramaturgiyada ənənəvi təmayül ilə birlikdə yenilikçi təmayül də ortaya
çıxmış, yeni dramaturji mətnlər yarandığı kimi, həm də dramatik növə yeni qüvvələr
gəlmişdir. Tənqidçi Əsəd Cahangir bu yeniləşməni belə ifadə edir: “Çünki son iyirmi ildə
ədəbiyyat və eləcə də dramaturgiyada bir yandan güclü yeniləşmə gedir, yazıçılar daha
səmimi və təbii yazmağa çalışır, sovet dövründə yasaqlanmış dünya ədəbiyyatı praktikası
bədii düşüncəmizə daxil olur, hər cür tabu söz konusuna çevrilir, çoxsaylı kitablar yayınlanır,
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fərqli dillərə və fərqli dillərdən çevirmələr yapılır, yeni ədəbi imzalar üzə çıxır... (3)
Bu yeniləşmə nəsr və poeziya ilə yanaşı dramaturgiyanı da əhatə edir. İlyas Əfəndiyev,

Elçin, Firuz Mustafa, Əli Əmirli, Rəhman Əlizadə, Kamal Abdulla, Vaqif Səmədoğlu, Afaq
Məsud, Elçin Hüseynbəyli, Aygün Həsənoğlu, Hüseynbala Mirələmov və başqa onlarla
müəllifin bu mərhələdə yazıldığı dramaturji mətnləri çağdaş Azərbaycan dramaturgiyasının
təşəkkül meyillərini araşdırmaq üçün zəngin material verir. Onların dramaturji mətnlərində
çağdaş dramaturgiyanın mistik-psixoloji, fantastik, detektiv, komedik, məzhəkə, monodram
və s. müxtəlif janrlar vardır. Eləcə də çağdaş dramaturgiyada mövzu-problematikanın
sərhədləri genişlənmiş, yeni mövzular və müvafiq olaraq yeni bədii həll vasitələri öz əksini
tapmışdır. Xüsusilə janr sinkretizmi müasir dövr dramaturgiyasının aparıcı istiqamətlərindən
birinə çevrilmiş, həm məzmun, həm də formaca bir sıra yeniliklər öz əksini tapmışdır.

Dramaturgiyanın inkişafını şərtləndirən amillərdən biri də teatrın, aktyorluq sənətinin və
dramaturgiyanın, teatr tənqidinin tandem şəklində fəaliyyət göstərməsidir.

Çağdaş teatrın səviyyəsini müəyyən etmək üçün tamaşaları, aktyorluq sənətini və
dramaturji mətni yalnız lokal şəkildə eksklüziv olaraq təhlil etmək azdır, son dərəcə
detallaşdırılmış və elmi şəkildə münasibət bildirmək lazım gəlir. Bu mənada çağdaş teatr
tənqidi və onun tamaşalar, dramaturji mətnlərlə bağlı məqalələrinə də nəzər salmaq lazımdır.

Çağdaş dramaturgiyanı şərtləndirən amillərdən biri də sosrealizm dövründə ideologiyanın
ruporuna çevrilən ideoloji yükdən qurtarmasıdır. Buradakı yeniləşmə problemini xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Təbii ki, hər dövrün öz dramaturgiyası olur. Bu mənada çağdaş dramaturgiya
da istisna təşkil etmir. Əlbəttə, “yeni dramaturgiya” anlayışını konkret bir zamanla bağlamaq
doğru olmazdı. Burada zamandan çox teatrın məzmunca yeniləşməsi nəzərdə tutulur.

Yeni mərhələdə dramaturgiyanın inkişafını şərtləndirən amillər olmaqla yanaşı, onun
tənəzzülünü şərtləndirən faktorlar da olmuşdur. Bunun başlıca səbəblərindən biri kimi,
dünyada və regionda gedən qlobal prosesləri göstərmək olar. Ən əsas məsələlərdən biri isə
xalqın Qarabağ savaşına köklənməsi, faktiki müharibə şəraitində olması idi. Müharibənin
getdiyi şəraitdə dramaturqun yaradıcılıq impulsunun nə dərəcədə olması, iqtisadi çətinliklərin
ortaya çıxması tamamilə yeni bir situasiya yaratmış olur. Ən başlıca səbəblərdən biri isə
televiziya, video və internet inqilabının teatra vurduğu zərbədir. Bu zaman canlı sənət amili və
canlı izləmək bir qədər arxa plana keçir.

Dramaturgiyanın tənəzzülünün başqa bir səbəbi isə teatrdan asılı vəziyyətdə olması idi.
Əgər teatrlar yoxdursa, yaxud zəifdirsə, o zaman istər-istəməz dramaturgiyanın da inkişafına
təsir göstərmiş olur. Bunu nəzərdə tutan tənqidçi Əsəd Cahangir yazır: “Azərbaycan teatrı,
özəlliklə də Milli Teatrın səhnəsinə çıxmaq, dramaturq lojasında əyləşmək isə Ə.Əmirlinin
personajlarından birinin dediyi kimi, “qırxüzlü milli mentalitetimizdən” irəli gələn digər
amillərlə ilgili bir az da qəlizləşir. Yüksək post və ya maddi imkan sahibi olmaq bizdə
dramaturq olmağın az qala əsas şərtinə çevrilib. “Post” sözünü karyera anlamında işlətsək,
bizdə də postdramatizmdir və demək, güvənməyə səbəbimiz var” (4, 332).

Bu dövrdə, təəssüf ki, teatr, demək olar ki, öz ənənəsindən qopur; ictimai-siyasi
hadisələrin aktuallığında teatrların repertuarı (bu repertuarın əsasını sovet dövründə yazılan
əsərlər təşkil edirdi) öz əhəmiyyətini itirir. Teatra marağın azalması, yeni texnologiyaların
(teletamaşa, teleseriallar) tətbiqi teatrla tamaşaçı arasında sədd çəkir. Tamaşaçının teatra
gedib istədiyini ala bilməməsi üzündən teatrlar boşalır. Aktyorlar isə fərdi, yaxud qrup
fəaliyyətlərinə üstünlük verirlər. Hibrid janrlar televiziyalarda kütlə ilə daha tez ünsiyyətə
girir. Bütün bunlara rəğmən dramaturgiya mövzu, janr, struktur və üslub baxımından əvvəlki
mərhələlərdən daha məhsuldar olması ilə fərqlənir. Əgər əvvəlki illərdə dramaturgiya janr
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etibarilə dram, pyes, komediya ilə məhdudlaşırdısa, müstəqillik dövründə mövzu və janr
etibarilə zənginləşir və çoxçeşidli olur.

Bu janrlar içərisində tarixi və ailə dramları ilə yanaşı, sosial, psixoloji və sənədli dram-
seans pyesləri də daxil etmək olar. Komediya janrı baxımından zənginləşməkdə davam edib;
kədərli komediya, ekssentrik komediya və s.

Azərbaycan dramaturgiyasının çağdaş mərhələsini şərtləndirən amillərdən biri də əsərlərin
milli arealdan kənarda tamaşaya qoyulması, yeni tamaşaçı kütləsinə çatdırılmasıdır. Əgər
sosrealizm dövründə milli dramaturgiya daha çox Sovet ərazisində səhnə həyatı görürdüsə,
indi bu coğrafiya bir qədər genişlənmişdir. Elçin, K.Abdulla və F.Mustafa, M.İbrahimbəyov
və b. əsərləri dünyanın müxtəlif səhnələrində tamaşaya qoyulmuşdur. Elçinin “Mənim sevimli
dəlim” (“Dəlixana qaçqını”) pyesi Türkiyə Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.
Bu Türkiyə Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulan ilk Azərbaycan dramaturji əsəri idi.
Tamaşa haqqında Türkiyə mətbuatı geniş resenziyalar yazaraq əsərin uğurunu qeyd etdi.
Bundan sonra dramaturqun "Mənim ərim dəlidir" pyesi Türkiyənin müxtəlif teatrlarında
səhnə həyatı yaşadı.

Dramaturqun “Ulduzlar altında qətl” pyesi isə 2006-cı ildə İstanbul Böyük Şəhər
Bələdiyyə Teatrında, 2007-ci ildə isə İstanbulun Möhsün Ərtoğrul səhnəsində uğurlu səhnə
həyatına qədəm qoymuşdur. Türkiyənin “Ufuk ötesi” həftəliyi dramaturq haqqında yazmışdır:
“Türkiyədə və dünyada nəşr edilən roman, hekayə, esseləri və səhnə üçün yazdığı əsərləri ilə
tanınan Elçin Azərbaycan dünyasını və insanını tanıdır” (5).

Elçinin əsərləri Avropa səhnəsində də göstərilmişdir. Onun “Mənim sevimli dəlim” pyesi
Londonun “Tristan Bates” teatrında Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyi və
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə ingilis dilində oynanıldı. Tamaşanın
quruluşçu-rejissoru Metyu Qoldun, bəstəkarı isə Mamed Ansaridir. Rolları Riçard Stirlinq,
Oliver Madsley, Ralf Boqard, Daniel Robinson və b. ifa edirdilər. "Şekspir" əsəri də
Londonda böyük müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulmuşdur. Məlumdur ki, dramaturgiyada
dəlilik mövzusu zaman-zaman işlənilmişdir. Dramaturq Elçinin "Şekspir"ində isə dəlilik
xəstəliyinin özündən deyil, daha çox onun psixoloji qatlarından söhbət açır və cəmiyyətə
insanlıq naminə şeytanla Şekspirsayağı mübarizə zirvəsinə gəlib çatan bir ucalıqdan baxmağa
çalışır.

“Şekspir” komediyasının dünya səhnəsində özünəməxsus yeri olduğunu nəzərdə tutan
İftixar Piriyev yazır: “Şekspir” komediyası tez bir zamanda dünya teatr ictimaiyyətinin də
diqqətini cəlb etdi. Moskva “Dərviş” Teatrı, Londonda fəaliyyət göstərən “Avanqarda” Teatrı,
Krım-tatar Akademik Musiqili Dram Teatrı bu əsəri tamaşaya qoydular. 2012-ci ilin martın 6-
da isə “Şekspir” əsəri Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Petru Vutkereunun
quruluşunda yeni səhnə həllini tapdı” (6, 35)

Ümumiyyətlə, çağdaş dramaturgiya yeni dövrdə fərqli bir inkişaf yolu keçir; istər mövzu
və problematika, istərsə də janr və struktur baxımından yeni bir mərhələ təşkil edir. Zaman
etibarilə təxminən otuz ili əhatə edən bu mərhələdə dramaturgiyanın inkişafında bir çox
dramaturji meyillər və yaradıcılıq tendensiyası özünü göstərir. İlk dəfə olaraq, bu mərhələdə
eyni zamanda ondan çox dramaturq dramaturji prosesdə iştirak edir və teatrı, aktyor və
rejissor sənətini daha da zənginləşdirir.

Məqalənin aktuallığı. Müstəqillik dövrü Azərbaycan dramaturgiyasının araşdırılması
çağdaş ədəbiyyatşünaslığın qarşısında duran əsas problemlərdən biridir. Ədəbi tənqid bu
dövrdə yazılan əsərləri bir çox problemlər baxımından təhlil etsə də, bütövlükdə
dramaturgiyanın inkişaf istiqamətlərinin fundamental araşdırılması ədəbiyyatşünaslığın
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üzərinə düşür. Bu baxımdan mövzunun aktuallığı çağdaş dramaturgiyanın tədqiqini zəruri
edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Problemin araşdırılmasının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,
dramaturji mühitdə olan və tamaşaya qoyulan əsərlər ilk dəfə olaraq elmi-nəzəri cəhətdən
tədqiqata cəlb edilir və bir mərhələ təşkil etdiyi əsaslandırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar, doktorant və
dissertantlar üçün faydalı olacaqdır.
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И. Мамедова

Азербайджанская драматургия эпохи независимости
как новый этап развития

Резюме

В статье исследуются путь развития азербайджанской драматургии эпохи
независимости, деятельность видных ее представителей и характер. Отмечается, что в
этот период, как и во все времена, драматургия выполнила свою просветительскую
миссию, пройдя путь развития, ознаменовавший начало нового этапа. С приходом в
драматургию новых имен изменилась не только ее проблематика, но и жанровая
поэтика. Все это привнесло новые веяния в драматургию, видоизменив ее форму и
содержание. На этом этапе, охватывающем 30-летний период, проявились
значительные драматургические веяния и творческие тенденции.

I. Mammadova

Azerbaijan dramaturgy of independence epoch
as a new development period

Summary

The development, representatives and character of Azerbaijan dramaturgy of
independence period are analyzed in the article. It was noted that, like previous years the
dramaturgy fulfilled its enlighten mission passing development way, which shoves beginning
a new period. With the emergence of a new playwrights in dramaturgy, along its subject and
problems, genre of poetry also changed. All these changes gave a new life to dramaturgy, its
content and structure changed. Approximately 30 years, a number of dramaturgy and creative
tendency developed in dramaturgy of this period.
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proses

XX əsr Azərbaycan poeziyasının ünlü simalarından olan Mikayıl Müşfiq qısa həyatı və
yaradıcılığı dövründə zəngin bir ədəbi irs yadigar qoymuşdur. Müşfiqin ədəbiyyata gəlişi
olduqca təzadlı bir dövrə təsadüf edirdi. Azərbaycan XI Qızıl Ordu tərəfindən işğal edilib
Xalq Cümhuriyyəti devrildikdən sonra ölkədə bolşevik diktaturası yaradılmışdı. Yeni
hökumətin ilk addımlarından biri ədəbiyyatı və sənəti tam partiyalı bir quruma çevirməkdən
ibarət oldu. Sistemin ideologiyasından kənar istənilən azad fikir söyləmək düşmən təbliğatı
elan edilirdi və müəllifini ən ağır cəza gözləyirdi.

Belə çətin və ağır illərdə ədəbiyyatla məşğul olmağın özü qələm adamından güclü
istedaddan da öncə dövrün təzadlı ictimai-siyasi proseslərindən düzgün baş çıxarmaq bacarığı
tələb edirdi. Böyük poetik istedada, güclü ilhama malik gənc Müşfiqin sinəsi yazıb-yaratmaq
eşqi ilə aşıb-daşırdı. Lakin dövrün tələbləri və bədii yaradıcılığın əks olunduğu ədəbi müstəvi
onun ilham köhləninin cövlan etməsi baxımından olduqca dar və təhlükəliydi.

Dünyada “haqq-ədalət” nizamı və “insanların bərabər yaşadığı” yeni ictimai-siyasi sistem
qurduğunu elan etmiş bolşevik diktaturası bu sistemin ideoloji dayağı olacaq “Yeni ədəbiyyatı
və mətbuat”ı yaratmağı əsas siyasi məqsəd kimi gündəmə gətirmişdi. Bunun ardınca da
Rusiyadan başlamış köhnə qələm adamlarının və ziyalıların “burjua tör-töküntüsü” adıyla
çıxdaş edilməsinin əks-sədası Azərbaycan kimi milli ucqarlarda daha ucadan eşidilməkdəydi.
Bolşevik hakimiyyətinin yazıçıdan əsas tələbi təbii istedaddan öncə sinfi sədaqət, hakim
ideologiyanın pafoslu və ritorik təbliğatı idi.

“Proletar ədəbiyyatı” çətiri altında öz ideoloji təmsilçilərini yetişdirməyi məqsəd olaraq
qarşıya qoymuş siyasi sistem qələm adamını hakim rejimin kor-koranə bir təbliğatçısına
çevirmək istəyirdi. Sosialist realizmi metodunu ədəbiyyatın əsas prinsipi elan edən bolşevik
hakimiyyəti söz sənətinə ideoloji tribuna kimi baxdığından yazıçı ilhamını və dünyabaxışını
dar bir çərçivədə buxovlamağa çalışırdı. Belə qarışıq illərdə hələ çox gənc yaşlarından
poeziya ulduzu sürətlə parlayan, bir qədər də ötkəm xasiyyətli Müşfiqin qaragüruhçuların və
sistem “xəbərçilərinin” gözlərindən yayınıb öz sakit sənətkar ömrünü yaşaya biləcəyi
mümkünsüz idi. Şairin böyük istedadı və olduqca çılğın xarakteri ildən-ilə onun sistem
ovçularının tələsinə düşməsini sürətləndirdi. Məhz şəxsiyyətindəki bu amillər gənc və
istedadlı şairi 30-cu illərin “qırmızı terror”unun qurbanına çevirdi.

Sovet hakimiyyəti imperiya boyunca möhkəmləndikcə Moskva “siniflər mübarizəsi” adı
altında milyonlarla insanı qırmızı terrora məruz qoyaraq gözüqıpıq bir toplum formalaşdırırdı.
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Mətbuatda saxta “daxili düşmən obrazı” yaratmaqla ölkədə ümidsizlik, qorxu və xof mühiti
yaratmışdı. Artıq 30-cu illərin ortalarından “qırmızı terror” sürətlə metastaz verərək bütün
ölkəni ağuşuna almışdı. Mənhus 37-ci ildə ölüm sırası ziyalılara, qələm adamlarına da gəlib
çatdı. Müşfiq başının üstünü almış təhlükənin onu addım-addım izlədiyini yaxşı görürdü və
bu dəhşətin burulğanından qurtulmaq üçün ruhi sarsıntılar içərisində vurnuxurdu. Şairin
dördlük şeir formasının rübai janrında qələmə aldığı son mətbu şeiri “Duyğu yarpaqları” da
məhz o ağır illərin acı ovqatından doğmuşdu.

“Müşfiqin fərdi yaradıcılıq manerasının coşqun bir “çağlayan”a çevrildiyi 1935-37-ci
illərdə onun sənətinin xalq təfəkkürü ilə, xalq şeiri ilə yanaşı klassik poetik ənənələrdən də
qidalandığını obrazlı təcəssümdə aydın görmək olur” (səh. 134).

Şair ətrafında repressiyanın qorxunc kabusunun dolaşdığını, təhlükə halqasının gündən-
günə sürətlə daraldığını görürdü. Özünü bu bəladan qurtarmağın yeganə yolunu
sadəlövhcəsinə sistemi vəsf etməkdə görürdü. Sovet hakimiyyətinin insanlara azad və bərabər
bir dünya bəxş etdiyini, özünün də “insanı və sənəti qiymətləndirən yaxşı adamların
sırasında” olduğunu sanki partiya bosslarının diqqətinə çatdırmaq üçün haray çəkirdi:

Mən bir yüksəlişin sevdasındayam,
Siniflər döyüşü dünyasındayam.
İnsanı, zəhməti qiymətləndirən
Yaxşı adamların sırasındayam (5, 133).

Müşfiq saxta bir donosla neçə-neçə günahsız insanın gedər-gəlməzə göndərildiyini, bir
gecədə bir ailənin, bütöv bir nəslin məhv edildiyini görürdü və bu amansızlıqlardan daxilən
sarsılırdı. O, sistem başbilənlərinə “donosbazların” yaratdıqları rəylərin saxta, özünün
günahsız, hələ çox gənc olduğunu, poeziya kəhkaşanında “hilalının” yenicə bədirləndiyini,
ədəbiyyat ümmanında “səndəlinin” yelkəninin təzə-təzə açıldığını bəyan edərək “qara
yellərin” yolundan çəkilməsini hayqırırdı:

Mən gəncəm, bilirəm istiqbalım var,
Hələ bədr olmamış bir hilalım var,
Yelkənim açılır, qara yel, əsmə!
Mənim bu dəryada bir sandalım var (5.133).

Müşfiq görürdü ki, qırmızı diktatura “siniflər mübarizəsi” adı altında özünə azacıq yad
görünən, gözünə yaxşı dəyməyən minlərlə günahsız insanın həyatını bir göz qırpımında
qaraldır. Belə çarpaşıq və dolaşıq bir dövrdə daxili sarsıntı yaşayan gənc Müşfiq özünün də
yeni hökumətin “bir əsgəri” oduğunu və hər cür sinif qovğasında səfərbər olub onlarla bir
sırada dayandığını xatırladırdı. Dövrün ironiyası onda idi ki, sistem hər gün ölüm mələyinin
bir addımlığında boy göstərdiyi insanlardan “xoşbəxt olduqlarını” etiraf etməyi, həm də bu
“xoşbəxtliyi” şüar kimi səsləndirməyi tələb edirdi. Müşfiq də “belə bir dövrün” şairi olmağın
“xoşbəxtliyindən” danışırdı:

Sinif qovğasına səfərbərəm mən,
Əsgərlər içində bir əsgərəm mən.
Bu dövrün şairi olmaqla ey dost,
Bir düşün, nə qədər bəxtəvərəm mən! (5, 133).
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Lenin və onun bolşevik bandası sosialist inqilabını bütün dünyaboyu yayacaqları şüarı
altında Avropanın və digər qitələrin də yuxularını qaçırmış, bir çox ölkələrdə öz ardıcıllarını
yetişdirməyi bir vəzifə olaraq qarşıya qoymuşdular. Bu həm də o illər idi ki, İtaliyada və
Almaniyada bolşevizm kimi daha bir qorxulu siyasi millətçi cərəyan – faşizm öz sərhədlərini
sürətlə genişləndirir, insanlığı təhdid edirdi. Moskva Hitler faşizmi ilə dünyanı bölüşdürməklə
bağlı gizlin separatçı danışıqlara getsə də, bir gün bu bəlanın onun özünü də yaxacağını yaxşı
dərk edir, faşizmi düşmən elan edərək xalqda bu qüvvəyə qarşı nifrət ruhu aşılayırdı.

Uzaq üfüqlərdən yenə səs gəlir,
Böyük inqilaba dadirəs gəlir.
Təslim ol deyirəm, faşist ordusu!
Üstünə dağ kimi Dolores gəlir (5, 133).

Gənc Müşfiq içinə düşdüyü atəşin nə qədər qorxunc və sərhəd tanımadığını bir şair fəhmi
ilə duyur, bu “azadlıq ordusu”nun artıq Avropadan Afrikaya yayıldığını görür və bu
qarşısıalınmaz qüvvəni sanki sözün qüdrəti ilə tərbiyə etməyin mümkünlüyünə özünü
inandırırdı:

Canlanır gözümdə günəş ordusu,
Afrika arslanı – həbəş ordusu,
Dağlarmı boylanır qaz dumanından,
Yoxsa azadlığın sərkəş yavrusu?! (5, 133).

Bolşevik diktaturası özünü məzlum sinfin və insanların hakimiyyəti olduğunu sözdə elan
etsə də real əməldə insan və onun şəxsiyyəti rejim tərəfindən dəyərsiz bir əşya kimi heçliyə
sürüklənirdi. Müşfiq min illər boyu insanlığın yaşadığı acı məhrumiyyətləri, qanlı tiranların
insanlara yaşatdığı bəlaları tarixdən yaxşı bildiyindən həssas bir şair qəlbi ilə buna üsyan edir,
bir daha belə acı dramların yaşanmamasını arzulayırdı.

Hər yetən at sürdü meydan başında,
Min oyun oynatdı dövran başında.
Gurlamaz bir daha bizim ölkədə
İnsan ildırımı insan başında! (5, 135).

Sovet sistemi insanlar arasında sinfi bərabərsizliyi ləğv etdiyini bəyan etmişdi və etiraf
etmək lazımdır ki, bu sistemin müsbət tərəfləri də az deyildi. Savadsızlığın ləğvi
istiqamətində ciddi islahatlar həyata keçirən bolşevik hakimiyyəti insanlarda şəxsi mülkiyyətə,
var-dövlət hərisliyinə inzibati yolla ciddi sədd qoymuşdu və bu da cəmiyyətdə sürətli sinfi
təbəqələşmənin qarşısını müəyyən qədər alırdı. Müşfiq bu müsbət amilləri bir sənətkar olaraq
dəyərləndirir və bunları görmək istəməyənləri tənqid atəşinə tuturdu:

Əl çək bir dəfə də öz acığından!
Üz çevir gördüyün murdar yığından!
Bir az da danışsaq heç yaman olmaz,
Bizim dövrümüzün yaxşılığından (5, 138).
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Sistem öz üstünlüyünü göstərmək üçün hər cür təbliğat vasitəsindən istifadə edirdi. Bu
sırada yeni quruluşun əməkçi qəhrəmanlarının yetişdirilməsi və bunların bütün ölkədə təbliği
xüsusi yer tuturdu. Bu qəhrəmanların yaradılmasında sistemin mahiyyətinə uyğun müəyyən
“pripiskalar” olsa da, o illərdə öz əməyi ilə ucalan əsil zəhmət adamları da az deyildi.
“Staxanovçular hərəkatı” adı altında başladılan hərəkatın Azərbaycanda da tanınmış
qəhrəmanları yetişmişdi. Bunların ən parlaq nümayəndələrindən biri pambıq ustası Bəsti
Bağırova idi. Şair “Duyğu yarpaqlarında”, “ordenli Bəsti”nin alın tərindən ilham almaqla
yanaşı, açıq mətnlə bəzi bədxahların müəyyən yerlərə xəbər daşıdıqlarına da işarə vururdu.

Qardaşım, bunu da yaz dəftərinə,
Get mənim dilimdən çatdır yerinə:
Ölsün bu dünyada xain çıxanlar
Ordenli Bəstinin alın tərinə! (5, 138).

“Duyğu yarpaqları”nda ideoloji-siyasi baxışların təbliğinin üstünlüyünə, bir qələm
adamının öz günahsızlığını sübut etmək üçün müəyyən ədəbi-bədii priyomlardan bacardığı
qədər istifadə etməsinə rəğmən, bu rübailər həm də istedadlı bir şairin böyük poetik ustalıqla
qələmə aldığı yüksək poeziya nümunəsi idi. Klassik yazılı ədəbiyyata xas olan rübai janrının
Müşfiq qələmində yeni forma və məzmunda təzahürü, eyni zamanda ictimai-siyasi proseslərin
bədii ədəbiyyatda inikası idı. “Duyğu yarpaqları”ında Mikayıl Müşfiq o zamanlar şairliyi asan
dolanışıq mənbəyi sayanlara, ilhamsız söz adamlarına da ciddi şəkildə öz yerlərini göstərirdi:

Şairə ilhamdan maya gərəkdir!
Anasız cocuğa dayə gərəkdir!
Şairəm söyləyir yerindən duran,
Adamın üzündə həya gərəkdir! (5, 138).

“Böyük hərflə yazılan həyat, azad insan, həyatı gözəlləşdirən qüdrətli və müdrik insan
şairin yalnız ilham mənbəyi deyildi, bəlkə onun bütün poeziyasının məzmunu idi” (1).

Müşfiq ruhən azad sənətkar olduğundan söz adamı üçün azadlığın nə qədər böyük nemət,
əvəzsiz sərvət olduğunu daxili mənəvi ağrıyla yaşayırdı. Şair xəyalında görmək istədiyi,
ürəyində arzuladığı azad dünyanın özünün yaşadığı sosialist cəmiyyətində bərqərar olduğunu
yazmaqla onun bütün dünyada qalib gəlməsini istəyirdi:

Hər tərəfdə quran toy-büsat mənəm,
Ulduzlarla edən ixtilat mənəm.
Mənim azadlığım qucağa sığmaz,
Yer mənəm, göy mənəm, kainat mənəm! (5, 135).

Müşfiqin şəxsi faciəsi, tarixin acı ironiyası idi ki, bu misraları çap etdirdiyindən cəmi bir
neçə ay sonra gənc və istedadlı şairin azadlığı əlindən alınaraq özü qırmızı terrorun qurbanına
çevrildi. Şahidsiz və məhkəməsiz mənhus “troyka” tərəfindən edam cəzasına məhkum
olunmuş şairin belə bir vəhşiliklə öldürülməsi azad sözün edamı demək idi. Onun adı və
yaradıcılığı uzun müddət qadağan olunsa da tarix bir həqiqəti növbəti dəfə sübut etdi ki, əsil
sənəti və azad sözü heç vaxt girov saxlamaq mümkün deyil.

Məqalənin aktuallığı. Postsovet dövrü ədəbiyyatının öyrənilməsi yaxın tariximizi düzgün



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

47

dərk etmək baxımından əhəmiyyətlidir. Məqalədə bu məsələlər əsas müzakirə mövzusudur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Mikayıl Müşfiq irsinin yeni baxışlar müstəvisində araşdırılması

şairin bədii irsinin daha düzgün dərk edilməsinə imkan verir. Məqalənin elmi yeniliyi də bu
məqamlarla bağlıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə Mikayıl Müşfiq irsini araşdıranlar və
postsovet dövrü ədəbiyyatını öyrənənlər üçün maraqlı ola bilər.
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И. Мамедли

«Листья чувств», рожденные во время душевной боли

Резюме

В статье говорится о стихотворениях известного азербайджанского поэта Микаила
Мушфига, написанных в форме четверостишия. К исследованию привлечены
конкретные стихи, изданные под названием «Листья чувств». Анализируется влияние
на художественную литературу общественно-политической среды. В данной статье
высоко оцениваются художественное мастерство поэта и его поэтические возможности,
вложенные в эти четверостишия.

I. Mammadli

“The leaves of feelinq, feelinq”, of which
comes from the aching time

Summary

The article deals with the quatrains written by Mikayil Mushfig, an outstanding
Azerbaijani an poet. The social and political environment`s influence on belles letters is dealt
with in his work titled “The leaves of feeling”. The artistic features, the poetic potential of the
poet`s quatrains are valued.
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Atalar sözləri əski inancları və dinləri müəyyən bir şəkildə yaşadır və yeni dövrün
reallığına uyğunlaşdırır, yeni dini görüşlərə transformasiya edir. İslama dininə qədər mövcud
olan digər dini görüşlər (Xristianlıq, İudaizm, Tanrıçılıq) İslam dövründə bu dini görüşə
qarışır və beləliklə, dini dünyagörüşün özündə sintez prosesləri gedir. İslam dininə görə bir
çox əski xalq inancları batil inanclar sayılır. Lakin xalq yaradıcılığının xüsusiyyəti belədir ki,
o, özündə əski inancları yaşadır və qoruyur. Çünki bu inanclar bir çox hallarda folklor
nümunəsinin əsas məzmununu səciyyələndirir və onun məna atributuna çevrilir.

Azərbaycan filologiyasında xalq deyimləri, o cümlədən atalar sözləri və zərb məsəllər
haqqında fikir və mülahizələr mövcuddur. P.Əfəndiyev janr haqqında mövcud baxışları
ümumiləşdirərək yazır: “Atalar sözü xalqın mübarizəsi, əməyi, düşüncələri, təcrübə və
sınaqları, dünyabaxışı, həyata münasibətləri haqqında dərin və geniş mənalar ifadə edən
konkret janrdır. Bəzən bunların arxasında xalqın təfəkkürü, adət və ənənələri ilə bağlı olan
böyük hadisə gizlənir (4, 116).

Qeyd edək ki, qədim türk atalar sözlərində dini görüşlər özünü müxtəlif şəkildə göstərir.
Bunlarda dini görüşlər, əsasən, “Tanrı” obrazı üzərində konseptləşmişdir. Təbii ki, burada
Tanrı əski türk təsəvüründə dini görüşləri əks etdirir. Bu baxımdan xalq deyimlərində işlənən
Tanrı sözünün özünün ifadə etdiyi semantik və funksional xüsusiyyətlər maraq doğurur.

M.Kaşqarlının “Divan”ında Tanrının əski türk təsəvvüründəki funksiyaları aydın şəkildə
müşahidə olunur. Məsələn, “Tənqri ajun türütti” (3, II, 303) (Tanrı dünyanı yaratdı), “Tənqri
yalnquk türütti” (3, II, 303) (Tanrı insanı yaratdı), “Tənqri oğul toğdurdu” (3, II, 173) (Tanrı
övlad verdi), “Tanrı yeri yaratdı”, “Tanrı qar qarlatdı”, “Tanrı yağış yağdırdı”, “Tanrı məni
zənginləşdirdi”, “Tanrı səni mənə sevdirdi” və s. kimi cümlələrdə Tanrı haqqında
kosmoqonik təsəvvürlər əks olunmuşdur.

V.V.Radlov öz lügətində Kasimov tatarlarının dilindən illüstrasiya olaraq gətirdiyi
“Tənqri babay kükrətə” (Tanrı baba (göy) guruldadır) ifadəsini isə dinsizlik dövrünün ifadəsi
saymışdır. Türkcə Tanrı sözünə “Tanrının günü” (hər gün) və eləcə də “Tanrıdan korkan
kuldan korkmaz” (Allahdan qorxan Allahın qulundan qorxmaz) zərb məsəlini örnək olaraq
gətirmişdir (9, 320-321; 10, 832, 1047-1048).

Tanrı ilə bağlı sakral dəyərləri birbaşa və ya dolayısı ilə ifadə edən paremioloji vahidlər
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məhdud deyil. Amma bunların ifadə etdiyi mənalar, əsasən, mənəvi dəyərlərin qorunmasına,
qiymətləndirilməsinə və uca tutulmasına xidmət edir. Bu cəhətdən Kaşqarlı “Divanı”nda
mifoloji bir anlayış olan “yeg” şeytan kimi tərcümə olunmuşdur.

Bardı sanqak yeg utru tutup bal
Barçın kedipən təlü yufqa bolup qal (3, III, 156).
Deyim mətnində tanımaq və tanımamaq oppozisiyası ilə yanaşı yaxşı-yaman

münasibətlərinin müqayisəli-inkar forması ifadə olunur. Bu deyimdə işlənmiş “yeg” sözünün
omonim və ya cinas xarakterini nəzərə almasaq, onda onu “tanıdığın yaxşı tanımadığından
yaxşıdır” kimi də anlamaq olar. Amma M.Kaşqarlının izahı və şeir mətnləri bu versiyanı
istisna edir. Şeir mətnində şeytanın insanı yoldan çıxarması məlumatı diqqətə çatdırılır.
Burada maddi və mənəvi, nəfs və mərifət oppozisiyası gerçəkləşmişdir (6).

Dümyanın bir çox xalqlarının atalar sözlərində də dini görüşlər önəmli yer tutmaqdadır.
Məsələn, “ingilislər də dini-mənəvi münasibətlərini atalar sözlərində ifadə edirlər. Atalar
sözlərinin tərkibində çoxlu idiomatik ifadələr vardır ki, onların açar sözləri “God” (Allah) və
“devil” (“şeytan”) olaraq işlənməkdədir (8).

Azərbaycan xalqı ən qədim zamanlardan tək Tanrıya inanmış və dünyanın monoteist
inancı olan xalqlarından biri kimi tanınmışdır. Əski türk yazılı abidələrində, o cümlədən orta
əsrlərin oğuz tarixini və mənəvi dünyasını əks etdirən “Oğuznamə” əlyazma kitablarında
Tanrıçılıq dini inancının izləri görünməkdədir. Belə izlərə “Kitabi-Dədə Qorqud”da da rast
gəlirik. Xüsusilə, Tanrıçılıq dini atalar sözlərində aydın ifadə olunmuşdur.Burada “Allah” və
“Tanrı” sözləri açar rolunu yerinə yetirməkdədir. Məsələn:

Allah-allah deməyincə işlər onmaz!
Qadir Tanrı verməyincə ər bayımaz! (7, 31).
Məsələn, “Pişiyin arxası yerə dəyməz” (1, 97) deyiminin dini əfsanə ilə əlaqəsi vardır.

Pişiyin kürəyinə peyğəmbər əlini çəkdiyi söylənir. Bundan başqa, Azərbaycan atalar
sözlərində dinə və din xadimlərinə qarşı eynilə ikitərəfli münasibət nəzəri cəlb etməkdədir.
Məsələn, “Peyğəmbər öz canına dua eləyib” (2, 175), “Ax-vayla çıxar kasıbın canı, ölənəcən
deyər “Allah kərimdir” (2, 33), “Molla çörəyi ilə ilan ayağı görünməz” (2, 156) və s. Burada
Allahın “kərim”liyinə qarşı etiqadsızlıq və fərəldaq din xadimlərini ifşa edən tənqidi məzmun
vardır.

“Allah həqqi nəhəqqə verməz” (1, 201), “Allah istəyndə danaya qurd dəyməz” (1, 202)
ifadələrində isə Allaha, dinə qarşı münasibət əvvəlkilərin tamamilə əksinədir.

“Vətənə gəldim imana gəldim”, “Artıq tamah baş yarar”, “Paxıl artmaz” kimi deyimlərin
əsasında islami ideyaya tabe edimiş əxlaq və davranış modeilləri durur.

Din əleyhinə atalar sözü və məsəllərin çoxunda ruhanilər şöhrət düşkünü, acgöz, yalançı,
axmaq, tamahkar, sırtıq və s. sifətdə göstərilir. Mollanın acgözlüyü və qarınqululuğuna aid
deyilmiş atalar sözü və məsəllər daha çoxdur: “Mollaya al molla demişlər, ver molla
deməmişlər”, “Molla doydum demək”, “Molla tuluq zurnasına bənzər, qarnı doymasa səsi
çıxmaz” və s. Atalar sözü və məsəllərdə din nümayəndələri olan qazıya, seyidə, dərvişə də
eyni münasibət bəslənilmişdir: “Qazı şikayətə gələnin bir gözünə baxar, bir əlinə”, “Qazıya
salam verdim, rüşvət deyildir, almadı”, “Qazı kəsin başın sorğu-sualı olmaz”, “Harda gördün
Seyid, tez o yerdən qayıt”, “Harda gördün dərviş, orda olan nibət iş” və s (5).

Məqalənin aktuallığı. Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti ondan folklorşünaslıq, din tarixi,
mifologiya, ibtidai fəlsəfə ilə bağlı digər tədqiqatlarda nəzəri qaynaq kimi istifadə imkanları,
praktiki əhəmiyyəti isə işdən ali məktəblərdə folklor, din və mifologiyanın tədrisi prosesində
praktiki vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Nümunələrdən göründüyü kimi, atalar sözlərində dini görüşlər
ən müxtəlif şəkildə özünü göstərir və bütün hallarda mənəvi dəyər konsepti rolunda çıxış edir.
Bu dəyər əski kökünün hansı ideoloji qaynaqlara bağlanmasından asılı olmayaraq, İslam
epoxasında Vahid Allah ideyasına transformasiya olunmuşdur.

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

Исламские поведенческие модели в пословицах

Резюме

Пословицы, в какой-то степени сохраняют древние верования и религии и
адаптируют их реальностям современности, трансформируя в новые религиозные
воззрения. Доисламские религиозные верования (христианство, иудаизм, тенгрианство)
в период исламизации смешиваются с этой религией и таким образом, идет процесс
синтеза в самом религиозном мировоззрении. Согласно Исламу многие древние
народные верования считаются суеверием. Но особенность народного творчества в том,
что она сохраняет в себе древние верования. Так как, эти верования во многих случаях
составляют основное содержание фольклорных образцов и превращаются в атрибут его
значения.

G. Sayılov

Islamic behavioral patterns in proverbs

Summary
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Proverbs, to some extent, preserve ancient beliefs and religions and adapt them to the
realities of the present, transforming them into new religious beliefs. Pre-Islamic religious
beliefs (Christianity, Judaism, Tengrianism) are mixed with this religion during the period of
Islamization and thus the process of synthesis is going on in the most religious worldview.
According to Islam, many ancient folk beliefs are considered superstition. But the peculiarity
of folk art is that it retains ancient beliefs. As in many cases these beliefs constitute the basic
content of folkloric patterns and are converted into an attribute of its meaning.

Redaksiyaya daxil olub: 16.02.2019
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Ключевие слова: стиль разговора, правила орфоэпии, репортёр, нормальный
разговор, разговор который нравится, раздражительность слушателя
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Burada biz aparıcı məharətindən, onun səsi, intonasiyası, materialı dinləyiciyə necə
ustalıqla çatdırılması barədə danışacağıq. Bunlar isə peşəkar radio aparıcısına aid olan
məsələlərdir.

Hər şeydən öncə səsdən başlayaq. İnsanın səsi onun haqqında çox şey deyir. Gözümüzü
yumub qarşımızdakı adamı dinləsək, onun şəxsiyyəti və xarakterini tanıdığımızı düşünərik.
Bu məsələni təhlil edib öz xeyri üçün bəhrələnmək radio aparıcısının vəzifəsidir.

 İstər təbii fəlakətlə bağlı bir xəbəri oxuyun, istərsə də musiqi verilişi təqdim edin,
dinləyici sizin oxuduğunuz məlumata necə münasibət bəslədiyini dərhal bildirəcək. Duyğulu,
emosional, gülərüzlü, ünsiyyətcil olmaq həmişə isti münasibətin təcəssümü sayılıb. Gözəl və
uğurlu təqdimatın əsas şərtlərindən biri də səriştə və təcrübənin olmasıdır. Səriştəlilik bütün
verilişlər üçün lazımdır. Xüsusən diceylər öz sahələrində kamil olmalıdırlar, əks halda onlar
heç kimi inandıra bilməzlər. Biz səriştə dedikdə bilik, bacarıq, təcrübə, etibar və həqiqətin
vəhdətini nəzərdə tuturuq; məsələn, mətnin oxunuşu və ya danışıq zamanı yer və ya şəxs
adlarının düzgün tələffüzü çox önəmlidir. Əgər aparıcı bu məsələdə yanlışlığa yol verirsə,
deməli, o hələ efir üçün bişməyib. Çalışmaq lazımdır ki, aşağıda göstərilənlərə əməl edilsin:

 mikrofon qarşısında səsinizin bütün incə çalarlarından, onun musiqililiyindən istifadə
etməyə çalışın. Necə deyərlər, “səsinizdən bir musiqi aləti kimi istifadə edin və onunla əsərlər
yaradın”. Təbii ki, burada daha çox obrazlılıq nəzərdə tutulur.

 danışıq səsinin diapazonundan istifadə etməyə çalışın. Monoton səslə normal sayıla bilər,
ancaq bu hal radio üçün münasib deyil. Ona görə də oxu tərzinin, səsin və intonasiyanın tez-
tez dəyişməsinə diqqət yetirin. Mükəmməl bir aparıcı olmaq üçün müsbət mənada eqoizmin
olması lazımdır;

 səsinizdəki çatışmazlıqları təcrübəli bir şəxs kimi dinləməyə çalışın. Səsim aydındırmı?
Sözləri tam, dürüst, aydın deyirəmmi? Tələffüz zamanı şəkilçilər yeyilmir ki? Danışarkən
səsimdə fısıltı, xırıltı olurmu? Daha təcrübəlilər sizi bu sahədə maarifləndirə bilərlər, amma
yenə də hər şey öz üzərinizdə işləməyinizdən asılıdır;

 səsinizi diktofona yazın, dinləyin. Xoşunuza gəlmədisə, bir də yazın, alınmadısa, yenə
təkrarlayın, səsinizi dəyişin, müxtəlif variantlar tapın. Diktofonu dinlədiyiniz zaman artıq
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səslər eşidəcəksiniz. Bu sizi narahat etməsin: ağızın yumşaq marçıltısı, nəfəsin yüngül alınıb
verilməsi, boğaz arıtlanması, pauza, müxtəlif iti və qırıq-qırıq səslər efirdə təbii sayılır.

 nəfəsinizi düzgün tənzimləyin. C.Cabbarlının və ya V.Şekspirin əsərlərini bir nəfəsə
oxumaq hər kəsin hünəri deyil. Buna görə də radioda mövcud olan qızıl qaydanı unutmayın:
“Mətni yazmazdan əvvəl ucadan oxu!” Yalnız belə etsəniz, nəfəsinizin gücünün və
diafraqmanızın bu işin öhdəsindən gəlib-gəlməyəcəyini müəyyən edə bilərsiniz.

Başqa bir məqam. Professor Q.Məhərrəmlinin yazdığı kimi səsiniz nə qədər gözəl olursa-
olsun, mənalı bir şey danışmırsınızsa, dinləyici bundan heç nə başa düşməyəcək. Aparıcının
əsas vəzifəsi oxuduğu materialın hansı məna daşıdığını bilməsidir. Qəribə də olsa, bəzi
aparıcılar bunun fərqinə varmır, mətnlə əvvəlcədən tanış olmur, yalnız mikrofon qarşısında
mətnə yüngülvari göz gəzdirirlər.

Veriliş mətninin öhdəsindən gələ bilmək üçün radio təcrübəsində istifadə olunan müəyyən
bir işarələmə sistemi var. Bəzən yeni aparıcılara bütün veriliş mətnləri çətin gəlir. Hətta
təcrübəli aparıcılar da burada çətinliklə üzləşə bilərlər. Tutaq ki, siz milyonlarla dinləyicisi
olan bir verilişi təqdim etməyə hazırlaşırsınız və birdən-birə beyniniz tormozlanır,
həyəcanlanır və sanki vahiməyə düşürsünüz. Veriliş mətnini işarələməyiniz sizi belə bir
vəziyyətdən xilas edə bilər. Hərənin özünə görə işarələmə sistemi var. Bir neçə məsləhət:

Altından xətt çəkmək. Bu, vurğuları göstərmək üçün istifadə olunan standart bir üsuldur.
Ancaq bunun da bəzi növləri var: məsələn, cümlələrin altından mənanı daha yaxşı
vurğulamaq üçün iki və ya üç dəfə xətt çəkilə bilər. Bu o demək deyil ki, səs iki və ya üç dəfə
yüksək tonla tələffüz edilməlidir. Vurğu nisbidir. Bəzi hallarda, məsələn, çətin bir ad, ünvan
və alışmadığımız sözlə rastlaşdıqda danışıq tempini bir qədər azaltmaq lazımdır. Belə sözləri
qırıq-qırıq xətlərlə işarələyin.

Apostroflar. Pauza da çox şey bildirir və onun nə qədər davam etməsi müddətini
aydınlaşdırmaq vacibdir. Qısa pauza (bir apostrof) nöqtəni, daha uzunu (iki apostrof)
paraqrafı (keçidi) bildirir.

Aşağı və yuxarı. Bəzi aparıcılar səsin qalxıb-düşməsini də işarələyirlər. Qalxan səs ucu
aşağıya doğru olan oxla göstərilir. Bu işarə bəzən məntiqi vurğunu da göstərə bilir; məsələn,
mətndə vurğulanacaq söz və ifadələrin altından xətt çəkmə və pauza işarələrinin əks olunduğu
nümunəyə diqqət yetirək: “Azərbaycanda 2006-cı ildə yeni pul vahidi dövriyyəyə buraxılıb.
Milli Bank manatın denominasiyasını həyata keçirib, yeni pullar birin 5 minə nisbəti ilə
buraxılıb. Lakin yeni pul kütləsinin dövriyyəyə buraxılması enerji daçıyıcılarının qiymətinin
artması ilə müşayiət olunub. Bu qiymət artımı özünü yalnız qeyri-ərzaq məhsullarında
göstərməyib. Qiymət artımı kənd təsərrüfatı məhsullarına, o cümlədən taxıla da sirayət edib ”

“Mətni necə, hansı sürətlə, hansı tərzdə oxumaq da çox önəmlidir. Bəzi aparıcılar sürətli
oxu ilə tələskənliyi qarışdırır. Sürət nisbi bir məfhumdur; məsələn, dəqiqədə 80 və ya 120 söz
oxumaq kimi. Yaddan çıxarmayın: hər dilin öz oxu və danışıq tempi var; məsələn, ingilis
dilinin oxu tərzini Azərbaycan dilinə tətbiq etmək olmaz. Düzdür, bəzən tələskənlik sürətin
bir növü kimi özünü gösətərə bilir, amma siz çalışın ki, mətni oxumağa bir qədər asta templə
başlayasınız. Bu, dinləyicinin sizin səsinizə öyrəşməsinə imkan yaradır. Dinləyici sizin
səsinizə alışan kimi, elə ilk cümlənin yarısından normal danışıq sürətinə keçə bilərsiniz. Eyni
şəkildə, aparıcı son sözlərində də oxucunun tempini bir qədər zəiflətməlidir”.

Sözləri yazıldığı kimi, həddindən artıq quru oxumaq olmaz. Vəziyyəti ələ ala bilməyən
aparıcılar bəzən cümlədə bir deyil, bir neçə sözü vurğulayırlar. Bu məsələdə əsas yanlışlıq
sözləri səhv vurğulamaqdır. Əslində, 2-3 sözdən başqa, digər cümlə üzvlərinin
vurğulanmasına ehtiyac duyulmur. Yalnız əsas məna daşıyan sözlər vurğulanmalıdır. Bunlar
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lazım olan anda istifadə edilə bilən söz qruplarıdır. İstəklərimizi dar macalda, tez bir zamanda
bildirmək üçün şablon ifadələr çox kara gəlir. Amma yeni deyilən, hələ alışmadığınız sözlər
məlumatın mənimsənilməsi prosesini zəiflədir. Bu hal xəbər mətnlərinin niyə əvvəlcədən
qısaldığını və daha çox şablon ifadələrə yer verildiyini izah edir. Ancaq hər bir şablon ifadə
məna baxımından vacib olan bir və ya iki söz olur.

Sizə olan inamı itirmək istəmirsinizsə, hər hansı coğrafi adı və ya şəxs adlarını düzgün
söyləyin, xüsusən vurğulara diqqət edin. Əks halda siz, barəsində danışdığınız yer və ya şəxs
haqqında bilgisi olmayan adam təsiri bağışlayacaqsınız. Yeganə bir qayda var: heç nəyi boş
şey saymayın, hər şeyə nəzarət edin.

İlk növbədə ədəbi tələffüz normalarına riayət edin. Düzdür, nitq mədəniyyəti və ədəbi
tələffüz mövzusuna aid yazılmış çox sayda kitab var. Əgər bu kitabları oxumaq imkanınız
yoxdursa, onda aşağıdakı ən ümumi qaydaları yadda saxlayın:

— sözləri ədəbi dilə uyğunlaşdırılmış şəkildə öz səs məxrəcinizdə və düzgün vurğu ilə
tələffüz edin; məsələn, Moskva kimi yox, Maskva kimi tələffüz olunmalıdır;

— sözün vurğusunu orijinalda tələffüz olunduğu kimi deyil, ədəbi dildə yayılmış ənənəvi
variantda deyin: Voşinqton yox, Vaşinqton;

— bir sözü necə tələffüz edəcəyinizi dəqiq bilmirsinizsə və bunu yoxlamaq üçün vaxtınız
olmayıbsa, bütün bunları eyni şəkildə vurğulayın;

— mətndə xüsusi adları necə tələffüz edəcəyinizi və vurğunu hara qoyacağınızı
əvvəlcədən düşünün.

“Belə bir eksperiment aparın: qəzetdən hər hansı bir məqalə seçin, onu ucadan oxuyun,
işarələyin və qeydlər edin. Bunu həmkarlarınız üçün oxuyun, qoy fikirlərini desinlər.
Təcrübəli həmkarlarınızın qeydlərini nəzərə alın və bu çalışmanı təxminən bir həftə ərzində
davam etdirin”.

Deməli, biz prinsipial olaraq aşağıdakı iki suala dəqiq cavab verməliyik: 1) reportyor
(jurnalist) radioda, mikrofon önündə necə danışmalıdır; 2) zəngin intonasiya çalarlarından
necə istifadə olunmalıdır?

Bu suallara cavab verməyə çalışaq.
Reportyor necə danışmalıdır:
 həyatda olduğu kimi: sadə və aydın;
 məntiqi və söz düzümü baxımından doğru;
 yayımda bəyənilən səslə;
 orfoepiya qaydalarını tam əməl etməklə;
 səs-söz vurğularını dəqiq söyləməklə;
 normal danışıq tempi ilə.
Bəs necə danışmamalıdır:
 dinləyicini qıcıqlandırıcı səslə;
 küçə danışığını yamsılamaqla;
 rəsmi-dəftərxana üslubunda;
 ləhcə-şivə -dialektlə;
 kəsik-kəsik, çox surətli və ya çox ləng.
Şübhəsiz ki, mikrofon qarşısında danışan, proqram aparan, dinləyici ilə ünsiyyətə girən,

onun qəlbini ələ almağa çalışan hər kəs bu incəliklərə diqqət yetirməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Peşəkar radio aparıcısına aid olan bəzi məsələlər – aparıcının səsi,

intonasiyası, materialı dinləyiciyə ustalıqla çatdırması həmişə aktualdır. Mövzu bu ideyayla
bağlı olduğu üçün aktualdır.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Diqqətimizdə olan mövzu bu günün tələbləri baxımından
araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Araşdırılan məsələyə aid nəticə, verilmiş
tövsiyələr, jurnalistlər və jurnalistikada təhsil alan tələbələr üçün nəzəri cəhətdən gərəkli ola
bilər. Eyni zamanda jurnalistlər, jurnalistika fakültəsində təhsil alan tələbələr üçün praktik
əhəmiyyətli vəsait kimi istifadə oluna bilər.
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А. Гаджыева

Звука и речи в эфире

Резюме

В тексте говорится о стиле звука и речи. Говорится о способностях ведущего, об
интонации его голоса и о том, как довести материал до слушателя. Все эти способности
относятся к профессиональным радиоведущим.

Эмоциональность, дружелюбность, коммуникативность - это всегда проявление
тёплого отношения.

Компетентность важна для всех передач. Компетентность означает сочетание
знаний, навыков, опыта, доверия и правды. Если ведущий ошибается в этих вопросах,
он ещё не готов для эфира. Так же перечислены особые правила для эффективности
ранее сказанного. Как должен говорить репортёр? А как не должен говорить? На эти
вопросы даются подробные ответы.

A. Hajieva

Voice and speech style in broadcast

Summary

In the article, it is mentioned about the ability of the announcer, his voice, intonation, and
how he conveys the writing to the listener. These are issues that belong to the professional
radio announcer.
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Being emotional, smiling, and talkative has always been a sign of sincere relationships.
Experience is required for all programs. When we say experience, we mean the unity of

knowledge, ability, reputation and truth. If the announcer makes a mistake in this matter, that
is, he is not yet ready for broadcasting. We also mention specific rules to ensure that all of this
is good. Each journalist must follow the rules of writing the text, and professionally write the
texts in the program. How should the correspondent talk in front of the microphone? How
should he not speak? These questions are answered in detail.

Redaksiyaya daxil olub: 03.01.2019
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ПЕДАГОЖИ ЕЛМЛЯР

Heydər Əliyev və milli mədəniyyətimiz

Zemfira Sultanova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

Musiqi və onun tədrisi metodikası
kafedrasının baş müəllimi

Rəyçilər: filol.ü.f., dos. A.X. Rmazanova,
ped.ü.f.d., dos. N.N. Abutidze

Açar sözlər: mədəniyyət, musiqi, inkişaf, incəsənət, müstəqil
Ключевые слова: культура, музыка, развитие, искусство, независимость
Key words: culture, music, incompatible, art, independent

XX əsrdə mədəniyyətimiz yeni bir inkişaf
mərhələsi keçibdir. Xüsusən, incəsənətimizin
böyük bir sahəsi olan musiqidə professional
musiqi yaranıbdır.

Heydər Əliyev

Mədəniyyət hər bir xalqın mənəvi dünyasının, milli mövcudluğunun əsas atributlarından
biridir. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra hər sahədə olduğu kimi,
mədəniyyət sahəsinə də böyük işlər görülmüşdür. Azərbaycan öz mədəniyyəti, incəsənəti,
milli-mənəvi dəyərləri ilə dünyada tanınmışdır.

Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin kökləri çox-çox qədim zamanlara gedib çıxır. XX
əsrdə isə xalqımızın mədəni həyatında yeni bir dövr başlanmışdır. Bu, ulu öndər Heydər
Əliyevin adı ilə bağlı olan bir dövrdür. Ulu öndər deyirdi ki, “xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə
tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən
böyüyü mədəniyyətdir”. Məhz ona görə də ulu öndər hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə
xalqın mədəniyyətinin inkişafını həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır.

Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, milli dövlətçilik dəyərlərinin əsasını sağlam düşüncəli
mədəniyyət təşkil edir. Sabahkı uğurlara yeganə təminat isə sağlam cəmiyyət quruculuğuna
diqqət artırmaq, köklü mənəvi dəyərləri yeni nəslə və bütün cəmiyyətə daha dərindən və
əzmlə aşılamaqdır.

Bizim nəsil xoşbəxtdir ki, Heydər Əliyevlə bir epoxada yaşamaq bizə nəsib oldu və ulu
öndərin mədəniyyətimizə, incəsənətimizə göstərdiyi böyük qayğının şahidi olduq.

Mədəniyyətimizin elə bir sahəsi yoxdur ki, Heydər Əliyev qayğısından bəhrələnməsin.
Musiqimiz də, teatrımız da, kino sənətimiz də, heykəltaraşlıq vərəssamlığımız da, xalça
sənətimiz də bugünkü inkişafında ulu öndərin çox dəyərli ideyalarından bəhrələnib (1).

Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında yeni bir dövrün əsasını qoydu.
Mədəniyyətimiz, milli-mənəvi dəyərlərimiz beynəlxalq aləmdə tanındı.

Heydər Əliyev özü də incəsənət meyilli şəxsiyyət idi. Elə gəncliyində də incəsənətə
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gəlmək, memar olmaq istəyirdi. Amma zaman ulu öndəri siyasət memarına çevirdi. Çünki bu
xalqın belə bir siyasət xadiminə çox böyük ehtiyacı var idi.

Hələ sovetlər dönəmində Heydər Əliyev Azərbaycanda mədəniyyətin maddi-texniki
bazasının möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Nə qədər kinoteatrlar, teatr binaları,
muzeylər inşa olundu. Mədəniyyətimizin kadr potensialı gücləndirildi. SSRİ-nin ən nüfuzlu
incəsənət yönlü ali məktəblərində Azərbaycan gəncləri təhsil alıb Bakıya dönürdülər. Sankt-
Peterburqun, Moskvanın teatr, rəssamlıq, musiqi üzrə ali təhsil ocaqlarını bitirmiş gənclər bu
gün Azərbaycan mədəniyyətinin aparıcı sənətkarlarıdır. Heydər Əliyev bu kadrların
hazırlanmasında ona görə maraqlı idi ki, gələcək müstəqil Azərbaycanımız üçün onlar gərəkli
olacaqdılar. Necə ki, oldular da.

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra bir müddət mədəniyyətimiz böyük çətinliklər
qarşısında qalsa da, Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən qayıdışı sanki Azərbaycan
mədəniyyətinin də tərəqqisinə yeni təkan verdi. Sosial problemlər ucbatından xarici ölkələrə
üz tutan sənət adamları Vətənə döndülər, onlara xüsusi qayğı göstərilməyə başlandı.
Bağlanmış teatrlar, kitabxanalar, muzeylər öz qapılarını yenidən tamaşaçıların üzünə açdı.
Azərbaycanda bir çox tamaşa müəssisələri təmir olundu, Filarmoniya təmirdən sonra yenidən
istifadəyə verildi.

Musiqi sənətimizin inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşan ulu öndərin sərəncamı ilə 24
bəstəkar və musiqişünasa Prezident təqaüdü verildi. Onların bir çoxu “Şöhrət” ordeninə layiq
görüldülər. Arif Məlikov, Müslüm Maqomayev, Zeynəb Xanlarova,

Habil Əliyev, Arif Babayev kimi musiqi xadimləri “İstiqlal” ordeni ilə təltif olundular.
Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğini həmişə diqqət mərkəzində saxlayan ulu öndərin

hakimiyyəti illərində çox səmərəli tədbirlər reallaşdırılıb. Ümummilli lider Azərbaycanın sivil
dünya ilə inteqrasiyasına, xalqların iqtisadi-siyasi, humanitar yaxınlaşmasına dövlətçiliyi
möhkəmləndirən, xalqı inkişaf etdirən ən vacib vasitələrdən biri kimi baxırdı. Və bu zaman
dünya ilə dil tapmağın ən sınanmış və optimal yollarından biri olaraq, mədəni dəyərlərin
qarşılıqlı dərkini və təbliğini əsas götürürdü. Bumənada xarici ölkələrdə keçirilən Azərbaycan
mədəniyyət və incəsənət günləri, eyni zamanda Azərbaycanda keçirilən belə tədbirlər
mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına çox gözəl yol açırdıq

Ulu öndərin fəaliyyəti incəsənətimizin bu gün ən dəyərli mövzusudur. Deyə bilərəm ki,
onun haqqında çəkilən filmlər, yaradılan musiqi əsərləri və ədəbi əsərlər xalqımızın milli-
mənəvi sərvətidir və gələcək nəsillər onlardan çox şeylər öyrənəcəklər. “Əsl məhəbbət
haqqında” (rejissor V.Mustafayev) filmi ulu öndərin yüksək insani keyfiyyəti haqqında
həqiqətləri tamaşaçılara çatdırır.

Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinin reallaşması işində bu gün ulu öndərin adını
şərəflə daşıyan Fondun böyük xidmətləri vardır. Milli-mənəvi dəyərlərimizə qayğı, onların
qorunması və təbliğində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-
nun xoşməramlı səfiri, vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri əvəzsizdir.
Fondun muğam sənətimizininkişafına, Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanınmasına,
milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə həsr etdiyi davamlı tədbirlər olduqca əhəmiyyətlidir.
İndiBakıda Muğam Mərkəzi fəaliyyət göstərir, Xalça Muzeyi inşa olunur, yeni sərgisalonları
yaradılır. Bunlar Heydər Əliyev ideyalarında güc alan dövlət başçımızınhəyata keçirdiyi
mədəniyyət siyasətinin real nəticələridir.

Mədəni irsimizin qorunub saxlanmasında, inkişaf etdirilməsində, onun geniş təbliğində,
dünya miqyasında şöhrət tapmasında böyük şəxsiyyət Heydər Əlirza oğlu Əliyevin əvəzsiz
xidmətləri var. Ədəbiyyat, teatr, kino, musiqi, rəssamlıq vəbir çox başqa sahələrdəki inkişaf
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və tərəqqi ilk əvvəl Azərbaycan dövlətinin, onun rəhbəri Heydər Əliyevin diqqət və
qayğısının nəticəsində mümkün olmuşdur.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizə göstərdiyi qayğı müstəqil
Azərbaycanın mənəvi həyatında əsaslı yüksəlişə səbəb olmuşdur.

Tarixi və mədəni hadisələrin məsafə uzaqlığında Azərbaycanın taleyində H.Əliyevin
xidmətləri daha parlaq, daha aydın görünməkdədir. “Heydər Əliyev Azərbaycanı
azərbaycanlılara qaytardı” fikrinin bir şaxəsi də məhz mədəniyyətlə bağlıdır. Həyat təsdiqlədi
ki, Azərbaycan mədəniyyətinin Heydər Əliyev qədər əsl himayədarı, böyük qayğıkeşi
olmayıb. Ötən əsrin sonlarında cəmiyyətdə baş verən aşınmalar yaddaşlardan silinməyib.
Dağılan təkcə iqtisadiyyat deyildi. Mənəvi potensialımız da sıradan çıxmışdı. Məhz Heydər
Əliyevin zəkasının işığında sahmanı pozulmuş həyatımızın bütün sahələrində oldüğu kimi,
mədəniyyətimizdə də nizamlanma aparıldı. Heydər Əliyev mədəniyyətə sadəcə qayğı
göstərməklə kifayətlənmirdi. İstənilən musiqi əsəri, incəsənət xadiminin yaradıcılığı haqqında
elə dəqiq fikirlər söyləyirdi, təhlillər edirdi ki, sənətşünaslar həsəd aparırdılar. Heydər Əliyev
hər bir sənət sahibi ilə məhz o sənətin mahir bilicisi kimi söhbət edirdi.

Heydər Əliyevin xidmətləri nəticəsində Azərbaycan mədəniyyəti, sözün həqiqi mənasında,
yüksəliş dövrü keçdi. Azərbaycan incəsənətinin inkişafına nail olmaq üçün Heydər Əliyev
görkəmli bəstəkarların, rəssamların, kino və teatr xadimlərinin yubileylərinin dövlət
səviyyəsində keçirilməsinə böyük əhəmiyyət verirdi. Ümummilli liderimizin sözləridir:
“Görkəmli şəxsiyyətlər xalqımızın zəkasını, elmini, mədəniyyətini, mənəviyyatını, dünyaya
nümayiş etdirirlər”.

Heydər Əliyev mədəniyyətin ictimai həyatda rolunu, mahiyyətini həmişə dəyərləndirir,
mədəniyyət xadimlərini, musiqiçiləri yeni yaradıcılıq axtarışlarına ruhlandırmaq üçün onların
əməyini yüksək qiymətləndirirdi.

Heydər Əliyevin unudulmaz xidmətlərindən biri də budur ki, müdrik insan müasir
musiqinin yeni janrlarının yaradılması ilə bərabər, milli musiqimizin də unudulmamasma
çalışırdı. Xüsusilə də Üzeyir Hacıbəyovun, MüslümMaqomayevin əsərlərinin gənc nəsil
tərəfindən öyrənilməsinə, tamaşaya qoyulmasına çox diqqət göstərirdi. Ümummilli liderin
Üzeyir Hacıbəyov sənətinin ictimai əhəmiyyətini açıqlayan müdrik fikirlərindən: “Əgər
nəzərə alsaq ki, əsrimizin əvvəllərində xalqımızın əksəriyyəti savadsız idi, kitab oxuya
bilmirdi və kitablar da az idi, kino, televiziya və başqa vasitələr yox idi, təsəvvür edin,
Ü.Hacıbəyov öz operası vasitəsilə M.Füzulinin sözlərini “Arşım mal alan”, “O olmasın bu
olsun” və başqa operettaları vasitəsilə istədiyi fikirləri insanlara çatdırmaqla xalqımızın
mənəvi və mədəni inkişafında nə qədər böyük xidmətlər göstəribdir ” (2, 24).

Bu gün Azərbaycanda onlarla sənət adamının-yazıçıların, şairlərin, musiqiçilərin,
rəssamların, memarların ev muzeyləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda ev muzeylərinin
yaradılmasının təşəbbüskarı da məhz Heydər Əliyevdir.

Ümummilli liderin həmişə söylədiyi — “yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə
inkişaf edəcək” — fikri hamının dilinin əzbəri və əməli fəaliyyətinin əsas xətti olmuşdur.

Musiqi ayrı-ayrı xalqlara məxsus olsa da insanları birləşdirən ən yaxşı vasitədir. Bu
səbəbdən də müxtəlif xalqlar arasında mədəni körpülər salmaq çox vacibdir.

Ümumilli liderimiz öz çıxışlarının birində demişdir: “Mahnı, musiqi qədər, incəsənət,
mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin, mədəniyyətin, xüsusən də,
mahnının, musiqinin oynadığı rolu heç bir vasitə oynaya bilməz.”

Heydər Əliyevin bir amalı vardı: “Qazanılan gəlir birinci növbədə mədəniyyətə sərf
olunmalıdır. Çünki mədəniyyət hər şeydən üstündür” (2, 34)
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Beləliklə, unudulmaz Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinə göstərdiyi qayğı və
diqqət heç vaxt yaddan çıxan deyil. Belə bir fikir var ki, millət şəxsiyyətini yetişdirir,
şəxsiyyət də öz millətini dünyaya tanıdır. Müasir Azərbaycanın memarı olan Heydər Əliyev
ümummilli lider və millət qəhrəmanı kimi tarixin şərəflitaxtına ucalıb. Ulu öndərin milli
mədəniyyətə, mənəviyyata göstərdiyi münasibət və mövqe hər birimiz üçün böyük məktəbdir.

Məqalənin aktuallığı. XX əsr Azərbaycan milli mədəniyyətinin inkişafı istisnasız olaraq
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xidmətlərinin nəticəsidir. Onun hələ ötən əsrin ikinci
yarısından mədəni irsimizə — ədəbiyyata, musiqiyə, teatra və digər sahələrə göstərdiyi
qayğının nəticəsində Azərbaycan mədəniyyəti özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoymuşdur. Bu baxımdan Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyi
dəyərin, göstərdiyi qayğının tədqiqinə həsr olunmuş məqalələr xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin milli mədəniyyətimizə göstərdiyi
qayğı çoxlu sayda tədqiqatlarda əks olunsa da, bu məqalədə Heydər Əliyev və milli
mədəniyyətimiz probleminin qaranlıq məsələlərinə aydınlıq gətirilməsinə çalışılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində dərs
deyən müəllimlər həm nəzəri, həm də praktik baxımdan faydalana bilər.
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З. Султанова

Гейдар Алиев и национальная культура
Резюме

Основатель современного Азербайджана Г.Алиев предвидел, что культура будет
являться основой государственного национального искусства.

Мы счастливы, что жили в эпоху Г.Алиева и оказались свидетелями его заслуг в
развитии культуры и искусства Азербайджана. Культура является одним из основных
атрибутов достояния народа. Азербайджан своей культурой, искусством известен во
всем мире. В статье все эти вопросы были проанализированы.

Z. Sultanova
Heydar Aliyev and national culture

Summary

Great leader knew well that the healthy minded culture forms the foundation of national
values. Our generation is happy to live together in the same epoch with Qeydar Aliyev and we
have witnessed his great care to our culture and art. Culture every your people morally the
world, national of existence is key attributes. Azerbaijan self culture, art, national morally
values is within the world. In article all these questions were analyzed.
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Son illər dəyərlər anlamı içərisində pedaqoji dəyərlər anlamına da tez-tez rast gəlinir.
Lakin çox vaxt tələbələr bu dəyərlərin nədən ibarət olduğunu və konkret olaraq onların
pedaqoji proses üçün nə kimi əhəmiyyəti olduğunu aydınlaşdırmaqda çətinlik çəkirlər.
Düzdür, bu haqda Azərbaycan dilində olan bəzi ədəbiyyatlarda ilkin anlayışlar verilmişdir (3,
63-71). Lakin respublikamızda bu sahədə davamlı tədqiqatlar aparılmadığından onun bəzi
məqamlarının izahında çətinliklər yenə də qalmaqdadır. Buna görə də ona bir qədər aydınlıq
gətirilməsi maraqlı olar.

Pedaqogika elmi və praktik pedaqoji fəaliyyət üçün pedaqoji dəyərlər anlayışı, onun
mahiyyətinin, funksiyasının və məzmununun nələrdən ibarət olmasının düzgün dərk olunması
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Fəaliyyət prosesində müəyyən normaların gözlənilməsi, onlara
dəyər kimi qiymət verilməsi və onların qorunması təkcə şagirdlərin deyil, bütövlükdə
cəmiyyətin nəzərində müəllimin və məktəbin nüfuzunun yüksəlməsinə mühüm təsir göstərir.
Bu baxımdan pedaqoji dəyərlər ilk növbədə pedaqoji fəaliyyətin nizama salınması, onun
maraqlı, məzmunlu və inkişafetdirici xarakter daşımasında özünü göstərir.

Dəyər – ayrı-ayrı insanların, qrupların və cəmiyyətin tələbatlarını, maraq və məqsədlərini
ödəyən mənəvi və maddi əşya, hadisə və proseslərdən ibarətdir. Lakin mənəvi və ya maddi
fakt və hadisə, proses və ya konkret əşya o zaman dəyər ola bilir ki, onlar ayrıca götürülmüş
bir fərdin, yaxud insanların, bir qədər geniş şəkildə götürsək müəyyən qrupların, daha qlobal
xarakterdə isə bütöv bir cəmiyyətin tələbatını, marağını və məqsədlərini ödəyə bilsin. Belə
olduqda tələbata, marağa və məqsədlərə cavab verən bütün mənəvi və maddi şeylər dəyər ola
bilir.

Dəyərlər dəyişməz və dönməz deyildir. Onlar özünün bir sıra spesifik xüsusiyyətləri və
istiqaməti ilə tarixi dövrlərdən və şəraitdən asılı olaraq dəyişilə bilir. Belə ki, cəmiyyətin
həyatının müxtəlif dövrlərində yaranan, formalaşan dəyərlərin bir qismi müxtəlif tarixi
dövrlərdən digərinə də keçərək öz mahiyyətini saxlaya bildiyi halda, bəziləri yalnız müəyyən
tarixi dövrlər üçün səciyyəvi olur. Məsələn, XII–XIV əsr Azərbaycanın intibah dövrü ədəbi-
bədii mədəniyyəti, humanistlik ideyaları, həmçinin XIX əsr maarifçilik dövrünün humanist və
demokratik ideyaları uzun bir dövr keçməsinə baxmayaraq indi də öz əhəmiyyətini
saxlamışdır. Lakin həmin dövr üçün dəyər sayılan bir sıra hadisələr və ideyalar öz tarixi
missiyasını yerinə yetirdiyindən bu gün dəyər kimi qəbuledilməzdir. Bu da onu göstərir ki,
dəyərlər müxtəlif tarixi dövrlərin məhsulu kimi meydana gəlir və yenə də gəlməkdədir.

mailto:museyibilyas@gmail.com
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Onların bir qismi zamanları aşaraq yaşayır, bir qismi isə müəyyən vaxt üçün özünü göstərə
bilir və müəyyən vaxtdan sonra dəyər funksiyasını itirir.

Dəyərlər çoxdur və çoxamillidir, maddisi də var, mənəvisi də. Bunlar da milli və
ümumbəşəri olmaqla iki yerə ayrılır. Müasir dünyada ayrı-ayrı millətlərə məxsus müxtəlif
dəyərlər sistemi mövcuddur. Milli dəyərlər ayrı-ayrı millətlər, xalqlar tərəfindən yaradılan və
qorunub saxlanan dəyərlərdir ki, bunlar da həmin millətin və xalqın mənəviyyatının, milli
mentalitetinin ölçüsü kimi özünü göstərir. Məsələn, Azərbaycan xalqına məxsus olan milli
dəyərlər sırasında doğma torpağa bağlılıq, valideynlərə və böyüklərə hörmət, qonaqpərvərlik,
xeyirxahlıq, xalq musiqisi, muğamlarımız, abidələrimiz, xalçalarımız, milli bayramlarımız,
adət-ənənələrimiz və s. kimi mənəvi və maddi dəyərlər bir xalq, bir millət kimi bizi
xarakterizə edir. Lakin dəyərlərimiz yalnız milli dəyərlərlə məhdudlaşmır. Xalqımızın
mənəviyyatında, sosial həyatında, məişətində çoxlu sayda ümumbəşəri dəyərlər də vardır ki,
bunlar bizim xalqımız üçün də xarakterikdir. Onun hansı dövrdə, hansı xalq, hansı millət
tərəfindən yaradıldığı bilinməsə də sanki bizim milli dəyərlərimiz kimi sevilir, qorunur.
Məsələn, ailə, uşaqlar, Vətən, torpaq, azadlıq, təhsil, əmək, din, dostluq, vətənpərvərlik,
qonaqpərvərlik, böyük-kiçik münasibətləri və s. dəyərlər sistemini bu baxımdan xarakterik
hesab etmək olar.

Ümumbəşəri dəyərlərdən fərqli olaraq milli dəyərlər özünün mühafizəkar xarakteri ilə
seçilir. Belə olmasına baxmayaraq, onların bəşəri dəyərlərin formalaşmasında əsaslı rolu
vardır. Başqa sözlə, bəşəri dəyərlər bütöv bəşəriyyət tərəfindən deyil, ayrı-ayrı xalqlar,
millətlər tərəfindən yaradılaraq bir xalqdan digərinə ötürülmüş və özünün mahiyyətinə görə
bir çox xalqlar tərəfindən mənimsənilərək ümumbəşəri səviyyədə qəbul edilən dəyərlərdir.
Deməli, bəşəri dəyərlər — bir çox millətlər və xalqlar tərəfindən qəbul edilən, qorunub
saxlanan və yüksək mənəvi normalar kimi qəbul edilən dəyərlərdir. Bu dəyərlərə nümunə
kimi humanizm, ailə, uşaqlar, vətənpərvərlik, təhsil, insanların hüquq və azadlıqlarını və s.
göstərmək olar. Yəqin ki, bunları heç bir millət, hətta xalqımızın bir çox mənəvi və maddi
dəyərlərini oğurlayaraq “özününküləşdirmək” istəyən, çox vaxt isə utanmadan — “mənimdir”
deyən mənfur erməni qonşularımız da “mənimdir” — deyərək özününküləşdirmək meylində
olmazlar.

Hər bir şəxsin mədəniyyətinin əsasında onun milli və ümumbəşəri dəyərlərə olan
münasibəti durur. Bu münasibətlərin necəliyi isə onun mədəniyyətinin göstəricisi kimi çıxış
edir.

İnsanların fakt və hadisələrə münasibətləri onlara yanaşma tərzindən asılı olaraq çox
zaman fərqli xarakterdə olur. Müxtəlif fakt, hadisə və predimetlər ayrı – ayrı şəxslər
tərəfindən müxtəlif meyarlarla qiymətləndirildiyindən dəyərlərə münasibətlər də bəzən
subyektiv olaraq bu və ya başqa şəkildə olur. Bir fərd və ya qrup, yaxud cəmiyyət üçün dəyər
hesab edilən şey, başqa bir fərd, qrup və ya cəmiyyət üçün dəyər sayılmaya bilir. Elə buna
görə də dəyər məsələsinə filosoflar, psixoloqlar, sosioloqlar, kulturoloqlar, pedaqoqlar elmin
müvafiq sahələri baxımından müxtəlif aspektdən yanaşmışlar.

Mahiyyət etibarilə bütün predmetlər, sosial münasibətlər və təbii hadisələr müxtəlif
meyarlar əsasında qiymətləndirilərək dəyər obyektləri kimi çıxış edə bilir. Burda hansı
meyarlardan istifadə edilməsi, ona baxış bucağının necə olması mühüm rol oynayır.

Bu baxımdan dəyər hesab edilən predmetlər, sosial münasibətlər və hadisələr maddi və
mənəvi olmaqla ayrı-ayrı fərdlərin, xalqların və bəşəriyyətin mənəviyyatının ölçüləri kimi
özünü göstərir və bir dəyərlər sistemini yaradır. Dəyərlərin bu sistemi insanlar arasında sosial
tənzimlənmənin daha yüksək keyfiyyəti səviyyəsində çıxış edir. Bu sistemdə bütövlükdə
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cəmiyyətin və sosial qrupun qəbul etdiyi meyarlar özünü göstərir. Bu meyarların insanlar
tərəfindən yüksək səviyyədə mənimsənilməsi şəxsiyyətin formalaşmasının və cəmiyyətdə
normativ qayda-qanunun qorunub saxlanılmasının zəruri əsasını təşkil edir. Buna görə də bu
meyarların hələ kiçik yaşlardan uşaqlara mənimsədilməsində valideynlərin, müəllimlərin və
bütün cəmiyyətin üzərinə ciddi vəzifələr düşür. Pedaqoji dəyərlərin gözlənilməsi bu
vəzifələrin yerinə yetirilməsində önəmli rol oynayır.

Pedaqoji dəyərlərin (aksiologiyanın) mahiyyəti pedaqoji fəaliyyət, onun sosial rolu və
şəxsiyyətin yaradıcı imkanları ilə müəyyən olunur. Buna görə də “pedaqoji dəyərlər pedaqoji
fəaliyyəti nizama salan norma və tələblər” (3, 66) kimi pedaqoji prosesdə mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.

Pedaqoji fəaliyyətin aksioloji xarakteristikası onun humanist mahiyyətini açır. Pedaqoji
dəyərlər müəllimin nəinki tələbatlarını ödəməyə imkan verir, həm də onun sosial və peşə
fəallığını humanist məqsədli etmək meyli kimi özünü göstərir.

Pedaqoji dəyərlərin təsir sferası özünü iki istiqamətdə göstərə bilir: 1) müəllim peşəsi və
pedaqoji peşəkarlıqla bilavasitə bağlı olan peşəkarlıq dəyərləri; 2) müəllimin peşəkar
fəaliyyətinin daxili mexanizmini tənzimləyən, fənnə, pedaqoji prosesin idarə olunmasına,
onun məzmun və mahiyyətinin dərinləşdirilməsinə və humanist mahiyyət daşımasına gətirib
çıxaran pedaqoji dəyərlər. Belə dəyərlər təlim-tərbiyə prosesində müəllim-şagird
münasibətlərinin xarakterini dəyişir, onu pedaqoji təsir alətinə və vasitəsinə çevirir.

Pedaqoji dəyərlər pedaqoji prosesdə innovasiyalardır. Elə innovasiyalar ki, onlar şagirdləri
pedaqoji prosesin fəal iştirakçısına çevirir, şagirdlər bilavasitə bu prosesin daxilində olur və
45 dəqiqə ərzində onunla yaşayırlar. Buna görə də pedaqoji dəyərlər yalnız təlim, tərbiyə
təhsil və bu prosesdə qazanılan bilik, bacarıq və vərdişlərlə məhdudlaşmır. Həm də bunların
mənimsənilməsi zamanı şagirdlərin bu prosesin daxilində olması, özlərini rahat hiss etmələri,
dərsdən böyük zövq almaları və öyrənmək həvəsinin artmasından ibarətdir.

Pedaqoji dəyərlər digər mənəvi dəyərlər kimi həyatda öz-özünə yaranmır. Onlar
cəmiyyətdəki siyasi, iqtisadi münasibətlərdən asılı olaraq yaranır və bütövlükdə
pedaqogikanın, həmçinin təhsil təcrübəsinin inkişafına müsbət təsir edir. lakin bu asılılıq
mexaniki olaraq baş vermir. Müəllim öz dünyagörüşündən, biliyindən, pedaqoji ustalığından,
səriştə və bacarığından istifadə edərək pedaqoji mədəniyyətin inkişafı və onun formalaşması
üsullarını, pedaqoji prosesdə mövcud olan və qarşıya çıxan ziddiyyətləri həll edir.

Pedaqoji dəyərlərin geniş dairəsi onların təsnifatını tələb edir. Bu dairə ümumi pedaqoji
biliklər sistemində onların mahiyyət və statusunu təsəvvür etməyə imkan verir. Lakin
pedaqoji dəyərlərin təsnifatı pedaqogikada hələ də tam işlənib hazırlanmamışdır və bunu təbii
hesab etmək olar. Pedaqoji proses daim inkişafda və dəyişmədə olduğundan bunlar da dəyişir
və inkişaf edir. Buna görə də pedaqogikada bir sıra yeni problemlər kimi pedaqoji dəyərlər
probleminə də birmənalı yanaşmalar yoxdur. Bu sahədə tədqiqat aparan bir çox alimlər,
məsələn, V.A.Slastenin, Q.İ.Çijakova, E.N.Şiyanov, İ.F.İsayev və b. onun təsnifatına müxtəlif
aspektdən yanaşmaqla bir neçə təsnifat irəli sürmüşlər. Hətta pedaqogikadan dərslik və dərs
vəsaitlərində pedaqoji dəyərlərin bir neçə təsnifatına rast gəlinir.

Görkəmli pedaqoq V.A.Slastenin onun aşağıdakılardan ibarət olduğunu qeyd edir:
— sosial və peşəkar həyatda şəxsiyyətinin özünün rolunun özünütəsdiqlə

əlaqələndirilməsi dəyərləri (müəllim əməyinin sosial əhəmiyyəti, pedaqoji fəaliyyətin
nüfuzluluğu, müəllim peşəsinin özünün yaxın ətrafı tərəfindən qəbul edilməsi);

— ünsiyyətdə tələbatları ödəyən və onun dairəsini genişləndirən dəyərlər (uşaqlarla
ünsiyyət, uşaqlara sevgi və onlara bağlılıq, mənəvi dəyərlərin mübadiləsi və s.);
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— yaradıcı, fərdin özünüinkişafına meyllənən dəyərlər (məsələn, peşəkar-yaradıcı
bacarıqların inkişaf imkanları, dünya mədəniyyətinə qovuşma, sevimli əyləncə ilə məşğul
olma və s.);

— özünütəsdiqi həyata keçirməyə imkan verən dəyərlər (məsələn, yaradıcılıq, müəllim
əməyinin variativliyi, pedaqoji peşənin romantikliyi, sosial davranış, qüsurlu uşaqlara kömək
və s.);

— praqmatik tələbatı ödəyən dəyərlər (qarantlaşdırılmış dövlət xidməti əldə etmək,
əməyin ödənilməsi və məzuniyyətin uzunmüddətliliyi, xidməti vəzifələr və s.) (4, 74).

Pedaqoji dəyərlər sahəsində maraqlı tədqiqatları olan professor E.N.Şiyanov pedaqoj
dəyərlərin təsnifatının əsasında şəxsiyyətin tələbatlarını və onların müəllim peşəsinə
müvafiqliyini qoyaraq pedaqoji dəyərləri aşağıdakı dörd qrupda təsnif edir:

1) yaxın sosial dairədə, cəmiyyətdə şəxsiyyətin təsdiqi ilə əlaqədar dəyərlər;
2) ünsiyyətdə tələbatların ödənilməsilə əlaqəli dəyərlər;
3) özünütəkmilləşdirmə ilə əlaqəli dəyərlər;
4) utilitar - praqmatiklik və özündənrazılıqla əlaqəli dəyərlər (5).
E.N.Şiyanov eyni zamanda şagird, uşaq, şəxsiyyətin unikallığı və fərdiliyi, şagirdin

inkişafı, şagirdlərin özünüreallaşdırması və s. kimi dəyərləri bu qruplarda təsnif edərək
pedaqoji dəyərlərin konkret olaraq nələrdən ibarət olduğunu göstərir.

Pedaqoji ədəbiyyatlarda digər təsnifatlara da rast gəlinir. Məsələn, 1) pedaqoji fəaliyyətin
humanist dəyərləri; 2) peşə-əxlaqi dəyərlər; 3) yaradıcı özünüreallaşdırma dəyərləri; 4)
intellektual dəyərlər; 5) sosial dəyərlər; 6) estetik dəyərlər və s. kimi qruplarda da
sistemləşdirilən dəyərlər az deyildir.

Professorlar Ə.Paşayev və F.Rüstəmov tərəfindən yazılan “Pedaqogika” dərsliyində
pedaqoji dəyərlər: 1) müxtəlif sosial sistemlərdə fəaliyyət göstərən dəyərin xarakterini və
məzmununu əks etdirən sosial-pedaqoji dəyərlər, 2) müəyyən təhsil təsisatları çərçivəsində
pedaqoji fəaliyyəti nizama salan və istiqamətləndirən ideyalar, konsepsiyalar, normalar olan
qrupun pedaqoji dəyərləri və 3) müəllim şəxsiyyətinin məqsədi, motivləri, ideyaları, durumu
və dünyagörüşünün digər xüsusiyyətlərini əks etdirən şəxsiyyətin pedaqoji dəyərləri kimi
təsnif edilir (3, 68).

Professor İ.N.İsayev isə problemə digər bir aspektdən yanaşır və müəllimin peşəkarlıq
dəyərlərinin aşağıdakılardan ibarət olduğunu göstərir:

1) müəllimin pedaqoji – peşə fəaliyyətinin mahiyyətini və məqsədini açan dəyər - məqsəd;
2) müəllimin pedaqoji – peşə fəaliyyətinin tətbiqinin yol və vasitələrinin mahiyyətini açan

dəyər-vasitə;
3) tam pedaqoji fəaliyyətinin funksiyalarının əsas mexanizmi kimi münasibətlərin

mahiyyətini açan dəyər-münasibət;
4) pedaqoji fəaliyyətin həyata keçirilməsi prosesində psixoloji-pedaqoji biliklərin

mahiyyət və məzmununu açan dəyər-biliklər;
5) pedaqoji peşə fəaliyyətinin subyekti kimi müəllim şəxsiyyətinin: bir-biri ilə qarşılıqlı

əlaqədə olan müxtəlif fərdi, şəxsi, kommunikativ, peşəkarlıq keyfiyyətləri, xüsusi
qabiliyyətlərdə aşkarlanan: yaradıcılıq qabiliyyəti, öz fəaliyyətini layihələşdirmək və onun
nəticələrini görə bilmək və s. açan dəyər-keyfiyyət (4, 77-78).

Qeyd edək ki, bu təsnifat əksər müəlliflər tərəfindən qəbul edilir və tədqiqatlarda daha çox
ona istinad edilir.

Pedaqoji dəyərlər müəllimin fəaliyyət yönümünü, davranışını və bütövlükdə pedaqoji
fəaliyyətin humanist mahiyyətini əks etdirir. Eyni zamanda pedaqoji dəyərlər peşəkar
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fəaliyyətin məzmununu və müəllim şəxsiyyətinin özünüreallaşdırma səviyyəsini cəmiyyətin
tələbatına uyğunlaşdırmağa səbəb olur.

Pedaqoji dəyərlər tələbatlarla sıx əlaqədardır. Sosial həyat şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar
olaraq cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatları da dəyişir, inkişaf edir. Bunlar pedaqoji dəyərlərə
də öz təsirini göstərir, pedaqoji dəyərlər də dəyişir və inkişaf edir. Məsələn, hafizəyə
əsaslanan təlimdən təfəkkürə əsaslanan təlimə, indi isə təfəkkürə əsaslanan təlimdən
təxəyyülə əsaslanan təlimə keçidin olması ilə bağlı mühüm dəyişikliklərin olması pedaqoji
dəyərlərə münasibətdə də müəyyən yeniliklərin olmasına öz təsirini göstərməkdədir.

Müasir təhsilimizdə bir sıra mütərəqqi meyllərin özünü göstərməsi, müasir
metodikalardan və texnologiyalardan bəhrələnmə, müəllimlərin yaradıcılığa meyl etməsi və s.
kimi məsələlər təlimin qeyri-ənənəvi forma və metodlarından istifadə edilməsinə səbəb
olmuşdur. Bunlar da özlüyündə yeni pedaqoji dəyərlərin meydana gəlməsinə və vaxtilə
mühüm dəyər sayılan bəzi keyfiyyətlərin qismən aradan çıxmasına səbəb olmuşdur.

Pedaqoji dəyərlər müəllim şəxsiyyətinin inkişaf göstəricilərini özündə əks etdirir. Onlar
müəllimin həm bir şəxsiyyət, həm də tərbiyəçi-pedaqoq kimi inkişafına mühüm təsir göstərir.
Müəllim əməyinin nüfuzluluğu, pedaqoji peşənin sosial mahiyyəti, müəllimin dövlət
qarşısında məsuliyyəti, bir müəllim kimi özünütəsdiq imkanı, uşaqlara sevgi və hörmətlə
bağlı dəyərləri buna misal göstərmək olar. Bu tipli dəyərlər həm müəllim, həm də şagird
şəxsiyyətinin inkişafı üçün əsas rolunu oynayır. Bunlar dəyər - məqsəd kimi xarakterizə edilir.
Pedaqoji məqsədlərdə müəllim fəaliyyətinin əsas mahiyyəti əks olunduğundan dəyər - məqsəd
pedaqoji dəyərlər sistemində aparıcı rol oynayır.

Pedaqoji fəaliyyətin məqsədlərini həyata keçirən müəllim öz peşəkarlıq strategiyasını elə
qurur ki, onun məzmunu özünün və təhsilalanların inkişafını təmin edir. Deməli, dəyər-
məqsəd dövlətin təhsil siyasətini və pedaqogika elminin özünün inkişaf səviyyəsini əks etdirir.
Onlar pedaqoji fəaliyyətin mühüm amili olmaqla dəyər-vasitə adlanan dəyərlərə təsir edir.

Dəyər — vasitə nəzəriyyə, metodologiya və pedaqoji texnologiyalardan ibarət olmaqla
pedaqoji peşə təhsilinin əsasını təşkil edir. Müəllimlər onlara yiyələnmək nəticəsində
formalaşmaqla yanaşı, pedaqoji fəaliyyətin keyfiyyətinin də yüksəlməsinə nail olurlar. Dəyər
və vasitələr bir-biri ilə üzvi surətdə bağlı olan sistemlərdir.

Dəyər-münasibət müəllimlə pedaqoji prosesi onun subyektləri ilə, yəni şagirdlərlə
qarşılıqlı şəkildə, məqsədyönlü və müvafiq şəkildə qurmağa imkan verir.

Müəllimin öz fəaliyyətinə münasibəti sabit və dəyişməz olaraq qalmır. Bu onun pedaqoji
prosesə peşəkar münasibətindən səriştəli və yaradıcı yanaşmasından, şəxsi tələbatlarından,
pedaqoji ustalığından və müəllim — şagird münasibətlərinin humanist istiqamətliliyindən
asılı olaraq dəyişir. Dəyər münasibətlər sistemində müəllimin öz peşəsinə həm peşəkarlıqla
yanaşması, həm də özünün şəxsiyyətinə olan münasibətləri eyni dərəcəli əhəmiyyət daşıyır.
Yəni onun təhsilalanlarla qarşılıqlı münasibəti peşəkarlığından heç də geri qalmır.

Pedaqoji dəyərlər sistemində mühüm və həlledici yerlərdən birini dəyər-biliklər tutur.
Bunlar olmasa nə dəyər-münasibətlər, nə də dəyər-keyfiyyətlər pedaqoji fəaliyyətin zəruri
səviyyədə həyata keçirilməsini təmin edə bilməz. Dəyər-biliklərə psixoloji-pedaqoji və fənn
bilikləri, həm də onları dərketmə bacarığı, onların seçimini həyata keçirmək bacarığı,
pedaqoji fəaliyyətin konseptual şəxsi modeli və digərləri daxildir.

Müəllimin psixoloji-pedaqoji biliklərə dərindən yiyələnməsi, pedaqoji təfəkkürün yaradıcı
priyomlarından istifadə etməsi, onun üçün yaradıcılıq şəraitinin olması, ona yeni
informasiyaları izləməyə və müasir texnologiyalardan istifadə etməklə mühüm pedaqoji
vəzifələri həll etməyə geniş imkan verir.
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Pedaqoji dəyərlərin ən yüksək dərəcəsi dəyər-keyfiyyətlərdir. Bunlar müəllimin şəxsi və
peşə keyfiyyətləri kimi pedaqoji prosesdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dəyər keyfiyyətlərdə
müəllimin həm şəxsi, həm də peşəkar fəaliyyəti özünü büruzə verməklə onun şəxsi-peşəkar
statusu özünü göstərir. Başqa sözlə, bu keyfiyyətlərdə onun müəllim kimi şəxsi-peşəkar
mahiyyətinin nələrdən nələrdən ibarət olması üzə çıxır. Bunlar bir biri ilə əlaqəli fərdi, şəxsi,
yəni özünəməxsus, status və peşəkar fəaliyyət keyfiyyətləri olmaqla müəllim modelini
kompleks şəkildə tamamlayır, pedaqoji fəaliyyətdə təşkilatçılıq, proqnostik, kommunikativ,
yaradıcı, empatik, intellektual, refleksiv, inteqrativ və s. törəmələr şəklində özünü göstərir.

Pedaqoji dəyərlər bir-birindən törəməklə və bir-biri ilə əlaqəli olmaqla bir dəyərlər sistemi,
aksioloji model yaradır. Bu model özünü onda göstərir ki, dəyərlər bir zəncir kimi bir-
birindən asılı olur və vahid sistem təşkil edir. Pedaqoji fəaliyyətdə bu dəyərlərin gözlənilməsi,
onlara həqiqətən “dəyər verilməsi” onların müəllimin gündəlik fəaliyyətinə keçməsinə və
onun fəaliyyət kredosuna çevrilməsinə səbəb olur.

Pedaqoji peşənin mahiyyəti, məna və əhəmiyyəti humanist xarakter daşıdığından və
humanist prinsipləri əhatə etdiyindən pedaqoji dəyərlər də humanist təbiətə və mahiyyətə
malik olur.

Pedaqoji dəyərlər özünün ümumiləşdirilmiş əksini pedaqoji fəaliyyətə olan motiv-dəyərlər
münasibətlərində tapır ki, bu da şəxsiyyətin humanist istiqamətliliyinin göstəricisi kimi çıxış
edir.

Müəllimin sosial və peşəkar davranışı onun pedqoji dəyərlərə öz fəaliyyətində necə
yanaşmaqdan ibarətdir. Buna görə də hər bir müəllimin bu dəyərləri dərindən dərk etməsi,
ona yiyələnməsi və pedaqoji fəaliyyətində onları reallaşdıra bilməsi onun bir səriştəli pedaqoq,
nüfuzlu tərbiyəçi və əsl müəllim kimi formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin aktuallığı. Pedaqoji dəyərlər təhsilin humanistləşdirilməsi prinsipinin
reallaşdırılmasında mühüm rol oynayır. O, pedaqoji prosesi nizama salan normalar kimi çıxış
edərək özündə bir çox mənəvi keyfiyyətləri daşıyır. Pedaqoji dəyərlər pedaqoji peşəkarlığın
əsas alətlərindən biri kimi çıxış edərək təlim-tərbiyə prosesinin mahiyyət və məzmununu
dərinləşdirir. Müasir dövrdə bu dəyərlərin mahiyyəti, funksiyaları və pedaqoji prosesdə yeri
və rolu haqqında müəllim və tələbələrin dəqiq və anlaşıqlı biliyə malik olması olduqca
vacibdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə “pedaqoji dəyərlər” anlayışının mahiyyəti, məzmunu,
funksiyaları şərh edilmiş, onların pedaqoji ədəbiyyatlarda verilən təsnifatları təhlil edilərək
sistemləşdirilmiş və pedaqoji dəyərlərin aksioloji modeli verilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə pedaqoji dəyərlərin izahı və onların
təsnifatı haqqında verilən təhlil və ümumiləşdirmələr müəllim və tələbələrin, həmçinin
magistrantların və digər tədqiqatçıların pedaqoji dəyərlər haqqında biliklərini dərinləşdirəcək
və onların aydın və məzmunlu şəkildə dərkinə səbəb olacaqdır.
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М. Ильясов

Педагогические ценности и лекции об их классификации

Резюме

Педагогические ценности, занимающие особое место и роль в системе ценностей,
важны в педагогической деятельности как регулирующая функция образовательного
процесса. Изучая этих ценностей как нормы и организация педагогической
деятельности важны как средство повышения качества педагогического процесса. В
статье рассматриваются различные классификации этих ценностей, проанализирована
их сущность, а в педагогической литературе более привлекательны сущность и
содержание педагогических ценностей, называемых ценность — цель, инструмент -
ценность, отношение-ценность, знание-ценность и качество-ценность.

M.Ilyasov

Pedagogical values and their considerations of classification

Summary

Pedagogical values as regulatory function in the educational process have a special place
and role in the value system are important in pedagogical activities. Teacher’s obtaining these
values and guiding them as a norm that regulates the pedagogical activities is important as
improving the quality of the pedagogical process. The article deals with the various
classifications of these values, their essence is analyzed, and the essence and content of
pedagogical values called value-target, value-method, value-attitude, value-knowledge, value-
quality, which are more appealing in pedagogical literature.

Redaksiyaya daxil olub: 26.02.2019
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Təhsil prosesinin təkmilləşdirilməsində yeni
yanaşmaların tətbiqi zamanın tələbidir

Sevil Cəmilzadə
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E-mail: sevil_cemilzade53@gmail.com
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Açar sözlər: məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, məktəbəqədər dövr, pedaqoji proses, əqli və
intellektual inkişaf, şəxsiyyət, keyfiyyətin yüksəldilməsi, vasitələr

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, дошкольный период,
педагогического процесса, развитие разума и интеллекта, личность, повышение
качества, средства

Key words: children of preschool age, preschool period, pedagogical process,
development of reason and intelligence, the personal focused activity, means, improvement of
quality

Biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, daim inkişaf etmək, öz işimizdə yenilikləri tətbiq etməliyik.
Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təhsil sisteminə istinad edilməsi, Avropa təhsil sisteminə
inteqrasiya bu gün məktəbəqədər təhsil sistemində də əsaslı dəyişikliklərin aparılmasını tələb
edir. Məktəbəqədər təhsilin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı çərçivəsində uşaq bağçalarının
maddi-texniki bazası gücləndirilsə də, məktəbəqədər təhsilin məzmununda da dəyişiklik
etmək lazımdır. Təhsilin yeniləşməsi məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tərbiyəçilərindən
bu sistemdə baş verən innovasion dəyişikliklərin tendensiyalarını (cərəyanlarını) bilməsini
tələb edir.

Azərbaycanda cəmiyyətin sifarişinə uyğun tələbyönlü yeni, müasir tələblərə cavab verən
məktəbəqədər təhsil sistemi qurulmalıdır. O, təkamül yolu ilə, yeni keyfiyyət dəyişiklikləri
aparılmaqla tədricən dəyişdirilməli, sosial, uşaqyönlü təhsil sisteminə adaptasiya olunmalıdır.

30 oktyabr 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ümumi təsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum) sənədi
Azərbaycan təhsilinin qarşısında yeni mühüm vəzifələr qoymuşdur (1).

Məktəbəqədər təhsil Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz təhsil sisteminin ilk pilləsi
kimi fərdin, cəmiyyətin və dövlətin maraqları nəzərə alınmaqla davamlı inkişaf etdirilən
prioritet fəaliyyət sahəsidir. Uşağın məktəbdəki uğurlu təhsili, şəxsiyyət kimi formalaşması,
ictimai həyatda iştirak etməsi məktəbəqədər dövrdə qoyulmuş təməldən əhəmiyyətli dərəcədə
asılıdır.

Məktəbəqədər təhsilin məqsədi erkən yaş dövründən başlayaraq uşaqların əqli, fiziki və
yaradıcı potensialının, mədəni səviyyəsinin inkişafının, psixoloji dayanıqlığının və
sağlamlığının, mühafizəsinin, ətraf aləmə həssas (şüurlu) münasibətinin və şəxsiyyətinin
formalaşdırılmasından ibarətdir.

Məktəbəqədər təhsil yalnız inkişafın əsasını deyil, həm də uşaqların sağlamlığının
hərtərəfli fiziki inkişafını təmin etmək üçün maksimal dərəcədə komfort şəraitin yaradılmasını
ön plana çəkir. Ona görə də məktəbəqədər təhsilin keyfiyyətindən söhbət gedərkən onun
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əsasını sağlamlığı qoruyan və möhkəmləndirən amillərin təşkil etməsi zəruridir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il iyulun 16-da 137 nömrəli qərarı

ilə təsdiq edilmiş “Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı və proqramı”nın (5) “məktəbəqədər
təhsilin proqramlarına qoyulan ümumi tələblər” adlanan 7-ci bölməsində məktəbəqədər təhsil
proqramlarının uşaqların öyrənmək həvəsinin, qabiliyyətlərinin, yaradıcı təxəyyülünün
formalaşması, kommunikativliyinin inkişafı, ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnmələri, fiziki və
psixi sağlamlıqlarının qorunması və möhkəmləndirilməsi, onların intellektual inkişafı,
şəxsiyyətlərinin, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı üçün şəraitin yaradılması, mükəmməl
inkişafının təmin olunması məqsədilə ailə ilə əməkdaşlıq məsələlərinin vacibliyi
göstərilmişdir.

Göstərilən tələblərin həyata keçirilməsi bir sıra amillərlə bağlıdır. Birincisi, sağlamlığında
problemlər olan uşaqlar nəzərə alınmalıdır. İkincisi, ənənəvi təlimdən variativ və
şəxsiyyətyönlü təlimə keçərkən uşaqların fiziki və psixi inkişafının, sağlamlığının
möhkəmləndirilməsinin təmin olunmasına xidmət edən proqramların reallaşdırılmasına imkan
yaradılması zəruridir.

Yerli və xarici təcrübənin öyrənilməsindən belə qənaətə gəlirik ki, məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində qismən də olsa valeologiya metodları ilə rejimin tənzimlənməsi
məqsədəmüvafiqdir.

Təlim prosesinin optimallaşdırılması prosesində valeoloji monitorinqin keçirilməsi
uşaqların psixofizioloji gərginliyi və əsəbilik səviyyəsi aşağı endirilməsi ilə nəticələnir.
Valeoloji maarifləndirmə, sağlam həyat tərzinin təbliği və fiziki mədəniyyətlə birlikdə bu cür
işin aparılması uşaqların sağlamlığında müsbət nəticələr əldə etməyə imkan verir.

Təhsilin ilk pilləsi olan məktəbəqədər təhsil uşaqların intellektual, fiziki və psixi inkişafını,
sadə əmək vərdişlərinə yiyələnmələrini, istedad və qabiliyyətlərini aşkara çıxarılmasını,
sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini təmin edir. Ağlın, intellektin inkişaf etdirilməsi
ön plana çəkilir. Dünya təhsil məkanında sadəcə bilik, bacarıqlar deyil, şəxsiyyətin
inkişafında mühüm atributlar kimi dəyərlər, səriştələr də qiymətləndirilir və bugünkü təhsilin
keyfiyyət göstəriciləri olaraq qəbul edilir.

Dövlətin son dövrlərdə məktəbəqədər təhsil üzrə verdiyi qərarlarda və konseptual
sənədlərdə proqramların məzmununun uşaqların yalnız intellektual inkişafına deyil, həm də
sağlamlığının qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə istiqamətlənməsi prioritet məsələ kimi
irəli sürülür.

Təhsil sahəsində aparılan ciddi islahatlara təhsilin demokratikləşməsi, yeni pedaqoji
təfəkkürün formalaşması müasir pedaqoji texnologiyalarının da inkişafına, tətbiqinə zəmin
yaratmış, tərbiyəçilərin yaradıcılığına təkan vermiş, uşaq müstəqilliyinə, fəallığına imkan
yaratmışdır. Lakin müşahidələrdən məlum olmuşdur ki, təhsil prosesinin
təkmilləşdirilməsində yeni yanaşmaların tətbiqində müvəffəqiyyətlə yanaşı, bəzi nöqsanlar da
nəzərə çarpır. Müasir pedaqoji texnologiyalardan istifadə tərbiyəçidən daha çox yaradıcılıq
əzmi, novatorluq, pedaqoji prosesə yeni pedaqoji təfəkkürlə yanaşmaq bacarığı tələb edir.

Təlimin yeni yanaşmalar baxımından təşkili texnologiyası məktəbəqədər yaşlı uşaqların da
mövqeyini köklü şəkildə dəyişir. Artıq onlar informasiyaları yaddaşda mühafizə edənlərdən
informasiya istifadəçilərinə çevrilirlər. Başqa sözlə, uşaqlar təlimin gedişində problemi həll
etmək üçün lazım olan informasiyalar əldə edir, onlardan düzgün istifadə edirlər. Yeni təlim
yanaşmaları idraki fəaliyyətləri, tədqiqatçılıq bacarıqlarını, maraqların düzgün
istiqamətləndirilməsini ön plana çəkir. Yeni texnologiyalar uşaqların nəzərdə tutulan təlim
nəticələrinə yetərincə yiyələnməsi üçün münbit şərait yaradır, uşaqların maraq və
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ehtiyaclarına müvafiq təlim fəaliyyətləri seçmək imkanı verir.
Təlim prosesində yeni pedaqoji təfəkkür baxımından təlimə verilən tələblər və prinsiplər

mütləq nəzərə alınmalıdır. Pedaqoji texnologiyalardan istifadə zamanı aşağıdakı mühüm
tələblərə əməl olunmalıdır [4]:

— pedaqoji texnologiya müəyyən elmi konsepsiyaya əsaslanmalıdır;
— tətbiq olunan pedaqoji proses konkret bir məqsəd əsasında elmi-metodik səviyyədə

layihələşdirilməlidir;
— müəllim və şagirdlərin konkret fəaliyyəti dəqiq proqnozlaşdırılmalıdır;
— texnologiyanın məzmunu ilə prosessual tərəfləri bir-birinə adekvat olmalıdır (onları

mühüm didaktik vasitələr və dərsliklər əlaqələndirir);
— diaqnostik prosedurlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Fəaliyyətin nəticəsini ölçmək üçün

meyarlar, göstəricilər və üsullar dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Bu zaman dövlət təhsil
standartları əsas götürülməlidir.

Yeni pedaqoji təfəkkür baxımından təlimin səmərəli təşkili üçün aşağıdakı prinsipləri
göstərmək olar:

1. Yeni pedaqoji təfəkkür fəaliyyəti uşağın bu günün, yaşadığı uşaqlıq, yeniyetməlik,
gənclik illərinin maraqlı və məzmunlu qurulmasına çalışmalıdır.

2. Yeni pedaqoji təfəkkür əsas diqqəti ilə növbədə uşaqların intellektual və yaradıcı
inkişafına, məntiqi və mücərrəd təfəkkürün formalaşmasına, təhliletmə, əqli nəticə çıxarma,
ümumiləşdirmək bacarığı və bu kimi pedaqoji-psixoloji aspektlərə yönəldilməsini tələb edir.
Bir sözlə, uşağın informasiya aləmində düzgün istiqamətlənməsi, onlardan səmərəli
faydalanması və bu kimi məsələlərin həlli yolları müəyyənləşdirilməlidir.

3. Yeni pedaqoji təfəkkür təlim-tərbiyə prosesinin “öyrənməyi öyrətmək” texnologiyası
əsasında qurulmasını, uşağın təfəkkür imkanlarının maksimum dərəcədə nəzərə alınmasının,
pedaqoji prosesin onun üçün tədqiqatçılıq, araşdırmalar sahəsinə, təcrübə meydançasına
çevrilməsini tələb edir.

Məktəbəqədər təhsil sisteminə tətbiq edilən müasir pedaqoji texnologiyaların,
innovasiyaların məqsədi uşaqların intellektual və ümumi inkişafına təkan verməkdir.

Təhsildə, təlim-tərbiyə prosesində texnologiyanın və texnoloji yanaşmanın tətbiqi sosial
fəaliyyətdə yeni strateji inkişaf istiqaməti olub, böyük elmi və təcrübi əhəmiyyət kəsb edir.
Biz sürətlə dəyişən dünyada elm, texnika və texnologiyanın, xüsusilə də kompüter
texnologiyasının sıçrayışlı inkişafının şahidləriyik. Daima dəyişən həyatın şəraitinə
uyğunlaşmaq üçün çevik olmaq, yeni şəraitə uyğunlaşmaq, öz qabiliyyətlərini
gerçəkləşdirməyi bacarmaq, özünüinkişafa və özünütəkmilləşdirməyə hazır olmaq zəruridir.

Müasir dövrümüzün xarakterik cəhətlərindən biri demokratik vətəndaş cəmiyyətinin
qurulmasıdır. Bu məsələ də təhsildə həlledici rola malikdir, çünki yeni standartlarla təhsil alan
yetişməkdə olan gənc nəsil vətəndaş cəmiyyətin qurucuları və iştirakçısı olurlar. Buna isə fəal
interaktiv və inteqrativ metodları ilə nail olmaq mümkündür. Təhsilin o cümlədən təhsil
prosesinin nəzəri, ideoloji bazası nə qədər zəngin olarsa da müasir pedaqoji
texnologiyalarından istifadə edilməsə yenilik səviyyəli nəticələrə çıxarmaq olmaz. Bu
prosesdə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində də hər bir tərbiyəçi öz peşəkarlığını üzə çıxarır.

Müəllim pedaqoji prosesdə həlledici qüvvə kimi çıxış edir. Şəxsiyyətin ahəngdar inkişafı
vəzifəsi, ilk növbədə, müəllimin üzərinə düşür. Cəmiyyətin, millətin gələcəyi müəyyən
mənada müəllimin əlindədir. Buna görə də müəllim kadrlarının hazırlığına xüsusi diqqət
yetirmək əsas məsələlərdəndir.

Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsilin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı
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çərçivəsində uşaq bağçalarının maddi-texniki bazası gücləndirilsə də, məktəbəqədər təhsilin
məzmununda da dəyişiklik etmək lazımdır. Təhsilin yeniləşməsi məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinin tərbiyəçilərindən bu sistemdə baş verən innovasion dəyişikliklərin
tendensiyalarını (cərəyanlarını) bilməsini tələb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər təhsil yalnız inkişafın əsasını deyil, həm də
uşaqların sağlamlığının hərtərəfli fiziki inkişafını təmin etmək üçün maksimal dərəcədə
komfort şəraitin yaradılmasını ön plana çəkir. Ona görə də məktəbəqədər təhsilin
keyfiyyətindən söhbət gedərkən onun əsasını sağlamlığı qoruyan və möhkəmləndirən
amillərin təşkil etməsi zəruridir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində çalışan mütəxəssislər faydalana bilər.
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pedagogical institutions, surrounded among students. Using of pedagogical technologies
occurs as a necessary problem in the process of education.
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Hazırda Azərbaycan Respublikasında bir çox sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də
köklü dəyişikliklər həyata keçirilir. Bu islahatların əsas məqsədi cəmiyyətin ehtiyac və
tələbləri nəzərə alınmaqla təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək və onun inkişafını təmin etməkdir.
Təhsil sahəsində aparılan islahatlar çərçivəsində atılan addımlardan biri də bütün ümumtəhsil
məktəblərində fənn kurikulumları əsasında tədrisin təşkilidir. 3 iyun 2010-cu il tarixdə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət
standartı və proqramlarının (kurikulumları)” təsdiq olunması haqqında qərar qəbul edilmişdir.
Bu kurikuluma görə insanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq bacarıq və vərdişlər
əhatə olunur, əqli fəaliyyətlə bağlı qabiliyyətlərin formalaşması ön plana çəkilir.

Ənənəvi proqramlardan fərqli olaraq, fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu nəticələr
formasında verilir. Bu nəticələr şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqları ifadə etməklə
minimum tələb kimi təsdiq olunduğundan standart adlandırılır. Təlim strategiyaları,
dərsliklərdə verilmiş tapşırıq və çalışmalardan tutmuş bütün digər resurslar da standartların
reallaşdırılmasına xidmət edir.

Fənlərin tədrisi metodikasının qarşısında duran əsas vəzifələr aşağıdakılardır:
1. Fənnin tədrisinin əsas məzmununu və məktəbin tədris planında onun yerini

müəyyənləşdirmək.
2. Qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün daha səmərəli metodlar, təlimin təşkili

formalarını hazırlamaq.
3. Fənnin tədrisinə dair bütün vəsaitləri (metodik vəsait, proqramlar, texniki vasitələr və ş.)

nəzərdən keçirmək və müəllim üçün fəaliyyətində tətbiqinə dair tövsiyələr hazırlamaq.
Başqa sözlə, fənlərin tədrisi metodikasının qarşısında 3 ənənəvi sual durur:
* Nəyi öyrətmək?
* Necə öyrətmək?
* Hansı şəraitdə öyrətmək?
Müasir dərs nə cür olmalıdır? Onun strukturu, metodikası nə cür qurulmalıdır? Hansı

tələblərə cavab verməlidir? Yeni nəslin təhsilinin əsasında sistemlı fəaliyyət yanaşması durur
ki, bu da aşağıdakıları təmin edir:

* Özünüinkişafa və fasiləsiz təhsilə hazırlığın formalaşdırılması, təhsil sistemində
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öyrənənlərin inkişafının sosial şəraitinin layihələşdirilməsi;
* Şagirdlərin fəal təlim — mənimsəmə fəaliyyətinin təmin olunması;
* Tədris prosesinin şagirdlərin yaş, psixoloji və fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla

qurulması
Y.A.Komenski demişdir: ”Hər şey qırılmaz ardıcıllıqla elə aparılmalıdır ki, bugün

öyrənilən biliklər dünənkini möhkəmləndirsin və sabah öyrənəcəklərimizə yol açsın”.
Təlim prosesinin təsiri ilə tərbiyə alan, məntiqi mühakimə yürütməyi, müqayisələr

aparmağı, ümumiləşdirmələr etməyi, nəticə cıxarmağı, müstəqil fəaliyyət göstərməyi
bacarmalı olan bu günkü şagird gələcəyin şüurlu vətəndaşı, yaradıcı düşünən mütəxəssisi,
qurub-yaradan yenilikçidir. İctimai-iqtisadi inkişafın tələblərinin öyrənilməsi, bu tələblərə
təhsilin hər mərhələsinin məqsəd və vəzifələrini, təlim prosesinin qanunauyğunluqları
əsasında təhsilin məzmununun şagirdlər tərəfindən səmərəli mənimsənilməsini və inkişafını
təmin edən yolların müəyyənləşdirilməsi məhz məktəbin və müəllimlərin üzərinə düşür. Daha
çox yaddaşa əsaslanan ənənəvi təlim prosesində dərsin aparıcı siması və idarəedicisi
müəllimdir. Müəllim çalışır ki, bilikləri şagirdlərə çatdırsın, danışır, təhlili də,
ümumiləşdirməni də özü aparır. Şagird isə bu bilikləri passiv şəkildə qavrayır, mənimsəyir,
yadda saxlamağa çalışır. Şağird biliyinin qiymətləndirilməsi də biliyin mənimsənilməsi
dərəcəsinə görə deyil, məlumatların yadda saxlanılmasına görə həyata keçirilir. Təlimin bu
şəkildə aparılması şagirdin idrak prosesini kütləşdirir, onu sərbəstlik, təşəbbüskarlıq
keyfiyyətlərindən məhrum edir. Bu gün həyat təhsilə yeni tələblər irəli sürür, onun
səmərəliliyini diğər mövqelərdən qiymətləndirməyi tələb edir. Yeni yanaşmanın mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, təlım şagirdləri yaddaşının təkcə elmi biliklərlə deyil, həm də təfəkkürün
inkişaf etdirilməsi əsasında biliklərin daha çox müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsinə,
ən mühüm bacarıq və vərdişlərin, şəxsi keyfiyyətlərin qazanılmasına yönəlmişdir.

Bəs şagirdlərdə öyrənilən materiala maraq yaradılmasına, bütün dərs boyu fəallıqlarına
necə nail olmaq olar? Bu, həmin fənnin tədrisi metodikasından, təlim prosesinin nə dərəcədə
səmərəli qurulmasından asılıdır. Dərsin maraq kəsb etməsi üçün bir neçə şərt olmalıdır:

* Müəllim şəxsiyyəti (hətta çətin mənimsənilən, darıxdırıcı dərs belə sevimli müəllim
tərəfindən tədris olunduqda yaxşı mənimsənilir).

* Təlim materialının məzmunu (təlimin məzmunu, sadəcə olaraq uşaq üçün maraq kəsb
edir).

* Təlim üsul və vasitələri.
Əgər əvvəlki iki şərt çox zaman müəllimdən asılı deyilsə, təlim texnologiyalarının düzgün

və yerində seçilməsi müəllimin yaradıcılığı üçün geniş imkanlar açır. Bununla əlaqədar olaraq,
elə pedaqoji texnologiyalar tətbiq olunmalıdır ki, şagirdlər bilikləri müstəqil olaraq əldə
etməyə həvəsləndirilsinlər. Yeni təlim texnologiyalarının tədrisə tətbiqi təlimin daha yüksək
səviyyəyə qaldırılmasına yardımçı ola bilər, dərsin gedişini şagirdlər üçün müstəqil tədqiqat,
axtarışlar aparmaq işinə çevirər. Bu gün müəllimlərin qarşısında yeni pedaqoji
texnologiyalara yiyələnmək kimi ciddi vəzifələr durur. “Texnologiya” yunan mənşəli söz olub,
sənətə sistemli yanaşma deməkdir. Pedaqoji texnologiya – müəllim və şagirdlərin müəyyən
dərəcədə planlaşdırılmış elə pedaqoji fəaliyyətidir ki, nəticədə təhsilin dövlət standartlarında
nəzərdə tutulan bilik, bacarıq və vərdişlər əldə edilir. Bunların həyata keçirilməsi müəllimin
peşəkarlığından, işinə yaradıcı münasibətindən asılıdır. Elə müəllimlər var ki, öz fənnini
mükəmməl bilir, müxtəlif metodik vasitələrdən istifadə edir və pedaqoji-psixoloji hazırlığa
malikdir. Lakin bu, kifayət deyildir. Hər bir müəllim yenilikçi olmalı, yeniliklərə cavab verən
metodikasını yaratmalıdır.
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“Adi müəllim həqiqəti sinfə ğətirər, yaxşı müəllim onu tapmağın yolunu göstərər”
(A.Disterveq). Müəllim şagirdə zəruri olan informasiyanı müstəqil əldə etməyi, onu yenidən
işləməyi, düzgün istifadə və tətbiq etməyi, daha doğrusu, öyrənməyi öyrətməlıdır. Bu halda
şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında xüsusi seçilmiş, yadda qalan, fakt və hadisələrin səbəb-
nəticə əlaqələrini, qanunauyğunları aşkar etməyi, nəticələr çıxarmağı öyrənirlər. Deyirlər ki,
uşaqlar müəllimin tədris etdiyindən daha çox, onun kimliyindən, necə insan olduğundan
öyrənirlər. Həqiqətən də, bu, faktdır ki, çox zaman yeniyetmənin müəllimə münasibətindən
asılı olaraq, fənnə münasibət formalaşır. Onun üçün sevimli müəllim *maraqlı* dərsə
bərabərdir. Müəllim uşağa ancaq nəsihət edəndə, tapşırıq verəndə və tənbeh edəndə tərbiyə
vermir, həm də öz davranışı, həyat tərzi, ğeyimi, uşaqlara və müəllim həmkarlarına olan
münasibəti ilə də təsir edir. O, şagirdlərinə səbr və həssaslıq, təmkinlə yanaşır. Şagirdlərə
tələbkarlıqla yanaşarkən, onların şəxsi ləyaqətlərinə toxunmur, şəxsiyyətlərini alçaltmır, birini
tərifləyib, o birini tənbeh etmir, güclüləri zəiflərə qarşı qoymur.

B.Leenin sözlərinə görə, “Müəllim həqiqəti heç zaman deməməlı, hər bir şagirdin özü
üçün tapmalı olduğu həqiqətə bələdçi, yolgöstərən olmalıdır.” Vasitəçi müəllimin funksiyası,
yeni bilgi vermək yox, onun şağirdlər tərəfindən aşkara çıxarılmasına yardim etmək, şagirdin
düşüncəsini lazımi məcraya yönəltməkdən ibarətdir. Müəllim şagirdləri bir-birindən
öyrənməyə, fikirlərini bölüşdürməyə həvəsləndirməlidir. Fəal təlimin tətbiqi zamanı dərsin ən
mühüm və ən mürəkkəb mərhələsi olan motivasiya düzğün yaradılmaqla yanaşı, sagirdləri
düşünməyə, səy göstərməyə, diqqətli olmağa sövq etməlidır. Əks halda, təlimin
müvəffəqiyyətindən danışmaq mümkün deyil. Bu işdə isə həmişəki kimi əsas yük yenə də
müəllimin üzərinə düşür. Müəllim daim öz üzərində işləməli, şagirdə maraq, həvəs, yeni
ideyaları paylaşmaq və təcrübədən keçirmək işində inam aşılamalı və onun hörmətini
qazanmalıdır. Müəllim öz elmi səviyyəsi, pedaqoji qabiliyyəti, psixoloji biliyi ilə şagirdlərə
nümunə olmalıdır.

Aktuallığını itirməmiş bir çox problemlər – təlim zamanı şagirdlərin tərbiyəsi, dərs zamanı
əks-əlaqənin təmin olunması, təlimdə şagirdlərin müstəqilliyinin və fəallığının artırılması
müəllimin daim diqqət mərkəzində olmalıdır. C.Dyuinin fikrincə, düzgün təşkil edilmiş təlim
problemli olmalıdır. Müəllim şagirdlərinin maraqlarının inkişafına diqqətlə nəzarət etməli,
onların gücünə müvafiq problemlər qoymalıdır. Şagirdlərdə idraki fəaliyyəti stimullaşdırmaq
üçün müəllim şagirdləri şüurlu surətdə çətinliklər qarşısında qoymaqla, onlara həlli tələb
olunan suallar verir. Lakin bütün suallar problemli vəziyyət yarada bilməz. Problemli
vəziyyət o zaman yaranır ki, şagirdlər həmin suala mövcud bilikləri əsasında cavab verməkdə
çətinlik çəksinlər. Onların bilikləri ilə öyrənəcəkləri biliklər arasında ziddiyyət yaranmış
olsun. Bu zaman şagirdlərdə problemi həll etmək tələbatı yaranır və bu, birbaşa təfəkkürü
oyadır. Dərketmə və biliklərin mənimsənilməsi prosesində təfəkkürün fəallaşdırılması
nəticəsində şagirdlərdə sərbəst, biliklərin daha müstəqil qavranılmasına şərait yaranır və təlim
daha səmərəli olur. Fənlərin strukturunda elmi məzmunun, məntiqi əlaqənin və varisliyin
olması, şagirdlərdə dünyagörüşünün formalaşmasına, hadisələri analiz edib, onların
səbəblərini dərk etməyə, toplanmış və ümumiləşdirilmiş yeni faktlar əsasında müstəqil
qavramaq və nəticələr çıxarmağa imkan verir.

Məsələn, biologiya dərsində “Ürəyin işi” mövzusunun tədrisindən məqsəd şagirdlərdə
ürəyin işinin fazaları, ürəyin sinir sistemi və humoral yolla tənzimi haqqında bilikləri
formalaşdırmaqdır. Müəllim dərsi qədim dövrdə yaşayan həkim Vezalinin başına gələn tarixi
əhvalat haqqında məlumat verməklə başlayır (motivasiya mərhələsi): “Vezali izdihamın gözü
qarşısında meyiti yararkən onun ürəyinin vurduğunu görmüşdür. Sual olunur: ”Vezalı kimi
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təcrübəli həkim səhvmi etmişdir? Əgər səhv etməmişdisə, bəs ölmüş insanın ürəyinin
işləməsinin səbəbi nə idi?” Elə məhz bu sual həllini tapmalı olacaq problemə çevrilir. Burada
problemin həlli aşağıdakı plan əsasında reallaşır:

1. “Ürəyin işi“nin elektron dərslik vasitəsilə müşahidəsi.
2. Şagirdlərin mətn üzərindəki müstəqil işi və ürək tsiklinin fazaları haqqında cədvəlin

doldurulması.
3. “Ürəyin fəaliyyətinin sinir sistemi vasitəsilə tənzimi“ mətninin şagirdlər tərəfindən

müstəqil oxunub qavranılması.
4. “Ürəyin fəaliyyətinin humoral tənzimi“ haqqında müəllimin qısa interaktiv

mühazirəsindən sonra qurbağanın ürəyinin işinə müxtəlif kimyəvi maddələrin (kalium və
kalsium duzları, adrenalin) təsirini əks edən təcrübələrin müşahidəsi.

Dərsin sonunda şagirdlər ümumiləşdirmələr apararaq müəyyən bir nəticəyə gəlirlər və
dərsin əvvəlində qoyulmuş problemi həll edirlər. Dərs canlı, maraqlı, bütün uşaqların fəal
iştirakı ilə gedir. Biliklər hazır şəkildə deyil, şagirdlər tərəfindən müxtəlif mənbələrdən
istifadə etməklə müstəqil şəkildə əldə edilir.

Digər bir misal. “Tənəffüs hərəkətləri“ mövzusunu tədris edərkən uşaqların qarşısında
belə bir sual qoyulur: “Nə üçün insan barmaqlarını açıb yuma bilir, yükü qaldırıb endirə bilir?
“Uşaqlar cavab verir: “Bu, əzələ toxumasının yığılmaq xüsusiyyəti ilə bağlıdır”. Onda
uşaqların qarşısında daha bir sual qoyulur: “İnsanın ağ ciyərləri bu cür əzələ liflərinə malik
deyildir. Lakin ağ ciyərlər də gah genişlənir, gah da sıxılır. Bəs, bu necə baş verir?“.

Problem müxtəlif yollarla həll oluna bilər, amma bütün hallarda uşaqlar tədqiqat aparır, öz
fərziyyələrini irəli sürür, faktları analiz edir, müxtəlif mənbələrdən aldıqları bilikləri
sistemləşdirirlər. Təcrübə göstərir ki, problemli yanaşma uşaqların biliklərinin dərinləşməsinə
və möhkəmləndirilməsinə səbəb olur. Burada vacib olan odur ki, şagirdlər materialı daha
yaxşı qavramaqla yanaşı, həm də hadisələrin səbəb-nəticələrini, əlaqələrini qurur, aldıqları
biliklərdən yeni məsələlərin həllində istifadə edə bilirlər. Bu prosesdə şagirdlər tədqiqatçılıq,
axtarıcılıq vərdişlərinə yiyələnir, onlarda yaradıcı fəallıq yaranır, biliklərin əldə olunmasında
müstəqillik inkişaf edir.

İnnovativ texnologiyalar müasir dövrdə müxtəlif fənlərin tədrisində geniş tətbiq olunur.
Şagirdlərin yaş və fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq dərsdə çoxlu əyani vəsait olmalıdır.
Tablolar və plakatlar fiziki və mənəvi cəhətdən çoxdan köhnəlmişlər. Tədris prosesində
təlimin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə İKT və digər vasitələrdən istifadə olunur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası“ təhsilin
informatlaşdırılmasını mühüm vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. İnformasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının tədris prosesinə tətbiqi dərsdə əyaniliyi təmin edir, müxtəlif dərs
formalarının təşkilinə imkan yaradır. İKT vasitələri öz geniş imkanları ilə təhsil prosesini
xeyli sadələşdirir, onu dinamik və çevik edir. “Müəllım-şagird-dərslik “tədris modelinə
kompüterin də əlavə edilməsi tədris prosesini individual proqram üzrə təşkil etməyə səbəb
olur, uşağın dərsə marağını, istəyini stimullaşdırır. Kompüterlə aparılan dərslər uşaqlar üçün
çox cəlbedici və yadda qalan olur. Elektron tədrisdə uşaqların hamısı, hətta ən passiv, utancaq
uşaqların dərs prosesinə fəal qoşulur. Müəllim müxtəlif kompüter proqramlarından istifadə
edərək qeyri-standart dərslərini qurur. Kompüter proqramlarından istifadə müəllimə dərsə
hazırlıq vaxtına qənaət etməyə, yeni materialı tam mənimsətmək üçün lazımi mənbələrdən
istifadə etməyə, dərsi daha maraqlı qurmağa, müxtəlif üsullarla şagirdləri qiymətləndirməyə
imkan verir. İKT-nin tətbiqi şagirdlərdə ətraf aləmi informasiya baxımından təhlil etmək və
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müvafiq nəticələr çıxarmaq bacarıqlarıın formalaşdırılmasına şərait yaradır. İnformasiya ilə
işləmək bacarığı müxtəlif praktik, həmçinin təqdim etmə üsullarına bələd olmağa, müasir
texnoloji vasitələrlə informasiya mübadiləsi aparmağa kömək edir.

İnteraktiv təlim şagirdlərə bilik verməklə yanaşı, bir sıra bacarıqların formalaşdırılmasını
ön plana çəkir:

* idraki bacarıqlar (yaradıcı olmaq, fikir yürütmək, öyrənmək üçün sual vermək, fənn üzrə
biliklərin əlaqəsini yaratmaq, fənlərarası biliklərini əlaqələndirmək, müxtəlif mənbələrdən
istifadə etmək).

* sosial bacarıqlar (əməkdaşlıq etmək, kollektiv fəaliyyətdə yaxından iştirak etmək,
kömək etmək, kömək istəmək, başqalarının fikrini dinləmək, öz fikrini söyləməkdə cəsarətli
olmaq, qoyulan məsələlərə yaradıcı və tənqidi münasibət bəsləmək).

* psixomotor bacarıqlar (kəsmək, çəkmək, qaçmaq, yazmaq, rəsm çəkmək, yapmaq,
quraşdırmaq və s.)

Fəal interaktiv metodlarla təlimin təşkili onun səmərəsinin, keyfiyyətinin artırılmasına
kömək edir. Bu üsullar şagirdlərdə təşəbbüskarlığı, təfəkkürü və şəxsiyyətlərarası
münasibətləri inkişaf etdirir. İnteraktiv metodlarla tədris olunan mövzunun mənimsənilməsi
prosesinə iştirakçıların hər biri öz töhfəsini verir. Bu prosesdə yalnız müəllim və şagirdlər
deyil, şagirdlər də öz aralarında söhbətə və dialoqa girə bilirlər. Belə halda müəllım
məsləhətçi, şagirdlər isə tədqiqatçı və yaradıcı subyektlər kimi fəaliyyət göstərirlər. Müəllim
metod seçərkən onun xüsusiyyətlərini diqqətlə nəzərdən keçirməli və dərsin məqsədlərinə
uyğun olaraq seçim aparmalıdır. Təbiətən hər bir uşaq ətraf mühiti tədqiq etməyə meyillidir.
Şagirdlərdə tədqiqata həvəs yaratmaqla, müəllim onları elmi-tədqiqat və layihələndirmə
fəaliyyətinə yönəltmiş olur. Pedaqoq üçün ən vacib şagirdi “görmək və eşitməkdir”, onun
potensial imkanlarını, problemlərini, meyllərini duymaqdır.

Müasir uşaqlar təhsilə cəlb olunarkən bu və ya digər məlumatın nəyə lazım olduğunu,
harada istifadə, tətbiq oluna biləcəyi haqqında tam təsəvvür əldə etmək istəyirlər. Müxtəlif
kompüter oyunlarından istifadə edən uşaqlar, dərslərin də maraqlı, cəlbedici olmasını
istəyirlər. İnternet vasitəsilə müxtəlif informasiyaları əldə etmək imkanına malik olan uşaqlar
üçün kitabdan və ya müəllimin mühazirəsindən alınan biliklər darıxdırıcıdır. Yeni nəsil yeni
təlim metodlarını tələb edir.

Bir çin məsəlində deyilir:
1. Eşitdiyimi unuduram.
2. Eşitdiyimi və gördüyümü bir az xatırlayıram.
3. Eşitdiyimi, gördüyümü və müzakirə etdiyimi başa düşməyə başlayıram.
4. Eşitdiyimi, gördüyümü, müzakirə etdiyimi və həyata keçirdiyimi bacarıram.
5. Başqasını öyrətdiyim zaman ustalaşıram.
Bu baxımdan fəal-interaktiv təlim metodları içərisində layihələrin hazırlanması metodu

uşaqların praktik və əqli fəaliyyətinin formalaşdırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Şübhəsiz ki, layihələşdirmə müasir dövrün tələblərinə cavab verən üsullardandır. Layihələr
hazırlanarkən:

* şagirdin müstəqil düşüncəsi, tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirilir;
* şagird öz vaxtını və işini qrafik üzrə planlaşdırır;
* şagird faktlara, elmi qanunauyğunluqlara əsaslanaraq müəyyən nəticələrə gəlir;
* müstəqil qərarlar qəbul olunur;
* şagird təqdimat etməyi öyrənir.
Burada əsas diqqət layihənin düzgün və savadlı təqdim olunmasına yönəldilməlidir.
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Müəllim mövzu və ya problemi müəyyən edir və sinfə bunlardan birini seçmək imkanı verir.
Uşaqlar fəaliyyətə başlayarkən onların bilikləri ilə qoyulan problem arasında ziddiyyət
yaranarsa, bu üsul daha səmərəli olur. Müəllim və şagirdlər birlikdə layihə üzərində işin
başlama və başa çatma müddətini, istifadə olunacaq əyani vəsaitləri (ədəbiyyatlar, mənbələr,
təsviri vasitələr və s.), bunları əldə etmək yollarını, iş formalarını (fərdi və ya qrup şəklində)
müəyyən edirlər. Bu fəaliyyət növündə uşaq layihənin həyata keçirilməsi üçün öz
biliklərindən istifadə edərək ümumi işə xeyir verməyə çalışır, əldə olunan nəticələri sinifdə
nümayiş etdirə bilir.

Davamiyyətinə görə layihələr bir neçə yerə bölünür:
* mini-layihə (bir dərsi əhatə edir),
* qısamüddətli (4-6 dərsi əhatə edir),
* həftəlik,
* illik.

Mini — layihələrdən başlamaq daha məqsədəuyğundur. Mini-layihələrə tələblər:
* sosial əhəmiyyətli problemin qoyulması;
* layihə üzərində işin nəticəsində müəyyən bir “məhsulun” üzə çıxması;
* hazırlanmış layihənin bütün sinfə təqdim olunması. Tədqiqatın nəticəsi hesabat,

xəritə, illüstrasiya, fotoşəkillər, cədvəllər, qrafiklər formasında təqdim oluna bilər.
Beləliklə, layihə üsulunda şagirdlər bilavasitə fəal öyrənmə prosesinə qoşulur, müstəqil

olaraq təlimin problemini müəyyənləşdirir, lazım olan məlumatları toplayır, problemin həlli
variantlarını planlaşdırır, nəticələr çıxarır, öz fəaliyyətini qiymətləndirirlər. Müəllim üçünsə
layihələrin hazırlanması üsulu uşaqların inkişafının, tərbiyəsinin və təliminin didaktik vasitəsi
olub, onların layihə hazırlamaq kimi bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılmasına imkan verir.

Məqalənin aktuallığı. Hazırda təhsil sahəsində aparılan islahatlar çərçivəsində atılan ən
uğurlu addımlardan biri bütün ümumtəhsil məktəblərində fənn kurikulumları əsasında tədrisin
təşkilidir. Məhz bununla bağlı yerinə yetirilməsi zəruri sayılan məsələlərə toxunulduğundan
məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə fənlərin tədrisi
metodikasının qarşısında duran əsas vəzifələrlə yanaşı, təhsilin əsasında sistemli fəaliyyət
yanaşması zamanı qazanılacaq nəticələr göstərilir, fəal-interaktiv təlim metodları içərisində
layihələrin hazırlanması metodunun əhəmiyyəti şərh olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlarla yanaşı, həm də təhsil müəssisələrinin
rəhbərləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Актуальные проблемы современного
обучения и пути их решения

Резюме

В статье излагаются проблемы современного образования и пути их решения.
Говорится о том, что введение в учебный процесс элементов проблемности, повышает
активность учащихся, способствует развитию у них творческого и логического
мышления.

T. Tagiyeva
The actual problems of modern education and

the ways of their solution

Summary

The article is about problems of modern education and the ways of their solution.
Introduction of problematic training elements into teaching increases activity of pupils,
promotes their creative and logical thinking improvement.
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Müasir dövrün əmək bazarı mürəkkəb istehsalat münasibətlərinin tənzimlənməsini və
qlobal təcrübənin mövcudluğunu tələb edir. Bu səbəbdən də XXI əsrin ali məktəbləri
cəmiyyətin zəruri kompetensiyalara olan tələbatını ödəməyi bacarmalıdır. Həmin vəzifənin
öhdəsindən gələn təhsil müəssisələri əmək bazarında, istehsalat prosesində, informasiya
texnologiyaları ilə işin təşkilində, mədəni həyatda sağlam rəqabətə davam gətirə biləcək.
Gərgin rəqabət və mürəkkəb problemlər fonunda elmi elmi ədəbiyyatda ictimai məsuliyyət,
ünsiyyət və tənqidi təfəkkürün də rolu xüsusi vurğulanır Sadalananlarla yanaşı, kreativ
intellekt, innovativ potensial, peşə bacarıqları və şəxsi inkişaf böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Məhz bu səbəbdən “kreativlik” anlayışına maraq son illər durmadan artır və onun ətrafında
alimlərin mübahisə və müzakirələri səngimək bilmir.

Kreativlik müasir cəmiyyətdə peşə fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində insanın uğur
qazanmasının başlıca amili kimi çıxış edir. Əmək bazarında işə götürənlərin əsas tələbləri
sırasında tənqidi və kreativ təfəkkür xüsusi yer tutur. Kreativlik şəxsiyyətin tez-tez dəyişən
həyat şəraitinə uyğunlaşmasına imkan yaradır. O, stereotipləri qırmağa və yenilikləri
anlamağa təkan verir. Kreativliyin inkişafı Azərbaycanda təhsil islahatları çərçivəsində qəbul
olunmuş sənədlərin məzmununda da öz əksini tapmışdır. Azərbaycan Respublikasının “Təhsil
haqqında” Qanununda, Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyasında bu məsələlər nəzərə alınaraq, təhsildə prioritetlər müəyyənləşdirilmişdir [1],
[2], [3].

Mövcud tədqiqatların araşdırılması göstərmişdir ki, kreativlik mürəkkəb problemdir və
alimlər onunla bağlı yekdil fikrə hələ də gəlməmişlər. Müxtəlif sahə nümayəndələri onu
özünəməxsus metodlarla əlaqələndirir və beləliklə də fərqli nəticələrə gəlirlər. Onun
müəyyənləşdirilməsinə dair yanaşmalar dəyişir, yeni nöqteyi-nəzərlər meydana gəlir, lakin
aktuallığı azalmır. Səbəb isə intellektual potensialın inkişafı və formalaşmasıdır. “Kreativlik”
yaranma, başlanğıc, orijinallıq anlayışları ilə əlaqəlidir. Tədqiqatçıların bir qismi hesab edir ki,
yaradıcı məhsul ictimai dəyərə malik olmalı, insanlar tərəfindən təqdir edilməli,
bəyənilməlidir. Digərləri isə diqqətin həmin məhsulun yaradılma prosesində
cəmləşdirilməsinin tərəfdarıdırlar.

Kreativliyi qeyri-adi, unikal nailiyyət, şəxsin və ya qrupun bacarığı (atributu) kimi
dəyərləndirənlər də var. Yanaşmaların hər biri nailiyyət səviyyələrinin, faydalılığın,



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

81

orijinallığın mövcudluğunu nəzərdə tutur və bəzi insanların digərinlərinə nisbətdə daha
yaradıcı olduğunu hesab edirlər [7].

İnsanın yaradıcı qabiliyyətlərinin ölçülməsi sistemi E.Torransın tədqiqatının nəticəsi
hesab edilir. Tədqiqatçı müəyyənləşdirmişdir ki, genetik faktor insanın gələcək yaradıcı
məhsuldarlığının mühüm göstəricisi deyil, məktəb, pedaqoq, ailənin  ata və ananın
kreativliyin inkişafına təsiri eyni dərəcədədir. Həmçinin tədqiqatçı eksperiment vasitəsilə
sübut etmişdir ki, xüsusi təlim keçməklə kreativliyi inkişaf etdirmək olar. N.Koqan və
M.Vollax isə düşünürlər ki, intellekt və kreativlik şəxsiyyətin xüsusiyyətləri və dərketmə
prosesi ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Onların tədqiqatına görə, nailiyyətlərin motivasiyası, rəqabət
və ictimai məmnunluq şəxsiyyətin özünüreallaşdırmasının qarşısını alır, yaradıcı potensialının
inkişafını ləngidir [24].

Rus psixoloqu V.N.Drujinin belə fikir yürütmüşdür ki, kreativlik və intellekt bir-birindən
asılı olmayan, yəni müstəqil, həmçinin əks amillərdir. İntellektin yaranmasına təkan verən
vəziyyətlər kreativliyin formalaşmasına ziddir [4]. Beləliklə, kreativlik və ümumi intellektin
düşüncə prosesinə təsir göstərmələrinə baxmayaraq, hər biri həmin prosesin müxtəlif
mərhələlərində fərqli rol oynayır. İnsanın fərdiliyi, unikallığı kreativlik problemi ilə sıx
əlaqəlidir. Kreativlik şəxsiyyətin xarakterinə və fəaliyyətinin nəticələrinə təsir göstərir, onun
sosial-psixoloji xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. Kreativlik həyatın tez-tez dəyişən şəraitinə
uyğunlaşmağa imkan yaradır, yeni davranış norma və qaydaları müəyyənləşdirir, şəxsiyyətə
potensialını reallaşdırmaq imkanı verir, onun sosiallaşmasını mümkünləşdirir. Rus
tədqiqatçıları kreativliyə dair müxtəlif yanaşmalar irəli sürmüşlər. O.K.Tixomirov kreativliyi
yeni məhsulun yaradılması və ya yaradıcı təfəkkürün nəticəsi, P.M.Yakobson, V.A.Molyako
yeni məhsulun yaradılmasına dair yaradıcı proses adlandırmışlar. Müasir dövrdə kreativlik
daha çox fərdin orijinal dəyərlər yaratmaq xüsusiyyəti, qeyri-standart qərar qəbulu, məlum
faktların çərçivəsindən kənara çıxmaq və s. kimi qiymətləndirilir. Kreativ təfəkkürün inkişaf
problemini araşdıran rus tədqiqatçısı A.N.Luk tanınmış alim, ixtiraçı, musiqiçi, rəssamların
tərcümeyi-hallarına əsaslanaraq, bir sıra yaradıcı bacarıqları qeyd etmişdir [5]:

 Başqalarının görə bilmədiyi problemi görmək;
 Reallığı tam şəkildə, hissələrə bölmədən qavramaq;
 Bir problemin həllində əldə olunan bacarıqları digərinin həllində tətbiq etmək;
 Uzaq anlayışları asanlıqla assosiasiya etmək;
 Bir neçə anlayışı vahid anlayışla əvəz etmək;
 Yaddaşın lazımi məqamda münasib məlumatı seçmək bacarığı;
 Yeni əldə olunmuş məlumatları artıq mövcud biliklər sisteminə daxil etmək bacarığı;
 Düşüncənin çevikliyi, ideya generasiyasının sürəti;
 Yaradıcı təxəyyül, hadisə və faktları olduğu kimi görmək;
 İdeyaları təkmilləşdirmək.
Təqdim olunan kreativ bacarıqların tərkib hissələrinin təhlili sübuta yetirir ki, tədqiqatçılar

yaradıcı təxəyyülü və kreativ düşüncənin keyfiyyətini kreativ bacarıqların tərkib hissələri
hesab edirlər.

Bəzi psixoloqlar kreativ fəaliyyət qabiliyyətini təfəkkür xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirirlər.
Amerikalı alim, psixoloq, insan intellektinin problemləri ilə məşğul olan, intellekt modelinin
strukturunu yaradan Coy Gilford müəyyənləşdirmişdir ki, kreativ insanlar divergent düşüncə
tərzinə malikdirlər [16].

O, divergensiyanı kreativ fəaliyyətin əsası kimi dəyərləndirmişdir. Tədqiqatçının fikrincə,
kreativlik standart düşüncə tərzindən imtina etməklə yanaşı, yaradıcı nailiyyətlərə şərait
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yaradan əqli qabiliyyətdir. Bu tip düşüncə tərzinə malik insanlar istənilən problem həllində
yalnız vahid düzgün cavab üzərində diqqətlərini cəmləşdirmir, müxtəlif istiqamətlərdə axtarış
aparır, fərqli variantları nəzərdən keçirirlər. Belə şəxslər əksəriyyətə məlum olan və müəyyən
qaydada istifadə edilən elementlərdən yeni kombinasiyalar qurur və ya ilk baxışda əlaqəsiz
sayılan elementlər arasında əlaqələr yaradırlar. Kreativ düşüncənin əsasını divergent düşüncə
tərzi təşkil edir. Bura bir sıra xüsusiyyətlər aiddir:

Orijinallıq  yeni, qeyri-standart ideyalar yaratmaq (bu özünü qəbul olunmuş cavablarla,
qərarlarla üst-üstə düşməməsində göstərir) bacarığı;

Məhsuldarlıq  maksimum ideyaları söyləmək qabiliyyəti (lakin keyfiyyət deyil, kəmiyyət
əsas götürülür);

Tamamlanmaq “məhsul”u təkmilləşdirmək, ona tamamlanmış görkəm vermək bacarığı;
Çeviklikgeniş ideyalar spektrini generasiya etmək bacarığı.
Divergent düşüncə tərzindən əlavə, C.Gilford kreativliyin strukturuna dəyişikliklər

aparmaq qabiliyyətini, qərar dəqiqliyini və digər intellektual xüsusiyyətləri əlavə etmişdir.
Beləliklə, müəllif kreativliklə intellekt arasında müsbət əlaqə yaratmışdır.

Kreativliklə bağlı problemlərdən biri də onun diaqnostikasının aparılmasında müəyyən
boşluqların, çatışmazlıqların mövcudluğudur. XX əsrin sonunadək tədqiqatçılar kreativliyi
intellektin funksiyası kimi nəzərdən keçirir, kreativliyin səviyyəsini isə intellektin inkişaf
səviyyəsi ilə əlaqələndirirdilər. Psixoloqlar müxtəlif insanlar üzərində tədqiqat aparmışlar.
Bəziləri orta, bəziləri yüksək, digərləri isə aşağı intellekt göstəricisinə malik insanları
eksperimentə cəlb etmişlər. Araşdırmanın nəticəsinə əsasən belə fikir formalaşmışdır ki,
psixometrik xüsusiyyətlərlə kreativlik arasında əlaqə mövcuddur, lakin bu, xətti uyğunluq
deyil. Alimlər belə qərara gəlmişlər ki, intellektin səviyyəsi ilə kreativlik müəyyən vaxtadək
bir-birilə bağlı olur. Həddindən artıq yüksək intellekt isə kreativliyin inkişafına maneçilik
törədir. Kreativlik E.Torransın da tədqiqatlarında universal yaradıcı dərketmə qabiliyyəti,
müstəqil, intellektdən asılı olmayan faktor kimi nəzərdən keçirilir [22]. İnsanın yaradıcılıq
bacarıqlarının psixodiaqnostika metodlarının müəllifi Elis Torrans geniş empirik tədqiqatların
nəticələrinə əsaslanaraq, kreativliklə intellektin nisbətinə dair model təqdim etmişdir.
Kreativliyin psixologiyasında E.Torransın “İntellektual astana nəzəriyyəsi” geniş yayılmışdır.
Ona əsasən İQ (intellektuallıq əmsalı) 115-120 baldan aşağı olduqda intellektlə kreativlik
vahid faktor təşkil edir, İQ-nün orta və ya aşağı səviyyəsi kreativliyə birbaşa təsir göstərir,
çünki onlar arasında mütənasiblik vardır. İQ 120-dən yuxarı olduqda, kreativlik müstəqil
faktor sayılır və intellektlə kreativlik arasında əlaqə müşahidə edilmir. İQ 170-dən yüksək
olduqda yaradıcı bacarıqların formalaşmasında çətinliklər yaranır. İQ ilə kreativlik arasında
mənfi işarəli xətti əlaqə olur [23].

Kreativlik E.Torransla yanaşı, C.Gilfordun da tədqiqatlarında geniş yer almışdır. O,
kreativliyin altı xüsusiyyətini təsnif etmişdir:

 Problemin müəyyənləşdirilməsi və qoyuluşu bacarığı;
 İdeyalar generasiyası bacarığısürətlilik;
 Müxtəlif ideyalar irəli sürmək bacarığı çeviklik;
 İctimai baxışlardan, mövcud fikirlərdən fərqlənən qeyri-standart ideyalar yaratmaq

bacarığı  orijinallıq;
 Obyekt, fakt və hadisənin yeni detallar əlavə olunma yolu ilə təkmilləşdirilməsi bacarığı;
 Problem həlli bacarığıtəhlil və sintez [16].
Tədqiqatçı intellektin üçölçülü strukturunu yaradaraq (məzmun, əməliyyat, nəticə) (SOİ-

structure of the intellect), iki tip düşüncə tərzinin (konvergent və divergent) fərqini təhlil
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etmişdir.
Konvergent düşüncə ümumidən xüsusiyə, yəni təqdim edilən müxtəlif şərtlər əsasında

daha dəqiq olanı müəyyənləşdirməkdir. Divergent düşüncə isə eyni şərtlər əsasında sürət,
çeviklik, orijinallıq və dəqiqliklə səciyyələnən mümkün qədər çox variantın təqdim
edilməsindən ibarətdir.

Q.Ayzenk hesab edir ki, intellektlə kreativlik arasında birbaşa əlaqə mövcuddur [14]. Belə
ki, yüksək intellektə malik insan yüksək kreativliklə seçilir və ya əksinə. Yaradıcı proses psixi
fəallığın xüsusi forması deyil. L.Termen və K.Koks tədqiqatlarında yaradıcı bacarıqların
səviyyəsinin intellektin inkişaf səviyyəsi ilə müəyyənləşdirildiyini qeyd etmişlər [21] və [12].

İntellekt və onun xüsusiyyətlərini araşdıran alimlər sübut etmişlər ki, təlim və intellektin
yaradıcılıq bacarıqları ilə əlaqəsi çox zəifdir. L.Terstoun bunun səbəbini yaradıcı təfəkkürün
divergent düşüncəylə bağlılığının olmamasında görür.

Təqdim edilən konsepsiyalardan son dərəcə maraq doğuranı P.Sternberq tərəfindən
işlənib hazırlanan “investisiya nəzəriyyəsidir”. O, kreativ düşüncəli insanları investora
(sərmayəçiyə) bənzətmişdir [19]. Bu kateqoriyaya aid şəxslər ucuz alıb, baha satmaq
ideyasının tərəfdarıdırlar. Alimlərin fikrincə, kreativlik ağlabatan riskə getmək, maneələrin
öhdəsindən gəlmək, ətrafdakı insanların fikrinə müqavimət göstərmək, mövcud fikirlərin
əksinə getmək, daxili motivasiyaya malik olmaqdır. A.Maslou və K.Rocers tədqiqatlarında
həyata yaradıcı münasibət, davranış kreativliyini araşdırmışlar [6] və [8]. A.Maslou
kreativliyi özünü aktuallaşdıran şəxsiyyətin təbii xüsusiyyəti kimi qeyd etmişdir. A.Maslouya
görə, özünüaktuallaşdırma istedad, bacarıq, insan potensialının özünüreallaşdırma prosesidir.
Kreativlik, əslində, hər kəsə məxsusdur. Lakin avtoritar mühit onu boğaraq, inkişafının
qarşısını alır. Alim kreativliyi ilkin və yenidənyaranma kimi fərqləndirir. İlkin kreativlik
anadangəlmədir, hər kəsə məxsusdur, ilham verən yaradıcılıqdır. Yenidənyaranma kreativlik
isə yaradıcı məhsulun təkmilləşməsi, müəyyən formaya salınmasıdır. Maslounun kreativlik
nəzəriyyəsində əsas yer motivasiyaya məxsusdur. Alim motivasiyanı şəxsiyyətin tələbatlarına
əsasən müəyyənləşdirmişdir. İnsan tələbatlar iyerarxiyasında ucaldıqca, daha çox fərdilik,
yaradıcı imkanlar nümayiş etdirir. A.Masloudan fərqli olaraq, K.Rocers bildirir ki, şəxsiyyət
və davranış insanın ətraf aləmi dərk etməsinin unikal qavrama funksiyasıdır.
Özünüaktuallaşdırma insanın hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət olmaq məqsədilə ömür boyu
daxili imkanlarını, potensialını reallaşdırması prosesidir. Belə şəxsiyyət qabiliyyətindən,
istedadından və potensialından səmərəli şəkildə yararlanır, daim inkişaf və axtarışda olur.
K.Rocers kreativliyi problemin yeni həlli yollarının tapılması və ifadəsi kimi dəyərləndirmiş
və bunun üçün yaradıcı fəaliyyətin, daxili, xarici şəraitin əhəmiyyətini vurğulamışdır [8].

İnsanın təkrarolunmazlığı, fərdiliyi, unikallığı kreativliklə sıx əlaqəlidir. Əksər elmi
tədqiqatlarda “kreativlik” anlayışı yaradıcılıq ilə eyniləşdirilir. Bu isə kreativliyin elmi
əsaslarından yayınmaq təhlükəsi yaradır. Beləliklə, “kreativlik” anlayışının psixoloji nöqteyi-
nəzərdən araşdırılması və təhlili zərurəti yaranır. Hazırda kreativliyin psixologiyasında
koqnitiv (idraki), psixometrik, motivasiya, ictimai-şəxsi yanaşmalar fərqləndirilir. Onlar
“kreativlik” anlayışına aydınlıq gətirən bir sıra konsepsiyaların ortaya çıxmasına təkan
vermişdir.

Kreativlikdən bəhs edərkən vurğulamaq yerinə düşər ki, o, fərdin, ətraf aləmin, obyektiv
reallığın fenomenal və məna mahiyyətinin subyektiv qavranılması prosesidir. Lakin burada
gözlə görülən əşyavi və maddi məhsulun yaradılmasından söhbət gedə bilməz. Kreativ
prosesin nəticəsi şəxsiyyətin formalaşdırılmasında, insanın fərdi psixikasında, ruhun
yaradılmasında özünü göstərir.
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Kreativlik insanın düşüncə, hiss, müxtəlif fəaliyyətlərində özünü büruzə verən yaradıcı
imkanlarıdır. Kreativ təfəkkür qeyri-adi ideyaların generasiyasını, qəbul olunmuş düşüncə
tərzindən kənarlaşma, problem həlli, qərar qəbulu prosesi kimi nəzərdən keçirilə bilər. Məhz
bu bacarıqlar müasir dünyada fəaliyyət göstərən insan üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Kreativliyin daha uğurla reallaşdırılmasına zəmin yaradan amillər sırasında yaradıcılığa daxili
motivasiya, özünüqiymətləndirmə, yaradıcılığın təlimdə dəstəklənməsi, təlim-tərbiyə
prosesində humanizm ideyalarının təbliği və s. vurğulamaq mümkündür.

Mövzu üzrə araşdırma aparan alimlərin fikirlərini qruplaşdırmaq mümkündür. Problemlə
bağlı əsas tədqiqatlar sistemləşdirilərək konsepsiyaların aşağıdakı təsnifatı
müəyyənləşdirilmişdir:

— Psixoanalitik yanaşma;
— Son məhsul yanaşması;
— Psixometrik yanaşma;
— Koqnitiv (idraki) yanaşma (buraya praqmatik metodlar, idrak nəzəriyyələri və

mərhələyönümlü öyrənmə daxildir);
— Özünüifadə və mistik yanaşma;
Psixoanalitik yanaşmaya görə kreativliyin incəsənətdə istifadəsi şüuraltı fəaliyyətdir.

Freydin ideyalarına əsaslanan bu yanaşma şüurlu və şüursuz proseslər arasındakı gərginliklə
bağlıdır. O, kreativliyi incəsənət xadimlərinin arzularını ifadə etmək tələbatı kimi
dəyərləndirirdi [15].

Son məhsul yanaşması kreativliyi məhsulun yaranması ilə nəticələnən proses kimi
nəzərdən keçirir. Kreativ təcrübə reproduktiv təcrübəyə ziddir (20). Tədqiqatçıların
əksəriyyəti bu yanaşmanı qəbul etməsələr də, kreativliyin nəticədə (son məhsulda) özünü
göstərməsi haqqında olan nəzəriyyələri dəstəkləyirlər. Dizayn, incəsənət, musiqi və s.
sahələrdə istehsal məhsulları kreativ prosesin nəticəsidir. “Kreativlik nəzəriyyələri” və
“Kreativlik bələdçisi” kitablarında bu barədə geniş məlumat verilmişdir [10] və [19].
“İncəsənət əsərlərinin hər birində kreativlik axtarmaq düzgün deyil” fikrini söyləyənlər də
vardır [20].

Psixometrik yanaşmanı dəstəkləyən tədqiqatçılar kreativliyi ölçülən xüsusiyyət kimi
dəyərləndirirlər. Kreativliklə bağlı fundamental tədqiqatların müəllifi Gilfordun fikrincə, bu,
təkcə görkəmli şəxsiyyətlərə deyil, hər kəsə xas xüsusiyyətdir (16). Torrans ötən əsrin 60-70-
ci illərində həmkarının ideyası əsasında Kreativ Düşüncə Testlərini tərtib etmişdir (23) Həmin
tapşırıqlar divergent düşüncə və problem həlli kimi bacarıqları qiymətləndirir. Bu yanaşma
digər alimlər tərəfindən ciddi tənqidə məruz qalmışdır. Opponentlər (Almeida, Ferrando)
iddia edirlər ki, yanaşma kreativliyi üzə çıxara bilmir. Lakin çatışmazlıqların olmasına
baxmayaraq, dəyərli nəticələr də qazanılmışdır: ixtiraçılar və digər görkəmli şəxsiyyətlər
yaradıcı qabiliyyətə malik yeganə insanlar deyil [11]. Psixometrik yanaşmalarda kreativlik
istedad və s. xüsusi keyfiyyətlərlə əlaqələndirilir, fərdin kreativ düşüncə tərzi kimi
müəyyənləşdirilir. Bəzi tədqiqatlarda qeyd olunur ki, kreativliyin inkişafı və kultivasiyası
mümkündür. Kraftın nəzəriyyəsinə əsasən, kreativliyin iki müxtəlif istiqaməti mövcuddur;
“böyük K” və “kiçik K”. Birinci qrupa Eynşteyn, Nyuton, Motsart, Pikasso kimi anadangəlmə
istedada malik insanlar daxildir. Onların hər biri öz sahələri üzrə kreativ nailiyyətlər qazanmış,
yeniliklər yaradaraq bəşəriyyətə böyük töhfələr vermişdir. Aşağı kreativlik istedadlı və
qabiliyyətli insanlara aid deyil, onlar innovativ partlayışlar etməyə qadir olmurlar. Kiçik
kreativlik qeyri-adilik deyil, bu səbəbdən də gündəlik problemlərin həllində daha faydalıdır.
Şneyderman inqilabi və təkamül kreativlik aktlarını müqayisə edərək belə qənaətə gəlmişdir
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ki, birinciyə Nobel mükafatı laureatları və xüsusi istedadlı insanlar, ikinciyə isə peşəkar
həkim, innovativ müəllim aiddir [18].

KK (kiçik kreativlik) təhsildə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. O, öyrənənlərin daxili
imkanlarının üzə çıxarılmasında, intellektual nailiyyətlərin əldə edilməsində, dərsə marağın
artırılmasında mühüm rol oynayır. Problemlə bağlı ədəbiyyatın təhlili kreativliyin inkişafının
təkcə imkan deyil, günün tələbi olmasını ortaya cıxarmışdır. Runkonun fikrincə, kreativ
potensial hər bir uşağın təbiətində mövcuddur [17]. Həmkarının fikrini dəstəkləyən Kraft
kreativliyin inklüziv və demokratik perspektivlərini qeyd edərək, bütün insanların erkən
uşaqlıq dövründən etibarən kreativ imkanlara malik olmasını vurğulamışdır [13].

Koqnitiv (idraki) yanaşma kreativliyi idrak prosesi kimi nəzərdən keçirir, kreativ
təfəkkürü ətraflı şəkildə araşdırır. Ümumiyyətlə, bu, kreativliklə bağlı ən çox müzakirə olunan
tədqiqat sahəsidir və bir neçə istiqaməti əhatə edir: praqmatik metodlar, idrak nəzəriyyələri və
mərhələyönlü öyrənmə.

Mərhələyönümlü öyrənmə kreativ prosesdə fərqli addımları araşdırır. Həmin yanaşmaya
görə, kreativlik gözlənilmədən yaranmır, əksinə, o, bir neçə mərhələdən ibarət olur.

Praqmatik metodlar mərhələyönümlü yanaşma ilə oxşardır, kreativliyin inkişafı məqsədilə
müxtəlif texnikalardan istifadəni nəzərdə tutur. Nümunə kimi, Aleks Osbornun təklif etdiyi
beyin həmləsini göstərmək olar.

Düşüncə nəzəriyyəsinin tərəfdarları istedadlı, dahi insanlar üzərində maraqlı müşahidələr
aparmış, onların alim, ixtiracı, incəsənət xadimi olmasına zəmin yaradan şəxsi keyfiyyələrini
müəyyənləşdirmişlər [9].

Özünüifadə və mistik yanaşmada şəxsiyyətin özünü qeyri-adi tərzdə göstərməsi nəzərdən
keçirilir. Burada estetik nəticələrə daha çox diqqət yetirilir.

Müasir dövrdə gənclərin hərtərəfli inkişafına, müxtəlif bacarıqlarının formalaşdırılmasına,
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Prosesin tənzimlənməsi
ali təhsildə mütəxəssis hazırlığına yeni yanaşmaların tətbiqi ilə bərabər, müəllimin də müvafiq
keyfiyyətlərə malik olmasını tələb edir. Pedaqoqun vəzifəsi təkcə biliklərin ötürülməsi deyil,
eləcə də təhsilalanların şəxsiyyətinə, mənəvi aləminə və yaradıcılığına təsir göstərməkdir.
Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması şəraitində, texnologiyanın bütün sahələrə inteqrasiya
etdiyi bir dövrdə tələbələrin “fəaliyyət və təfəkkür məktəbi” ilə təmin olunması onların
hərtərəfli, kreativ inkişafına zəmin yaradacaq. Məqsədə çatmaq üçün biliklərin ötürülməsi ilə
yanaşı, həmin məlumatların təhlilinin aparılması, öyrənənlərin təlim prosesinə, fəaliyyət və
sosial münasibətlərə fəal formada qatılması, çoxçeşidli problemli vəziyyətlərin yaradılması
tələb olunur.

Beləliklə, “kreativlik” müasir elmdə çoxölçülü və çoxaspektli anlayış kimi izah edilir.
Geniş anlamda o, müstəqil, vahid, tam sistem kimi özünü büruzə verir, insan həyatının bütün
istiqamətlərində fəaliyyət göstərir. Buraya kreativ proses, kreativ məhsul aiddir. Kreativ
məhsul yaradıcı prosesin nəticəsidir desək, yanılmarıq. Lokal mənada kreativlik yaradıcılığa
dair insanın qabiliyyətidir və o hər kəsdə müəyyən səviyyədə mövcuddur. Kreativlik
fəaliyyətdə özünü göstərir, formalaşır və inkişaf edir. Bu prosesdə kreativ mühit xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin aktuallığı. Kreativliyin inkişafı Azərbaycanda təhsil islahatları çərçivəsində
qəbul olunmuş sənədlərin məzmununda əksini tapdığı, dünya təhsilində prioritet
istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirildiyi üçün təhsildə onun inkişafı əhəmiyyətli məsələ
kimi gündəmə gəlmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə təhsilalanlarda kreativliyin inkişafının psixoloji
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əsasları müəyyənləşdirilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə praktik olaraq problemlə bağlı əsas tədqiqatlar

sistemləşdirilərək konsepsiyaların təsnifatı verilmişdir.
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Н. Зейналова

Психологические основы развития
креативности обучающихся

Резюме

В статье освещаются вопросы креативности, ее значение в современном обществе, в
разных сферах профессиональной деятельности, как основного фактора успешности
человека, создание условий для приспособления личности к условиям постоянно
меняющегося мира, важности новшеств. Также затронута проблема роста интереса к
креативности и дискуссий учёных вокруг данного феномена.

Наряду с этим, автор рассматривает определения, данные креативности в теориях и
подходах различных исследователей, проводит сравнительный анализ креативности и
интеллекта. Подчёркивается, что развитие креативности нашло своё отражение в
документах, принятых в рамках образовательных реформ, проводимых в Азербайджане.

N. Zeynalova

The psychological basis of the development
of creativity in learners

Summary

The article highlights the creativity to be the basic advantage of people getting success in
various professional activities in modern society. The article also states that to break
stereotypes and to understand innovations it is necessary for a person to get adapted to the
changing life-style. The interest to the notion of “creativity” has constantly been increasing
lately, and it is observed that the scientists have much interest to the discussions and
arguments dealing with this problem.

Besides, the different viewpoints of various investigators about the mentioned problem
have been touched upon by the author in the article. She has held comparative analysis of
creativity relationships with intelligence. It is stated that the development of creativity has
been reflected in the content of the documents adopted within the framework of education
reforms in Azerbaijan.

Redaksiyaya daxil olub: 07.02.2019
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olunan ənənəvi təlim vasitələri
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Təhsil həyatımıza müasir metodlar daxil olduqdan sonra ənənəvi təlim metodlarını tənqid
etmək bir modaya çevrildi. Hətta ənənəvi metodun fəaliyyət göstərdiyi məktəbi çoxları
aşağılayıcı şəkildə “yaddaş məktəbi” adlandırdı. Lakin zaman keçdikcə ənənəvi təlim
metodları öz aktuallığını qoruyub saxlaya bildi. Aşağıda ən aktiv ənənəvi təlim metodları
haqqında məlumat verəcəyik.

Nəqletmə - ifadənin xüsusi formasıdır. Əsasən, faktiki məlumatları təsvir və danışmaq
yolu ilə çatdırır. Nəqletmə zamanı pedaqoq şəxsi hazırlığından məharətlə istifadə edir. Bu
zaman o, digər pedaqoqların da peşə təcrübəsindən yararlanır.

Nəqletmə zamanı təqdim edilən faktların verilməsinə, təlimin əyani vasitələrinin tətbiqinə
və mövzusuna istiqamətləndirmək vacibdir. Çalışmaq lazımdır ki, uşaqlar sonda müstəqil
şəkildə ümumiləşdirmələr apara bilsinlər.

Müsahibələr — də ənənəvi təlim metodlarına aid olmaqla bir-birindən fərqlənə və
müxtəlif məna daşıya bilər :

1) Təşkiledici və giriş söhbət, məşğələ başlayan zaman aparılır, məqsəd əvvəl öyrənilmiş
materialın şagirdlər tərəfindən hansı səviyyədə mənimsənilməsini öyrənməkdir. Müəllim
bununla həm də şagirdin qarşıdakı məşğələdə duran tapşırığı necə başa düşməsini öyrənə bilir;

2) Məlumatverici söhbət, məqsəd yeni biliklər haqqında məlumat verməkdir. Belə söhbət
katexizik (sual və cavablar etiraz doğurmur, sonra cavablar yadda saxlanılır), sokratik
(müəllimə qarşı yumşaq, nəzakətli, amma etiraz və tərəddüd özündə nümayiş etdirən),
evrestik (şagirdi problem qarşısında qoyurlar, o, müəllim tərəfindən qoyulmuş suallara öz
cavablarını verməlidir. Məhz evrestik müsahibə təhsil sahəsində geniş yayılmışdır;

3) Sintezedici müsahibə, şagirdlərin əldə etdiyi bilikləri sistemləşdirmək və
ümumiləşdirmək məqsədi ilə aparılır;

4) Nəzarət — korrektəedici müsahibə, biliklərin diaqnostikasını aparmaq və ya bu bilikləri
dəqiqləşdirmək, inkişaf etdirmək, onlara əlavələr etmək məqsədi ilə aparılır.

İzah — hər hansı hadisə, proses və faktın mənasını açmaqla tətbiq edilir, buna görə də
oradakı səbəb-nəticə əlaqələri ardıcıllıqla verilir.

Hər hansı bir fənnin nəzəri əsasları öyrədilərkən izaha ehtiyac duyulur. Bu zaman teorem
isbat edilir, riyaziyyat, fizika, kimya və coğrafiyadan məsələ həll edilir. Eyni zamanda
təbiətdə baş verənlərin, insan fəaliyyətinin, sosial-mədəni hadisələrin köklü səbəb və
nəticələri araşdırılaraq şərh edilir.

mailto:gshamilzada@beu.edu.az
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Təlim diskussiyası — idraki maraqları stimullaşdırmaq məqsədilə hər hansı konkret
problemə dair fikir mübadiləsi aparmaq məqsədi daşıyır.

Kitab üzərində iş — (oxumaq üçün təlim materialı üzərində iş) təlim metodu kimi
şagirdlərin dərslik və dərs vəsaitinin strukturu ilə tanışlıq, ona nəzər salmaq, ayrı-ayrı
elementlərini oxumaq, informasiyaları öyrənmək, hər hansı suala cavab tapmaq üçün
axtarışlar aparmaq, daha vacib olan parçaların qeyd edilməsi, tapşırıq və testlərin yerinə
yetirilməsi, məsələ və misal həlli və s. təlim hərəkətlərini nəzərdə tutur. Lazım gəldikdə kitab
üzərində iş modifikasiya oluna bilər.

Nümayişetdirmə metodu — bu metod lazımi təlim materialını göstərmək deməkdir. Onun
vəzifəsi şagirdin tədqiq etdiyi obyekt, proses və hadisəni bilavasitə dərsin gedişi zamanı
əyani olaraq görməsinə hesablanmışdır.

Çalışmalar — öz mahiyyəti etibarilə praktik və əqli hərəkətlərin şüurlu şəkildə təkrarından
ibarətdir və peşə bacarıq və vərdişlərinin formalaşmasına istiqamətlənmişdir.

Çalışmalar dialektik təyinatına görə bir neçə formaya bölünür:
1) Başlanğıc çalışmalar, adətən, praktik nümayiş etdirmədən sonra aparılır və məqsədi

nümayiş etdirilmiş hərəkətlərin lazımi şəkildə yerinə yetirilməsinə nail olmaqdır;
2) Əsas çalışmalar, məqsədi müəyyən hərəkətlərin tələb olunan səviyyəyə çatdırılması və

bir sıra bacarıqları formalaşdırmaqdır;
3) Məşqedici çalışmalar, məqsədi artıq əldə olunmuş vərdişlərin saxlanılması və

bacarıqların yüksək səviyyəyə çatdırılmasıdır.
Digər bir prinsip üzrə aparılan təsnifat aşağıdakı kimidir:
1) Xüsusi çalışmalar, bu dəfələrlə təkrar olunan və pedaqoji vəzifələrlə şərtlənən bacarıq

və vərdişlərin möhkəmlənməsinə yönələn çalışmalardır;
2) Törəmə çalışmalar, bunlar elə çalışmalardır ki. tərkibinə əvvəl tətbiq olunmuş

elementlər daxildir. Əvvəllər formalaşmış bilik və bacarıqların möhkəmlən-dirilməsi və təkrar
edilməsinə yardım etmək məqsədi daşıyır.

Qarşılıqlı öyrənmə — bunu təlimin şagirdlərin qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanan spesifik
metodu adlandırmaq olar. Onların nəzəri biliklərində, praktik hazırlıq və bacarıqlarında olan
fərq burada əsas rol oynayır. Metodun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şagirdlər öz aralarında
əsas və əlavə məlumatlarla fikir mübadiləsi aparır, birlikdə bacarıq və vərdişlər əldə edir,
təlim materialını hansı səviyyədə öyrəndiklərini yoxlayırlar.

Qarşılıqlı öyrənmə müxtəlif formada ola bilər:
— cüt qarşılıqlı öyrənmə, burada iki şagirddən hər biri növbə ilə öz üzərinə müəllim və ya

şagirdin rolunu götürür;
— qrup şəklində qarşılıqlı öyrənmə, qrup üzvlərindən birinə hər hansı bir fənn və ya

mövzu üzrə məsləhətçi rolu verilir və o, qrup qarşısında çıxış edir;
— kollektiv qarşılıqlı öyrənmə, məsləhətçilər növbə ilə qrup qarşısında xüsusi məsələlərə

dair çıxış edirlər. Bəzən də ən bacarıqlı məsləhətçi şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsində
müəllimin köməkçisi rolunda çıxış edə bilər.

Qarşılıqlı öyrənmə metodundan müxtəlif yaş səviyyəsində olan şagirdlərlə iş zamanı
istifadə etmək olar. Onu da qeyd edək ki, metodun tətbiqi orta və yüksək yaş qrupu ilə
işləyərkən daha yaxşı effekt verir. Bu metodu ibtidai sinif şagirdləri ilə iş zamanı da tətbiq
etmək mümkündür, lakin bu zaman aktiv məsləhətçilər müəllimə kömək etməlidirlər.

Praktik iş — bu metod laborator metoddan böyük miqyasda nəzəri biliklərə dair praktik
tapşırıqları yerinə yetirməklə fərqlənir. Məhz nəzəriyyənin praktikaya tətbiqi vərdişləri bu
metodun başlıca vəzifəsidir.
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Praktik iş bilikləri dərinləşdirir, vərdişləri nizamlayır, idraki fəaliyyəti stimullaşdırır,
nəzarətedici və korrektəedici vəzifələri həll edir.

Məşhur Sovet psixoloqu E. Y. Qolant praktik iş prosesində idraki fəaliyyətin 5
mərhələsini qeyd edir:

1. İşin nəzəri anladılması. Müəllim onun mənasını izah edir.
2. Təlimatlandırma. Müəllim işin texniki tərəfini izah edir.
3. Sınaq mərhələsi. Bu zaman müəllim bir neçə şagirdlə praktik tapşırığı yerinə yetirir,

qalan şagirdlər isə prosesi izləyirlər. Əgər təcrübəçilər səhvə yol verirlərsə, müəllim onların
səhvini düzəldir.

4. İşin yerinə yetirilməsi mərhələsi. Burada şagirdlər onlar qarşısında qoyulmuş tapşırığı
yerinə yetirirlər, müəllim isə əsas diqqəti səhv edən uşaqlar üzərində toplayır.

5. Nəzarət mərhələsi, müəllim şagirdlərin işini qəbul edir və qiymətləndirir, işlərin
keyfiyyətinə, yerinə yetirilmə sürətinə, səliqəyə və düzgünlüyə diqqət yetirir.

Praktik iş metodu istənilən yaş səviyyəsində olan məktəblilərlə aparılan təlim zamanı
tətbiq edilə bilər. Əsas tələb ondan ibarətdir ki, tapşırıqlar şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə və
bacarıqlarına uyğun gəlsin.

Müstəqil iş — bu elə təlim metodudur ki, onun vasitəsilə şagirdlər fərdi şəkildə nəzəri
materialları öyrənməklə bilik, bacarıq və vərdişlər əldə edir, həmin nəzəri materiallara əsasən
praktik işlər də yerinə yetirir.

Müstəqil iş təlimin vacib metodlarından biri sayılır, hətta digər metodların əsası hesab
edilir, eyni zamanda təlim metodları arasında didaktik əlaqə həlqəsi rolunu oynayır.

Müstəqil işin baza formaları isə aşağıdakılardır:
1. Kitab, dərslik və informasiyanın digər mənbələri ilə iş.
2. Video materialların seyr edilməsi.
3. Audio materialların dinlənilməsi.
4. Kompüter və kompüter proqramları ilə iş.
5. Çalışmaların müstəqil yerinə yetirilməsi və məşq edilməsi.
Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, burada ənənəvi təlim

metodlarına təhsil sahəsində çalışan bəzi insanların verdiyi qiymət, bu metodların çoxillik bir
tarixə malik olması, eyni zamanda hazırda ən çox istifadə olunan ənənəvi təlim metodlarının
növləri öz əksini tapmışdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla izah olunur ki, burada ayrı-ayrı
metodlardan istifadə etməyin yolları, onları dərsin hansı mərhələsində tətbiq etməyin lazım
olduğu qeyd edilmişdir. Məqalədə hər bir təlim növünün tipləri də verilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Шамильзаде

Традиционные методы обучении использованных
в современном учебной системе

Резюме

В статье нашло отражение отношение некоторых педагогов к традиционным
методам обучения. Отмечено многогодовая история этого метода и сложный путь, по
которому проходил традиционный метод. Показаны виды традиционных методов
обучения. Было отмечено, в каких ситуациях и на каком этапе урока применяются
традиционные методы обучения. Определены те виды традиционных методов, которые
сегодня способны модернизировать себя. Раскрыта роль классно-урочной системы в
становлении традиционных методов обучения.

Q. Shamilzada

Means of traditional training used in the system
of modern training Most of all

Summary

The article reflects the attitude of some teachers to traditional teaching methods. The
multi-year history of this method and the difficult path taken by the traditional method are
noted. Shows the types of traditional teaching methods. It was noted in which situations and
at which stage of the lesson traditional teaching methods are applied. The types of traditional
methods that are able to modernize themselves today are defined. The role of the classroom
system in the development of traditional teaching methods is revealed.
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Hazırda təhsil sisteminin qarşısına qoyulmuş əsas vəzifə təhsilin dünyəvilik, sivillik,
ümumbəşəri mövqedən yeniləşdirilməsi və uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılmasıdır. Uşaq
şəxsiyyətinin formalaşması üçün təhsildə demokratikləşdirmə və humanistləşdirmə əsas
şərtlərdən biridir.

Müasir dövrdə həyatın bütün sahələrində, o cümlədən, təhsildə baş verən dəyişikliklər
insanda sosial istiqaməti formalaşdırmaq, baş verən dəyişikliklərə uyğun reaksiya vermək,
yeni şəraitdə özünütənzimləmə, özünütəyinetmə, özünütəsdiq kimi xüsusiyyətləri aşkara
çıxarmaq üçün vacibdir. Bununla əlaqədar istənilən səciyyəvi tədris müəssisəsi sosial
dəyişikliklərdən asılı olmadan sosial inkişafa uyğun müstəqillik və təşəbbüs göstərməyə hazır
olan yaradıcı şəxsiyyətə istiqamətlənməlidir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda birinci
strateji istiqamət səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılmasına
yönəlmişdir. Sərəncamın başlıca məqsədi müasir və innovativ təhsil sisteminin
təkmilləşdirilməsi üçün geniş imkanlar açmaqla, onun iqtisadi inkişafın mühüm amilinə
çevrilməsini təmin etməkdir (1).

Şəxsiyyətin formalaşmasında məktəbəqədər uşaqlıq dövrünün rolu böyükdür. Bu dövrün
xüsusiyyətləri inkişafın sonrakı mərhələlərindən fərqlənir. Hər hansı xüsusi bilik, bacarıq,
vərdişlərin əldə edilməsi və müxtəlif növ fəaliyyətin mənimsənilməsinin əsası məhz bu
dövrdən başlayır və uşağın ümumi inkişafını təmin edir. Prof. Y. Kərimov insanın şəxsiyyət
kimi formalaşmasında onun fəallığının mühüm rol oynadığını qeyd edərək şəxsiyyət adlanan
mürəkkəb bütövdə üç əsas cəhəti fərqləndirməyin mümkünlüyünü göstərir:

1) Fəallıq idraka, ətraf aləmdəki dəyişikliyə, insanın şəxsi təbiətinin dəyişməsinə, psixi
həyat tərzində baş verənlərin korrektəsinə (özünütərbiyəyə) yönəlmiş çoxtərəfli fəaliyyətdə
özünü göstərir.

2) Şəxsiyyətin imkanları, onun fəaliyyətinin müvəffəqiyyətlərinin psixoloji şərtlərini
(xüsusilə qabiliyyəti) əhatə edir.

3) Şəxsiyyətin davranış üslubu psixoloji xüsusiyyətləri (temperament və xarakter) əhatə
edir. Fəallıq ətraf aləmlə qarşılıqlı fəaliyyət prosesində meydana çıxır (3).
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Sosial-iqtisadi dəyişikliklər, təhsil sahəsində islahatlar dövründə idrak prosesinin
mükəmməl təşkili birinci növbədə inkişafetdirici təlimin həyata keçirilməsini, bu prosesin
təhsilin bütün pillələrini əhatə etməsini tələb edir. Getdikcə artan informasiya axını uşaqlara
xas olan idrak fəaliyyətini nəzərə alaraq fikri qabiliyyətlərinin inkişafına xüsusi diqqət
yetirilməsini ön plana çəkir.

Avstriya alimi K. Büler belə hesab edirdi ki, “Sözün həqiqi mənasında inkişaf dedikdə,
əvvəla, təbii imkanları, ikincisi isə onları həyata keçirilməsi istiqaməti, yaxud, məqsədi başa
düşülür” (5). Onun fikrincə hər bir fərd öz inkişafında ardıcıl olaraq instinkt, vərdiş və
intellekt mərhələlərini keçir. Psixikanın inkişafında daxili ritm, mənəvi yetkinlik təzahür edir.
Xarici təsirin rolu ondan ibarətdir ki, həmin daxili ritmi ya sürətləndirir, ya da ləngidə bilir.
Bülerin fikrincə, orqanizmdə daxili məqsəd vardır, inkişafın istiqamətini də məhz o təyin edir.

Deyilənlərdən belə qənaətə gəlirik ki, məktəbəqədər təhsil qarşısında duran vəzifələrin
həyata keçirilməsi üçün inkişafetdirici təlimin tətbiqinə böyük ehtiyac vardır.

İnkişafetdirici təlimin strukturu uşaqlardan yeni, onların təcrübəsində analoqu olmayan
xüsusi bilik və vərdişlərin mənimsənilməsinə tələbat yaradan, tədricən mürəkkəbləşən
zəncirvari vəzifələrdən ibarətdir. Birinci plana yalnız əvvəllər mənimsənilmiş biliklərin və
fəaliyyət üsullarının aktuallaşdırılması deyil, həm də fərziyyənin irəli sürülməsi, prinsiplərin,
ideyaların formalaşdırılması və vəzifələrin həllinin orijinal planının işlənilməsi, axtarılan,
məlum olan və məlum olmayan dəlillər arasında əlaqələrin həlli yollarının yeni əlaqələr və
asılılıqları nəzərə alaraq müstəqil istifadə edilməsi meydana çıxır. Bilik əldə etmə prosesində
uşaq yeni üsulları tətbiq etməklə yeni faktlar kimi konkret nəticə alır. Bununla belə təlim
prosesində uşaq intellektual və şəxsi inkişafın yeni pilləsinə qalxır.

Uşaq təlim fəaliyyətinin tam subyektidir. İnkişafetdirici təlim strukturunda öyrənmənin
əsasını məqsəd, vasitə və nəzarət təşkil edir, mərkəzi texnoloji əlaqə isə uşağın təlim
prosesində məqsədə uyğun olaraq öz fəaliyyətini tənzimləməsi xüsusiyyətlərinə əsaslanan
müstəqil təlim-idraki fəaliyyətidir. Əşya və hadisələrin dəyişilməsinə istiqamətlənən bu
fəaliyyət uşağın daxili tələbatına (motiv) uyğun olaraq davranışında müəyyən proseslərə təkan
verir ki, bu da həm təhrik etmə, həm də məqsəd kimi özünü büruzə verir. Təlimin motivi ya
bilavasitə praktik tələbatda, situativ maraqda, ya da suyektiv olaraq uşağın əvvəlcədən
bilmədiyi şəraitlə üzləşdiyi zaman ifadə olunur. Biliklərin mənimsənilməsi və fəaliyyət
üsullarının formalaşdırılması inkişafetdirici təlim strukturunda uşağın fəaliyyət prosesi və
nəticəsi kimi meydana çıxır.

V.A.Suxomlinski yazırdı: “Yaxşı oxumaq həvəsi, arzusu insani həvəsdir-mənə belə gəlir
ki, uşaq həyatının bütün mənasına, uşaq sevinci aləminə nur saçan parlaq işıqdır. Uşağın bilik
almaq arzusunu bu zəif işığı üçün həyat mənbəyi yalnız iftixarla belə bir fikri dərk etməsi və
keçirilməsidir ki, mən qabağa addımlayıram, idrakın sıldırım cığırları ilə qalxıram... Əgər
uşaq öz əməyində irəliləyiş, müvəffəqiyyət görmürsə, arzu işığı sönəcəkdir...Uşaq öz gücünə
inamı itirəcək, müəllimin məsləhət və iradlarına qaba cavab verəcəkdir” (6).

İnkişafetdirici təlim də şəxsiyyətin bütün keyfiyyətlərinin tam məcmusunun inkişafına
istiqamətlənir.

Azərbaycan psixoloqlarından Ə.S.Bayramov müəyyən etmişdir ki, hətta kiçik
məktəblilərin təlim fəaliyyətində əlverişli şərait yaradıldıqda onlarda əqlin müstəqilliyi və
tənqidliyə meyli lazımi səviyyədə inkişaf edə bilir, oradan müəyyən nəticə çıxarmağa,
səhvləri, uyğunsuzluqları tapmağa, onları törədən səbəblər barədə müəyyən mülahizələr
söyləməyə qabil olurlar (2). Təlimin optimallaşdırılması üçün birinci növbədə uşaqlarda psixi
inkişafın səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün şəraitin yaradılması əsas amillərdən biridir.
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Uşaqların psixi inkişaf nəzəriyyəsinə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Görkəmli psixoloq
L.S.Vıqotski təlim və tərbiyənin uşağın psixi inkişafında həlledici rolunu göstərmişdir. Onun
fikrincə təlim inkişafdan irəlidə gedir və onu öz arxasınca aparır.

İnkişafetdirici təlim konsepsiyasının əsas məğzi həm tərbiyəçi, həm də uşaq üçün inkişafın
əsas vəzifəyə çevrilməsi üçün şəraitin yaradılmasıdır. Bu mürəkkəb pedaqoji problem ardıcıl
olaraq həll edilir: birinci mərhələdə — uşaqda özünün inkişafa tələbat və qabiliyyətlərin
formalaşdırılması, sonrakı illərdə isə bu qabiliyyətlərin gücləndirilməsi və onun maksimal
dərəcədə reallaşdırılması üçün şəraitin yaradılması yolu ilə.

Uşaqların idrak fəallığının izlənilməsi, inkişaf səviyyələri və nailiyyətlərinin təhlil
edilməsi, bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf səviyyəsinin tənzimlənməsi onun
inkişafyönlülüyünü meydana çıxarır. Uşaqlar müxtəlif yollar vasitəsilə ilə öyrənir və
öyrəndiklərini də müxtəlif yollarla göstərirlər. Ona görə də kiçikyaşlı uşaqlar üçün səmərəli
təlim prosesi təşkil olunmalıdır. Səmərəli təlim odur ki, planlaşdırmada və təlim zamanı hər
bir uşağın inkişaf səviyyəsi və maraq dairəsi, inkişaf prinsipləri nəzərə alınır, uşaqların yeni
məlumatlar əldə etməsi və hərtərəfli inkişafı təmin olunur. Lakin bu proses o zaman səmərəli
olar ki, uşağın inkişaf göstəriciləri və tərbiyəçinin hazırlıq səviyyəsi inkişafetdirici təlimi
reallaşdırmağa imkan versin.

İnkişafetdirici sistem bilik, bacarıq və vərdişlərin təmin olunması ilə bərabər, yeni
biliklərin müstəqil olaraq əldə edilməsi üsullarını da uşaqda formalaşdırır. Yalnız onda bu
biliklər uşağın müstəqil idrak fəallığının inkişafının həyata keçirilməsi prosesində
qabiliyyətlərin formalaşmasına təsir göstərir. Bu, həmçinin təhsilin məzmununa və prosesinə
emosional-dəyərli münasibətin təmin olunmasına və şəxsiyyətin humanist istiqamətdə
formalaşmasına şərait yaradır.

İnkişafetdirici təlim yalnız o halda produktiv təfəkkürün inkişafını təmin edir ki,
öyrənənin bütün idrak prosesləri aktiv fəaliyyətə cəlb edilsin. İnkişafetdirici təlim yalnız
güclü və orta səviyyəli uşaqların deyil, zəiflərin də yaradıcılıq potensialını nəzərə çarpacaq
dərəcədə artırır.

İnkişafetdirici təlimin həyata keçirilməsi zamanı aşağıdakı şərtlərin nəzərə alınması
məqsədəmüvafiqdir.

1. Öyrənən müvafiq bilik ehtiyatına malik olmalıdır. Bunsuz qoyulan problemləri və
yaxud da qarşıya çıxan çətinliklərin həll olunması mümkün deyil. Məlumdur ki, insan ona
məlum olmayan sferada problem həll edə bilməz. Bütün idrak prosesləri kimi, yeni problemin
də həlli uzunmüddətli hafizənin hifz etdiyi biliklərə əsaslanır.

2. Öyrənənin yeni problemi dərk etmək, problemin həlli üçün zəruri olan faktları,
məlumatları təhlil etmək, müqayisə etmək, hipoteza irəli sürüb, onun doğru olub-olmamasını
yoxlamaq, nəticə çıxarmaq və mövcud bilikləri yeni situasiyaya tətbiq etmək və diskussiya
zamanı öz mövqeyini müdafiə etmək və s. bacarıqlara malik olması vacibdir.

Beləliklə, reproduktiv təfəkkürü inkişaf etdirən ənənəvi təlimdən fərqli olaraq,
inkişafetdirici təlim produktiv təfəkkürün inkişafına səbəb olur. İnkişafetdirici təlimin əsas
fərqləndirici cəhəti onun yaradıcı xarakter daşımasıdır. İnkişafetdirici təlim öyrənəndən daha
çox müstəqillik, öz qüvvə və imkanlarına inam tələb edir.

İnkişafetdirici təlimin müvəffəqiyyətini təmin etmək məqsədilə şəxsiyyətin inkişafının
xüsusiyyətlərini və onun qanunauyğunluqlarını nəzərə almaq vacib faktordur.

Formalaşma və inkişaf şəxsiyyətin son dərəcə mühüm xüsusiyyətidir (immanentlik
xüsusiyyəti). İmmanentlik — latınca immanentis — nəyinsə daxilində olan, nəyə isə xas olan
bu və ya digər xassəni, qanunauyğunluğu bildirən anlayışdır. Bu, aşağıdakı amilləri özündə
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ehtiva edir:
— şəxsiyyətin formalaşması və inkişafında irsiyyət amilinin rolunun böyük olması

(biogen xüsusiyyət);
— şəxsiyyətin formalaşması və inkişafına sosial mühitin təsiri (sosiogen xüsusiyyət);
— şəxsiyyət özünüidarə edən və özünütənzimləyən mürəkkəb sistemdir.
— şəxsiyyət özünəməxsus xüsusiyyətləri, keyfiyyətləri, təkrarolunmaz fərdi inkişaf

variantı olan unikal bir varlıqdır (fərdilik xüsusiyyəti).
— şəxsiyyətin inkişafı ümumi dialektik qanunauyğunluqlar əsasında baş verir (mərhələli

inkişaf).
— hər bir şəxsiyyətin özünəməxsus inkişaf tempi var (inkişafın qeyri-bərabər və

ziddiyyətli olması).
— psixi inkişafın kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələri fiziki dəyişmələrlə müəyyən edilir (4).
Beləliklə, məlum olur ki, inkişafetdirici təlimi təşkil edərkən, müvəffəqiyyət qazanmaq

üçün həm şəxsiyyətin inkişaf qanunauyğunluqları, həm də hər bir fərdin özünəməxsus
xüsusiyyətlərini və inkişaf səviyyələrini nəzərə alaraq müvafiq şərait yaratmaqla qabaqlayıcı
metod və texnologiyalardan istifadə etmək zəruridir.

Yaxşı təşkil olunmuş ənənəvi təlim, söz yox ki, şəxsiyyətin inkişafı üçün müvafiq şərait
yaradır. Lakin tədqiqatlar göstərir ki, ənənəvi təlim şəxsiyyətin intellektual inkişafını və digər
psixi proses və keyfiyyətlərinin yüksək inkişaf səviyyəsini təmin edə bilmir. Ənənəvi təlim
prosesində öyrənənin yeni kəşflər etməsi vəzifəsi qarşıya qoyulmur, yalnız biliklərin
yaradıcılıqla mənimsənilməsi tələb olunur. Bu zaman öyrənən yeni fakt, hadisələri dərk edir.
Gerçəkliyin öyrənənin beynində əks olunması aktiv idraki fəaliyyət prosesində həyata keçir.

Deməli, şəxsiyyətin tam inkişafını təmin etmək məqsədilə inkişafetdirici təlimin təmin
olunması vacibdir. İnkişafetdirici təlim öz məqsəd və vəzifələrinə, iştirakçıların (öyrədən və
öyrənənlərin) fəaliyyətinin xarakterinə görə ənənəvi təlim texnologiyalardan prinsipial surətdə
fərqlənir.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan tərbiyəçilər, loqopedlər və uşaqları əhatə
edən işçilər peşəkar olmalıdırlar. Onlar uşağın simasında şəxsiyyət, fərdi bir insan görməli,
emosional bacarığa malik olmalı, uşaq anatomiyası və psixologiyasını bilməli, uşaqların
problemlərini başa düşməli, nitqində, psixi inkişafında pozuntu olan uşaqlarla işləməyi
bacarmalıdırlar. Tərbiyəçinin başlıca vəzifəsi idraki fəaliyyəti aktivləşdirməkdir. Bunun
müvəffəqiyyətli həlli üçün idraki maraqların inkişafı üçün metodlar, uşaqların fəaliyyət
motivlərini formalaşdıran müəyyən şərait yaradılmalıdır ki, fəaliyyət prosesinə maraq inkişaf
etsin.

Tərbiyəçinin hazırlıq göstəriciləri müəyyən edilərkən onun pedaqoji qabiliyyəti, pedaqoji
mədəniyyəti və peşəkarlığı — uşaqlara məhəbbəti, qayğısı, hörmətlə yanaşması, uşaq
psixologiyasını bilməsi, təlimə maraq yaratması, təşkilatçılıq bacarığı, yaradıcılığı, mədəni
davranış normalarına malik olması nəzərdə tutulmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Hazırda təhsil sisteminin qarşısına qoyulmuş əsas vəzifə təhsilin
dünyəvilik, sivillik, ümumbəşəri mövqedən yeniləşdirilməsi və uşaq şəxsiyyətinin
formalaşdırılmasıdır. Yeni qurulan təhsildə idraki inkişafın parametrlərini nəzərə almaq, ona
imkan və şərait yaratmaq əsas amil hesab edilir. Təhsili bilavasitə inkişafyönlü bir proses kimi
stimullaşdırmaq əsas vəzifəyə çevrilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. İnkişafetdirici təlim şəxsiyyətin bütün keyfiyyətlərinin tam
məcmusunun inkişafına istiqamətlənir. İnkişafetdirici təlim öz məqsəd və vəzifələrinə,
iştirakçıların (öyrədən və öyrənənlərin) fəaliyyətinin xarakterinə görə ənənəvi təlim
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texnologiyalardan prinsipial surətdə fərqlənir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər təhsil

müəssisələrində çalışan mütəxəssislər faydalana bilər.
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Ш. Бахышева

Роль развивающегося обучения в формирование личности

Резюме

В настоящее время главной задачей системы образования является образование,
цивилизация, глобальные позиции, обновление и формирования личности детей.
Детское образование, демократизация и гуманизация являются главными условиями
для формирования личности.

Социально-экономические перемены общественной жизни нашей страны внесли
соответствующие изменения в систему дошкольного образования, ставшей
многофункциональной по своему предназначению. Одним из важных направлений в
развитии познавательной деятельности дошкольников выступает создание условий,
обеспечивающих полноценное умственное развитие детей, связанное с формированием
устойчивых познавательных интересов, умений и навыков мыслительной деятельности,
качеств ума, творческой инициативы.

Sh.A.Bakhishova

Development training’s role in the formation of personality

Summary

At present, the main task of the educational system to the secularization of education,
civility, global position, renewal and identity formation of children. Children's education,
democratization and humanization is the main conditions for the formation of person.

Social and economic changes of public life of our country have brought respective
alterations in system of the preschool education, become multipurpose on the mission. As one
of important directions in development of informative activity of preschool children creation
of the conditions providing high-grade intellectual development of children, connected with
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formation of steady informative interests, skills of cogitative activity, qualities of mind, the
creative initiative acts.

Redaksiyaya daxil olub: 25.02.2019
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Ali təhsilin interdisiplinar pedaqoji və didaktik
paradiqmaları: metodoloji aspektlər
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Açar sözlər: paradiqma, interdisiplinarlıq, təbiət və sosial elmlər, paradiqmatik inkişaf,
didaktik və pedaqoji metodlar, dialoji modellər, inteqrasiya, konvergensiya və sintez

Ключевые слова: парадигма, междисциплинарность, естественные и социальные
науки, парадигматическое развитие, дидактические и педагогические методы, модели
диалога, интеграция, конвергенция и синтез

Key words: paradigm, interdisciplinarity, natural and social sciences, paradigmatic
development, didactic and pedagogical methods, models of dialogue, integration,
convergence and synthesis

Öncə qeyd etmək istəyirik ki, “interdisiplinar” sözü həmçinin ondan törənən sözlər və söz
birləşmələri pedaqoji və sosial elmlərdə işlənən unikal terminlərdir. Azərbaycan dilində buna
oxşar “inklusiv, ekskluziv, inteqrasiya, kurikulum, pedaqogika, fəlsəfə, psixologiya”, çoxlu
yunan-latın mənşəli terminləri qeydsiz və şərtsiz elmi dövriyyədə işlədirik. Amma nədənsə
“interdisiplinar” terminini dilimizə “fənlərarası” hərfi mənasında tərcümə edirik. Ona görə
qeyd etmək istəyirik ki, “interdisiplinar” və “fənlərarası” terminlər yaxud anlayışlar eyni
mənanı ifadə etmir. Elə bunun nəticəsidir ki, dünya alim-pedaqoqlarının əksəriyyəti
interdisiplinar orta təhsil, interdisiplinar ali təhsil, interdisiplinar xüsusi təhsil, interdisiplinar
orta məktəb və interdisiplinar universitet yaxud kollec təhsili və s. terminlərdən gen-bol
istifadə edirlər.

“İnterdisiplinarlıq” termini “fənlərarası” “termini”ndən köklü surətdə fərqlənir.
“Fənlərarası” fənlər arasında formal əlaqələri göstərir. Başqa sözlə, interdisiplinarlıq “məna
nüvəsini” təşkil edən “paradigma”, “sintez”, “inteqrasiya”, “birləşmə”, “subyektiv”, “metod”,
“strategiya”, “metodoloji yanaşma” və s. konseptlərin mənalarını ifadə etmir. Beləliklə,
məqaləmizdə “interdisiplinarlıq” terminini, yaxud anlayışını metodoloji “elmi yanaşma”,
“elmi paradiqma”, “tədqiqat strategiyası” formatında ilk dəfə işlətməklə, elmi ədəbiyyatda bu
anlayışın tətbiq olunduğu və işləndiyi 5 elmi tədqiqat sahələrini müəyyən edirik: 1.
interdisiplinar təhsil (ali və orta təhsil), 2. interdisiplinar nəzəriyyə, 3. interdisiplinar bilik, 4.
interdisiplinar tədqiqat və onun elmi metodları və formaları. Nəhayyət, 5-ci sahəni –
interdisiplinar didaktikanı və pedaqogikanı (tədris və təlim, kurrikulum nəzəriyyəsini)
təsnifata daxil edilməsini təklif edirik.

Digər tərəfdən, fənlərin diferensasiyası (ixtisaslara parçalanması), inteqrasiyası (ixtisas
sahələrinin birləşməsi, bütövləşməsi) və konvergensiyası (bir nöqtəyə yaxınlaşması və
kəsişməsi) və hibridləşməsi (çarpazlaşması, qovuşması) prosesi “transdisiplinar”,
“multidisiplinar”, “pluridisiplinar”, “crossdisiplinar” və “inderdisiplinar” paradiqmalarının
formalaşması üçün şərait və zəmin yaradır [3]. Təbii, bunlar eyni anlayışlar deyil.
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Tədqiqatçılarımız fənlərarası əlaqələrdən yazanda heç də interdisiplinarlıqdan bir elmi-
pedaqoji paradiqma kimi bəhs etməmişlər. Fikrimizcə, interdisiplinarlıq bir elmi yanaşma,
metodologiya, elmi paradiqma, nəzəriyyə kimi XXI əsrin kompleks yaxud mürəkkəb
problemlərinin həllinə cavab olaraq təhsil (orta, xüsusən ali təhsil sahəsində), bilik, elmi
tədqiqat, nəzəriyyənin sintezi və sistemi kimi meydana gəlmişdir.

Biz bu hadisəni transdisiplinar hibrid fənn adlandırmağı təklif edirik. İnterdisiplinar,
multidisiplinar və bu qəbildən olan digər fənləri ümumi transdisiplinar hibrid fənnin növləri
yaxud konkret təzahür formaları adlandırırıq. Həqiqətən, interdisiplinar təhsil real həyat
hadisələrinin, sosial dünyamızın mürəkkəb problemlərinin həllini mümkün edə bilən yeni
biliklər, pedaqoji bacarıqlar, vərdişlər, ənənəvi tədris və təlimin alternativlərini qurmaq üçün
yeni təfəkkür tərzi və üslublar sistemini yaradır. Məsələn, ozon təbəqəsinin deşilməsi, ərzaq
məhsullarının təhlükəsizliyi (gen modifikasiyası), bazar iqtisadiyyatının rasional və irrasional
aspektlərinin tarazlaşdırılması, mədəniyyət, market, sosial, liberal dəyərlər və buna bənzər
mürəkkəb yaxud kompleks problemlərin həlli interdisiplinar elmi paradiqmanın yaxud
yanaşmanın tətbiqi sayəsində öz nisbi həllini tapır.

Bu cür elmi yanaşmanı heç vəchlə formal fənlərarası əlaqə yaxud fənlərarası inteqrasiya
ilə eyniləşdirmək düzgün deyil. Bu məsələ ilə əlaqədar, paradiqma anlayışına da öz
münasibətimizi burada bildirmək istəyirik: paradiqmanın “nümunə”, “misal”, “standart”,
“norma”, “qayda” və s. mənaları ilə yanaşı onun interdisiplinar nəzəriyyə yəni “teoriya”
(yunanca) mənasını və həmin mənanın müəyyən zaman kəsimində, məsələn, XXI əsrin sosial,
pedaqoji və psixoloji elmlərində dominant nəzəriyyə keyfiyyətində qəbul edirik: bir nəzəriyyə
yaxud yunan sözü ilə desək teoriya olaraq interdisiplinarlıq artıq elmi paradiqmadır, və o,
transdisiplinar, multidisiplinar, pluridisiplinar, kros-disiplinar və s. təzahür formalarını
yaratmış və bu formalar sosial və humanitar elmlərdə özünə möhkəm yer tutmuşdur.

Elmdə mövcud olan bütün nəzəriyyələr, irili ya xırdalı, öz aralarında yarışırlar. Lakin cüzi
bir hissəsi elmi paradiqma səviyyəsinə qalxa bilir. Lakin paradiqma ola bilməyən nəzəriyyələr
heç də zəif sayıla bilməz. Ola bilsin ki, postmodern əsrimizdə güclü nəzəriyyə deyil, real
hakimiyyətdə fəal təmsil olunan və iştirak edən zəif nəzəriyyə paradiqma mərtəbəsinə qalxsın,
necə ki, postmodern reklamların vasitəsilə surəti orijinal keyfiyyətində izləyicilərə təqdim
edir. Sosial elmləri gözümüzün önündə tutaraq, bizim tezisə görə “bütün paradiqmalar
dominant nəzəriyyələrdir, halbuki bütün nəzəriyyələr dominant olmaya da bilər”. Bu məntiqlə
təsdiq edirik ki, sosial elmlər, o cümlədən pedaqogika elmi həm poliparadiqmal, həm də
nəzəriyyənin pluralizmi ilə diqqəti çəkir.

Bu xüsusiyyət sosial elmlərin paradiqmatik inkişafını təbiət elmlərinin inkişafından
fərqləndirən ən əsas meyarlardan, çox güman ki, birincisidir. Burda təbiət elmlərinə yad olan
bir paradoksla qarşılaşırıq: meydana gələn yeni nəzəriyyə-paradiqma köhnə nəzəriyyəni
yaxud nəzəriyyələri yox etmir, hər ikisi parallel yaşayır və istifadə olunur. Bu paradoks öz
həllini konkret zaman-məkan şəraitində, hakimiyyət kontekstində tapa bilər. Beləliklə,
interdisiplinar ali təhsil konsepti elmi ədəbiyyatda və ictimaiyyətdə, o cümlədən pedaqoji
ədəbiyyatda, o dərəcədə geniş yayılıb ki, bu gün onun elmdə işlənməsini tədqiqatçıların
əksəriyyəti, elmi cəmiyyət, assosiasiyalar və təşkilatlar artıq qəbul edirlər.

Təbiət elmlərində paradiqma anlayışı.
Biz ümumelmi paradiqma və təhsilin xüsusi pedaqoji paradiqmasını fərqləndiririk. Sosial

elm kimi pedaqogikanı çoxparadiqmalı (poliparadiqmal) elm kimi səciyyələndiririk. Elmin
metodologiyası yaxud elmin fəlsəfəsi sahəsində paradiqmanın məzmununa anlayışlar, fikirlər,
nəzəriyyələr, tədqiqat metodları, aksiomların məcmusu daxil edilir. Termin Yunan mənşəli
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“paradiqma” sözündən əmələ gəlir, “nümunə, misal, şablon” mənalarını bildirir. Fel kökü
“paradeiknumi” — “sərgiləmək, təqdim etmək, izah etmək” mənalarını ifadə edir. Model,
prototip yaxud nümunə mənasında Platonun “Timey” dialoqunda Demiurq həmin modelə
baxaraq kosmosu yaxud dünyanı yaratmışdır [1].

Elmi paradiqma yaxud təbiətşünaslıq elmlərində paradigma mənasında Amerikalı elm
tarixçisi və filosofu Tomas Kun “Elmi inqilabların strukturu” adlı əsərində paradiqmaya belə
bir tərif vermişdir: “elmi paradiqma elmi ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunmuş, və müəyyən
zaman kəsimində elmi problemlərin qoyuluşu və onların həlli üçün modellər (paradiqmalar)
yaradan elmi nailiyyətlərin məcmusundan ibarətdir” [2]. Həmin əsərdə T. Kun paradiqma
termininin müasir elmi mənasını bu cür müəyyənləşdirir. Elmi paradiqma aşağıdakıları
müəyyən edir:

— Müşahidə və təhlilin obyektini.
— Verilən sualların tipləri və tədqiqatın verdiyi cavablar, sualların strukturlaşdırılması.
— Elmi tədqiqat nəticələrinin interpretasiyası.
— Eksperimentin təşkili və tətbiqi üçün vasitələrin seçilməsi [2, s. 10].
Fikrimizcə, Tomas Kun paradiqma anlayışını, yuxarıdakı tərifdən də göründüyü kimi, dar

mənada qəbul etmişdir. Belə ki, əsasən təbiətşünaslıq elmləri sahəsində biliyin inkişafını
yaxud dinamikasını çıxış nöqtəsi kimi qəbul etmişdir. Həm də, bir mənalı olaraq paradiqmatik
inkişafı sosial elmlərə aid etməmişdir. Onun fikrincə, sosial elmlər üçün paradiqmatik inkişaf
deyil, sosial ənənələr səciyyəvidir.

Yəni T. Kun pozitiv yaxud təbiətşünaslıq elmlərinin tarixi inkişafına istinad edərək, müasir
elmin kumulyativ (tədricən bilikləri toplamaq) yox, inqilabi sıçrayışlarla inkişaf etdiyini
müdafiə etmişdir. Kun paradiqmanın 21 mənasını qeyd etmişdir ki, bu da onun problemin
tədqiqində qeyri müəyyənliyə rəvac verdiyini bildirir. Bu fikri digər Amerikalı alim Marqaret
Masterman “Paradiqmanın təbiəti” adlı məqaləsində dəstəkləmişdir. O, T. Kunun paradiqma
ilə bağlı açıqladığı 21 mənanı 3 qrupda birləşdirmişdir [3, s. 63]:

1) fəlsəfi, metafizik və metaparadiqmalar. Kun fəlsəfəsinin tənqidçiləri daha çox bu
paradiqmaya istinad etmişlər; 2) sosioloji paradiqmalar. Kun özü, qeyd etdiyimiz kimi, sosial
elmlərə paradiqmatik inkişafı aid etməsə də, onun şərhçisi Masterman paradiqmaya Kunun
aid etdiyi aşağıdakı mənaları sosioloji paradiqmalar kimi qruplaşdırır: “ümumi qəbul olunmuş
elmi nailiyyət”, “konkret elmi nailiyyət”, “siyasi institutların məcmusu”, “ümumi qəbul
olunmuş hüquqi qərarlar”. 3) artefakt yaxud konstrukt-konseptual paradiqmalara Kunun
əsərindən aşağıdakı mənaları Masterman daxil etmişdir: “klassik dərslik” yaxud “klassik
əsərlər”, “resurs instrumental vasitələr, standart prosedurlar”, “əyani vasitələr”, “analoji
nümunələr”, “qrammatik qaydalar”, “psixoloji obraz (geştalt obrazlar)” və s. mənaları əhatə
edir [3, s. 62].

Qeyd edək ki, Kunun paradiqma yönündən sosial elmlərə münasibəti sonradan nisbətən
“yumşaldı”. O, dəqiqləşdirmə apardı, nəticədə paradiqma anlayışını “fənn matrisa”-sı, yaxud
“fənn qəlibi”, “Təbiət və humanitar elmlər” (1989) adlı əsərində isə paradiqmanı
“hermenevtik nüvə” kimi izah etməyə cəhd göstərmişdir [3, s. 19]. Məhz Kunun təsiri altında
paradiqma anlayışının müasir mənası XX əsr elmində möhkəmləndi. Kundan əvvəl elm
fəlsəfəsində yaxud metodologiyasında təbiətşünaslıq elmlərinə münasibət birmənalı deyildi.
Belə ki, həmin elmlər qeyri-tarixi, qeyri-sosial və interpretasiyadan azad elm kimi qəbul
edilirdi.

Lakin Kun ilk dəfə sübut etdi ki, elmi nəzəriyyələr konkret paradiqma daxilində qurulur,
sosial, tarixi və digər amillərin təsiri altında formalaşmış paradiqmanı ümumi elmi ictimaiyyət
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qəbul edir. Təbii elmi nəzəriyyələrin sosial və tarixi aspektləri ilə bağlı Kunun ideyaları elmin
fəlsəfəsi yaxud metodologiyası tarixində dönüş nöqtəsini yarada bilmişdir. Sadə şəkildə ifadə
etsək, T. Kun elmi faktların nəzəriyyədən asılılığı, təbiət elmlərinin hermenevtik aspekti ilə
bağlı ideyaların formalaşmasına güclü təkan vermişdir. Elə paradiqmanın XX əsrin 70-ci
illərində “hermenevtik nüvə” kimi açıqlanması da T. Kunun adı ilə bağlı idi.

Nəticə. Məhz bu ideya sosial elmlər sahəsində paradiqmatik inkişafın qəbul olunmasına
rəvac vermişdir. Əlbəttə, əks və alternativ mövqeləri dəstəkləyənlər tanınmış fransız
sosioloqu Dogan Mattey və onun ardıcılları [5] sosial elmlər üçün paradiqma terminindən
imtina etmişdilər. Fikrimizcə, onlar Kunun ilkin formalaşdırdığı və pozitiv fəlsəfədən
qaynaqlanan elmi paradiqma konsepsiyasını əsas götürərək sosial elmlər üçün ümumi elmi
paradiqmanın mümkünlüyünü qəti nəzərdən qaçırmışdılar.

Məqalənin aktuallığı. Müasir elmin inkişaf xüsusiyyətlərindən biri inteqrasiya
proseslərinin artmasıdır. Bu baxımından pedaqogika elmində interdisiplinar mövqenin
metodoloji qiymətləndirilməsi olduqca vacibdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ali məktəblərdə, burada aparılan islahatlar baxımından
pedaqogika elminin metodoloji əsaslarının yenidən nəzərdən keçirilməsi olduqca vacib bir
məsələdir. Araşdırılmış məsələlərdən biri isə interdisiplinar mövqe probleminə münasibətin
bildirilməsidir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Gələcək nəsillərin peşəkarlıq baxımından
yüksək səviyyədə hazırlanması elmin nəzəri-metodoloji əsaslarının yenidən nəzərdən
keçirilməsini tələb edir. Aparılan tədqiqatlar ali təhsil sistemində pedaqoji və didaktik işlərin
yenidən qurulmasına köməklik edəcəkdir.
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Интердисциплинарные педагогические и дидактические
парадигмы высшего образования: методологические аспекты
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В данной статье анализируются концепции междисциплинарности и
междисциплинарного образования на уровне научно-педагогической парадигмы.
Показано, что в ХХ веке известный американский физик, научный методист и философ
Томас Кун (1922-1996) впервые ввел в научный оборот понятие парадигмы. Вместе с
тем его теоретические взгляды противоречивы: в начале своего творчества он отрицал
существование научной парадигмы в социальных науках, но в своих последних работах
он принял парадигму и здесь. Однако эта эволюция игнорируется в постсоветском
образовательном и педагогическом пространстве, и, следовательно, игнорируются
специфические различия парадигмы в естественных и социальных науках. Указанная
ситуация также является предметом исследования современных западных и
американских исследователей. Особое внимание уделяется интерпретации
методологических аспектов парадигмы, анализу значения междисциплинарности.
Педагогические и дидактические парадигмы междисциплинарного образования, в
частности высшего образования, выявляют сущность и типологию высшего
образования. Различия в междисциплинарной интеграции основных понятий, таких как
интеграция, конвергенция и синтез, исходят из междисциплинарных формальных
внутренних отношений между эпистемологией и педагогикой (учебный план,
диалогическая учебная и обучающая стратегия).

S. Aliyeva

Interdisciplinary pedagogical and didactic paradigms of higher
education: methodological aspects

Summary

This article analyzes the concepts of the interdisciplinary and interdisciplinary education
at the level of the scientific and pedagogical paradigm. It is shown that in the twentieth
century, the famous American physicist, scientific methodologist and philosopher Thomas
Kuhn (1922-1996) had first introduced the concept of paradigm into the scientific circulation.
At the same time, his theoretical views are contradictory: at the beginning of his work he
denied the existence of a scientific paradigm in the social sciences, but in his last works he
had finally adopted a paradigm. However, this evolution has been ignored in the post-Soviet
educational and pedagogical space, and, consequently, the specific differences of the
paradigm in the natural and social sciences have been ignored too. This situation is also the
subject of study of the modern Western and American researchers. Special attention is paid to
the interpretation of the methodological aspects of the paradigm and the analysis of the value
of interdisciplinary. Pedagogical and didactic paradigms of the interdisciplinary education, in
particular higher education, reveal the essence and typology of the higher education.
Differences in the interdisciplinary integration of basic concepts, such as integration,
convergence and synthesis, proceed from the interdisciplinary formal internal relations
between epistemology and pedagogy (curriculum, dialogical training and teaching strategy).
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Fəal təlim əsasında dərsin planlaşdırılması
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Tədris müəssisələrində yeni təlim texnologiyalarının tətbiqinə, eyni zamanda dünya təhsil
sisteminə inteqrasiya aktual məsələdir. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya etmək üçün onun
ilk növbədə öyrənilməsi və eyni zamanda milli dəyərlərə uyğunlaşdırılaraq tətbiqi lazımdır.
Burada əsas məqsəd mümkün qədər təlim keyfiyyətinin artırılmasıdır. Məhz bu səbəbdən
çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilir, yeni təlim texnologiyalarının öyrənilməsi və tətbiq
olunması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir.

Tətbiq prosesi sadə bir proses hesab olunmur və müəllimdən böyük ustalıq tələb edir,
müəllim işin mahiyyətinə varmağı bacarmalı və eyni zamanda şagirdlərin əqli fəallığının
təmin olunmasını diqqətdən kənar qoymamalıdır. Bunun üçün fəal təlim əsasında dərsin
planlaşdırılması zamanı müəllim nə etmək və nəyi əldə etmək barədə aydın düşünməlidir.
Şagirdləri dərs boyu məşğul etmək hələ təlimin fəal metodlarla həyata keçirilməsi demək
deyil. Bunun üçün fəaliyyət və fəal təlimin fərqini bilmək lazımdır. Təbii ki, fəal təlim
şagirdləri məqsədyönlü fəaliiyətə cəlb edir, lakin şagirdləri gün boyu məşğul etmək hələ
onların fəallaşması demək deyil.

Müəllim dərsin planlaşdırılmasına təlim nəticələrini, tapşırıqları, nizam-intizam
qaydalarını və s. məsələləri daxil edə bilər. Lakin bu heç də dərsin tam olaraq şagirdyönümlü
həyata keçirilməsi deyil. Belə hallarda şagirdlər öyrənmə prosesində səthi iştirak edir və bir o
qədər də bilik qazanmır.

Dərsin fəal təlim əsasında planlaşdırılmasında bir sıra məsələlər diqqət mərkəzində
dayanır:

— şagirdlər biliklərini inkişaf etdirmək üçün nə etməlidirlər?
— müəllimin danışdığı zaman şagirdlərin anlamasını necə müəyyən edə bilər?
— şagirdlərin əksəriyyəti müəllimin dediklərini anlayacaq qədər həyat və təlim

təcrübəsinə malikdirlərmi?
— müəllim dərsi niyə, hansı məqsədlə keçir: proqramı tam öyrənmək, yoxsa proqramı tam

öyrədərək şagirdləri fəal təlim prosesinə qoşmaq?
Təlim prosesinin səmərəli təşkili üçün müəllim cari və illik planlaşdırmada şagirdlərin

fərdi tələbatlarını, maraq və meyllərini nəzərə almalıdır. Buraya təlim strategiyaları, təlim
üsul və vasitələri, iş formaları, tapşırıqların uyğunlaşdırılması, qrupların tərkibinin
müəyyənləşdirilməsi və s. kimi məsələlər aid edilə bilər. Fəaliyyətin bu formada təşkili, yəni
şagirdlərin maraqlarının, fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması isə müəllimdən vaxt və güc
tələb edir. Lakin effektini də göstərir belə ki, şagirdlər dərs boyu məşğul olanda, təlimdə fəal
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iştirak edəndə, dərs maraqlı keçəndə nəticə də göz önündə olur.
Planlaşdırma zamanı müəllim dörd əsas suala cavab verməlidir:
— nə öyrədilməli?
— necə öyrədilməli?
— hansı şəraitdə öyrədilməli?
— nəticələri necə qiymətləndirmək olar?
Bu suallara cavab kimi təlim prosesinin strukturu şərti olaraq dörd tərkib hissədən ibarət

sistem kimi təsvir edilir:
— tədris plan və proqramları və ya təlimin məzmunu;
— təlim metodları;
— təlim-tərbiyə prosesinin təşkili;
— şagirdlərin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi.
Fənnin planlaşdırılması ardıcıllığı aşağıda göstərilən formada həyata keçirilir:
— ilk növbədə standartlar müəyyənləşir, daha sonra tədris vahidi ona uyğunlaşır;
— tədris vahidinin ardıcıllıq prinsiplərini müəyyənləşdirmək. Burada əsas didaktik

tələblərə əməl edilir: xronoloji ardıcıllıq, məzmun ardıcıllığı, məntiqi ardıcıllıq nəzərdə
tutulur.

— hər tədris vahidi üçün tədris planına uyğun vaxt bölgüsü aparmaq. Bu zaman birinci
dərs saatlarının miqdarı hesablanır. Hər tədris vahidinin mürəkkəbliyi nöqteyi nəzərindən vaxt
müəyyən edilir. Hər bir halda şagird maraqları üstün tutulur. Təqvim planı hazırlanarkən dərs
saatları, dərs ilinin həftələri, tədris ilində baş verəcək mühüm hadisələr, tədris vahidlərinin və
onlara daxil ediləcək mövzuların adları müəyyən edilir.

Fənn kurikulumları əsasında gündəlik planlaşdırmada aşağıdakılar nəzərdə tutulur:
— dərsin gözlənilən nəticələrini müəyyən etmək;
— dərsin sonunda şagirdin hansı nəticələrə nail olmasını yoxlamaq;
— dərsin motivasiyasını hazırlamaq;
— tədqiqat zamanı yeni biliklərin toplanması üçün istifadə olunan bilik mənbələrinin

müəyyənləşdirilməsi;
— tədqiqat metodlarının müəyyənləşdirilməsi;
— lazımi materialları və iş vərəqini hazırlamaq, tədqiqatın təqdimat formasını

müəyyənləşdirmək;
— müzakirə zamanı yönəldici sualları ifadə etmək;
— güman edilən yeni nəticələri nəzərə alaraq əlavə məlumat, tapşırıqlar hazırlamaq və s.
Yeni texnologiyalar ilə təşkil edilmiş dərslər şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarını, bu

yollarla elmi biliklərə yiyələnmək bacarıqlarını artırmaqla yanaşı, onlarda kollektivçilik,
yoldaşları ilə normal ünsiyyət bacarıqları yaradır.

Nəticə etibarilə qeyd etmək olar ki, təlim texnologiyalarının düzgün planlaşdırılması elə
görüləcək işlərin yarısı hesab oluna bilər. Çünki düzgün qurulmuş, şagirdlərin maraq və
tələbatlarını ödəyən plan elə gediləcək yolun yarısı sayılır. Yolun digər yarısı isə müəllimin
püşəkarlığndan və şagirdlərin fəallıından asılı olur.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə ölkəmizdə tədris müəssisələrində yeni təlim
texnologiyalarının tətbiqi, eyni zamanda dünya təhsil sisteminə inteqrasiya məsələsi bəyük
əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə də məhz belə vacib məsələyə həsr olunduğundan onu aktual
hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə dərsin fəal təlim
əsasında planlaşdırılmasında zəruri hesab edilən məsələlər araşdırılır, ümumi sistem kimi
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tərkib hissələri nəzərdən keçirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil

məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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требованием современности. Для интеграции этого требованию к новому учебному
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Azerbaijan 2017-2021

Ölkəmizdə böyüməkdə olan nəslə, gənclərə xüsusi diqqət və qayğı vardır. Yeniyetmə və
gənclər də Vətənin ləyaqətli övladları, nümunəvi oğul və qızları kimi yaşayıb fəaliyyət
göstərirlər. Hələ Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində gənclər siyasəti
dövlətin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edirdi. Ona görə də demək mümkündür ki,
respublikamızda hazırda həyata keçirilən və yüksək göstəricilərlə müşayiət olunan gənclər
siyasətinin əsası əslində XX əsrin yetmişinci illərində qoyulmuş, bu siyasət nəticəsində
gənclərin öz imkanlarını, yaradıcı qabiliyyətlərini həyata keçirmələri üçün əlverişli şərait
hökm sürmüşdür.

Azərbaycanda gənclər siyasətinin təşəkkül taparaq formalaşmasında və böyüyən nəslin
cəmiyyətin həyatında yaxından iştirak etməsində Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü
və iştirakı ilə 1996-cı il fevralın 2-də keçirilən gənclərin I Forumu mühüm əhəmiyyət
daşımışdır. Bu forum Ulu öndərin gəncliklə bağlı strategiyasının ilk təntənəsi idi.

1999-cu ilin iyulunda Ümummilli lider Heydər Əliyev “Dövlət gənclər siyasəti haqqında”
fərman imzalandı. Bu fərmanın tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış tədbirlər planında
gənclər siyasətinin başlıca istiqamətləri öz ifadəsini tapmışdı. Gənclərin Vətənə layiq insanlar
kimi yetişmələri üçün onların hərtərəfli biliyə, milli keyfiyyətlərə yiyələnmələrinə, milli-
mənəvi dəyərlərin mənimsənilməsi, gənclərimizin dövlət və hökumət strukturlarında geniş
təmsil edilməsi, onların sosiallaşmasına nail olmaq gənclər siyasətinin mühüm
məqsədlərindəndir.

Ölkəmizdə ordu quruculuğunun, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsinə,
vətənpərvərliyin aşılanmasına, sosial rifahın təmin olunmasına istiqamətlənən siyasət eyni
zamanda gənclər sektorunun inkişafına da öz təsirini göstərir.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2 fevral 1997-ci il tarixli fərmanına əsasən, fevralın 2-si
Azərbaycanda Gəncləri Günü elan olunmuşdur.

Gənclər siyasətinin əsasını azərbaycançılıq ideologiyasından irəli gələn dövlətin inkişafı,
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xalqımızın rifahının yüksəldilməsi istiqamətində fəaliyyət və tolerantlığın inkişaf etdirilməsi
təşkil edir.

Ölkəmizdə gənclər sahəsində dövlət siyasətinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün
mühüm qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Belə ki, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”,
“Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlərin təsis edilməsi haqqında”, “Azərbaycanın gənc
istedadlarına dövlət qayğısı haqqında”, “Dövlət gənclər siyasəti haqqında” qanun, fərman və
sərəncamlar, həmçinin “Gənc ailə” proqramı, “Gənclərdə vətənpərvərlik və vətəndaşlıq
hisslərinin yüksəldilməsi haqqında”, “İstedadlı yeniyetmələrin və yaradıcı gənclərin sosial,
iqtisadi və s. problemlərinin həllinə istiqamətlənən, onların öz qabiliyyətlərini inkişaf
etdirmələrinə yardımçı olan Dövlət Proqramı, “Ordudan tərxis olunmuş gənclərin
məşğulluğu” və s. bu kimi Dövlət Proqramı deyilənlərə əyani sübutdur.

Ümummilli liderimiz Gənclər siyasətini nəzərdə tutaraq deyirdi: “Öz dili, mədəniyyəti,
mənəvi dəyərləri ilə tərbiyə olunmuş gənclər heç vaxt Vətəninə, xalqına ögey münasibət
bəsləməz. Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, bizim milli dəyərlərimizin əsasında
tərbiyələnməlidirlər. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı
bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz".

Əsası Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan siyasi kurs hazırda
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası, həmin Konsepsiya əsasında
hazırlanmış “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramı gənclərimizin
cəmiyyətimizin həyatında yaxından iştirakını nəzərdə tutur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxiş” inkişaf konsepsiyası”nda 7-ci bənd “Gənclərin
potensialının və idmanın inkişafı” adlanır. Həmin bənddə deyilir: “Azərbaycan gənclərinin
sağlam və fəal həyat tərzini təşviq etmək və onların cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etmək
məqsədi ilə 2013-2023-cü illəri əhatə edən Azərbaycan gənclərinin İnkişaf Strategiyası və
2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı üzrə 2012-
2020-ci illəri əhatə edən Milli Strategiya və 2013-2016-cı illər üçün Dövlət Proqramı
hazırlanaraq həyata keçiriləcəkdir” (1).

Haqqında söz açılan Konsepsiyada eyni zamanda oxuyuruq: “Bu sahə ilə bağlı mövcud
olan normativ hüquqi baza mütəmadi olaraq təkmilləşdiriləcək, gənclərin, həmçinin bədən
tərbiyəsi və idmanın sistemli inkişafını dəstəkləmək məqsədi ilə rayon (şəhər) icra
hakimiyyətləri başçıları yanında gənclərdən ibarət məşvərətçi orqan olan şuralar yaradılacaq,
gənclər siyasəti, bədən tərbiyəsi və idman işlərinin qurulması, aparılması və inkişafı işlərinə
yerli bələdiyyə orqanlarının fəal surətdə cəlb edilməsi təmin olunacaqdır” (1).

Konsepsiyada gənclərin və gənc ailələrin mənzil ehtiyaclarının ödənilməsi də diqqət
mərkəzində dayanmışdır. Konsepsiyada deyilir: “Gənclərin və gənc ailələrin mənzil
ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə sosial ipotekanın şərtləri daha da təkmilləşdiriləcək,
gənclər, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud olan gənclər üçün istirahət və təlim
mərkəzləri istifadəyə veriləcəkdir (1).

Ucqar və kənd yerlərində yaşayan gənclər üçün məlumat məsləhət xidmətləri şəbəkəsi
genişləndirilməsi nəzərdə tutulmuş, gənclərin iş bacarıqlarının inkişafını təmin etmək üçün
onların əmək və iqtisadi əlaqələrə erkən yiyələnmələrindən ötrü səmərəli forma və metodlar
tətbiqi planlaşdırılmışdır.
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Konsepsiyada göstərildiyi kimi, “2020-ci ilə kimi ölkədə fəaliyyət göstərən bütün
respublika idman federasiyaları, idman klubları (peşəkar klublar), uşaq-gənclər idman
məktəbləri üçün müvafiq idman növləri üzrə ixtisaslaşdırılmış təlim-idman bazaları
yaradılacaqdır. Gənclərə sosial xidmət göstərən müəssisələrin, eləcə də bədən tərbiyəsi və
idman müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün aparılan işlər
davam etdiriləcək, kadr hazırlığı məsələləri daha da təkmilləşdiriləcək, bu sahədə çalışan
mütəxəssislərin sosial müdafiəsi gücləndiriləcəkdir” (1).

“Azərbaycan gəncliyi 2017–2021-ci illərdə Dövlət Proqramı” Azərbaycan Respublikası
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 15 sentyabr 2017-ci il tarixli, 3236 №-li sərəncamı ilə təsdiq
edilmişdir.

“Azərbaycan gəncliyi 2017–2021-ci illərdə” Dövlət Proqramının məqsədi “gənclər
siyasətinin daha səmərəli həyata keçirilməsinə nail olmaq, cəmiyyətin bütün sahələrində
gənclərin fəal iştirakına şərait yaratmaq, onların yaradıcı və innovativ potensialının üzə
çıxarılmasını dəstəkləmək, gənc nəslin sağlamlığını qorumaq, gənclərin təhsil və məşğulluq
məsələlərinə diqqəti artırmaq, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından
səmərəli istifadə etmək, ölkədə könüllülük hərəkatını inkişaf etdirməkdir” (2).

Dövlət Proqramına bir sıra vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Onlardan
bəzilərini diqqət mərkəzinə gətirək:

“1. gənclərin hərtərəfli inkişafı üçün şəraitin formalaşdırılması;
2. gənclərin azərbaycançılıq və dövlətçilik prinsipləri əsasında vətəndaşlıq və

vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi;
3. gənclər arasında milli-dini dözümlülük, sülhsevərlik, humanizm dəyərlərinin təbliğ

edilməsi;
4. gənclərin sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi;
5. gənc alim və tədqiqatçıların fəaliyyətinin dəstəklənməsi və gənclərin elmə

həvəsləndirilməsi;
6. ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbələrin mütərəqqi ideya və təşəbbüslərinin

dəstəklənməsi;
7. gənclər arasında ixtisas və peşə seçimi, əmək bazarı və məşğulluq haqqında

məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması;
8. gənclər siyasəti sahəsində çalışan mütəxəssislərin bilik və bacarıq səviyyəsinin

yüksəldilməsi, onların hazırlığı və yenidənhazırlığı üçün mütəmadi tədbirlərin həyata
keçirilməsi;

9. gənclərin və gənclər təşkilatlarının ictimai həyatda təşəbbüskarlığının və iştirakının
stimullaşdırılması;

10. ölkədə gənclərin könüllülük hərəkatının stimullaşdırılması və yerlərdə
intensivləşdirilməsi;

11. gənclərin beynəlxalq mübadilə və mədəniyyətlərarası dialoqda iştirakının
dəstəklənməsi;

12. xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyasının təmin edilməsi;
13. gənclərin insan hüquqları, gender bərabərliyi haqqında, eyni zamanda, insan alverinə,

zorakılığa qarşı mübarizə ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması;
14. gənclərin ekologiya və ətraf mühitlə bağlı biliklərinin artırılması
15. gənclər arasında ailə dəyərləri haqqında və erkən nikahlara qarşı profilaktik

maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi;
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16. gənclərin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadəsinin
təşviq edilməsi;

17. istedadlı və yaradıcı gənclərlə işin daha effektiv və ünvanlı qurulması
18. gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili;
19. gənclərin həyat və düşüncə tərzinin öyrənilməsi və müvafiq təhlillərin aparılması” (2).
Ölkəmizdə gənclər üçün hərtərəfli şəraitin yaradılmasına, onların öz yaradıcılıq

imkanlarının, təşəbbüskarlığının və müstəqilliklərinin müdafiə olunmasına baxmayaraq, bəzi
gənclərin davranış və hərəkətləri narahatlıq doğurur. Bunun başlıca səbəblərindən biri bəzi
gənclərin yad, yabançı təsirlər altına düşməsi, bəzən isə, sosiallaşma institutlarının lazımınca
fəaliyyət göstərməməsidir.

Sosiallaşma nədir?
“Sosiallaşmış” termini şəxsiyyətdə sosial yetkinliyin, sosial keyfiyyətlərin inkişafının

səviyyəsini göstərir. Sosiallaşma prosesinin mahiyyəti və məzmunu məsələlərinə Q.M.
Andreyeva, S.A. Beliçeva, B.Z. Vulfova, V.N. Quryeva, L.N. Koqan, A.İ. Kovalyova, İ.S.
Kon, A.V. Mudrik, D.İ. Feldşteyn və b.-nın tədqiqatlarında aydınlıq gətirilir.

Pedaqoji, fəlsəfi, sosioloji, psixoloji tədqiqatlarda “Sosiallaşma”ya bir sıra təriflər verilir.
Eyni zamanda uşaqlardan ötrü nəyin sosiallaşma olmadığına da münasibət bildirilir.

Məsələn, doktor Nyufeldə görə, “Yəqin ki, ən böyük yanlış düşüncələrdən biri,
həmyaşıdlarla ünsiyyətin sosiallaşmaya gətirib çıxardığı fikridir”.

“Nə sosiallaşma deyil?” sualına psixoloq Uri Bronfenbrenner də cavab vermişdir.
Psixoloqun qənaətincə, “Aydın olmalıdır ki, sosiallaşmaq – mədəniləşmək demək deyildir.
Unutmayın ki, nasist gənclər də sosiallaşma prosesinin məhsulu idi”.

Andrea Mrojekun fikri isə belədir: “Sosiallaşma o deməkdir ki, uşaqlar cəmiyyətə
uyğunlaşdırılmış şəkildə elə tərbiyə olunur ki, böyüdükdə cəmiyyətə fayda gətirəcək böyüklər
ola bilsinlər və həm işdə, həm evdə, həmkarları, ailələri və dostları ilə qarşılıqlı hörmətə
əsaslanan ünsiyyət qura bilsinlər” (3).

Q.M. Andreyevaya görə, sosiallaşma “iki cəhətli proses olub, özündə bir tərəfdən, sosial
mühitə, sosial əlaqələr sisteminə daxil olma yolu ilə sosial təcrübənin mənimsənilməsini;
digər tərəfdən, aktiv fəaliyyət hesabına və sosial sistemə aktiv daxil olmaqla fərdin sosial
əlaqələri fəal surətdə canlandırma prosesi kimi anlaşılmalıdır” (4)

L.V. Zudilova yazır: “Sosiallaşma şəxsiyyətin və cəmiyyəti fəal qarşılıqlı fəaliyyəti olub
bu zaman bir tərəfdən, şəxsiyyətin sosial mühitə daxil olması, onun sosial təsirləri
mənimsəməsi, ictimai norma və dəyərlər sistemini qəbul etməsi baş verir. Digər tərəfdən,
şəxsiyyət cəmiyyətə fəal surətdə təsir göstərərək, müvafiq dəyişikliklər edərək, ona öz
təcrübəsini, özünün yaradıcı yanaşmasını daxil edir. Psixoloqlar şəxsiyyəti fərdin birgə
fəaliyyətdə və ünsiyyətdə formalaşan ictimai münasibətlərində və sistemli keyfiyyətindəki
daxilolma vasitəsilə nəzərdən keçirir; pedaqoqlar şəxsiyyəti təbii və sosial amillərlə daimi
qarşılıqlı fəaliyyətdə olan fəaliyyətin subyekti kimi yanaşırlar. Şəxsiyyətin formalaşdırılması
təkcə genetik proqramla deyil, həm də qarşılıqlı əlaqədə və fəaliyyətdə olan sosial proqramla
müəyyən olunur; insan təkcə həyata hazırlanmır, müəyyən sosiamədəni şəraitlərdə və
sosiomədəni şərtlər daxilində həyat fəaliyyətinə hazırlanır” (5).

Məqalənin aktuallığı. Tələbələrin sosiallaşması öz aktuallığı ilə seçilir. Hazırda
tələbələrin sosiallaşması yeni pedaqoji təfəkkürün mühüm tələblərindəndir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Tələbələrin sosiallaşması yeni pedaqoji təfəkkürün tələbi kimi
nəzərdən keçirilir.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar, doktorant və
dissertantlar üçün faydalı ola bilər.
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Резюме

Формирование национально-духовной культуры студентов, позволяет утверждению
у них социализации. Что такое Социализация? Какие мероприятия на государственном
уровне проводятся для социализации студентов и их непосредственного участия в
жизни общества. В представленной статье можно найти ответы на все эти вопросы. В
данной статье представлена информация о Стратегии Развития "Азербайджан 2020:
Взгляд в будущее" и подготовленной на её основе Государственной Программе
"Молодёжь Азербайджана 2017-2021 годы.
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Socialization of students as a new requirement

of pedagogical thinking
Summary

Formation of the national-spiritual culture of students, allows the assertion of their
socialization. What is Socialization? What activities at the state level are conducted for the
socialization of students and their direct participation in the life of society. In this article you
can find answers to all these questions. This article provides information on the Development
Strategy "Azerbaijan 2020: A Glimpse into the Future" and the State Program “Youth of
Azerbaijan 2017-2021” prepared on its basis.
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“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda təhsil işçilərinin qarşısına
milli-ənənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşə malik,
təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki bacarıqlara yiyələnən,
müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis kadrlar hazırlamaq vəzifəsini qoymuşdur.

2013-cü ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyasında insan amili, onun sağlamlığı aktual problem kimi önə çəkilir. Bilikli, bacarıqlı,
hərtərəfli inkişaf etmiş, həyat bacarıqlarına malik vətəndaşın yetişdirilməsi dövrün, zamanın
əsas tələbi kimi irəli sürülür.

Azərbaycan Respublikasının Ümumi təhsilin Konsepsiyasında milli kurikulumunda
ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə bir sıra tələblər verilmişdir. Göstərilmişdir ki, ümumi
təhsil - insanın, ailənin, cəmiyyətin və dövlətin marağına, milli və ümumbəşəri dəyərlərə,
dünyəvilik, sistemlilik, varislik, inteqrativlik, demokratiklik prinsiplərinə əsaslanan, nəzəri və
təcrübi fəaliyyət vasitəsilə şəxsiyyətin formalaşmasına, onun intellektual, sosial və fiziki
inkişafına, təhsilini davam etdirməsinə, əmək fəaliyyətinə başlaması üçün zəmin
yaradılmasına yönəlmiş məqsədəuyğun proses olub, şagirdlərin yaş, fizioloji, psixoloji, fərdi
xüsusiyyətləri və potensial imkanları nəzərə alınmaqla sürətlə dəyişən dünyada gedən
prosesləri, problemləri və inkişaf tendensiyalarını başa düşmək və qiymətləndirmək, zəruri
bilik, bacarıq və vərdişlər əldə etmək, öyrəndiklərini tətbiq etmək, sərbəst surətdə əlavə
biliklər almaq bacarıqlarını, bazar münasibətləri şəraitində cəmiyyətin məhsuldar üzvünə
çevrilə bilmələrini, şəxsiyyətin azad inkişafını təmin edir.

Qeyd olunmuşdur ki, ümumi orta təhsilli şəxs isə ana dilini dərindən bilən, vətəninin tarixi
və mədəniyyəti haqda ətraflı məlumatlara malik olan, incəsənəti, ədəbiyyatı, elmi nailiyyətləri,
insan əməyini, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını dəyərləndirməyi bacaran, demokratik
prinsiplərə hörmətlə yanaşan, dövlətçiliyə və dövlət mənafeyinə sadiqlik nümayiş etdirən,
müasir texnika və kommunikasiya vasitələrindən səriştəli istifadə edən, insanlara, milli adət-
ənənələrə, təbiətə, əxlaqi-mənəvi dəyərlərə tolerant, həssas və ədalətli münasibət bəsləyən,
təhsillənməyi və məlumatlanmağı bacaran, bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabətə davamlı
olmaq və həyatda müstəqil yaşayıb fəaliyyət göstərmək, inkişaf etmək, sağlam həyat tərzi
qurmaq, müstəqil mövqeli olmaq keyfiyyətlərinə yiyələnən, cəmiyyətin tələbatına uyğun
zəruri bilik, bacarıq və vərdişlər qazanan, ana dili ilə yanaşı, xarici dillərdən birində və ya bir



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

114

neçəsində ünsiyyət saxlamağı bacaran şəxsdir (1, s. 9).
Kurikulumun tələb etdiyi şəxsin keyfiyyətlərindən ən əsası həyat bacarıqlarına

yiyələnməsidir. Bu baxımdan fənn kurikulumlarına, o cümlədən biologiya fənn
kurikulumunun məzmununa həyati bacarıqların aşılanmasına imkan verən təlim nəticələri
daxil edildi. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu, təlim strategiyası və qiymətləndirmə
kimi üç əsas problem öz həllini tapdı. Biologiya fənni üzrə yeni məzmuna insan, onun
sağlamlığı, insanın sosial mahiyyəti, insan və təbiət münasibətləri, insanın psixoloji
xüsusiyyətlərinə aid həyati əhəmiyyəti olan ən zəruri bilik və bacarıqları əhatə olunur.
Şəxsiyyətin bacarıqları ümumi təlim nəticələrində verilmişdir. Təlim nəticələri ümumi orta
təhsil pilləsi (VI-IX siniflər) və tam orta təhsil pilləsi (X-XI) siniflər üzrə ayrı-ayrılıqda
əsaslandırılmışdır. Göstərildi ki, ümumi orta təhsil pilləsi (VI-IX siniflər) üzrə şagird:
canlılar aləmini təşkil edən varlıqları səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə müqayisə edir, bu

barədə mülahizələrini şərh edir.
bioloji varlıqlarda baş verən dəyişiklikləri müşahidə etmək üçün təcrübələr qoyur,

nəticələri ümumiləşdirir, onları şifahi və yazılı təqdim edir.
canlı varlıqlarda maddələr mübadiləsinin qanunauyğunluqlarını izah edir və onları

fərqləndirir;
bitkilərin əkilməsi, becərilməsi, heyvanlarının, heyvanların bəslənməsi və onlardan

məhsul alınması texnologiyasını məişətdə tətbiq edir.
fiziki, kimyəvi, bioloji amillərin canlı varlıqlara mənfi təsiri barədə nəzəri biliklərə

əsaslanaraq ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasına çalışır;
zədələnmələr zamanı ilk tibbi yardım göstərir, xəstəliklər zamanı profilaktik tədbirlər

görür.
Tam orta təhsil pilləsi (X-XI siniflər) üzrə şagird:
— bioloji varlıqların yaranması və inkişafı ilə bağlı habelə canlı orqanizmlərdə gedən

bioloji prosesləri şərh və izah edir;
— insanın əmələ gəlməsi, irqlərin yaranması, irsiyyət, qlobal ekoloji problemlərin baş

vermə səbəbləri və aradan qaldırılması yolları və s. barədə materiallar toplayır, sistemləşdirir,
müqayisə və təhlil edərək qiymətləndirir;

— irsiyyətin qanunauyğunluqlarını məsələ həlli yolu ilə əsaslandırır və nəticələrini şərh
edir;

— seleksiyanın nailiyyətlərinin ayrı-ayrı sahələrdə əhəmiyyətini və tətbiqi yollarını izah
edir.

Biologiya fənn kurikulumunda məzmun əsasən canlıların quruluşu və müxtəlifliyi; bioloji
proseslər; insan və onun sağlamlığı; canlılar və ətraf mühit məzmun xətləri istiqamətində
verilmişdir. Məzmun xətləri üzrə işlənmiş təlim nəticələrində də formalaşdırılması nəzərdə
tutulan şəxsiyyətin bacarıqları önə çəkilmişdir. Kurikulumun fəaliyyət xətlərində də tam orta
təhsilli şəxsin təlim və həyat bacarıqları nəzərə alınmışdır. Belə ki, biologiya fənninin tədrisi
6 fəaliyyət xətti üzrə tədris edilir.

Onlar aşağıdakılardır:
— Problemin həlli;
— Müqayisə, təsnifetmə, təhlil və tədqiq etmə;
— Ümumiləşdirmə, mühakimə və tətbiq etmə;
— Əməkdaşlıq və ünsiyyət;
— Təşkil və təqdim etmə;
— Eksperiment aparma (nəzəri biliklərin tətbiqi).
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Fənnin məzmun və fəaliyyət xətləri imkan verir ki, tədrisdə şagirdə nəzəri biliklərlə yanaşı
canlıların müxtəlifliyi, həyati xüsusiyyətləri, yayılması, qorunması, insan və onun sağlamlığı,
canlılarda fiziki və kimyəvi proseslərin baş vermə səbəbləri, ekoloji problemlərin, canlıların
bir-biri və cansız təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsinin mahiyyətini öyrənməklə yanaşı gündəlik
həyatda qarşılaşdığı bioloji hadisələrin həllinə dair bacarıqlar əldə etsin.

Müqayisə, təsnifetmə təhlil və tədqiq etmə fəaliyyətini şagird canlıların quruluşu,
müxtəlifliyi, oxşar əlamətlərinə görə qruplara bölünməsi, yayılması xüsusiyyətlərini, onlarda
baş verən həyati prosesləri müqayisə və təhlil etməklə tədqiqatlar, araşdırmalar aparır.

Şagird nəzəri və praktik biliklərin əsasına əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirir, onların
doğruluğunu eksperimentlər aparmaqla, təcrübi yolla təsdiq edir. Təbii mühitdə canlılar aləmi
üzərində müşahidələr aparır, bitkilərin yetişdirilməsi, heyvanların bəslənməsində fəallıq
göstərir, insan sağlamlığının qorunması ilə bağlı təşəbbüslər edir. Mühakimə yürütmək və
əldə etdiyi bilikləri tətbiq etmək və nəticə çıxarmaq bacarıqlarına yiyələnir.

Şagird tədris prosesində öz yoldaşları, müəllimləri ilə ünsiyyət saxlayır, fikir mübadiləsi
aparır və fikirlərini aydın bir şəkildə izah edir, başqalarını səbrlə dinləyir, diskussiyalara daxil
olur, özünün və yoldaşlarının səhvlərinin aradan qaldırılmasına səy göstərir. Bütün bunlar
onun həyatda lazımi bacarıqları nümayiş etdirməsinə şərait yaradır.

Şagird təşkil və təqdimetmə fəaliyyəti nəticəsində insanın sağlamlığı, ətraf aləmin
qorunması, elmin tarixi inkişafı, tədqiqatların və təcrübələrin nəticələri ilə bağlı diskussiyalar,
görüşlərdə iştirak edir, konfranslarda çıxış etməyə təşəbbüs göstərir. Belə tədbirlərdə özünün
qazandığı bilik və bacarıqlarını, əldə etdiyi nəticələri digər iştirakçılarla bölüşür.

Şagird eksperiment aparır və nəzəri biliklərini tətbiq edir. O, öyrəndiyi nəzəri biliklərin
doğruluğunu yoxlamaq və təsdiq etmək üçün müxtəlif təcrübələr aparır, sadə eksperimentlər
qoyur, nəticələr çıxarır.

Kurikulumda siniflər üzrə məzmun standartları konkret olaraq işlənmişdir. Standartları
təhlil etdikdə məlum olur ki, standartda göstərilən bacarıqların əksəriyyəti şagirdə, məktəb
məzunlarına həyatda da lazım olan bacarıqlardır. Biologiya kurikulumunda aşağıdakı
standartların reallaşdırılması şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanmasına daha geniş imkanlar
açır:

VI sinif. 2.1.3. Bioloji proseslərə dair sadə təcrübələr və hesablamalar aparır. 4.2.2. Bitki
və heyvanlara qulluq qaydalarına əməl edir.

VII sinif. 1.1.3. Xanlıların quruluşunun öyrənilməsində laboratoriya avadanlıqlarından
istifadə qaydalarına əməl edir.

2.1.3. Bioloji proseslərdə baş verən dəyişikliklərə dair hesablamalar aparır və nəticələri
ümumiləşdirir.

3.2.2. Müalicəvi əhəmiyyətinə görə dərman bitkilərini qruplaşdırır.
4.2.2. Respublikanın flora və faunasının qorunma yollarını fərqləndirir.
VIII sinif. 1.1.3. Canlıların quruluşunu öyrənmək üçün təcrübələr aparır və nəticələrini

izah edir.
2.1.3. İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi

hesablamalar aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.
3.1.1. İnsanın formalaşmasında əməyin rolunu izah edir.
3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.
3.2.2. Xəstəliklər, zədələnmələr zamanı ilkin yardım göstərir.
IX sinif. 3.2.2. Sağlam həyat tərzi və reproduktiv sağlamlığın əhəmiyyətini şərh edir,

referatlar hazırlayır.
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4.2.1. Regional ekoloji problemlərlə bağlı müşahidələrini ümumiləşdirib, təqdimatlar
hazırlayır.

4.2.2. Azərbaycanda canlılar aləminin növ müxtəlifliyinin qorunması ilə bağlı faktları
toplayıb təqdimatlar hazırlayır.

X sinif. 3.2.2. sağlam həyat tərzində gigiyena qaydalarının rolunu və əhəmiyyətini
dəyərləndirir, məruzə və təqdimatlar hazırlayır.

4.1.1. Ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasının iris xəstəliklərin azalmasına təsirini
əsaslandırır.

4.2.1. Qlobal ekoloji problemlər və onların həlli yolları haqqında təqdimatlar edir.
4.2.2. Təbii şəraitdə ekoloji tarazlığın qorunmasının əhəmiyyətini şərh edir, referatlar

hazırlayır.
XI sinif. 3.2.2. Sağlam ailənin qurulmasında sağlam həyat tərzinin rolunu dəyərləndirir,

məruzə və təqdimatlar hazırlayır.
4.2.1. Ekoloji problemlərin qlobal xarakterini dəyərləndirir, məruzə və təqdimatlar

hazırlayır.
4.2.2. Regional və qlobal ekoloji problemləri əlaqələndirir, referat və təqdimatlar

hazırlayır.
Məqalənin aktuallığı. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda təhsil

işçilərinin qarşısına qoyulan əsas məsələlərdən biri də həyat bacarıqlı şəxsiyyətin
yetişdirilməsi probleminin həllidir. Məqalə də bu mövzuya həsr olunduğundan onu aktual
hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə biologiya fənn
kurikulumunun fəaliyyət xətlərində tam orta təhsilli şəxsin təlim və həyat bacarıqları
göstərilmişdir. Eyni zamanda, fənnin tədrisi zamanı əsas fəaliyyət istiqamətləri verilir.

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

Проблема воспитания талантливых личностей
в документах развития образования

Резюме

В статье рассматривается содержание жизненно важных навыков, которые будут
представлены студентам-биологам. Решение проблемы анализируется относительно
того, как документальные документы образования. Показано, что в каждом документе,
связанном с образованием, внимание уделялось вопросу жизненно важных навыков
обучаемых. В предметных стандартах учебной программы вероятность решения
вероятностей широка. Ученикам рекомендуется оказывать положительное влияние на
обучение жизненным навыкам при обучении предмету.

A. Guseynli

Life problem of bring up of the able personality about
development of the education in documents

Summary

Maintenance of the vital abilities will be tanned in the article is investigated. It is analyses
approach to solution of the problem in documents how about development of the education.
It is/are shown that to pupils attention have been done connected with education to problem of
tan of the vital abilities in the each document. But subject is supplied to wide look was in
curriculum standards. Positive influence of tan in the teaching of the subject of the life
abilities is grounded there to pupils to activities of training.

Redaksiyaya daxil olub: 07.02.2019
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“Ərəb cоğrаfiyаşünаslаrı Аzərbаycаn hаqqındа”
mövzusunun tədrisi mеtоdiкаsı

Rаhim Əzizоv
Bакı Qızlаr Univеrsitеtinin dosenti,

pеdаqоgiка üzrə fəlsəfə dокtоru
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Müəllimlərin pеşəkаrlıq səviyyəsi оnlаrın tədris еtdikləri fənlərin və mövzulаrın müаsir
tələblərə uyğun dinləyicilərə çаtdırmаq və mеtodiki cəhətdən strаtеgiyаlаr vаsitəsilə
qiymətləndirilir.

Cоğrаfiyаnın tədrisi mеtоdikаsı yüksəк iхtisаslı cоğrаfiyа müəllimlərinin iхtisаs
hаzırlığındа mühüm əhəmiyyətə mаlikdir. Əsаs məqsəd cоğrаfiyа müllimlərinin məktəb
cоğrаfiyаsı, kurikulum çərçivəsində fənlərin аyrı-аyrı siniflər üzrə məzmunu, tədris
prоsеsində diqqət tələb еdən yеni istiqаmətləri öyrətməkdir. Məкtəb cоğrаfiyаsının məzmun
хətti cоğrаfi biliklərin dаhа dərindən öyrənilməsi üçün ilkin bаzа rоlunu оynаyır.
Cоğrаfiyаnın tədrisi mеtоdikаsı ilkin cоğаfi biliklər üzərində dərinləşdirilmiş nəzəri еlmi
bilikləri fоrmаlаşdırır.

Hər bir fənnin öz səciyyəvi хüsusiyyətləri vаrdır. Bu хüsusiyyətləri tələbələrə çаtdırmаq
üçün müаsir təlim tехnоlоgiyаlаrındаn bəhrələnən mеtdikа еlmi bilikləri tətbiq еtmək bаcаrığı
fоrmаlаşdırır.

Cоğrаfi biliklərin zənginləşdirilməsində yеr kürəsində təşkil оlunаn еkspdisyаlаr və
səyаhətlər məqsədli хаrаktеr dаşıyаrаq mеtоdikа еlminin köməkliyi ilə tutаrlı fаktlаr gеniş
təhlil оlunur, öyrənilmə mеtоdiкаsı nəzərə çаrpаcаq dərəcədə əhəmiyyətli оlur.

Bu bахımdаn məqаlədə ərəb cоğrаfiyаşünаslаrının Аzərbаycаn hаqqındа söylədiкləri
fiкirlər ortа dövrə təsаdüf еdir. Bu fiкirlər tаriхi fакtlаrlа təsdiq оlunаrаq еlmi biliкlərə
əsаslаnаrаq mеtоdiк yоllаrlа tələbələrə çаtdırılır.

Bеlə кi, cоğrаfiyа tаriхi vахtilə təbiət еlmlərinin tərкibindən аyrılаrаq və cоğrаfiyаnın
difеrеnsiyаsı nəticəsində yаrаnsа dа, bu gün tаmаmilə tədqiqat sаhəsinə dахildir.

Cоğrаfiyа еlmi qədim еlmdir. Оnun inкişаf tаriхinə nəzər sаlmаqlа privmitiv
təsəvvürlərdən bаşlаyаrаq fоrmаlаşmаqlа bu günün səviyyəsinə çаtmаsı və həyаtımızdа
mühüm rоl оynаmаsını təsəvvür еtməк çətin dеyil.

Cоğrаfiyаnın inкişаf tаriхi dörd mühüm dövrə bölünür. Bu dövr ХV-ХIХ əsləri əhаtə еdir.
Ümumiyyətlə, cоğаrfiyаnın inкişаf tаriхi 4 mühüm dövrə bölünür:

I dövr – Qədim dövr, bu dövr əsаsən V dövrə qədər оlаn dövrü əhаtə еdir.
II dövr – Оrtа dövr: V-ХV dövrləri əhаtə еtməкlə Аvrоpаdа bir sırа еlm sаhələrində

оlduğu кimi cоğrаfi biliкlər sаhəsində də хristiаn dininin təsirindən tənəzzül hiss оlunаn dövr
sаyılır.
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III dövr - Yеni dövr. Bu dövr ХV-ХIХ əsrləri əhаtə еdir. Еyni zаmаndа bu dövr Böyüк
cоğrаfi кəşflər dövrü аdlаnır.

IV dövr: Yеni dövr. ХIХ əsrin iкinci yаrısı və indiyə qədər оlаn dövrü əhаtə еdir.
Mövzunu şərh еdərкən dinləyicilər yеr кürəsində аpаrılаn tədqiqаtlаrın və təşкil оlunаn

екspеdisyаlаrın müхtəlif dövrlərə аid оlduğunu öyrənirlər. Məlum оlur кi, ərəblər iкinci
dövrdə, yəni VI-ХII əsrlərdə ərəb səyyаhlаrının yеr кürəsində акtiv tədqiqаtlаrı оlub. Bu dövr
оlduqcа mаrаqlıdır. Yеr кürəsində görкəmli cоğrаfiyаşünаslаr və səyyаhlаrın tədqiqаtlаrı bu
gün də öz əhəmiyyətini itirmir. Türк cоğrаfiyаşünаsı və аlimi Əbu-Rеyhаn Biruni də bu dövrə
təsаdüf еdir və аstronоmiyа, cоğrаfiyа sаhəsində əvəzеdilməz хidmətləri оlub.

Yахın və Оrtа Şərq ölкələri хаlqlаrının Аzərbаycаnlа müхtəlif əlаqələri qədim dövrdən
bаşlаmış və indiyədəк dаvаm еtməкdədir. Bu dövlətlərin, İrаn, Sаsаni dövləti, Bizаns
İmpеriyаsı, Ərəb хilаfəti, Səlcuq dövləti, Qızıl Оrdа, Оsmаnlı və s. dövlətlər müхtəlif хаlqlаrı
bəzən zоrlа birləşdirir, bəzən də əmələ gəlmiş əlаqələri pоzurdu.

Məlum оlduğu кimi, VII əsrin оrtаlаrınа yахın ərəb хilаfətinin qоşunlаrı bir çох ölкələri
işğаl еdərəк Azərbаycаn ərаzisinə çаtır. Ərəblər işğаl еtdiкləri yеrlərə özləri ilə İslаm dinini,
ərəb еdili və Ərəb mədəniyyətini gətirir, еyni zаmаndа həmin ölкələrə bələd оlurdulаr.

1930-cu ildə акаdеmiк I.Y. Кrаçкоvsкi Şərqi Аvrоpа, Qаfqаz və Оrtа Аsiyаnın tаriх üçün
ərəb mənbələrinin хüsusi əhəmiyyətini qеyd еtmişdir. Ərəb mənbələrini tədqiq еtməк, lаzımı
məlumаt tоplаmаq və bunlаr əsаsındа tаriхin qаrаnlıq səhifələrini аydınlаşdırmаq mühüm
işdir.

Göründüyü кimi, mövzunu şərh еdən müəllim pеdаqоji ustаlıq göstərərəк, özünəməхsus
fоrmа, üsul mеtоdlаrı istifаdə еdərəк cоğrаfiyаnın tаriх еlminə itеqrаsiyаsını təmin еdir. Yеni
məlumаtlаr əldə еdilir və müəllimin pеşəкаrlığı nəticəsində mövzu dаhа dа акtuаllаşır.

IХ əsrdə yаşаmış ərəb cоğrаfiyаşünа səyyаhlаrdаn biri İbn Хоrdаbеh, Əli Yаqubi, İbn Əl-
Fəqih, İbn Rustа və Qudаmа ibn Cəfərin əsərlərində Аzərbаycаn tаriхi və cоğrаfiyаsı
hаqqındа zəngin məlumаt vеrilir.

İbn Хоdаdbеh «Кitаb əl-mаsаlıк və-l-mаmаlıк» (yəni «Yоllаr və məməlкətələr hаqqıdа
кitаb») аdlı əsərində Аzərbаycаnın şəhər və yаşаyış məntəqələrinin аdını çəкir və оnlаrı
bаşqаlаrındаn fəqləndirən cəhətləri göstərir. Еyni zаmаndа Аzərbаycаnın dаğ və çаylаrındаn
söhbət аçılır.

IХ əsrin cоğrаfiyаşünаs səyyаhı əl-Yаqubi «Кitаb əl-bаldən» (ölкələr hаqqındа кitаb)
əsərində Аzərbаycаnın Ərəblər tərəfindən işğаl еdilməsi, şəhərləri, əhаlisi, хilаfət tərəfindən
Аzərbаycаn üzərinə qоyulаn хərаc hаqqındа məlumаt vеrir.

Mövzu şərh еdilərкən bаşqа məlumаtlаrın əldə оlunub, fəndахili intеqrаsiyа mеtоdundаn
istifаdə еdərəк müəllim pеşəкаrlıqlа tədqiqаt mеtоdlаrındаn istifаdə еdərəк, yеni mаrаqlı
məlumаtlаr təqdim еdir.

İbn-əl-Fəqih əl-Həmаdаninin «Кitаb əl-buldən» («Ölкələr hаqqındа кitаb») аdlı əsərində
məlumаtlаr əsаs еtibаrı ilə Əl-Bаlаzuri, Əl-Yаqubi, Ibn Хаrdаdbеh dövrüzümüzə gəlib
çаtmаyаn müəlliflərin əsələrinin təкrаrı оlsа dа, müəyyən dərəcədə əhəmiyyətlidir.

Хilаfət divаnının sənədləri əsаsındа «Кitаb əl-хərаc və sаn-ət əl-Кibаbə» («Хərаc və
каtibliк sənəti hаqqındа кitаb») аdlı əsərini tərtib еtmiş Qudаmа ibn-Cəfər Аzərbаycаnın
şəhər və yаşаyış məntəqələri аrаsındакı İbn Хоrdаdbеh tərəfindən vеrilən məsаfələrin qədəri
hаqqındа mаtеriаlı yеni məlumаtlаrlа zənginləşdirir.

Х əsrin görкəmli cоğrаfiyаşünаs – səyyаh əl-Məsudinin «Murаc əz-zəhəb v əmа-аdin əl-
cəvаhir» («Qızıl yuyаlаn yеr və cəvаhirаt mədənləri») və «Кitаb təhbih və-l-isrаf»
(«Хəbərdаrlıq və yеnidən gözdən кеçmə» кitаbı» аdlı əsərində Аzərbаycаn hаqqındа vеrdiyi



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

120

хəbərlər içərisində Dərbəndə аid hissələr хüsusi yеr tutur. Qаfqаz dаğlаrının кеçidlərindən
birinin üstündə, divаrlаrı Хəzər dənizinin sulаrı içərisində оlаn Əl-Bаb şəhəri, Аzərbаycаnın
ən böyüк şəhərlərindən оlmаqlа yаnаşı ölкənin şimаl tərəfdən bаşqаlаrındаn qоrumаq üçün
möhкəmləndirilmiş bir qаlа vəzifəsini dаşıdığı qеyd оlunur.

Хəzər dənizi sаhilində, Şirvаn şаhlığınа mənsub Bакıyа (Bакı) şəhərində isə nеft
çıхаrılırdı. Ruslаr Аzərbаycаnа 912-913-cü illərdə hücum еtdiкdə məhz Bакı şəhərinin
yахınlığındакı аdаlаrdа məsкən sаlmışdılаr.

Аzərbаycаn şəhərlərinə səyаhət еdən cоğrаfiyаşünаs – səyyаh Əbu Duləfin «Ər-risаlə əs-
sаniyə» (İкinci məкtub») аdlı əsərində vеrdiyi məlumаtlаr ölкədə fаydаlı qаzıntılаr və
müаlicə əhəmiyyətli оlаn mədən sulаrı оlduğunu sübut еdir. Əş-siz və Аrrаnın qızılı,
Bакuyаnın (əsərdə bеlə аdlаnır) yаnınа gündəliк icаrə hаqqı 1000 dirhəmə çаtаn nеfti Əl-
Bəzz tərəfindən Аrаz (Аrаz) çаyı sаhilindəкi gözəl mеyvə bаğlаr, dаğlаrdа müхtəlif
хəstəliкləri müаliə еdən isti su bulаqlаrı – bunlаr Аzərbаycаnın zəngin təbiətinə bir dаhа
dəlаlət еdir.

Təlim mеtоdunun sеçilməsi zаmаnı inкişаfеtdirici funksiyа pеdаqоgiкаnın аpаrıcı
nəzəriyyələrindən biridir. Təlim prоsеsində müəllim dinləciyilərin idrак fəаliyyətini idаrə еdir,
оnu inkişаf еtdirir. Cоğrаfiyаnın tədrisi zаmаnı müəllim inкişаfеtdirici funкsyаnın кöməyi ilə
yеr кürəsinin səyаhətlər və tədqiq оlunmаsındа müəyyən fакtlаrа əsаslаnаrаq dinləyicilər
müхtəlif fəаliyyətlərində qаnunаuyğunluqlаrdаn аsılı оlаrаq кəmiyyət və кеyfiyyət
dəyişikliklərin mürəккəb sistеmi həyаtа кеçirilirsə, ümuminkişаf təmin оlunur.

Cоğrаfiyа еlmində еnciklоpеdiк biliyə mаliк оlmаq üçün hər hаnsı bir səyаhətlərin
nəticəsini dinləyici tədqiqаt suаllаrı vаsitəsi ilə biliкləri аrtırır. Əlbəttə, mövzuyа uyğun
müхtəlif mənbələrin аrаşdırılmаsı yеni fакtlа bu еnsiklоpеdiк biliкləri inкişаf еtdirilir.

Х əsr cоğrаfiyаşünаs – səyyаhlаrı əl İstəхri «Кitаb mаsаlıк əl-mаmаliк» (Məmləкətlərin
yоllаrı кitаbı», İbn Həvqəl «Кitаb Əl-mаsаliк, və-l-mаmаliк» (Yоllаr və məmləкətlər
hаqqındа кitаb») və Əl-Müqəddəsi «Əhsən ət-təqаsim fimərifət əl-Ələqаlim («İqlimlərin
öyrənilməsi üçün ən yахşı bölgü» аdlı əsərində Аzərbаycаn, Аrrаn və Ərmiyyə vаhid ərаzidə
göstərilir və qədim Аzərbаycаn tоrpаqlаrı hüdudlаrı кimi göstərilib. Bеləliкlə, Аzərbаycаn
tərкibinə dахil оlаn Аrrаnlа birliкdə, cənubdа Zəncаndаn, şimаlа Dərbəndədəк ərаzini tutur.
Bu zаmаn Azərbаycаnın görкəmli iqlimşünаslаrı Ə.Şıхlinsкinin və Ə.Əsgərоvun Аzərbаycаn
ərаzisində yаyılаn iqlim аmillərini öyrənməк məqsədəuyğundur. Yəni Х əsrdə söylənilmiş
fiкirlər ХХ əsrlə müqаisəli təhlilini tаpır.

ХI əsrin ən görкəmli cоğrаfiyаşünаs-səyyаh Хаrəzm аlimi Əbu-ər Rеyhаn Əl-Biruni
оlmuşdur. Əl-Birunin Аzərbаycаn şəhərlərinin yеrləşdiyi еn və uzunluq dаirələrini göstərən
cədvəl çох mаrаqlıdır. Burаdа yеrləşən məsаfələr dəqiqliyi ilə fərqlənir.

ХI əsrin dаhа bir görкəmli ərəb аlimi Əl-Idrisidir. Оnun «Nizаt əl-muştаq fihitirак əl-
аfаq» («Ölкələri dоlаnmаqlа fоrmаlаşаn əyləncəsi») аdlı əsərində Аzərbаycаn hаqqındа
vеrdiyi хəbərlərə əsаsən Коmpilyаtiv хаrакtеr dаşıyır. Əl-İdrisi Аzərbаycаnın şəhərləri,
ticаrət yоllаrı, dаğlаrı, Хəzər dənizi və оnа töкülən çаylаrdаn bəhs оlunur. Кür çаyı хüsusi
qеyd оlunmuşdur.

Bu məqаdələ ərəb cоğаrfiyаşünаslаrının bir qisminin söylədiкləri fiкirlər hаqdа məlumаt
vеrdik. Məqsəd cоğrаfiyа еlminin tədrisi zаmаnı аli məкtəblərdə sеçmə fənn кimi öyrədilən
«cоğrаfiyа tаriхi» fənninin tədrisində müəllim yаrаdıcılığındаn istiqаmət аlаn tələbələr
müstəqil iş кimi inкişаfеtdirici funкsyаlаr vаsitəsi ilə еnsкlоpеdiк biliкlərə yiyələnə bilərlər.

Cоğrаfiyа еlmi sаhəsində əldə еdilən nаiliyyətlər Аsiyаnın şimаlı istisnа оlmаqlа кöhnə
dünyаnın hər yеri ilə ticаrət əlаqələri yаrаtmаğа ərəblər üçün gеniş imkаnlаr аçılmışdır.
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Ərəblərin кəşf еtdiyi ticаrət yоllаrı və ölкələr hаqqındа vеrdikləri məlumаtlаr cоğrаfiyа еlmini
müntəzəm оlаrаq zənginləşdirmişdir. Nəticədə оnlаr məşhur «İpək Yоlu»nun sаhibinə
çеvrildilər. Hаnsı кi, müаsir Аzərbаycаn «İpək Yоlunun» bərpаsındа Аvrоpа Аsiyа ticаrət
yоlunun аpаrıcı iştirакçısıdır.

Bu məqаlədə ərəb cоğrаfiyаşünаslаrının bir qisminin söylədiкləri fiкirlər hаqdа məlumаt
vеrdik. Məqəd cоğrаfiyа еlminin tədrisi zаmаnı аli məкtəblərdə sеçmə fənn кimi öyrədilən
«Cоğrаfiyа tаriхi» fənninin tədrisində müəllim yаrаdıcılığındаn istiqаmət аlаn tələbələr
müstəqil iş кimi inкişаfеtdirici funкsyаlаr vаsitəsi ilə еnsкlоpеdiк biliкlərə yiyələnə bilərlər.

Cоğrаfiа еlmi sаhəsində əldə еdilən nаiliyyətlər Аsiyаnın Şimаlı istisnа оlmаqlа кöhnə
dünyаnın hər yеri ilə ticаrət əlаqələri yаrаtmаğа ərəblər üçün gеniş imкаnlаr аçılmışdır.
Ərəblərin кəşf еtdiyi ticаrət yоllаrı və ölкələr hаqqındа vеrdiкləri məlumаtlаr cоğrаfiyа еlmini
müntəzəm оlаrаq zənginləşdirmişdir. Nəticədə оnlаr məşhur «İpəк Yоlu»nun sаhibinə
çеvrildilər. Hаnsı кi, müаsir Аzərbаycаn «İpəк Yоlunun» bərpаsındа Аvrоpа Аsiyа ticаrət
yоlunun аpаrıcı iştirакçısıdır.

Məqаlənin акtuаllığı. Ərəb cоğrаfiyаşünаslаrının Аzərbаycаn hаqqındа söylədiкləri
fikirlərin müаsir dövrdə cоğаrfiyа müəllimliyi iхtisаsı üzrə təhsil аlаn tələbələrə öyrədilməsi
mеtоdiкаsı mühüm əhəmiyət кəsb еdir.

Məqаlənin еlmi yеniliyi. Məqаlədə cоğrаfik kəşflər zаmаnı Аzərbаycаn hаqqındа
söylənilən fiкirləri cоğrаfiyаnın tədrisi mеtоdiкаsı fnninin stаndаrtlаrı vаsitəsilə öyrədilməsi
təmin еdilmişdir. Аzərbаycаn hаqqındа ərəb cоğrаfiyаşünаslаrının söylədiкləri fiкirlər digər
səyyаhlаrın söylədiкləri fiкirlərlə müqаisəli təhlili аpаrılmış və öyrədilməsi mеtоdiкаsı
göstərilmişdir.

Məqаlənin prакtiк əhəmiyyəti və tətbiqi. Cоğrfiyа fənninin tədrisi zаmаnı Аzərbаycаn
ərаzisinin öyrənilməsində səyyаhlаrın və cоğrаfiyаşünаslаrın fiкirləri hаqqındа yеni biliкlər
əldə оlunur. Cоğrаfiyаnın tədrisi zаmаnı müəllimlər bu məqаlədən bəhrələnir və tələbələrə
ətrаflı məlumаtlаr vеrilməsini təmin еdir.
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Р. Азизов

Методика в преподавании темы «Арабские
географисты об Азербайджане»

Резюме

В статье излагается научные мнении арабских географистов высказанных в
отдельных времен. И все это играет огромное роль в усвоении этой темы у будущих
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учителей по географии.

R. Azizov

The teaching methods of the theme “Arabian geographics
about Azerbaijan”

Summary

The article deals with the scientific thoughts of the Arabian geographics about Azerbaijan
in different times. All these are very important in comprehending this theme for students who
want to be a geography teacher in future.
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müstəqil işlərinin təşkilinin fəlsəfi əsasları
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Yaşadığımız informasiya əsrinin özünəməxsus xüsusiyyəti var. Bu xüsusiyyəti
səciyyələndirən əsas cəhət ondan ibarətdir ki, informasiya-biliklərin həcmi sürətlə artır,
insanın aktiv hafizəsi həmin bilikləri qəbul edə bilmir. Deməli, insanın zaman koordinatının
şaxələndirilmiş, sürətləndirilmiş informasiya axınına adaptasiya oluna bilməməsi qarşıya bir
sıra problemlər qoyur. Bu problemlərin həlli insanın və cəmiyyətin inkişafı arasındakı fərqlə
bağlıdır. Tarix ədəbiyyatından məlum olur ki, əsrlər boyu cəmiyyətin inkişafı ilə ayrıca
götürülmüş bir insanın keçdiyi inkişaf arasında bir əlaqə və uyğunluq olmuşdur. XXI əsrdə
cəmiyyət elə yüksək inkişaf tempi götürmüşdür ki, insan ona nail olmaqda, onu haqlamaqda
çətinlik çəkir. Müşahidələr göstərir ki, insan da öz ömrü ərzindəki inkişaf surətini müəyyən
dərəcədə artıra bilmişdir və bu nöqteyi-nəzərdən əcdadlarından intellektual səviyyəsinə görə
əsaslı surətdə fərqlənir.

Tarixi mənbələrdən aydın olur ki, ibtidai icma, quldarlıq və feodalizm cəmiyyəti dövrləri
yerində sayan çox az dəyişən cansıxıcı dövrlər olmuşdur. Bir kotanın kəşfinə qədər bir neçə
milyon nəsillər dəyişlibsə, hər bir insan ömründə nə kimi bir inkişaf olub? XXI əsrdə nəinki
bir insan ömründə, hər gün, hər saat neçə-neçə ixtiralar, kəşflər olur, möcüzələr yaranır.

Məlum olduğu kimi müasir insan min il bundan əvvəlki insandan fizioloji cəhətdən heç nə
ilə fərqlənmir. Sual olunur dəyişən nədir? Dəyişən cəmiyyətdir. Adəm övladı bir bioloji varlıq
olaraq deyil, hətta bir şüurlu varlıq olaraq deyil, bir sosial varlıq kimi dəyişmişdir.

Araşdırmalar göstərir ki, cəmiyyətin inkişafı, insanın inkişafını qabaqlayır. Burada ən
böyük problem insanın inkişaf tempini, cəmiyyətin inkişaf tempinə uyğunlaşdırmaqdır. İrəli
sürdüyümüz bu funksiyanı təhsil sistemi yerinə yetirməlidir. Həyatın inkişaf dinamikası
təhsilin ilkin əsaslandıran sonra dar ixtisaslaşmanın yüksək səviyyədə aparılmasını tələb edir.

İnformasiya bolluğu şəraitində insanın fəal hafizəsi ancaq dar ixtisas sahəsini əhatə edə
bilər.

Deməli, cəmiyyətin inkişafına nail olmaq üçün təhsilin səviyyəsini yüksəltmək lazımdır.
Təhsil insanların müxtəlif peşələr üzrə ixtisaslaşmasını təmin etməlidir. Bu proses elə həyata
keçirilməlidir ki, müxtəlif qruplara ayrılmış insanların əldə etdikləri nailiyyətləri
əlaqələndirmək və bir mərkəzə toplamaq mümkün olsun.

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri təhsilin optimal modellərinin axtarışındadırlar. Bu
baxımdan tələbələrə tarixin tədrisində tarix elmi ilə bağlı əsas bilik və bacarıqların dərindən
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öyrədilməsinin fəlsəfəsinin müəyyənləşdirilməsi zərurəti meydana çıxır.
Elmin, maarifin, təlim-tərbiyənin cəmiyyətdə yerinin, rolunun, funksiyalarının müxtəlif

istiqamətlərdə öyrənilməsi ilə əlaqədar XX əsrin 40-cı illərində ABŞ-ın Kolumbiya
Universitetində təhsil fəlsəfəsi kimi bir tədqiqat sahəsi yaranmışdır. XXI əsrin başlanğıcında
təhsil mütəxəssisləri təhsilin fəlsəfəsi ilə bağlı elmi-praktik konfranslar keçirir, kitab və
məqalələr nəşr etdirirlər.

Müşahidələr göstərir ki, sivil cəmiyyət yarandığı andan təhsil mütəxəssisləri həmin
dövrlərdə mövcud olmuş təhsil sistemlərini başa düşməyə, eyni zamanda təhsilin dəyər və
ideallarını müəyyənləşdirmək üçün fəlsəfəyə müraciət etməyə məcbur olmuşlar. Əlbəttə, bu
işdə pedaqogika nəzəriyyəçiləri ilə filosofların əməkdaşlığı sayəsində təhsil fəlsəfəsi adlı
tədqiqat sahəsi yaranmış və bu proses təkmilləşməkdə davam edir. Məhz bunun nəticəsidir ki,
1990-cı ildə Londonda keçirilən Beynəlxalq konfransda “Təhsil filosoflarının Beynəlxalq
Assosiasiyası” təsis edilmiş, 1998-ci ildə isə Ümumdünya fəlsəfə konqresi təhsilin
problemlərinə və təhsilin fəlsəfi məsələlərinə həsr olunmuşdur.

Azərbaycanın da daxil olduğu keçmiş Sovetlər İttifaqında marksizm-leninizm
ideologiyasını həmin dövrün təhsil fəlsəfəsi kimi qəbul etdirmişlər. Təhsil fəlsəfəsi
tədqiqatları ABŞ-da çox inkişaf etmişdir. Həmin məktəblər aşağıdakılardan ibarət olub:
idealizm, praqmatizm və ya instrumentalizm, neotemizm, proqressivizm, perennializm,
essensializm, eksistensializm və s.

Azərbaycanda təhsil sisteminə dövlət xüsusi qayğı ilə yanaşır. 1999-cu ildən 2013-cü
ilədək olan dövr ərzində dövlətimiz 16 adda sənəd qəbul etmişdir. Həmin sənədlər əslində
ümumtəhsil məktəblərinə ünvanlanmışdır. Həqiqətən də ümumtəhsil məktəbləri sistemi
kökündən dəyişib, yeniləşib, təkmilləşib. Orta ixtisas və ali təhsil haqqında əsaslı islahatların
keçirilməsinə çox böyük ehtiyac var. Ölkənin ali təhsil müəssisələri təhsilin keyfiyyəti, elmi-
tədqiqat, kadr hazırlığı, elmi-texniki tərəqqi ilə bağlı köklü islahatların keçirilməsini
səbirsizliklə gözləyirlər.

Təhsil fəlsəfəsinə həsr edilmiş əsərlər içərisində S. Xəlilovun “Təhsil sistemi: nəzəriyyə
və praktika” adlı kitabı təhsil fəlsəfəsi ilə bağlı çox problemlərə aydınlıq gətirir. Bu baxımdan
müəllif yazır: “Təhsil insanlara öz əcdadlarının əsrlər boyu əldə etdiyi təcrübə və biliklərə bir
neçə il ərzində yiyələnmək imkanı verir. Yaşadığı zamanın tələbləri səviyyəsində durmağa,
hər dəfə sıfırdan başlamaq deyil, özündən əvvəlki nəsillərin işini davam etdirməyə insan
yalnız təhsil sayəsində müyəssər olur.

Yeni biliklərin əldə edilməsi təhsilin yox, elmin funksiyasna daxildir. Təhsil isə artıq
məlum olan bilikləri geniş kütlələrə və ya məqsəddən asılı olaraq əhalinin müəyyən qrupuna
çatdırmaq üçün təşkil olunmuş geniş miqyaslı – ictimai prosesdir... Təhsil öz səviyyə və
yönümündən asılı olaraq, üç müxtəlif məqsədə xidmət edə bilər.

Birincisi, bilik və təcrübə bu və ya digər fəaliyyət sahəsində istifadə olunmaq, praktikada
tətbiq edilmək üçün əldə edilir. İkincisi, bilik və təcrübə başqalarına öyrətmək üçün əldə edilir.
Üçüncüsü, bilik və təcrübənin səviyyəsini yüksəltmək üçün, yeni biliklər əldə etmək üçün
lazım olan fəaliyyət sahəsi – elmi işdə ilkin təhsil mərhələsini tələb edir” (1, s. 12-13).

Təhsilin və tərbiyənin fəlsəfəsi haqqında ilk fikir və mülahizələrə böyük yunan filosofu
Platon “Dövlət” əsərinin 4-cü kitabında toxunmuşdur. Bu baxımdan dahi mütəfəkkir yazırdı:
“...Uşaqlar ilk çağlardan tələb olunan qaydalarla oynayarlarsa, musiqi sənəti sayəsində
qanunlara alışacaqlar və başqa uşaqlardan tam fərqli olaraq onlarda bu vərdişlər artacaq və
dövlətdə nə isə düz olmadıqda onu düzəltməyə də təsir edəcək... kiçik görünən hər şeydə belə
onlar davranış norması tapacaqlar...
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— Bu normalar hansılardır?
...kiçiklər böyüklər yanında susmalı, onlara yer göstərməli, yanlarında ayaq üstə qalmalı,

valideynlərini saymalıdırlar; bundan sonra görünüşə aid olan özəlliklər gəlir: saçını qırxmaq,
paltar, çəkmələr və s. (2, s. 131-132).

Digər yunan filosofu, müəllimlər müəllimi Aristotel də özünün “Politika” əsərində
gənclərin təlim-tərbiyəsi məsələlərinin dövlətçiliyə xidmət etdiyini önə çəkmişdir. O,
gənclərin təhsilinə diqqət yetirilməsinin dövlətçiliyin qorunub saxlanılması və
möhkəmləndirilməsinin əsas dayaqlarından biri olduğunu əsaslandırmışdır. Müəllimlər
müəllimi Aristotelin “Politika” əsərinin səkkizinci fəsli cəmiyyətin təhsil və tərbiyəsi
məsələlərinə həsr olunub. Aristotel yazırdı: “Gənclərin tərbiyəsinə qanunvericinin özəl diqqət
yetirməli olduğuna kimsə şübhə etməz. Belə ki, hansı dövlətdə o yoxdur, dövlət quruluşu
zərər çəkir. Tərbiyə dövlət quruluşuna uyğun olmalıdır; hər bir dövlət quruluşuna xoş olan
xarakter, adətən, quruluşun saxlanılmasına və ilk başlanğıcdan onun qurulmasına xidmət edir,
məsələn demokratik xarakter – demokratiyanın oliqarxiya xarakteri isə — oliqarxiyanın,
qurulmasına xidmət edir və həmişə yaxşı xarakter yaxşı quruluş növünü təmin edir” (3, s.
247).

Aritsotel gənclərə ilkin təlim-tərbiyənin verilməsini zəruri hesab edərək qeyd edirdi ki,
bütün bunlar fəzilət, ruhunda aparılmalıdır. Dövlətdə tərbiyə ümumi olmalıdır. Bütün təlim-
tərbiyə dövlətin inkişafına kömək etməlidir. Tərbiyəyə qayğı ümumi olmalıdır, hər kəsin özəl
işi olmamalıdır, təəssüf ki, indi hər kəs öz uşağına özəl yolla və ağlına gələni öyrədir. Ümumi
mənafe olan hər işə birgə qayğı göstərilməlidir. Hər kəs istədiyi tərbiyəni övladına istədiyi
qaydada verməməlidir. Bütün vətəndaşlar dövlətə məxsusdur. Onların hər biri dövlətin
hissəciyidir. Deməli, hər bir hissəciyə qayğı, təbiidir ki, bütövə qayğıdan irəli gəlməlidir.

Aristotel qeyd edir ki, tərbiyə haqqında qanun olmalıdır və tərbiyə ümumi olmalıdır.
Doğrudur. Tərbiyənin praktikası barədə fikir ayrılığı var: gənclərdə fəzilət inkişaf etdirmək və
ən yaxşı həyata sahib olmaq üçün nə öyrədilməsində vahid fikir yoxdur; tərbiyənin məqsədi
də – ağılın, yoxsa əxlaqi keyfiyyətin inkişafı məsələsi də aydınlaşdırılmamışdır.

Mütəfəkkir qeyd edir ki, ali tərbiyənin məzmunu xalq tərəfindən müzakirə edilməli qəbul
edilməlidir. Filosof tövsiyə edir ki, həyatda çoxsaylı elm sahələri var. Onlardan gənclərə ən
zəruri olanlar öyrədilməlidir.

E.ə. IV əsrdə yaşamış Aritsotel ali təhsil fənlərini – qrammatikanı, rəsmi, musiqini və
gimnastikanı önə çəkir. Bu dörd fənnin insan həyatındakı rolunu səciyyələndirir.

Aritsotel qeyd edir ki, təhsil alanlara faydalı fənlər də öyrədilməlidir – məsələn, onlardan
biri savadlanmaqdır. O, fiziki tərbiyəni, vərdiş tərbiyəsini önə çəkir. Rəsm isə ruhu
gözəlləşdirir. Musiqi həm dincəlmək, həm mədəniyyət, həm şənlənmək, həm də əylənmək
vasitəsidir.

Pedaqoji, psixoloji və fəlsəfi ədəbiyyatların problem baxımından analitik təhlili göstərdi ki,
təhsilin məqsədi insanı öz dövrü üçün yararlı, zamanının tələblərinə cavab verən, xüsusi
hazırlanmış insana çevirməkdir. Müxtəlif dövrlərdə mütəfəkkirlər təhsilin məqsədini öz
dövrlərinin tələblərinə uyğun istiqamətə yönəltmişlər. Məsələn, idealistlərə görə, təhsil
insanların fiziki sağlamlığını möhkəmləndirməli, peşə hazırlığını tamamlamalı, estetik və
yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməli, məhəbbətin dərk olunmasını, ailə quruculuğuna
hazırlanması və onun qorunması, xarakterin formalaşdırılmasını təmin etməlidir. Eləcə də
həyatda lazım olacaq biliklərin möhkəmləndirilməsi məntiqi, yaradıcı və tənqidi təfəkkür
formalarının inkişafına və dini əqidənin yaranmasına və möhkəmlənməsinə motiv yaradır.

İdeal odur ki, daim təkmilləşməyə can atır. İdeal müəllim tələbənin təkmilləşməsinə,
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özünün təkmilləşməsinə daimi diqqət yetirir. Fikrimizcə, ali məktəbdə tətbiq olunan müstəqil
işlər təlim metodu kimi əsas dəyərlərin qazanılması prosesini motivləşdirir.

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, məqalədə ali təhsil müəssisələrində tələbələrin müstəqil
işlərinin fəlsəfəsini müəyyənləşdirməyə cəhd etmişik. Yəni insanın inkişaf tempini
cəmiyyətin inkişaf tempinə bərabərləşdirməkdir. Bu funksiyanı yüksək səviyyədə təşkil
edilmiş təhsil sistemi həyata keçirə bilər. Müasir təhsil fəlsəfəsinin əsas qayəsi təhsilin ilkin
əsaslarından sonra dar ixtisaslaşmanın yüksək səviyyədə aparılmasından keçir. Məhz
fəlsəfəsinin bu tələbənin təhsil sisteminə tətbiqi həm ölkəmizin, həm də ümumilikdə
cəmiyyətin inkişafına motiv yaradır.

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrin müstəqil işlərinin
təşkilinin fəlsəfi əsaslarının müəyyən edilməsi öz aktuallığı ilə fərqlənir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində
tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilinin fəlsəfi əsasları işlənmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar, doktorantlar və
dissertantlar üçün faydalı olacaqdır.
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С. Мамедова

Философские основы самостоятельных работ студентов при
обучении истории Азербайджана в Высших школах

Резюме

В статье к аналитическому анализу были привлечены литературы, касающиеся
задач философии образования. Также были определены роль и место философии
образования в развитии общества, а также было установлено, что подача узких
специализаций на высоком уровне является показателем развития общества.

S. Mammadova

Philosophical bases of organization of students’ individual
works in teaching Azerbaijan history in high schools

Summary

The article also analyses the literatures regarding the philosophical matters of education.
Those literatures have been classified; the place and role of educational philosophy in societal
development have been identified; and high level teaching of narrow fields of education along
with primary education has been determined as the main indicator of societal development.
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Qədim Türk xalqları hələ qədim dövrlərdən qızıldan, gümüşdən, dəmirdən, bürüncdən
zinət və məişət əşyaları emal edirdilər. Üzərində müxtəlif bəzək texnikalarının icra olunduğu
bu əsərlər qızıldan yaxud gümüşdən düzəldilmiş lövhələr, məişət əşyaları, mərasim qazanları,
bayraq və çadır üçün dirəklər, müxtəlif çeşiddə və müxtəlif funksiyaları icra edəcək şəkildə
düzəldilib. Bu nümunələrin üzəri “Animalistik üsluba” aid olan heyvan rəsmləri ilə bəzədilib.

Qədim türklərdə metal işləmə sənəti xüsusi ilə də dəmirçilik sənəti müqəddəs sayılırdı.
Türk hökmdarları Bahar bayramında örs (metal döymə aləti) üzərində dəmir döyərək dini
mərasim icra edirdilər. Şamanizm dövründəki türk xalqlarında dəmirçi ilə şamanın eyni
ailədən olduğuna və dəmirin bədxah ruhları qovduğuna inanılırdı. Hun dövründəki Türk bədii
metal sənətinin ən gözəl nümunələri çar I Pyotrın əmri ilə Orta Asiya kurqanlarından tapılan
indiki dövrdə St. Peterburq Ermitaj muzeyində saxlanılan Hun dövrünə aid olan bədii metal
əsərlərdir. Bu əsərlər ziynət əşyaları, kəmər bağları, qızıl lövhələr kimi sənət əşyalarında
ibarət olub, müxtəlif simvolik mənalar daşıyan, şir, pələng, maral, qartal, at kimi fiqurlarla və
heyvanların bir-biri ilə mübarizəsi kimi zoomorf motivlərlə bəzədilib.

Hun incəsənətində rast gəldiyimiz bədii metal sənəti əsərlərinin digər iki qrupu Minsk
əsərləri ilə Mərkəzi Monqolustanın Ordos bölgəsindəki kurqanlardan çıxarılmış əsərlərdir.
Ordos bürünc əsərləri, türk sənəti ilə Çin sənəti arasındakı əlaqələri ortaya çıxardır. Arxeoloq
Bahaddin Ögəl və Andersona görə, Ordosdakı bürünc Hun əsərləri bunlardır: kiçik bıçaqlar,
baltalar, zəncirlər, qaşıqlar, bəzək əşyaları, xəncərlər, düymələr, at və başqa heyvan fiqurları,
iynələr və başqa bəzək əşyaları, maral və dəvə rəsmləri, qoyun və keçi rəsmli əsərlər, öküz
fiqurları, yırtıcı quşların və kirpi rəsmlərinin əks olunduğu əsərlərdir.

Hun dövrünə aid olan bədii metal sənət nümunələrinin bir qismi arxeoloji qazıntılar
nəticəsində Qazaxıstanda yerləşən Alma-ata və İssık kuqanlarından çıxarılıb. Müxtəlif
metalişləmə üsulu ilə işlənmiş qılınc, xəncər, bıçaq kimi bir çoxu heyvan başlı və heyvan
təsvirləriylə bəzədilmiş silahlar Hun bədii metal sənətində ön plandadır. Bundan başqa Hunlar
Şaman dini inanclarına bağlı olaraq gön dəri ucuna kiçik heyvan fiqurlar birləşdirərək,
çadırlarının üstünə bağlayırdılar. Hunların inanclarına görə bu bütlər onları şər qüvvələrdən
qoruyur. Bu dövrdəki qılınclar, sonrakı dövrlərdəki Türk qılınclarının prototipləridir.
Arxeoloji qazıntılar zamanı kurqanlardan əyri qılınclarla yanaşı, düz qılınclar da çıxarılmışdı.
Eyni zamanda ox ucları və kaman da ən çox rast gəlinən silahlardandır. Digər tərəfdən at
yəhər dəstlərinə aid metal əşyalar, müxtəlif qablar və zinət əşyaları da kurqandan çıxarılan
dəyərli əsərlərdir. Bundan başqa metaldan hazırlanmış müxtəlif əşyalar və kəmər başlıqları
animalistik üsluba uyğun təsvirlərlə bəzədilib. Hunlarda Bədii metal sənətinə aid nümunələr
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dəmir dövründə daha da inkişaf. Bu dövrdəki əsərlərdə atlar üçün bəzək dəstləri, kəsici alətlər,
silahlar, parça və ya dəri üzərinə tikilmiş dəbilqələr, əkinçilik alətləri, bəzək əşyaları həm
zomorf motivlərlə həm də bitki təsvirləri ilə bəzədilirdi.

Çin tarixi mənbələrinə görə e.ə.2000-ci ildən etibarən Ön Asiyada yaşayan Türklər, böyük
Hun dövlətinin əsasını qoyduqdan sonra Hunlar inkişaf etdirdikləri özlərinə məxsus
incəsənətlərini digər türk tayfalarının qatqıları ilə bütün Orta Asiyaya və Ön Asiyaya yayaraq
Hun İncəsənəti adı verilən incəsənət birliyini yaratdılar. Ön Asiyada Türklərin yaşadıqları və
ya dövlət qurduqları bölgələrdə zəngin metal mədənləri olduğundan bədii metal sənəti inkişaf
etmişdi. Şaman dinində metalların və dəmirin müqəddəs sayılması bu materiallardan geniş
istifadə olunmasına təkan verirdi. Digər tərəfdən Türk dövlətlərinin bu qədər geniş bölgələrə
hakim olmasında metaldan düzəldilmiş silahların böyük rolu olduğundan bu silahların bir
qismi eyni zamanda sənət əsərləridir.

Bədii Metal sənəti əsərlərinin ən gözəl nümunələri, hökmdar və onun yaxınlarının daşıdığı
və çox zaman ölü ilə birlikdə kurqanlarda dəfn olunan, mərasimlərdə və zadəganların
yaşayışında istifadə olunan qızıl əşyalardır. Hökmdarlıq və ya hakimiyyət əlaməti olan taclar-
diademalar isə bu baxımından ən diqqət çəkən nümunələrdir. Türk xalqları incəsənətinin ən
erkən dövrlərində taclar hökmdar ailəsi və hakim zümrə üçün vacib bəzək əşyası idi.
Qazaxıstan ərazisində İssık kurqanında aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində Hun şahzadəsi
olduğu güman edilən cəsəd tapılıb. Cəsədin üstündə qızıldan bəzədilmiş geyim və başında
böyük külah adlandırılan qızıldan düzəldilmiş başlıq tapılıb. Başlığın mərkəzində kiçik
heyvan heykəli yer alıb. Bundan başqa başlıq ox ucları, qızıl yarpaqlar, dağ qıvrımları
üzərində dünya ağacında quşlar, dağ keçisi kimi mifik və simvolik təsvirlərlə bəzədilib.
Başlığın önündə buynuzlu-qanadlı atlar simmetrik olaraq təsvir edilib.

Qazaxıstan ərazisində Yeddi su əyalətinin Alma ata adlı şəhəri yaxınlığındakı Tanrı
dağları silsiləsi ilə bir vadidə yerləşən kurqandan qazıntılar zamanı tapılan “Karqalı
Diademası” adıyla tanınan tac, Hun incəsənətinə aid nadir tapıntılardan biridir. Bu kurqanın
bir Şaman Hun qadına aid olduğu hesab olunur. XVIII əsrdə qarət olunan bu kurqandan Hun
dövrünə aid olan geyim və bəzək əşyaları tapılıb. Burada tapılan əşyaların 300-ə yaxını
qızıldan düzəldilib. “Karqalı diademası”nın Hunlara məxsus olduğu bilinsə də bəzi alimlər bu
diademanı Saxa türklərinə aid olduğunu deyirlər. Bernştam Karqalı diademası olaraq tanıtdığı
əsərin üzərində Türk-Moğol mif və dastanlarına əsaslanan səhnələrin əks etdirilməsinə
istinadən bu kurqanın qədim Hunlara aid olduğunu deyir. İlk kəşf edildiyi zamandan etibarən
nadir tapıntı olaraq tanınan diadema digər mürəssə-tac nümunələrindən fərqlənir. Xüsusilə də
Asiya Hunları üçün nadir tapıntı hesab edilir. Bu əsər də mürəssə üslubunda işlənib. Bu
üslubda işlənən əsərlərdə keyfiyyətli əl işi ilə yanaşı insan və heyvan fiqurlarının yanında və
üzərində açılan oyuqlara müxtəlif rənglərdə dəyərli və yarıdəyərli daşların yerləşdirilməsi
surəti ilə rəngli görüntü əldə edilirdi. Buna görə “Karqalı Diadema” da bu üsluba aid
əsərlərdən sayılır. Karqalı diadema biri daha kiçik olmaqla qızıldan düzəldilmiş iki hissədən
ibarətdir. Sol hissəsi 15 sm sağ hissə isə 20 sm.-dir .

Oyma texnikası ilə işlənmiş diademanın üzərində dini və mifik səhnələr təsvir edilib.
Sənətkarlar insan və heyvan fiqurlarının arasında boşluq qoyaraq aralarına qıvrımlı bitki
təsvirləri yerləşdiriblər. Əsərdə realistik heyvan fiqurlarından başqa qanadlı heyvan fiqurları
da təsvir olunması əsərin dini və mifik mövzuya həsr olunduğunu göstərir. Yuxarıda uçan
quşlar, maral, dağ keçisi, çöl donuzu kimi realistik heyvan fiqurları qanadlı heyvan fiqurları
isə mifik heyvanları ifadə etməkdədir .

Əsərin sol hissəsində maral, onun qarşısında ceyran, ikisi arasında yuxarıda uçmaqda olan
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bir quş, qarşıda atın belində başını arxadan bu heyvanlara çevirmiş pelerini budağa dolanmış
insan fiquru önündə və sol tərəfdə bir qaya üzərində durmuş qanadlı at fiqurlarının əhatəsində
təsvir olunub. Əjdər atın üzərindəki insan fiquru uzun saçları başı arxasında buynuz şəklində
toplanmış, pelerinli və beli qurşaqlı arxalıq və çəkmə geyinmiş bir insan fiqurudur.

Tacın daha uzun olan sağ hissəsində müxtəlif heyvanlar üzərində üç insan fiquru eyni
şəkildə təsvir olunub. Soldakı kiçik hissədəki insan fiquru beldən sonrası əjdahaya bənzəyən,
ön hissəsi qanadlı ata bənzəyən əfsanəvi heyvan üzərində təsvir olunub. Sağ hissədə isə
buynuzunun ucu qırıq, iki buynuzlu kiçik gövdəli bir heyvan üzərində insan fiquru təsvir
edilib. Bu insan fiquru ucunda lotus çiçəyinin yarpağı olan borunu ağzına alıb sanki çalırmış
kimi başını qaldırmış vəziyyətdə təsvir edilib. Onun sol tərəfində çöl donuzu və önündə iri
buynuzlu dağ keçisi üzərində sağ əlini irəli doğru uzadıb qarşısındakı budağı tutmağa çalışan
insan fiquru təsvir edilib.

Bunu keçdikdən sonra öndə və sağda yenə qanadlı at fiquru təsvir edilib, davamında isə
daha böyük bir atın üstündə eyni libaslı fiqur yerləşdirilib. İnsan fiquru ağzı açıq əjdahanın
buynuzundan tutub. Qanadlı əjdahanın gövdəsinin arxa kəsimi də yırtıcı heyvan kimi təsvir
olunub. Bu hissədə də uçan quşların təsvirinə rast gəlinir. Daha geniş hissə olduğuna görə ən
sağdakı insan fiquruna doğru uçan quşdan başqa, onun qarşısındakı insan fiqurunun da
qarşısında yuxarıya uçan quş göstərilib.

Diademanın hər iki tərəfində insan və heyvan fiqurları arasında boşluqlar qıvrılmış
budaqlarla bəzədilib. Diadema heyvan və insan fiqurları bitki qıvrımları üzərində dairəvi, oval
şəkilli oyuqlar açılaraq, müxtəlif tonlarda firuzəyi və qırmızı rəngli daşlarla bəzədilib.
Qızıldan düzəldilmiş bu əsərdə basma qabartma rəngli daşlarla bəzədilmiş texnikaları tətbiq
olunub. Bu tacın üzərindəki təsvirlər türk mifologiyasından alınıb. Karqalı diadema
adlandırılan bu tac qızıldan düzəldilmiş, mürəssə üslubunda bəzədilmiş Hun incəsənətinin ən
gözəl nümunələrindəndir.

Hun dövrünə aid edilən başqa mürəssə üslubunda işlənmiş əsərə rast gəlirik. Avropa
Hunları incəsənətinə aid edilən Ksorna diademi adı ilə tanınan tac da mürəssə üslubuna aid
edilən əsərlərdəndir. Eyni Karqalı diademdə olduğu kimi bu tacın da üzərində açılan
boşluqlara rəngli daşlar yerləşdirilib və dünya ağacının iki tərəfində yerləşdirilmiş qanadlı
heyvan fiqurları kimi əfsanəvi fiqurlarla bəzədilib.

Hunlara aid qızıl zinət əşyaları ilə yanaşı tunc və mis məişət əşyalarının da bir qismi
günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Hunlara aid olan kurqanlardan qazıntılar zamanı tunc və mis
qazanlar da tapılıb. Bu qazanlardan tanrılara qurban vermə ayini və ya mərasimlərdə istifadə
edirdilər. Qazanların üzərində ov səhnələri təsvir edilib. Hun dövrünə aid edilən Yenisey çayı
yaxınlığında olan Uybat Qızılqaya adlı qaya rəsmlərində qazan təsvirlərinə rast gəlirik. Bu
qaya rəsmlərində şamanların tanrılara qurban vermə mərasimləri təsvir olunub. Təsvirlərə
əsasən nəticəyə gəlirik ki bu nümunələr Hunlara aiddir.

Tunc dövründə Mərkəzi Asiyada tunc qazanlara rast gəliriksə, dəmir dövründən daha çox
saylarının artdığını görürük. Hun dövrünə aid olan Noin-Ula kurqanlarından 6 nömrəli
kurqanda da, mis və tunc qazanlar tapılıb. Buna bənzər nümunələr Ön Asiyada arxeoloji
qazıntılar zamanı Pazırık kurqanlarından da tapılıb. Qazaxıstan və Qırğızıstan muzeylərində
saxlanılan Hun dövrünə aid tunc qazan nümunələrinin çoxu sadə bəzəkli və ya tamamilə
bəzəksizdir. Bəzi qazan nümunələri isə zoomorf motivlərlə bəzədilib.

Bu tunc qazanlar keramik küpləri xatırladan formada düzəldilib. Tunc qazanların ən geniş
yayılmış tipi Hun dövrünə aid olan iki gözəl nümunəsi son zamanlarda aparılan arxeoloji
qazıntılar nəticəsində işıq üzünə çıxardılıb. Bu qazanlar Şərqi Tanrı dağları bölgəsində
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yerləşən Urumçidə tapılıb və orada muzeydə saxlanılır. Bu qazan nümunələri gövdəsi enli,
ağız ilə dibləri arasındakı məsafənin çox olduğu, oval formanı xatırladan qazanlardır. Həmin
muzeydə sərgilənən başqa bir qazan isə ağzı ilə dibi arası qısa və dəyirmi gövdəli sənət
nümunəsidir.

Bəhs edilən ilk iki qazandan birincisi çox sadə, gödəsinin altında qabartma bir sırası olan
və ağız hissəsinə yerləşdirilmiş dik halqa qulplu qazandır. İkinci nümunə isə həm üzərindəki
sıralı qabartmalar ilə həm də simvol sayılan qabartmalara və qulp rolunu icra edən qulağa
bənzər çıxıntılara sahibdir. Qeyd edilən bu simvollar Hun qəbilələrinin hər birinin
özünəməxsus simvollarıdır. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan bu sənət nümunələri
Hunlarda zərgərliyin, metalişləmə sənətinin inkişaf etdiyini göstərir.

Məqalənin aktuallığı. Qədim türklərdə metal işləmə sənəti sahəsində əvəzsiz
nümunələrin araşdırılması baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə qədim türklərin metal
işləmə sənətində ayrı-ayrı nümunələri tədqiq edilir.

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

Ədəbiyyat

1. S.Süleymanova. Türk xalqları tarixi Bakı, 2011.
2. N.Diyarbekirli. İslamiyyetdən önce Türk sanatı. S.18-19.
3. N.Diyarbekirli. Hun sanatı.1972.
4. Y.Çoruhlu. Erken devir Türk sanatı. İstanbul, 2017.
5. K.Akишeв. Дpebнe Зoлomo Kaзaксtaнa 1983 The Ancient Gold of Kazahstan.1983.
6. E.D.Philips.The Royal Hordes Nomad of the Steppes, Thames and Hudson. London, 1965.

Ф. Хыдырова
Металлическое искусства древнего турецкого народа

Резюме

Образцы металлического искусства занимало особое место в декоративно-
прикладном искусстве древнего турецкого народа. Примеры художественного
металлического искусства, которое мы находим в искусстве Гуннов, являются тому
подтверждением. Часть произведений искусства гуннов была найдена в Алма-
Атинских курганах Иссык в Казакстана в резултате раскопок археологов. Самые
красивые образцы этих художественных произведений часто связаны с ритуалами.

F. Xıdırova
Metal of the ancient Turk people art of working

Summary

The metallic art was a special place in the decorative art was a special place in the
decorative art of ancient Turkish people. Examples of the artistic metal art founded in the art
of Huns are evident. Part of art samples from Huns was found in Alma-Ata Issik kurgans in
Kazakhstan as a resolute of excavations of archeologists. The most beautiful examples of
these works of art are the things used by ruler and his relatives during the ceremonies buried
in the burials and the living things of the nobility often with the dead.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

132

Redaksiyaya daxil olub: 25.02.2019



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

133
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Azərbaycan plakatı bu sahədə zəngin ənənələrə və yüksək uğurlara malikdir. Ölkənin
həyatını zamanın güzgüsü kimi əks etdirən Azərbaycan plakatı, cəmiyyətdə ictimai inkişafın
gedişinin ona ayırdığı roldan asılı olaraq, öz inkişafında yüksəliş və tənəzzül dövrlərini
keçmişdir. “Ölkənin inkişafının bütün sovet dövrü ərzində Azərbaycan plakatı siyasi
təşviqatçı və təbliğatçı rolunu oynamışdır. Bu isə sərt ideologiyalı keçmişi olan plakatın
siyasi-ideoloji xarakterini müəyyənləşdirmişdi” [1, s. 12].

Bu günki günümüzdə isə vəziyyət tamamilə başqadır. Ölkəmizin müstəqillik əldə etməsi
çox partiyalılıq, bazar iqtisadiyyatının təşəkkülü plakatın inkişafı üçün yeni vəziyyət
yaratmışdır. Ölkəmizdə yenidənqurmanın gərgin vaxtında dövlətin vaxtı keçmiş ideoloji
strukturlarının dağılması nəticəsində, Azərbaycanın plakat sənəti “sahibsiz” qalır və yeni
tarixini tək başına və “ağ vərəqdən” yazmağa məcbur qalır. Yeni müstəqil dövlətin
qurulmasında plakata yer yox idi, buna görə də plakatın tənəzzülə uğraması ona ehtiyacının
olmaması təhlükəsi yaranırdı. Bunun nəticəsində plakatçı rəssamlar əsl sənətin başqa
sahələrinə “keçməyə” başladılar. Təsviri incəsənətin başqa sahələri siyasətdən uzaq
olduqlarına görə öz nüfuzlarını plakata nisbətən daha çox qoruyub saxlamışdılar və onlara
ehtiyac da var idi. Müasir dövrdə plakat yeni məna kəsb etməli idi. Bu gün inamla demək olar
ki, Azərbaycan plakatı yeni nəfəs aldı, onun professional səviyyəsi artdı, müasir Azərbaycan
plakatının mövzusu genişləndi. Reklam plakatları yenidən meydana gəldi, bir sıra parlaq
əsərlər yarandı. Plakatçı rəssamlarının “Azərbaycan bu gün” müsabiqəsinə təqdim olunmuş
işləri 10 il ərzində plakatın inkişafının obyektiv mənzərəsini əks etdirirdi.

Bakı İncəsənət Mərkəzinin Yunokol Xəzər Amerika neft kompaniyası ilə birgə təşkil
etdiyi birinci plakat müsabiqəsi 1994-cü ildə keçirilmişdir. Təzəlikcə müstəqillik qazanmış
dövlətdə hələ də yeni ilə köhnə arasında mübarizə davam edirdi, Qarabağ problemi
beynəlxalq problemə çevrilirdi. Bu vəziyyətdə isə müstəqillik və milli vəhdət ideyası millətin
birliyi üçün tək amil idi.

Fikrin lakonikliyi və ifadə tərzinin orijinallığı ilə diqqəti cəlb edən plakatlardan biridə
rəssam Fikrət Ələkbərovun “Müstəqillik cücərtisi” plakatı oldu. Plakatda dəmir-beton
konstruksiyası içindən zorla çıxan zərif “müstəqillik cücərtisi”ni bədii əks edir. Lakin
dəqiqliklə baxanda anlaşılır ki, çiçək silahın optik nişangahı altındadır, müstəqilliyimizə olan
təhlükəni plakat aydın şəkildə büruzə verir. Həmçinin plakatçı rəssam Haşım Elçiyevin
“Ermənistanla bizim xüsusi münasibətimiz var” plakatı da xüsusilə maraqlıdır. Bu plakatda
isə quyruğunda Rusiyanın bayrağı görünən iri köpək balığı və bu köpək balığının qarnı və
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müdafiəsi altında üzən balaca bir balıq təsvir olunmuşdu. Bu balaca balığın bədənindəki
rəngli zolaqlar isə onun Rusiyanın himayəsi altındakı kiçik Ermənistanın rəmzi olduğuna heç
bir şübhə yeri qoymur.

Plakatçı rəssam Haşım Elçiyevin nikbin və parlaq əsəri — məşhur həmvətənimiz, caz
musiqisi bəstəkarı Vaqif Mustafazadənin (1940-1979) yubileyinə həsr edilmiş plakatı və
“Lissabon sammiti, 96” adlı plakatı Qarabağın taleyinin həll olunduğu məşhur toplantıya həsr
edilmişdir.

1998-ci ildə, 1918-ci ildə yaradılmış və bolşevik işğalı nəticəsində müstəqilliyini itirənə
qədər, 22 ay mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan müstəqil
Azərbaycan Respublikası üçün yubiley ili idi. Bu ilin maraqlı plakatları arasında Cabbar
Qasımovun, ölkənin və onun mustəqilliyinin təcəssümü olan respublika prezidentinin 75 illik
yubileyinə həsr olunmuş əsəri özünəməxsus yer tutur. Üçrəngli milli bayrağımızın fonunda
prezidentin iri planda verilmiş siması onların ayrılmazlığının və müstəqilliyinin bərqərar
olmasında Heydər Əliyevin rolunun rəmzidir.

1999-cu il XX əsrin son ili idi və Azərbaycan da digər ölkələr kimi yeni minilliyin
astanasında dururdu. Xalqın ən yaxşı arzu və diləkləri yeni — XXI əsrlə bağlı idi. Bu isə öz
əksini 1999-cu ilin ən yaxşı hesab edilən plakatlarında tapmışdır.

Siyasi və ictimai çevrilişlərlə zəngin XX əsrin son saniyələrini sayan saat ideyası,
rəmzlərlə düşünən plakat rəssamları arasında çox populyar idi. Vüqar Əlinin “Yeni əsrə
doğru” və Kirman Abdinin “Saatın əqrəbləri keçmiş ilə gələcəyi ayırır” plakatları bu ideyanı
özünəməxsus tərzdə ifadə etməyin bariz nümunəsidir.

2000 ilin plakatları arasında mədəni irsin qorunub saxlanması və gələcək nəsillərə
çatdırılmasının vacibliyi tematikası geniş şəkildə işlənilirdi. Bu baxımdan Mirazər
Abdullayevin Bakının gələcəyinə nikbin ovqatla baxan “Dünən, bugün, sabah” adlı plakatı
mövzu aktuallığına görə seçilir. Bu dövrün parlaq, canlı plakatları ölkənin mədəni həyatının
müxtəlif sahələrinə, mədəni sərvətlərin qorunması işində meydana çıxan mənfi hadisələrə
diqqəti cəlb edir. Lalə Ələsgərovanın “Kökümüzü qoruyaq” plakatı Bakının tarixi hissəsi olan
“açıq səma altında muzey” elan olunmuş İçəri Şəhərin dekorativ silueti, plakatda yeni,
simasız tikililərə, “oyuncaq evlərlə” doldurulmuşdur. Ancaq onlar oyun kartları ilə deyil, pul
əskinazları ilə tikilmişdir. Pulun, qızılın mütləq hakimiyyəti qarşısında hətta tarixi abidələr
belə davam gətirmir. Bu isə cəmiyyətin mənəvi əsaslarının dağıldığını nümayiş etdirir. Plakat
qoruq şəhərində pulunun həddi-hüdudu olmayan “yeni azərbaycanlıların” villalarından ibarət
tikililəri mübaliğəli şəkildə əks etdirir.

2002-ci ilin plakatları arasında müasir Azərbaycan gerçəkliyinin müxtəlif tərəflərini əhatə
edən maraqlı plakatlar ilə qarşılaşırıq. Bu plakatların çoxu Qarabağ mövzusuna və
mədəniyyət abidələrinin qorunmasına həsr olunmuşdu.

2002-ci ilin ən yaxşı plakatı Vüqar Əlinin Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi — Şuşaya
həsr olunmuş plakatları hesab edilmişdi. Mirazər Abdullayevin, Etibar Nəzərovun və Ramil
Əliyevin plakatları memarlıq abidələrinin acınacaqlı vəziyyətinə diqqəti cəlb edir.

2003-cü ildə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisə — respublikada
Prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə əlamətdar idi. Seçki kompaniyasında təbliğat
plakatlarına mühüm yer ayrılmışdı. Rəssam B.Kərimovun hazırladığı plakatlar Azərbaycan
respublikası prezidentliyinə namizəd İlham Əliyevin fəaliyyətinin hərtərəfli işıqlandırılmasına
həsr edilmişdi. Bu plakatlar tematikasının müxtəlifliyi və rəngarəngliyi ilə seçilirlər. Burada
qaçqınlar problemi, neft sənayesinin inkişafı, idman mövzusuna geniş yer verilmişdir.
“Qüdrətimizin İlhamına səs verək”, “Estafeti qəbul et! Estafet sənindir”, “Peşəkar siyasətçi,
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istedadlı təşkilatçı”, “Qaçqınların problemi hamımızın problemidir”, “İlhamlı sabaha, xoşbəxt
gələcəyə səs verək!”, “Müdrik atanın əzmkar davamçısı”, “İlhamlı sabahımıza səs verək!”,
“Sabitliyin və tərəqqinin qarantı”, “Neft milli sərvətimizdir”, “Bakı-Ceyhan əsrin tikintisidir”
plakatları seçiciləri birmənalı şəkildə İlham Əliyevə səs verməyə çağırır. Bu plakatlar
arasında “Neft milli sərvətimizdir” plakatı orijinal kompozisiyasına və ifadə texnikasına görə
xüsusilə seçilir. Rəssam bu plakatlarda müasir kompüter qrafikasının ən son nailiyyətlərindən
bacarıqla istifadə edərək, baxımlı və maraqlı təbliğat plakatları yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
Bu plakatlar kompozisiya quruluşuna, işıq-rəng effektlərinə görə seçilirlər. Plakatlarda olan
uğurlu tapıntılardan biri də prezidentliyə namizədin adından istifadə etməklə, plakatın təbliğ
etdiyi ideyanın daha da gücləndirilməsidir.

Nəzərdən keçirdiyimiz dövr ərzində Azərbaycan plakatının tarixi yeni axtarış və orijinal
tapıntılarla zənginləşmişdi. Bu dövrün plakatları daha kəskin, daha vacib və ağrılı problemləri
qaldırması ilə fərqlənirlər. Bu isə incəsənətin bu növünün demokratik prosesin ayrılmaz tərkib
hissəsi kimi bərqərar olmasına imkan yaradır.

Məqalənin aktuallığı. Müstəqillik dövründə respublikamızda plakatın inkişafının bədii
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müstəqillik dövründə
Azərbaycan plakatının mövzu rəngarəngliyindən söhbət açılır və bu, konkret nümunələrlə
göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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З. Рустамова

Особенности развития плаката в период
независимости Азербайджана

Резюме

В статье упоминается о стадии развитии плаката в эпохи независимой
Азербайджана. После приобретения Азербайджана второй независимости, жанр
плаката, которая является неотъемлемой частью графического искусства продолжал
развиваться. В этом направление наряду с молодыми творческими людьми неустанно
принимали участие известные художники Советского времени создавая значительные
произведения искусства. Среди этих художников мы можем отметить имена Паша
Гаджиева, Газенфер Халыгова, Мир Азер Абдуллаева, Кирман Абдиева.
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Z. Rustamova

Independence period in Azerbaijan artistic features
of poster development

Summary

The article tells about the development stage of the posterity art in Azerbaijan during the
period of independence. After the independence of Azerbaijan for the second time, the
development stage of the placate genre, which is an integral part of the graphic art, has
consistently developed. In this area, many young graphic artists have created valuable works
of art in tune with painters who have achieved success in Soviet-era posters. We can
emphasized names of Pasha Hajiyev, Gazanfar Khaligov, Mirazar Abdullayev, Kirman Abdin.
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Portret Azərbaycan rəngkarlığında həmişə əsas yerlərdən birini tutur.
Rəngkarlığın peşəkar məktəbi yarandığı vaxtdan portret Azərbaycan rəssamlarının yaradıc

ılığında daima diqqət mərkəzində olmuşdur.
Təbii ki, portret janrının əsas obyekti insandır, buna görə də onun mənəvi aləmi və

cəmiyyətdəki mövqeyinin təsviri sənətin əsas mövzusunu təşkil edir.
Azərbaycan rəngkarlığında uzun illər ərzində portretlər əsasən yaradıcı ziyalılarla yanaşı,

fəhlələrə, kolxozçulara, əmək qabaqcıllarına da həsr olunmuşdur.
1930-50-ci illərdə Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında yazıçıların, şairlərin

portretləri çoxluq təşkil edirdi. Xüsusən Orta əsrlər Azərbaycan klassik poeziyasının
nümayəndələri olan Vaqif, Füzuli, Nəsimi, Xurşudbanu Natəvanın portretlərini göstərmək
olar. Bu, rəssamların öz mədəniyyət tarixinə münasibətindən, həmçinin müsabiqələrin və
yubileylərin keçirilməsi ilə əlaqədar olurdu.

Rəssamlar bu və ya digər şəxsiyyətin müəyyən xüsusiyyətlərini qabartmağı üstün
tuturdular. Təbii ki, bu tendensiya o dövrdə sovet incəsənətində baş verən ümumi
dəyişikliklərlə əlaqədar idi.

1970-80-ci illərin növbəti mərhələsində bir tərəfdən obrazların ümumiləşməsində, digər
tərəfdən isə modellərin seçilməsində daha demokratik yanaşma özünü göstərir. Zaman
keçdikcə portretlərin personajları rəssamların yaxın rəssamların yaxın adamları, dostları,
qohumları, yaxud sadəcə zahiri görkəmi ilə cəlb edən tanınmayan insanlar olur. Getdikcə
portret özünün “portret özünəməxsusluğunu” itirir, yəni konkret “kiçik” insanın mənəvi aləmi,
onun psixi vəziyyəti, nəhayət, xarici görünüşü başqa formada görünür. Əksinə, Azərbaycan
rəssamlarının insan obrazında rəngkarlıq elementləri diqqəti cəlb edir: rəng, fakturanın
eksperimenti, məkan hərəkətləri, forma və s. əsas amillərdən biridir.

Mövzu üzrə rəsm əsərləri geniş məzmunlu olduğu üçün bu kateqoriyaya tarixi, hərb və
məişət səhnələri, insan həyatında gündəlik baş verənlər və ən aktual hadisələr, insanlara və
təbiətə ümumiləşdirilmiş fəlsəfi baxışlar təsvir olunmuş əsərlər aid edilir. Bəzən bütün bu
hadisələr bir əsərdə də cəmləşir. Rəssamın mövzu üzrə əsərlərdə qarşısına qoyduğu məsələlər
müxtəlif olur. Rəssamların yaratdığı obrazlar qalereyası çox müxtəlif və genişdir. Azərbaycan
və dünya ədəbiyyatı tarixində elə görkəmli ədiblər olmuşdur ki, rəssam və heykəltəraşlar
onların portretlərini yaratmağı özlərinə həm mənəvi borc, həm də böyük fəxr bilmişlər.

Onlar bütün Sovet ittifaqında məşhur idilər. Səttar Bəhlulzadə, Oqtay Sadıqzadə, Tahir
Salahov, Toğrul Narimanbəyov, Böyükağa Mirzəzadə, Əşrəf Muradoğlu, Tofiq Cavadov,
Cavad Mircavadov, Rasim Babayev və bir çox başqaları kimi böyük ustadların yaradıcılığının
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çiçəklənmə illəri məhz həmin dövrə təsadüf edir. Bu, təkcə Azərbaycan təsviri sənət
məktəbinin tarixi irsi deyildir. Bu, sonralar öz ardıcıllarını yetişdirən bütöv bir məktəb, bütöv
bir istiqamətdir. Bu gün Azərbaycanda məhz həmin dövrün bədii estetikasını yaradıcılığında
təcəssüm etdirən gənc və istedadlı rəssamlar çoxdur.

Sovet dönəmində Azərbaycan rəngkarlığında bir çox əsəbi obrazlara müraciət olunmuşdur.
Məhz o dövrdə fəaliyyət göstərən rəssamların biri olan Nəcəfqulu İsmayılovun Azərbaycanın
dahi şairi Səməd Vurğunun portreti üzərində vəsf etmək istərdim. Şair S.Vurğunun yaradıcılıq
illəri də məhz Sovet dövrünü əhatə edir.

Rəssam Nəcəfqulu İsmayılov çəkdiyi portretə Səməd Vurğunun eyniadlı şeirinin adını
vermişdir. Əsərdə bütün həyatı boyu mənsub olduğu xalqın təəssübünü çəkən, sözün həqiqi
mənasında alovlu bir vətənpərvər olan, xalq tərəfindən sevilən, bununla birlikdə 1937-1938-ci
illərdə, habelə 1950-ci illərin əvvəllərində haqsız hücumlara məruz qalan və “tez qocalan
şairin” obrazı yaradılmışdır.

Portret həm kompozisiya quruluşu həm də inandırıcılığı ilə tamaşaçının diqqətini cəlb edir.
Şairin payız fəslində təbiət fonunda təsvir edilməsi portretin adı və eləcə də qabardılan ideya
ilə həmahənglik təşkil edir. Şairin fəslə uyğun geyimdə şux qamətli fiquru kompozisiyaya
dinamiklik gətirir.

Şaquli ölçüdə təsvir olunan bu portretdən fərqli olaraq xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadə
şairin obrazını üfüqi formatda yaratmışdır. Ölçü və eləcə də digər xüsusiyyətlərinə görə
Sadıqzadənin əsəri Mikayıl Abdullayevin çəkdiyi portretlə oxşarlıq təşkil edir. Hər iki rəssam
şairi oturaq tərzdə çəkmişlər. Yeganə fərq O.Sadıqzadənin öz qəhrəmanını qapalı məkanda,
yəni iş otağında, Mikayıl Abdullayevin isə açıq havada, təbiət fonunda təsvir etməsindədir.
Hansı fonda təsvir edilməsindən asılı olmayaraq hər üç rəssam şairin poetikliyi, onun
xəyalpərvərliyi, yaradıcılıq coşйunluğu kimi sənətkarlıq keyfiyyətlərini xüsusi məharətlə
təsvir etmişlər. Bu keyfiyyətlərini Nəcəfqulu İsmayılov onun sol əlini paltosunun yaxalığında
saxlayaraq gözəl bir təbəssümlə irəliyə baxan gözlərində, Mikayıl Abdullayev şairin kənd
evindəki eyvanında yaradıcılıq prosesində poetik axtarış zamanı bütün varlığı ilə düşüncələrə
dalmış pozasında, nəhayət, Oqtay Sadıqzadə isə mənalı baxışlarında əks etdirmişlər.

Oqtay Sadıqzadənin yaratdığı bu portretdə poza statikdir. Əyləşmiş formada təsvir olunan
model kompozisiya prinsipləri ilə vəhdət təşkil edir. S.Vurğun kompozisiyada çox da böyük
olmayan dairəvi stolun kənarına dirsəklənərək əlini üzünə dayamışdır. Bu oturuş tərzi portretə
dalğınlıq effekti verməklə şairin müdrikliyini daha da qabardır, iti təfəkkürə malik olduğunu
göstərir, onun zəngin daxili enerjiyə malik olması isə mənalı baxışlarından hiss olunur. Şairin
baxışları uzağa və dərinliklərə tuşlanıb. Bu düşüncəli baxışın belə sənətkarlıqla təsvir edilməsi
rəssamın böyük uğuru hesab edilə bilər. O.Sadıqzadənin yaratdığı portretlər üçün
kompozisiyanın tamlığı, verilən detalların ifadəliliyi xarakterikdir. O, yaratdığı portretlər
silsiləsi ilə özünü həmçinin rəssam-filosof kimi təsdiqləyə bilmişdir.

Qeyd etdiklərimiz rəngkarlığımızda Səməd Vurğunun portretlərinin qısa tarixçəsidir.
Sözsüz ki, rəngkarlıq söz sənətinin ifadəsi deyil və onun kifayət qədər əyani olması, başqa
sözlə desək, tərcüməyə ehtiyacının olmaması onu həm bizim, həm də başqalarının
dəyərləndirməsinə imkan verir.

Ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra respublikada
mədəniyyətin, o cümlədən təsviri sənətin inkişafında yeni mərhələ başlanıb. Sənətdə ənənə və
novatorluq probleminə münasibət dəyişib, əsas meyar rəssamlıq əsərlərinin bədii kamilliyi,
emosionallığı, ifaçılıq tərzlərinin, dəst-xətlərin orijinallığı, rəngarəngliyi qabarıq şəkildə öz
əksini tapmaqdadır.
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Eyni zamanda, müstəqillik dövrü rəssamlıq inciləri ilə gənc nəslin nümayəndələrinin
yaratdıqları bədii əsərlərdəki obrazlar qarşılaşdırılaraq təhlil olunur.

Məqalənin aktuallığı. Sovet dövrü Azərbaycan rəngkarlığında ədəbi obrazların təhlili
baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə sovet dövrü
Azərbaycan rəngkarlığında tanınmış müxtəlif rəssamların əsərlərində ədəbi obrazların təsviri
təhlili verilir.

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

Ədəbiyyat

1. Rasim Əfəndi. Azərbaycan incəsənəti. Bakı: Çaşıoğlu, 2017.
2. Ə.Salamzadə, N.Rzayev, K.Kərimov, N.Həbibov. Azərbaycan incəsənəti. Bakı: Maarif,

1977.

С. Агазаде

Контраст литературных образов в Советское время
Азербайджанской живописи

Резюме

Художественные свойства живописи Советского Азербайджана нашли свое
отражение в произведениях художников того периода. Воплощение художественных
образов, созданных Азербайджанскими художниками данного периода, характеризует
созданные ими образы. Анализ живописи в Советском Азербайджане и в современном
Азербайджане производится путем сравнения их положительных и отрицательных
свойств. В искусстве изменилось отношение к традиции и новаторству, главным
критерием служит выраженное отражение художественного совершенства
произведений искусства, их эмоциональности, способа выражения, оригинальности
таланта, пестроты.

S. Agazade

The contrast of literary characters in the Soviet
period of Azerbaijani painting

Summary

The artistic properties of Soviet Azerbaijan painting were reflected in the works of artists
lived at that period. The embodiment of artistic images created by Azerbaijani artists of this
period characterizes the images created by them. The analysis of painting in Soviet
Azerbaijan as well as in modern Azerbaijan is made by comparison of their positive and
negative features. The attitude to tradition and innovation has changed in Art, new, the main
criterion is the expressed reflection of the artistic perfection of art works, their emotionality,
way of expression, as well as originality of talent and diversity.
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Naturadan rəsm ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan təsviri sənət proqramında
özünəməxsus yer tutmuşdur və onun böyük nəzəri və praktik əhəmiyyəti vardır.

Naturadan rəsm zamanı bəzi məsləhətlər:
 Təbiətdən rəsm çəkmə vaxtı, xüsusilə ilk addımlarda, əhəmiyyətlidir ki, rəsm zamanı

onun konturları sadə və aydın olsun ki, təsvir ediləcək predmet aydın görünsün. Belə
predmetlərin nümunələrinə misal olaraq küpə, bardaq, tünd şüşədən böyük butulka, sadə
güldan, küpə və s göstərmək olar.
 Diqqət etmək lazım olan ikinci şey bir baxış nöqtəsi yaratmaq (yəni, gözümüzün

mövqeyini müəyyən etmək) və bütün mövqe boyunca bu vəziyyəti saxlamaqdır. Əlbəttə, bu,
rəssamın hər zaman hərəkətsiz oturması demək deyil.
 Qamətin düzgün saxlanılması:
O hərəkət edə, dura, gəzə bilər, lakin çəkməyə davam etmək üçün o yenidən əvvəlki yerini

almalı, iş zamanı baxış nöqtəsini itməməlidir. Ardıcıllıq rəssamın işinin doğruluğunu
izləməsiylə əldə edilir. Rəsm zamanı qamətin düzgün saxlanılması əsas şərtlərdəndir.
 Ölçmə. Müstəvi üzərində təsvir ediləcək obyektin yeri müəyyənləşdirilir. Bu predmeti

eyni qələmin köməyi ilə ölçə bilərsiniz. Bu çox sadədir. Qələmi əsasən baş, adsız və orta
barmağın köməyi ilə tutursunuz və baş barmağınızı buraxın. Ölçü vaxtı baş barmağın dırnağı
qələm boyunca uzununa hərəkət edir və qələmdə olan ölçəni qeyd etmək üçün xidmət göstərir
 Ölçülən obyektin mövqeyindən asılı olaraq, qələm sağa və sola əyilmiş ola bilər, lakin

həmişə rəssamın baxış nöqtəsinə uyğun olaraq şaquli formada tutmalıdır. Başqa sözlə, yalnız
xəyali bir şəkil düzləminin səthində hərəkət etməlidir. Son qayda mümkün qədər yaxşı
öyrənilməlidir. Bu qaydalara riayət edilməzsə ölçüdə səhv olacaqdır.
 Uzunluğu (və ya eni, və ya hündürlüyü) ölçmək üçün bir predmetin ölçüsünü digər

predmetdə hərəkət edin və müqayisə edin: ilk obyektin neçə (və ya neçə dəfə) ikinci və ya
daha az olduğunu müqayisə edirsiniz. Bizim üçün Predmetlərin ölçülərinin bu münasibəti
(əlaqəsi) və bütün ölçülər zamanı ən əhəmiyyətlidir.

Araşdırma T.G. Kazakova və N.Y. Şibanova məktəbəqədər uşaqların təsvir etməni
öyrənmə sahəsindəki araşdırmaları göstərmişdir ki, təsvir zamanı ilk olaraq çəkilmə
metodunun ustalıqlarından deyil, predmetin bəsit formasından başlamaq lazımdır. 3-5
yaşındakı uşaq baxmayaraq ki, hələ də mövzunu daha düzgün və səlist təsvir edə bilmir artıq
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rəsmin mənasını anlayır. Xətlərin formasız uyğunluğunu təqdim edən zaman öz sərbəst
şəkillərinə onlar hər hansı əlamətlərə görə təsadüfi adları verirlər. Pedaqoq predmetlə şəkilin
oxşarlığını tapmağa və eyni zamanda müxtəlif formaların düzgün təsvirinə öyrətməklə
uşaqların cəhdlərini həvəsləndirməyi bacarmalıdır. Bu yaşda görmə qabiliyyətlərini və
bacarıqlarını öyrətmək üçün aşağıdakı vəzifələr vurğulanır:

• sadə predmetlərin müxtəlif düzxətli və dairəvi formalarının təsvirini öyrətmək, onların
əsas əlamətlərini (rəng formanı) vermək);

• rəngi hissi inkişaf etdirmək — əsas rəngləri ayırmaq və adlandırmaq bacarığı;
• kompozisiya bacarıqlarını inkişaf etdirmək; təsvirləri bir kağızın ortasında yerləşdirmək;
• texniki bacarıqların artırılması.
İlk kiçik qrupda, uşaqlar istiqamətlərinin dəqiqliyi tələb olunmadan şaquli və üfüqi xətt

çəkməyi öyrənirlər. Buna görə buradakı ilk vəzifə müəllimin köməyi olmadan düz və dairəvi
xətt çəkməyi öyrənməkdir.

Bu yaş qrupuna uyğun olaraq təlimin məqsədi aşağıdakılardır:
• dəyirmi və düzbucaqlı formaların predmetlərinin təsvirini onların quruluşunun, əsas

hissələrin və detalların göstərməklə öyrətmək,
• rəngin bədii ifadə vasitəsi kimi istifadə edilməsini öyrətmək;
• vərəqin mərkəzində predmetin yerləşməsində kompozisiya bacarıqlarını inkişaf etdirmək;
• qələmlər və boyalar üzərində rəsmlərdə texniki bacarıqların artırılması.
Təklif olunan mövzuların uşaqlara tanış olduğu ilk rüblərdə (top, alma, bayraq çəkmək)

proqram materialının komplikasiyası daha dəqiq bir forma ötürülməsi (oval və ya dairə) və
görüntünün səliqəsiz rənglənməsi ilə ifadə edilir.

Bu problemlərin həlli dairəvi şəkilləri olan, lakin bir-birindən uzunluq və dəyirmi
formasına görə fərqlənən şəkillərin xüsusiyyətlərini müqayisə etmək üçün daha çox inkişaf
etmiş qabiliyyət tələb edir. Uşaqların tədrisində yeni bir obyektin obrazı, bir strukturun ritmik
olaraq təşkil edilmiş hissələri (yuxarıda - aşağıda, bir tərəfdən - digər tərəfdən), eləcə də
parçaların bəzi nisbi nisbətləri ilə ötürülməsidir.

Nisbətən böyük yaş qrupunun uşaqlarını öyrətmək vizual bacarıqların artırılması və
müxtəlif görüntü vasitələrini istifadə edərək ifadəli təsvirlər yaratma qabiliyyətinin inkişafına
yönəldilmişdir.

Növbəti tədris məsələləri aşağıdakılardır:
• predmetin, onun əlamətlərinin, nisbi ölçünün və hissələrin vəziyyətinin formasının

düzgün ötürülməsini öyrətmək;
• ötürülməni sadə hərəkətlər şəklində öyrətmək;
• rəngi hissi inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək;
• qələm və kistlə işləyərkən texniki bacarıqların inkişaf etdirilməsi (xüsusi ştrixləmə

üsulları)
• rəngli təbaşir, kömür, sangina, sulu boya çəkmək üsullarının öyrədilməsi.
Uşaqlar artıq məktəbə gələrkən naturaya və yaddaşa əsaslanan obyektlərin çəkilməsində

ilkin bacarıqlara sahib olmalıdırlar, bu da ətrafdakı təsvirləri, rəngləri, məkandakı obyektlərin
mövqeyini görmək imkanı verir.

Kiçik siniflərdə təlimlərin məqsədi aşağıdakılardır:
• təbiətdən və təqdimatdan obyektlərin strukturunun, ölçüsünün, nisbətinin, xarakterik

xüsusiyyətlərinin görüntüsünü öyrətmək;
• ifadəli şəkillər yaratmaq üçün forma və rənglərin zənginliyini çatdırmaq,
• kompozisiya bacarıqlarını inkişaf etdirin (obyektin şəklində və ölçüsünün təbiətindən
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asılı olaraq obyektin yerləşdiyi yer);
• rəng mənbəyi inkişaf etdirmək (eyni rəngli müxtəlif rəng tonlarını ötürmək qabiliyyəti);
• texniki bacarıqları inkişaf etdirmək (rəngləri və rənglərini əldə etmək üçün rəngləri

qarışdırmaq qabiliyyəti;
• obyektin formasına görə qələm və fırça yaxmalarının tətbiqi.
Rəsm zamanı perspektiv qanunlar da həlledici rol oynayır. Sözsüz, söhbət intibah

dövründə, yəni XIV-XV əsrlərdə, İtaliya rəssamları və alimlərinin yaratdığı perspektiv
elmindən gedir. Təbbidir ki, biz yaxındakı obyektləri aydın və iri həcmdə, uzaqdakıları isə
xırda və qeyri-aydın görürük.

Perspektiv qanunlar əsasında Leonardo Da Vinçi (1442-1519) müşahidələr apararaq, öz
müşahidələrinin nəticələrini üç hissədə cəmləşdirir;

 O, əşyaların uzaqlaşdıqca kiçilmə qanunlarını vermişdir və o qanunların xətti
perspektivaya aid olduğunu bildirmişdir.

 O, əşyanın rənginə hava layının təsirini və əşyaların uzaqlaşdıqca rənginin dəyişməsini
sistemləşdirib,onları hava perspektivası kimi ayırmışdır.

 Məsafədən asılı olaraq Leonardo əşyaların sərhədlərinin dəqiqliyini, peyzaj
elementlərini, işığın kontrastını və kölgənin düşməsini öyrənmişdir. Belelikl bu üç
istiqamətdə tədqiqat nəticəsində xətti perspektiva adlanan dəqiq bir fənn yaranmışdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, şəklin müstəvisinə paralel olan xətlər heç vaxt kəsişmirlər.
Perspektivdə paralel xətlərin təsvir qaydası ilə bildikdə, hər hansı əşyanın, yaxud adamın
şəkildə təsvir ölçüsünü müəyyən etmək mümkündür. Rəssam interyeri, şəhər peyzajını,
portretləri çəkərkən heç zaman üftiqi xətti və qovuşma nöqtəsini yaddan çıxarmamalıdır.

Əhəmiyyətli olan odur ki, şagird rəsmi daha ifadəli çəkmək üsulu əldə edir. Qeyd etmək
lazımdır ki, şagirdi mövzu ifadəliyi və kompozisiya seçimi zamanı həvəsləndirmək və
müstəqilliyini dəstəkləmək lazımdır.

Məqalənin aktuallığı. Naturadan rəsm ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan təsviri
sənət proqramında xüsusi yer tutduğundan məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə naturadan rəsm
zamanı bəzi məsləhətlər verilir, müxtəlif yaş qrupları üzrə təlimin məqsədləri göstərilir.

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

Ədəbiyyat

1. Atayev S.H., Cəlilova Y.Q. İbtidai siniflərdə naturadan rəsmin tədrisi metodikası. Bakı:
Elm və təhsil, 2014.

2. Cəlilova Y.Q. Naturadan rəsm dərslərinin təşkili // İbtidai məktəb və məktəbə qədər
tərbiyə, 2000, № 1.

3. Cəlilova Y.Q. Təsəvvürə əsasən naturadan rəsm üzrə işin metodikası // Pedaqoji
Universitet xəbərləri, 2003, № 4.

4. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е.В. Рисунок. Живопись. Композиция.
Хрестоматия: учебное пособие для студентов ХГФ пединститутов. М.: Просвещение,
1989.

5. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:
Учеб.пособие. М.: АГАР, 1998.

Н. Алиева



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

144

Методика бучения рисованию с натуры

Резюме

В статье автор раскрывает основополагающую роль рисования с натуры как
основного и определяющего метода обучения детей изобразительному искусству в
результате объективного познания ими реального окружающего мира через активное
его наблюдение и изображение. Даны определения, понятия, освещены цели,
содержание и задачи обучения рисованию с натуры, а также определены
психологические основы обучения. Выявлена и обоснована необходимость обучения
рисованию с натуры как основополагающего фактора воспитания, развития и
становления личности учащегося. Статья представляет интерес для студентов
педагогических вузов, художников, педагогов, родителей и читателей, интересующихся
воспитанием и развитием детей.

N. Alieva

Methods of teaching drawing from nature

Summary

The author reveals the fundamental role of life drawing as a major and defining method of
teaching children the fine art as a result of objective learning by children of the surrounding
world by means of its active observation and depicting. Definitions and concepts are
presented; goals, content and objectives of teaching the life drawing are presented, as well as
psychological foundations of education are determined. The author reveals and justifies the
necessity of teaching the life drawing as a fundamental factor of education, development and
formation of the student personality. This article could be interesting for the students of
pedagogical institutes, educators, artists, parents and readers interested in the creative
development and upbringing of children.
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Rəngkarlıq əsərlərini fərqləndirən başlıca xüsusiyyət onlara xas olan dərin obrazlılıqdan,
ifadə gözəlliyindən, bədii kamilliyindən ibarətdir. Bədii obraz incəsənətdə gerçəkliyin əks
olunması ilə bərabər sənətkarın düşündüklərini və hisslərini ifadə etmək vasitəsidir.
Rəngkarlıq əsərlərinin obrazları rəssamın həyata emosional və intellektual münasibətini
ümumiləşdirir, onun estetik idealını təsdiq edir. Həmin obrazla, əsasən insanın mənəvi aləmi,
fəaliyyəti, mübarizəsi, qəhrəmanlığı, ictimai, əxlaqi, ailəvi münasibətləri, ətraf mühit və təbiət
ilə əlaqəsində təzahür edir.

Rəssamlığın mənzərə və natürmort janrlarında ətraflı süjet olmur, məişətin, təbiətin
müəyyən guşəsi canlandırılır və təsvir insanın həyata, ətraf mühitə münasibətini aşkara çıxarır.
Rəssamlıq əsərləri tamaşaçının təsəvvürünə qida verir, insanı əhatə edən predmetlər aləmi
vasitəsilə sözaltı məna axtarmağa çalışır. Məsələn, xalq rəssamı Əzim Əzimzadənin “Varlı
evində toy” adlı tablosunda təkcə personajların obrazları deyil, hətta onları əhatə edən məişət
zinətləri zəngin və qiymətli avadanlıq, sanki dil açıb danışır. Deməli, məişətdə personajları
əhatə edən xüsusiyyətlər onların zövqü, fəaliyyətin həyat tərzi, məşğuliyyəti haqqında bildirir.

Dəzgah rəngkarlığı ölkəmizdə XX əsrdə meydana çıxmış təsviri sənətin yeni tipli növü
kimi təşəkkül tapmışdır. Milli rəngkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən Əzim
Əzimzadənin, Bəhruz Kəngərlinin, Mikayıl Abdullayevin, Tahir Salahovun, Səttar
Bəhlulzadənin, Toğrul Nərimanbəyovun tabloları tamaşaçıların hörmətini qazanmışdır.

Rəngkarlıq sənəti məzmununa görə müxtəlif növləri canlı təbiətin ictimai həyatın insan
fəaliyyətinin inkişafıdır. Bu kimi müxtəlif mövzuları inkişaf etdirmək üçün rəssam zəngin və
tükənməz fantaziyaya sərrast görmə qabiliyyətinə iti qavrayışa əllərin məharətinə malik
olmalıdır.

Rəngkarlıq sənəti mövzu və obrazlara görə müxtəlif janrlara bölünür. “Janr” fransızca
“cins”, “növ” deməkdir və sənət əsərlərini mövzusuna, quruluşuna görə təsnifatın estetik
mahiyyətidir. İncəsənət nəzəriyyəsində janrları silsilə üzrə “ali” və “aşağı” kateqoriyalara
ayırmaq olmuşdur. Məsələn, tarixi janr yüksək, mürəkkəb, ali, rəssamın fərdi məharəti və
yaradıcı təxəyyülü ilə bağlı janr sayılırdı. Mənzərə və natürmort janrları isə nisbətən asan,
sanbalına görə yumorist, komik, yəni məzhəkəli əsərlərə nisbətən dramatik faciəvi əsərlərə
daha üstünlük verilir. Lakin əslində rəngkarlıq əsərlərinin dəyərini bu xüsusiyyətinə görə
qiymətləndirmək şərti və mübahisəlidir.

Azərbaycan təsviri sənətinin aparıcı sahəsi olan rəngkarlıqda natürmort janrı öz bədii
cəhətləri ilə seçilir. Natürmort yalnız təsviri sənətin müstəqil bir janrı kimi mövcud deyil, o
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yeni yaradıcılığa başlayan rəssamlar üçün böyük təlim mənası da daşıyır. Natürmort (fr.nature
morte sözündən götürülüb tərcüməsi “cansız natura” təbiət deməkdir) -cansız əşyaların
güllərin ölü heyvanların rəsmləridir. Adından da göründüyü kimi təsviri sənətin müxtəlif
texnikalarında işlənən natürmortlarda müxtəlif əşyalar (məişət əşyaları, gül-çiçək, meyvə,
vurulmuş ov quşları və s.) təsvir olunur. Dünya rəssamlığında olduğu kimi bu janr
Azərbaycan təsviri sənətində də geniş yayılıb.

Natürmortun tarixi XV-XVl əsrlərə çatır. O zaman natürmortları dini rəsmlərə aid
edirdilər. Bu dövrün rəssamları məişətə və insanın şəxsi həyatına maraq göstərməyə başlayır.
Rəssamlara uzun müddət natura üzərində işləməyə, tələsmədən hər bir əşyanın xüsusiyyətini
öyrənmək və onların həcm formalarını işıq kölgə vasitələri ilə düzgün verməyə imkan yaradır.
Əşyaları öz aralarında quraşdırmaq bacarığı və natürmort tərtib etmək mürəkkəb işdir və
müəyyən vərdiş tələb edir. Natürmortu elə tərtib etmək lazımdı ki, bir əşya digərlərinin
qabağını tutmasın, lakin onları bir-birindən çox da aralı yerləşdirmək lazım deyil. Hər bir
natürmort kompozision mərkəzə malikdir. O, adətən ölçüsünə görə iri yaxud hündür əşya olur.

Azərbaycan rəngkarlığında fəaliyyət göstərmiş bir çox rəssamların yaradıcılığında
natürmort janrlı əsərlər üstünlük təşkil edir. Bu sahədə Sovet dövrünü fəaliyyət göstərmiş
Azərbaycanın bir çox rəssamın natürmorta üstünlük vermiş cansız təbiət və əşyaları bədii
tutum vermək sahəsində rəssamlarımız ustalıq göstərmişlər. Bu janrda uğurlu fəaliyyət
göstərən rəssamlarımızdan Tağı Tağıyevin, Mikayıl Abdullayevin, Böyükağa Mirzəzadənin,
Tahir Salahovun, Toğrul Nərimanbəyovun, Səttar Bəhlulzadənin, Davud Kazımovun və
başqalarının adlarını qeyd etmək olar.

Azərbaycan xalq rəssamı Tağı Tağıyev yaradıcılığında üstünülk təşkil edən natürmort
əsərlərin bədii can verməyi uğurla öhdəsindən gəlmişdir. Bu sahədə rəssamın: “Tərəvəzlərlə
natürmort”, “Stəkanla natürmort”, “Gül dəstəsi”, “Natürmort meyvələr”, “Güllər natürmort”,
“ Qızıl gül”, “ Yığışdırılmamış süfrə”, “Almalar”, “Heyva xurma”, “Keramika ilə natürmort”,
“ Qab qacaq”, “ Lalələr”, “Qızıl gül natürmortu” və başqalarını qeyd etmək olar.

“Yığışdırılmamış süfrə” natürmortun kompozisiyasını cəlb edən tamamilə sərbəst şəkildə
işlənməsidir. Rəssam əsəri işləyərkən adi əşyalarının formalarının dəqiqliyi və sadəliyini
maraqlandırır. Tağı Tağıyev böyük həvəslə, şəffaf şüşə içərisindəki içilməmiş şərabın
təzadlığını, böyük stəkandakı suyun rəngsizliyini, şampan şərabı ilə dolu olan büllur qədəhin
naxışlarını, stəkanın içindəki qaşığı, yanındakı boşqabın içindəki meyvə dilimlərini, süfrənin
üstündəki üç cür gülqabındakı gülləri, tablonun sol tərəfdə süfrədən sanki bir az qıraqda
şampanı da, bıçağın həcmliyini də böyük həvəslə təsvir etmişdir. Əsərdə əsasən açıq-tünd
rənglərdən istifadə edilmişdir. Arxa fonda tünd rəngdən, süfrə üzərində açıq rənglərdən
istifadə etmişdir.

“Qızıl gül natürmortu” natürmort sərbəst şəkildə işlənib. Rəssam əsəri işləyərkən əşyaların
dəqiqliyinə, formasına, sadəliyinə diqqət etmişdir. Rəssam böyük məharətlə, ağ süfrə
üzərindəki stolda açıq rənglərdəki qızıl gülləri, bozumtul bıçağı, qızıl güllərin altdakı narıncı
və göy rəngdəki iki kəlağayı və kəlağayın yanında ağ fincanı təsvir etmişdir. Əsərin arxa
fonundakı rəng tünd qəhvəyi rəngdən, arxa fondakı şəkil tünd rəngli şəkillərdən, yerdəki
döşəmə tünd qəhvəyi rəngdən istifadə edilmişdir.

“Stəkanla natürmort” əsəri öz parlaqlığı, dəqiq kompozisiya quruluşu ilə diqqəti cəlb edir.
Əsər kətanda yağlı boyadan çəkilmişdir. Tağı Tağıyev bu əsərdə stol üstündəki ağ süfrə
üzərində dupduru su qabındakı suyu, ortada çaydanı, içində bir az çay olan stəkanları və
fincanı nəlbəki ilə, fincanın yanında razetkada içində xurma və onun yanında iki kitab təsvir
edilmişdir. Çaydanın üzərindəki rənglər uzaqdan güllər kimi təsvir edilib. Əsasən əsərdə açıq
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rənglərdən istifadə edilib.
“Qızılgül” rəssam əsərdə əsasən qızıl güllərdə ağ və qırmızı rəngdən istifadə etmişdir,

yarpaqlarda isə yaşıl rəngdə istifadə etmişdir. Güllər güldan qabın içində, güldankı su isə bir
az bulanıq formada təsvir edilib. Arxa fondakı rəng isə sanki mavi ağ rəngin qarışığı kimi
təsvir edilib.

“Almalar” rəssam bu əsərində almalara həsr edib. Almaların bəziləri qabda bəziləri isə
parça üzərində təsvir edilib. Parçaların üzərindəki almalar yaşıl, qırmızı rəngdə, qabın
içindəki almalar isə sarı, narıncı və qırmızı, almaların üzərindəki parça isə göy sarı tonlardan
istifadə olunub.

“Heyva, xurma” rəssam əsərdə iki heyva, üç xurma və parçadan təsvir edib. Əsərdə əsasən
rəssam rəng tonlarında narıncı, yaşıl və mavi rəngdən istifadə edib. Xurma daha çox narıncı
qırmızı rəng tonundan, heyva isə sarı yaşıl rənddən, parçada mavi, ağ rənglərin qarışığından
istifadə olunub.

Azərbaycanın xalq rəssamı Davud Kazımovun yaradıcılığında Natürmort janrı üstünlük
təşkil etmişdir. Bu sahədə rəssamın: “Natürmort: Güllər”, “Ağ Yasəmən”, “Ağ gül”, “Alma
və nar”, “Bənövşələr”, “Bənövşə”, “Güllər”, “Qərənfil”, “Qızılgü”, “Mis qablarla natürmort”,
“Mis qabla”, “Qəhfədanla natürmort”, “Yemiş və meyvələr”, “Şaftalılar”, “Portağallar”,
“Natürmort”, “Emalatxanada”, “Meyvələr”, “Natürmort: Liliya”, “Meyvələr və güllə”, “Saxsı
qab və meyvələr”, “Şərq natürmortu”, “Payız gülü” və. s qeyd etmək olar.

“Ağ Yasəmən” rəssam əsərdə yasəmən və portağal meyvəsindən və iki güldan da istifadə
edib. Rəssam əsərdə yasəmənə ağ rəng versə də, yasəmən gülü daha çox bənövşəyi rəngində,
portağal meyvəsi narıncı rəngdə, güldan tünd qəhvəyi, güldanın altdakı parça mavi rəngdə
çəkilmişdir. Portağal meyvəsinin biri ağ parça üzərində, digəri isə narıncı parça üzərində
təsvir olunub.

“Alma və nar” Davud Kazımov bu əsərdə daha çox payız fəslini xatırladır, çünki payız
fəslin meyvələrdən alma və nardan istifadə edib. Almaların bəziləri tünd rəngdə qab içərisində,
digərləri isə tünd və qırmızı və sarı rəngdə parça üzərində, bir hissəsi isə dilim formada təsvir
olunub. Arxa fondakı parça daha çox sarı tünd rəngdə bir hissə açıq, digər hissəsi isə tünd
rəngdə istifadə olunub. Meyvələr isə ağ, sarı qarışığı rəngdəki parça üzərində çəkilmişdir.
Əsər kətan üzərində yağlı boyadan istifadə edilib.

“Qərənfil” rəssam bu əsərdə kətan, yağlı boyadan istifadə edib. Əsərdə rəssam qırmız və
ağ rəngdəki güldan içindəki qərənfildən, portağal, alma və nardan təsvir olunub. Portağalların
bəziləri qab içində, digərləri isə parça üzərində təsvir olunub. Əsərin arxa fondakı rəng ağ
qarışıq rənglərdə, meyvələrin altdakı parça isə narıncı qırış formasında təsvir olunub.

“Yemış və meyvələr” rəssam əsərdə sini içində şaftalı, gavalı və yemişdən çəkmişdir.
Yemişin bir hissəsi dilim formasında, siniyə toxunmuş formada təsvir olunub. Arxa fondakı
parça isə ağ rəngdə, bir hissəsi isə meyvələr altda qırış formada təsvir olunub. Şaftalı və
göyəm tünd rəngdə çəkilmişdir.

“Saxsı qab və meyvələr” Davud Kazımov bu əsərdə portağal, alma, yemiş, güldan sinidən
təsvir olunub. Meyvələrin bir hissəsi yemiş dilim formada sini içində, digərləri isə parça
üzərində təsvir olunub. Arxa fondakı parça sarı rəngdə, digəri isə kilimdən, kilim bir ucu isə
meyvənin altda təsvir olunub. Kilimə söykənmiş bir hissəsində isə bütöv formada yemiş təsvir
olunmuşdur. Kətan, yağlı boyadan istifadə olunub.

Təbiətə vurğun olan xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadə yaradıcılığında Natürmort janrı
üstünlük təşkil etmişdir. Rəssamın əsərləri: “Boşqab ilə natürmort”, “Lalələr”, “Sarı
natürmort”, “Yemişlər”, “Natürmort”, “Kəlağayı ilə natürmort” və s. qeyd etmək olar.
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“Sarı natürmort” Səttar bu əsərə sarı natürmort adı qoysada burada daha çox meyvələr
təsvir olunub. Daha çox payız fəslini xatırladır. Çünki, payızda yetişən meyvələrdən, nar,
heyva, alma təsvir olunub. Nar və heyvanın bir hissəsi asılmış formada üzü aşağı, digəri isə
parça üzərində təsvir olunub. Narın bəzilərri qırmızı, acıq tonlarda, heyva isə daha çox sarı
rəngdən istifadə edilib. Asılmış meyvənin arxa fondakı rəng isə mavi rəngdə istifadə edilib.

“Lalələr” rəssam bu əsərdə lalələrdən təsvir edib. Lalələri qırmızı, içini isə qara rəngdə,
yarpaqları açıq yaşıldan, arxa fondakı rəng isə sarı rəngdə təsvir olunub. Lalələrin bəziləri
açılmış, bəziləri isə üzü aşağı formada, bəziləri isə açılmamış formada təsvir edilib. Əsərə
baxanda rəssam lalələrin bəziləri sanki küskün formada təsvir edib.

“Yemişlər” rəssam natürmort adına yemişlər versə də daha çox burada digər meyvələr və
güllər təsvir olunub. Burada yemiş, nar, armud, bibər, portağal və başqa meyvələr, nərgiz gülü
güldan qabında təsvir edilib. Meyvələrin bir qismi yuxarıdan üzü aşağı formada, bir qismi isə
yerə düzülmüş formada təsvir olunub. Daha çox açıq rənglərdə mavi, sarı, qırmızı rəngdə
istifadə olunub.

Məqalənin aktuallığı. Natürmort təkcə təsviri sənətin müstəqil bir janrı kimi mövcud
olmayıb, eyni zamanda yeni yaradıcılığa başlayan rəssamlar üçün böyük təlim mənası kəsb
etdiyindən məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Azərbaycan
rəngkarlığında tanınmış bir sıra rəssamların natürmort janrlı əsərlərinin təsviri xüsusiyyətləri
təhlil olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Д. Юузбащыюева

Особенности искусства Азербайджанского живопися
натюрморта в советское время

Резюме

В статье дана информация о художественных особенностях произведений,
выполненных в жанре натюрморт живописи Азербайджана Советского периода.
Отображены описание и анализ произведений жанра натюрморт, созданных народным
художником Саттаром Бахлулзаде, народным художником Таги Тагиевым и
народными художником Давудом Казымовым.
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D.V.Yuzbashıyeva

Artistic originality of the soviet period
Azerbaijan genre painting natumort

Summary

İn this article give us about artistic features of fullfilled “Naturomat” genre works in
Soviet times’s Azerbaijan’s paintings. Nation painter S.Bahlulzadeh’s nation painter
D.Kazimov ‘s analysis and description of ‘naturomat’ genre works find their reflection which
created in different times.
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Azərbaycan xalq şairi Səməd Vurğunun
obrazı rənglərin işığında
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El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən,
Anam doğma vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!

Hər birimizin əzbərə dediyimiz bu şeir, təkcə bizim vətən sevgimizi təzahür edən
sözlərdən ibarət deyildir, həm də Azərbaycan ədəbiyyatının poeziyası tarixində adı xüsusilə
çəkilən Səməd Vurğun tarixini bizə xatırladır. Səməd Vurğun ədəbiyyatımızın dahi şairi
olmaqla yanaşı, xarakteriylə seçilən şəxsiyyətlərdən olmuşdur.

O, Vəkilovlar adlanan nəslin ziyalı bir nümayəndəsindən idi. Mənsub olduğu ailənın
istedadlı gənci öz yaradıcılıgı dövründə zamanın axarına uyğun ibrətamiz fikirlərlə zəngin
şeirlər yazmış, Azərbaycan şeirini hər kəsin diliylə təqdim etməyi bacarmışdır. Buna görə də
Səməd Vurğun yaradıcılığı hər zaman diqqət mərkəzində olub, bu mövzu üzərində çoxlu
məqalələr, dissertasiyalar, müxtəlif sənət ustaları tərəfindən işlənmiş nümunələr yaradılmışdır.

Nəzərə alsaq ki, Səməd Vurğun yaradıcılığında olan mətnin nəbzi indiki dövrümüzlə
uzlaşaraq hələdə aktual qalmaqdadır. Səməd Vurğun yaradıcılığına edilən müraciətlərin
nəticəsidir ki, ona aid təsviri sənət nümunələridə öz əksini tapır. Belə ki, incəsənət əsərlərində
yer alan bu obraz heykəltəraşlıqda, rəngkarların fırçasında, qrafik ustalarının
illustrasiyalarında bir nümunəyə çevrilmişdir.

Təsviri sənət obrazı olaraq təkcə Səməd Vurğuna aid rəsmlər deyil, onun əsərlərini
xatırladan və xatirələrini əks etdirən epizodlarda işlənmişdir. Hər bir rəsm əsərində xarakterik
obrazlar rənglər vasitəsi ilə təqdim olunur. Bu isə tamaşaçıda praktik görünüş rolunu
oynayaraq təsəvvür yaradır.

Bu sənət nümunələrinin demək olarki bir qismi onun ev muzeyində qorunaraq şairin
tarixini özündə saxlayır. Qeyd edək ki, Səməd Vurğunun ev muzeyində ona aid tarixi
məlumatlar toplusu, şeirləri və məqalələri ilə yanaşı onun yaradıcılığına aid rəsm əsərləridə
var.

Səməd Vurğuna aid əsərləri öz yaradıcılığında görmək istəyibdə, onu zəngin fırça ustalığı
ilə təsvir etmiş rəssamlarımız çoxdur. Hələdə müraciət etməkdən çəkinməyənlər də var. Fuad
Əbdürrəhmanov, O.Sadıqzadə, H.Zeynalov, K.Kazımzadə, Nəcəfqulu İsmayılov, D.Kazımov,
T.Kərimov, A.Hüseynov və başqalarını misal göstərmək olar. Həmin rəssamlardır ki, şairin
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həm portretini, həm də əsərlərinə aid təsviri sənət nümunələri yaratmışlar.
Xalq şairi Mikayıl Abdullayevin çəkdiyi tabloda biz Səməd Vurğunu obraz kimi təsəvvür

edirik. Hər bir rəng tonlarını yerində vurğulayaraq portreti diqqətdə saxlayan rəssam
tamaşaçıya nikbin bir şair xarakteri yaratmışdır. “Şairin gəncliyi” adlanan bu tablo 1973-cü
ildə çəkilərək bizim obraz kimi canlandırdığımız Səməd Vurğunu tanıtmağa vasitə idi. Yağlı
boya xüsusiyyətlərini daşıyan əsər təbiət qoynunda sanki seyrə dalan şairi yüksəklərə
qaldırmışdı. Belə ki, tabloda əllərini dayaq edərək sanki başı ilə mənzərəni izləyən şair
rahatlığını qoruyur.

Baxışları nəyisə düşündüyünü biruzə verən şair obrazını burdada ön plana çəkir. Rəngləri
elədə önə cıxartmayan rəssam Səməd Vurğunun təmkinli simasına uyğun solgun rəng
tonlarından istifadə etmişdir. Daşın üzərinə qoyduğu kitab və qollarının sərbəst duruşu şairin
hansısa şeir haqqında fikirlərinə hakim olduğunu göstərir. Eləcə də əlindəki gül və ayaqlarının
yalın olması təbiətin şairi necə mənimsədiyini sübuta yetirir. Arxa fonda azda olsa təsvir
olunan mənzərə abu-havası, səmanın buludlara bürünərək axışı tablonu tamamlamışdır.

Səməd Vurğunun şeirindəki misralar xatırlanaraq tabloya məna qatır.

Həyat! O çox zaman görünür iyrənc,
Bu səhnədə min bir qanlı pərdə var
Sən bu çətinliyə düşsən də,ey gənc,
İçimdə saxlanan qüdrətə yalvar.

Mikayıl Abdullayevin başqa bir yağlı boya tablosunda isə Səməd Vurğun Şüvalandakı bağ
evində, tut ağacının altında yaradıcılıqla məşğul olarkən təsvir edilmişdir. Rəssam bu tablonu
yağlı boya ilə 1944-cü il də şairin sağlığında çəkmişdir.

Diqqət yetirsək görərik ki, Səməd Vurğunun təsvirlərinin çoxunda şair yaradıcılıq
düşüncələrinə qərq olmuş ətrafdan sanki qopmuş kimi təsəvvür edilir. Mikayıl Abdullayev bu
obraza olan diqqətini məhz rəsmlərində biruzə verərək vurğulayır. Ona görə də yaradıcı şairi
təbiətin qoynunda ustalıqla naturadan yaratmışdır. Digər rəsmdəki kimi burdada şair qollarına
dayaq kimi kitablardan istifadə etmişdir.

Nəzərə alsaq ki, Səməd Vurğun söz ustası və kitablara aid bir insandır, onu belə bir
məqamda təsvir etmək məqsədəuyğundur. Rənglərdəki ahəngdarlığa fikr versək açıq tonların
təbiətlə mübarizəsi özünü arxa fonda göstərir. Belə ki, təbiəti canladırmaq üçün rəngli
boyalardan istifadə edən rəssam şairin üz cizgilərindədə tünd tonlara müraciət etmişdir. Şəklə
baxarkən rənglərin poeziyasını şairin timsalında görə bilərik.

Səməd Vurğuna aid təsvirlər yaradan rəssamın yaradıcılığında mütləqdir ki onun xarakteri
aşkara cıxsın. Həm portret, həm də əsərlərinə aid rəsmlərində bu məlumdur.

Şairin digər bir rəsmini ustalıqla yaradan Nəcəfqulu İsmayılov öz əsərinə belə bir ad
vermişdir “Şair, nə tez qocaldın sən”. İndiyə kimi Səməd Vurğunun rəsmləri arasında deyə
bilərik ki ən mənalı obrazı sinvolizə edən bu tabloda şairi ətraflı təhlil edə bilərik. Hansı ki,
şair burada dövrünün keşməkeşli bir vaxtalrında apardığı mübarizəni, yaradıcılığına həsr
etdiyi illərini bir anın içində göz önünə atır. Rəssam dahi sənatkarı varlığı ilə ruhunu
birləşdirərək belə bir əsər yaratmışdır. Səməd Vurğun adlı bir tablonun əsasında belə bitkin
xarakter, vətənpərvər obraz boyalara qərq olur.

Zəngin yaradıcılıq illərinin sonunda qocalan şair sanki agır hərəkət etməyə can atır. Yenə
də üz cizgilərində tünd rənglərdən istifadə olunub, bu şairin xarakterini bəlli edərək dahada
əzəmətli olmasına şərait yaratmışdır. Obraza uyğun fondakı rənglərin ahəngidə vacib
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məsələdən biridi. Şairin qocalığını tərənnüm edən tablodakı mənzərədə Səməd Vurğunu
yansıdaraq saçlarını solmuş yarpaqlara, bozarmış havanı taqətsiz qollarına və simasına
bənzədir. Diqqət yetirsək görərik ki, qələm ustasının təsvirləri yaradıcı ruhlu insanların ocağı
olan təbiətdən seçmə mənzərələrdə olur. Eləcə də şairin rəsmləri. Hər bir rəsmdə şeirlərindən
misralar beynimizə həkk edilir. Buna gorə rəssam Nəcəfqulu İsmayılovda əsərinə şairin
eyniadlı şeirini adını vermişdir. Aşağıdakı misraları rəsmlə bərabər xatırlayaq.

Saç ağardı, ancaq ürək
Alovludur əvvəlki tək.
Saç ağardı, ancaq nə qəm!
Əlimdədir hələ qələm...
Bilirəm ki, deməyəcək
Bir sevgilim, bir də Vətən:
— Şair, nə tez qocaldın sən!

Bildiyimiz kimi, Səməd Vurğun Qazax qəzasının Yuxarı Salahlı kəndində anadan
olduğuna görə uşaqlıq illərini də təbiət qoynunda, təmiz gözəllikdən zövq alaraq keçirmişdir.
Buna görə də həmişə əsərlərində təbiəti ön plana çəkərək, mənzərənin necə vurğunu
olduğunu açıq şəkil də biruzə verirdi. Rəssam Səməd Haqverdiyev öz əsərində, yağlı boya ilə
işlədiyi təsvirində Səməd Vurğunun anadan olduğu kəndi əks etdirmişdir. Yuxarı Salahlı
kəndinin ümumi təbiətini, mənzərəsini açıq rəngli tonlarda verərək kənd təsviri yaratmışdır.

Azərbaycan xalq şairi Səməd Vurğunun obrazını xalq rəssamı Davud Kazımov da
canlandırmışdır. Şairin portret obrazında mənəvi aləmin açılması əsas göstərilmişdir. Şairin
iki portretini canlandıran rəssam hər birinə ayrılıqda diqqət və zənginlik qatmağı bacarmışdır.
Fərqli formada təsvir edilən şair öz baxışları ilə rəsmlərə rəng qatır. 1986-cı il də çəkilən
portret yağlı boya ilə işlənmiş rəssamın istedadlı bacarığını aşkara çıxarmışdır. Öndən təsvir
edilən rəsmdə şairin bir az ciddi, bir az da təmkinli baxışlarını vurğulaya bilərik. Getdikcə
ağaran saçları diqqət çəkir. Üzündə yaradılan təccüb dolu ifadə rəssamın fikrincə sanki
yazmaq istədiyi şeiri, demək istədiyi sözlərin susqun halına bənzəyir. İkinci portretdə fərqli
olaraq rəssam səmimi baxışlarla sanki uşaqlaşan şairi təsvir etməyə çalışıb.

Beləliklə, hər zaman əhəmiyyət kəsb edən təşkil edən xalq şairi Səməd Vurğunun obrazı
rənglərin işığında olmuş və bundan sonra da olacaqdır.

Məqalənin aktuallığı. Səməd Vurğun yaradıcılığına edilən müraciətlər təsviri sənət
nümunələrində də öz əksini tapmışdır. Xüsusən də qeyd olunan rəsmlərdə onun əsərlərini
əks etdirən ayrı-ayrı epizodlar öz əksini tapmışdır ki, bu da məqalənin maraqlı olduğu qədər
aktuallığını da sübut edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müxtəlif zamanlarda tanınmış incəsənət ustalarının
Səməd Vurğun yaradıcılığına müraciət etməsi nəticəsində yaranan əsərlərin geniş təhlili
verilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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П. Саваланлы

Образ азербайджанского поэта
Самеда Вургуна в свете красок

Резюме

В статье упоминается роль азербайджанского поэта Самеда Вургуна в
азербайджанском изобразительном искусстве и путешествии нашего великого поэта в
мир красок. Можно выделить примеры председательствующих художников, таких как
Давуд Казымов, Михаил Абдуллаев, Наджафгулу Исмайлов, Тофик Каримов, Николай
Поляков, Огтай Садыгзада и другие.

P. Savalanli

The image of Azerbaijani poet Samed Vurgun
is in the light of colors

Summary

The article mentions the role of the Azerbaijani poet Samed Vurgun in Azerbaijan's fine
art and traveling of our great poet to the colors world. Examples of artists presiding such as
Davud Kazimov, Mikhayil Abdullayev, Najafgulu İsmayilov, Tofig Karimov, Nikolay
Polyakov,Ogtay Sadigzada and others can be emphasized.
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Особое место в творчестве Р. Шумана занимает цикл «Бабочки». Созданное в
начале его творческой жизни (время создания 1829-1830 г. г.), данное сочинение
явилось ярким свидетельством блестящего, оригинального таланта этого выдающегося
музыканта. Здесь проявились многие, столь характерные для будущего, зрелого
Шумана черты стиля и музыкального языка, эстетические и литературные приоритеты,
методы образного развития и многое другое, что принято называть типично
шумановским; впервые представленные в рассматриваемом произведении, они нашли
свое дальнейшее, глубокое воплощение и развитие в «Каранавале»,
«Давидсбюндлерах», «Детских сценах», «Крейслериане». Интересно мнение самого
автора, весьма придирчиво относящегося к своим сочинениям, по поводу «Бабочек»: он
отмечает сложность сочинения для восприятия, связанную со слишком частой сменой
образов, пестротой красок. Несмотря на это, критики отмечают это произведение, как
невероятно мощное начало его творческого пути.

Важным источником, послужившим созданию «Бабочек», явился роман известного
немецкого писателя Жан Поля «Озорные годы». Сам Шуман отмечает, что поводом для
его сочинения послужили впечатления, возникшие по прочтении заключительных
эпизодов названного романа и оно (сочинение) является как бы продолжением их
нового музыкального начала. Но, такая сухая констатация факта влияния
литературного сочинения на создание музыкального произведения слишком упрощает
важность и силу творческого влияния одного художника на другого: им были присущи
многие черты так типичные для романтической личности той эпохи, что и явилось
естественным объединяющим их началом.

Для осознания того, как это влияние отразилось на творчестве композитора и чем
оно так привлекало его необходимо, в определенной мере, остановиться на личности
Жан Поля. Насколько высоко ценил его творчество, взгляды, мастерство сам Шуман,
он говорит в одном из своих писем: «У него я в большей мере научился контрапункту,
чем у моих музыкальных учителей» (5, 150). Жанполевские взгляды были очень близки
и созвучны композитору. Они полностью отвечали его убеждению, что для выражения
жизненных контрастов в одновременности музыка располагает огромными
возможностями.

В творчестве Жан Поля, в полноте мыслей и чувствований писателя, он усмотрел не
простое слияние голосов, а некое многоголосие, когда происходит одновременное
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повествование отдельных голосов. Также близко было композитору соединение
писателем противоречивых тенденций – реалистических и романтических. Примером
может служить уже упомянутый роман «Озорные годы», который был так близок и
любим Шуманом. Два персонажа данного сочинения – братья-одногодки, полная
противоположность друг другу: они отличаются как внешне, так и по своему
внутреннему миру, взглядам на жизнь.

Один из них, Вальт — мечтатель, поэт, философ, далекий от жизненных реалий,
несмотря на свою столь «приземленную» профессию (он юрист), человек. Другой же,
Вульт (музыкант) – весельчак, шутник, очень энергичный, порой язвительный, вечно
спорящий, критически ко всему подходящий человек, хорошо знающий жизнь. Не
пересказывая весь сюжет данного сочинения, остановимся на финале, который, как уже
было сказано выше, и послужил сюжетной основой для цикла «Бабочки». Именно в
финале, на балу и разворачиваются драматические события: девушка, которую любит
Вульт, оказывается влюблена в его брата. Понимая это, он решает оставить их и утром
покидает родной город, при этом он играет на флейте. Брат слышит замирающие звуки
музыки, но даже не подозревает, что никогда больше не увидит его.

Это типично романтическое произведение и по характеру изложения, и по событиям,
и по лирическим отступлениям. Построено оно на внутреннем конфликте, в основе
которого лежит вальтовский романтизма и вультовский реализма. Конфликт в романе
остается неразрешенным, что собственно было предопределено как рамками
буржуазного гуманизма, так и мировоззрением самого автора. В те годы именно такая
проблема стояла перед Шуманом.

Надо отметить, что проблема противоположности двойников связана с более
глубокими проблемами противоположности романтизма и реализма – проблемой
художника как субъекта творчества с практической социальной задачей создания союза
передовых деятелей художественной мысли. Таким образом, данная проблема выходит
за рамки одного сочинения и приобретает гораздо более широкое, весомое, социальное
звучание. Конечно, эта тема не случайно оказалась в центре творчества Шумана, а
двойники Жан Поля послужили прототипами для образов Эвзебия и Флорестана. Но
различие между ними довольно глубокое.

Сам Шуман отмечает, что существующая между его персонажами
противоположность не является неразрешимой. Кроме того, и во взглядах его героев
много общего. Таким образом, существенное отличие между Шуманом и Жан Полем
состоит в том, что несмотря на победу любви в «Озорных годах», противоречия
остаются в романе неразрешенными, в то время как у Шумана противоположности
уходят в «отдаленные сферы». Говоря о влиянии Жан Поля, необходимо отметить его
новаторские художественные приемы, нашедшие проявление в свободном,
рапсодийном изложении и совмещении различных планов, в меткой характерности,
яркой картинности стиля писателя, которые были так близки Шуману.

Особый интерес представляет своеобразный язык Жан Поля, довольно сложный
для восприятия и так любимый Шуманом. Сравнивая их, Лист отмечает, что оба
являяются художниками особого, субъективного склада и для того, чтобы понять их
каждое отдельно взятое сочинение, необходимо рассматривать его в совокупности
всего творчества. Только при таком подходе возможно полноценное осознание и
ощущение всей красоты созданных художником произведений. Особо хочется
отметить, что жанполевский прием мгновенных зарисовок впоследствии стал одним из
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характерных особенностей художественного метода Шумана. Даже при столь беглом
ознакомлении с идеями, художественными приемами, стилем писателя мы можем, хотя
бы, в какой-то мере, понять насколько велико, существенно было влияние писателя на
молодого композитора. И тому подтверждение, вполне естественное появление цикла-
сюиты «Бабочки».

Выше было сказано, что источником появления данного сочинения явился роман
известного немецкого писателя-романтика Жан Поля «Озорные годы». На это
указывает сам Шуман: он пишет, что роман, а конкретно - последняя глава явилась
основой для создания его цикла. Возникает естественный вопрос: почему композитор
так отлично, отстраненно от литературного источника озаглавил свое сочинение. По
этому поводу приведем мнение друга композитора Кнорра, которое он выражает в
своем «Путеводителе в область учебной фортепианной литературы» и которое было
подсказано или высказано самим Шуманом: «…поэтические миниатюры, извлеченные
из богатейшей сокровищницы музыкальных мыслей и сопоставленные так, что скорее
всего можно представить себе пестрое мелькание бабочек на костюмированном балу.

Чтобы сделать картину более законченной, присочинен последний номер» (1, 275).
Вероятно здесь скрыт принцип программности, принцип создания сугубо
самостоятельного, непосредственно личного, индивидуального мира образов на самой
общей основе литературного первоисточника: он, в дальнейшем станет для
композитора основополагающим, типично шумановским принципом программности. И
еще важно отметить, что автор цикла не ставит перед собой задачу воспроизведения
сюжетной основы литературного произведения, отдельных его эпизодов,
характеристики главных персонажей. Его основная цель - передать несколько
нереальную атмосферу бала-маскарада: радостно-возбужденную, несколько
приподнятую, поэтически-чувственную и на этом пестром фоне – вереница лирических
сценок и жанровых картин.

Данные, приведенные выше, позволяют констатировать, что основные идеи и
образы романа подвергаются свободному творческому преобразованию, их
превращению в свои собственные, авторские, шумановские. Вероятно, также и этим
может быть объяснено название данное циклу. В связи с образным содержанием цикла
и развитием, хотелось бы несколько слов сказать о форме некоторых из пьес. Как
известно, представленное сочинение «Бабочки» является циклом миниатюр. Если
говорить о типе содержания данного цикла, то он, в основном, носит картинно
описательный характер. Это позволяет говорить о преобладании экспонирования над
развитием. Действительно, каждая пьеса ставит своей целью представить лаконичный,
завершенный рисунок, портрет или же определенное состояние. Значительна роль
лирических номеров в сочинении. Пьесы такого характера по своей величине очень
малы и автор воплощает в них чистую лирику, без всяких «примесей».

Он отказывается от всяких контрастов в них и концентрирует все свое внимание на
лирическом чувстве: происходит полнейшее погружение только в одно душевное
состояние, только в одно настроение, пусть и не столь долгое. Две пьесы цикла, вторая
и седьмая — яркий тому пример. Исследователи творчества Шумана здесь сходятся во
мнении, считая седьмую пьесу цикла, одной из первых жемчужин лирики композитора.

В масштабах всего сочинения (цикл состоит из двенадцати пьес) прослеживается
единая линия развития, которую можно представить в виде двух «волн» (имеется ввиду
композиционное строение пьес, от маломасштабных-первая «волна»: она движется от
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интродукции до шестой, центральной пьесы, до более укрупненных форм – вторая
«волна», которая идет от седьмой до одиннадцатой). Полное подчинение
программному замыслу – финальная пьеса (конец бала, бой часов и уход Вульта). По
словам самого Шумана, в этой сценке представлены последние страницы романа Жан
Поля «Озорные годы».

«Бабочки» - первая сюита и второй по счету опус молодого композитора. Это
начало пути, когда творческий стиль Шумана еще только складывался. Явившись
своеобразной творческой лабораторией, высокохудожественным опытом, сочинение
«Бабочки» положило начало новаторского жанра цикла-сюиты со сквозным развитием,
вошедшего в историю музыки с именем великого Шумана.

Актуальность статьи. Актуальность заключается во влиянии литературы на
создание музыкального сочинения.

Научная новизна статьи. Без опоры на творчество как композитора, так и автора
литературного сочинения невозможно понять суть представленного произведения.

Практическое значение и применение статьи. Знакомство со статьей позволит
создать верную интерпретацию данного сочинения как педагогам, так и студентам.
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N. Abutidze

R.Şuman. “Kəpənəklər” silsiləsi və onun ədəbi mənbəsi

Xülasə

Şumanın birinci olan “Kəpənəklər” silsiləsi üçün bəstəkar mənbə kimi alman romantik
yazıçı Jan Polun “Dəcəlli illəri” romanını əsas götürmüşdür. Şumanın qeyd etdiyi kimi
yazıçının nüfuzu və təsiri çox güclü idi. Bu təsirin səbəbini dərk etmədən bəstəkarın
yaradıcılığını, xüsusilə ilkin mərhələsini tam mənasında anlamaq mümkün deyil. Təqdim
olunan məqalə məhz bu məqamların açılmasına həsr olunur.

N. Abutidze

R. Schumann ''Butterflies” and its literary original source

Summary

The cycle “Butterflies” is the 1-st Suite by Schumann. The literary original source of this
cycle was the novel “Flegeljahre” written by famous Romanticist Jean Paul. Jean Paul’s
influence and authority had a great effect on R. Schumann and he always emphasized it.
Without deep awareness of the reasons of this influence you can’t understand Schumann’s
works fully and property. And the presented article is dedicated to some extend to this
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analysis.
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Yaradıcılıq müxtəlif səviyyələrdə olur. Əgər bir səviyyə üçün artıq mövcud olan
biliklərdən istifadə və onların tətbiqi istiqamətini genişləndirmək səciyyəsidirsə; digər səviyyə
üçün obyektə, yaxud biliklər sahəsinə ilkin baxışı dəyişən tamamilə yeni yanaşma mövcud
olur.

Yaradıcılığı yeninin yaradılması prosesi kimi başa düşmək mümkündür. S.L.Rubinşteynin
yaradıcılığa verdiyi tərifə diqqət yetirək: “Yaradıcılıq insanın xüsusi növ fəaliyyəti olub
ictimai əhəmiyyəti olan maddi və mənəvi dəyərlərin yaradılması prosesidir. Yaradıcılıq da
mahiyyət etibari ilə idrakdır. Yaradıcılığa sadəcə olaraq idrakdır demək də azdır. Ona görə ki,
hər cür idrak fəaliyyəti elə insanın fəallığıdır. Yaradıcılıq insanın fəallığının xüsusi
formasıdır”.

Yaradıcılıq zamanı şəxsiyyətin, o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərinin hər bir psixi prosesi,
məktəblinin duyğu, qavrayış, təfəkkür və təxəyyülü, hafizəsi iştirak edir. Təlim fəaliyyətində
təxəyyülün rolu böyükdür. Təxəyyül yalnız ədəbi-bədii yaradıcılıqda deyil, elmi yaradıcılıqda
da mühüm bir proses hesab olunur.

Hazırda ingilis dilinə yiyələnmə müəllimin peşə səriştəliliyinin mühüm şərtlərindən biridir.
İngilis dili beynəlxalq informasiya məkanı ilə ünsiyyət bağlamağa şərait yaradır. Yuxarı
siniflərdə bəzi şagirdlərin ingilis dilini öyrənməyə marağı azalır. Odur ki, məktəblilərdə, o
cümlədən yuxarı sinif şagirdlərində idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi istiqamətində
axtarışlar davam edir. Alimlərin qənaətincə, pedaqoji yaradıcılıq şagirdlərdə idrak fəallığının
formalaşdırılmasının mühüm şərtlərindən biridir.

Pedaqoji fəaliyyət daimi, sürəkli yaradıcılıq prosesidir. Fəqət başqa sahələrdəki (elm,
texnika, mədəniyyət) fərqli olaraq, müəllimin yaradıcılığının məhsulu həmişə şəxsiyyətin
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi olur.

mailto:rabiye.n@mail.ru
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Yaradıcı işləyən, novator olan müəllim öz pedaqoji sistemini yaradır. Pedaqoji fəaliyyət
nəinki kəmiyyət tədbirlərinə, həmçinin kəmiyyət xarakteristikalarına malikdir. Müəllimin öz
fəaliyyətinə yaradıcı münasibətinin səviyyəsini müəyyən etməklə pedaqoji əməyin
məzmununu və təşkilini düzgün qiymətləndirmək mümkündür. Müəllim qarşıda dayanan
vəzifələrə çatmaq üçün öz imkanlarından hansı səviyyədə faydalana bilir? Bu məsələyə
aydınlığın gətirilməsi vacibdir. Məhz buna görədir ki, pedaqoji fəaliyyətin yaradıcı xarakteri
onun obyektiv səciyyələndirilməsində son dərəcə zəruri sayılır.

Pedaqoji fəaliyyətin öz təbiəti etibarilə yaradıcı olması fikrinə də şərti yanaşılmalıdır. Bu
da bir həqiqətdir ki, yaradıcı olmayan əmək, şəraitində də işçi yaradıcılığın müəyyən
elementindən istifadə edə bilər; eyni zamanda pedaqoji fəaliyyət elə qurular ki, yaradıcı əsasa
zərbə endirərək onu şablon halına gətirə bilər.

Yaradıcılıq o zaman meydana gəlir və o şəxslər yaradıcılıq nümayiş etdirirlər ki, əməyə
dəyər versinlər, peşə səriştəliliyinə, pedaqoji ustalığa yiyələnsinlər.

Yaradıcı şəxsiyyətə xas olan keyfiyyət və xüsusiyyətlə:
1. Müəllimin mədəniyyətinin səviyyəsi yüksək olsun. O, etik davranış qaydalarına

yiyələnir, davranış və rəftar nümunəsi göstərir.
2. Müəllim elmi erudisiyaya və elmi təfəkkürə yiyələnmiş olsun. O, öz vəzifəsini təkcə

fənnini yaxşı bilməklə məhdudlaşdırmamalı, qarışıq elmlərin inkişafının aktual
istiqamətlərindən xəbərdar olmalıdır.

3. Psixoloji mədəniyyətə yiyələnməlidir.
4. Özünü təkmilləşdirməlidir. Özünü təkmilləşmə özünüdərki, özünü obyektiv

qiymətləndirməni, qabaqcıl təcrübədən yaradıcı isifadəni, pedaqoji innovasiyaların tətbiqini
özündə birləşdirir.

Bu həqiqətdir ki, pedaqoji əmək mahiyyəti etibarilə əqlidir, əqli olmaq isə, yaradıcı olmaq
deməkdir. Lakin əqli əməyi də yaradıcı əməklə eyni götürmək olmaz.

Xüsusi hazırlıq, nəsillərin qazandığı sosial təcrübəni özündə əks etdirən biliklər olmadan,
pedaqoji yaradıcılıq nümayiş etdirmək də çətindir. Yalnız səriştəli ingilis dili müəllim baş
qaldıran bu və ya digər pedaqoji vəziyyəti təhlil edib lazımınca qiymətləndirə və zəruri ölçü
götürə, yaxud istiqamətləndirə bilər. Bu zaman, təbii ki, yaradıcı təxəyyül və fikri
eksperiment köməyə gəlir.

Başqa insanlarda olduğu kimi, müəllimin də yaradıcı imkanları şəxsiyyətin bir sıra
xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir ki, bu səciyyələnməyə yaradıcı şəxsin əlamətləri deyilir. Bu tip
bəzi əlamətləri diqqət mərkəzinə gətirmək mümkündür:

İngilis dili müəllimi, ilk növbədə vəziyyətdən çıxış yolunu tapmağı və onlardan
faydalanmağı bacarmalıdır;

— ingilis dili müəlliminin gördüyü tədbirlər optimal olmalı, şagirdlərdə mənnunluq, razə
qalma hissləri yaratmalıdır;

— vəziyyəti qiymətləndirərkən şagirdlər arasında fərq qoymamalıdır və s.
Digər əlamətləri də qeyd edə bilərik:
— müəllimin çətinlik çəkmədən və dərhal qiymətləndirici qabiliyyət nümayiş etdirməsi və

təfəkkürün tənqidiliyinə malik olması;
— yaddaşın möhkəmliyi (sistemli biliklərin böyük həcminə yiyələnmək, biliklərin

həyatiliyi, yəni lazım gələn anda köməyə çatması, dinamikliyi və s.
E.S. Qromov və V.A. Molyako kreativliyin 7 əlamətinə diqqəti yetirirlər: orijinallıq,

evristiklik, fantaziya, fəallıq, zənginlik, dəqiqlik, həssaslıq.
Pedaqoji ədəbiyyatda yaradıcı şəxsin nəzəriyyəçi-məntiqi tipi diqqət mərkəzinə gətirilir.
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Bu tip üçün səciyyəvi olanlar aşağıdakı cəhətlərdir: informasiyanı məntiqi baxımdan geniş
şəkildə ümumiləşdirmə, təsnifetmə və sistemləşdirmə bacarığı. Bu tipə məxsus insanlar,
müəllimlər, o cümlədən ingilis dili müəllimləri öz yaradıcı işlərini dəqiq planlaşdırır, elmi
tədqiqatların səmərəli metodlarından faydalanırlar. Onlara geniş məlumatlılıq, erudisiya
xasdır. Getdikcə bu keyfiyyətlərini daha da inkişaf etdirirlər.

Nəzəriyyəçi-intuitiv tip yeni, orijinal ideyalara üstünlük verir. Bu insanlar, adətən böyük
kəşflərin müəllifləri, yeni elmi baxışların, məktəblərin, istiqamətlərin yaradıcılarıdırlar. Onlar
öz ideyalarının ümumqəbul olunmuş ideyalara zidd gəlməsindən çəkinmir, müstəsna səviyyəli
böyük fantaziya və təxəyyülə yiyələnirlər.

Təcrübəçi (eksperimentator) həmişə özünün yeni orijinal fərziyyəsini eksperimentin
köməyi ilə yoxlayır. Bu tip insanlar texniki avadanlıq və vasitələrlə işləməyi xoşlayır, praktik
işə böyük maraq göstərirlər.

Digər tip yaradıcı şəxsiyyət olan təşkilatçı yeni ideyaların işlənib hazırlanması və tətbiqi
sahəsində digərlərinin, kollektivin fəaliyyətini, təşkil etməyə meyillidir və buna müvəffəq olur.
Belə şəxslərin rəhbərliyi altında orijinal elmi məktəblər və yaradıcı kollektivlər formalaşır. Bu
tip insanlar yüksək enerjisinə, başqalarına öz iradəsinə tabe edərək böyük yaradıcı vəzifələri
yerinə yetirməyə qadir olur.

Təşəbbüskar tip başqaları ilə müqayisədə təşəbbüskarlığı, işgüzarlığı, zəhmətsevərliyi,
fəaliyyətə dərin yanğısı ilə seçilir. Fəqət onlar bu şəxslər bir də görürsən ki, müəyyən işə
xitam verərək, digər yaradıcı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə başlayır.

V.V. Krayevskinın qənaətincə, müəllimin yaradıcı fəaliyyətinin iki əsas forması
mövcuddur:

1) təhsil prosesində baş qaldıran pedaqoji situasiyalar zamanı məlum vasitələrdən yaradıcı
şəkildə istifadə etməsi;

2) konkret pedaqoji situasiyanı nəzərə alaraq ona uyğun yeni vasitələrin tətbiqi.
Pedaqoji yaradıcılıq təlim prosesini, ingilis dili dərslərini, şagirdləri idarə etmək

baxımından faydalıdır, şagirdlərin müstəqilliyini, idrak fəallığını, təşəbbüskarlığını təmin edir,
eyni zamanda məktəblilərdə idrak marağı yaradır.

İngilis dili dərslərində pedaqoji yaradıcılığın təzahür formaları barədə nə demək
mümkündür?

Pedaqoji yaradıcılıq bir növ vaxtilə işlənib hazırlanmış metodların və fəaliyyətin təşkili
formalarının yeni pedaqoji situasiyalara uyğunlaşdırılmasıdır. Bu sahədə pedaqoji əməyin
rolu böyükdür. Pedaqoji əmək dedikdə, təhsilalanların təlimi, tərbiyəsi, təhsili və inkişaf
etdirilməsi məqsədilə həyata keçirilən məqsədyönlü yaradıcı fəaliyyət başa düşülməlidir.
Pedaqoji əmək qeyri-yaradıcı ola bilməz.

Tədqiqatçılar pedaqoji innovasiyaları pedaqoji yaradıcılığın təzahür formalarından biri
kimi qeyd edirlər.

Pedaqoji yaradıcılıq pedaqoji texnika və pedaqoji üslub ilə də sıx surətdə bağlıdır. Prof.
A.N. Abbasov pedaqoji texnika deyəndə, “ayrı-ayrı məktəblilərə, yaxud şagird kollektivinə
pedaqoji təsir metodlarını səmərəli şəkildə tətbiq etməkdən ötrü müəllimə lazım olan bilik,
bacarıq və vərdişlər kompleksi” (1, s. 14); pedaqoji üslub dedikdə isə, “təhsil
müəssisələrindəki fəaliyyəti dövründə müəllimin yiyələndiyi pedaqoji ustalığın səciyyəvi
əlamətləri” (1, s. 14) diqqət mərkəzinə gətirir.

Yuxarıdakı tərifdə pedaqoji ustalığı adı çəkildi. Pedaqoji ustalıq pedaqoji fəaliyyətdə çox
önəmli məsələdir. Qarşıya belə bir sual çıxır: Pedaqoji ustalıq nədir? Pedaqoji yaradıcılığın
kamilliyi pedaqoji ustalığa aparır. Hər bir peşə sahibi, o cümlədən ingilis dili müəllimi



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

161

özünün pedaqoji ustalığı qayğısına qalmalıdır. Başqa sözlə, pedaqoji ustalığa yiyələnməli,
onu daim təkmilləşdirməlidir.

Prof. A.N. Abbasov pedaqoji ustalıqdan danışarkən göstərir: “Pedaqoji ustalıq — nəzəri
və metodik hazırlığa, pedaqoji takt, texnika və qabiliyyətə malik müəllimin pedaqoji prosesi
təşkil və idarəetmə bacarığı”dır (1, s. 14).

İngilis dili dərslərində müəllimin bu dilə yiyələnməsində psixoloji, texniki, intellektual və
peşə hazırlığı hələ kifayət etmir. Dərsə həm də emosional baxımından hazır olmaq lazımdır.
İdrak, dərketmə, idrak fəaliyyəti təfəkkürlə sıx surətdə əlaqədardır. Məlum olduğu kimi,
“təfəkkür cisim, hadisə və təsəvvürlərin mahiyyətinin, onlar arasındakı əlaqə və asılılıqlarının,
ümumiləşdirilmiş və vasitəli inikasından ibarət olan idrak prosesi”dir. Duyğular və qavrayış
isə təfəkkürün əsas mənbələri hesab edilir.

Müəllim şagirdin nəinki ağlına, eyni zamanda hisslərinə təsir etməyi bacarmalıdır. Odur ki,
müəllim öz hisslərini yalnız sözlərlə deyil, eyni zamanda mimikası, jestləri və hərəkətləri ilə
ifadə etməyi bacarmalıdır. İngilis dili dərslərində aktyorluq ustalığı pedaqoji yaradıcılığın
təzahür formalarından biridir.

Müəllimin teatr incəsənətinin prinsip və qanunlarına bələd olması bu sahədə ona böyük
kömək göstərərdi. İngilis dili dərslərində rollu oyunlardan istifadə zamanı aktyorluq ustalığı
lazım gəlir. Təhsil məqsədlərini həyata keçirmək üçün istifadə olunan rollu oyunlar nitq
situasiyasının təşkilinin səmərəli formalarından hesab edilir. Rollu oyunlarının əsasında
məktəblilər, o cümlədən yuxarı sinif şagirdləri arasında rolların və oyun süjetlərinin
bölüşdürülməsinə uyğun olan nitq ünsiyyəti dayanır.

Ünsiyyətin bu formasının (rollu oyunların – R.Q.) tədqiqi bir neçə istiqamətdə həyata
keçirilir. Bir istiqamət belədir: uşaq yaşda fəaliyyətin oyun formasının tədqiqi (D.B. Elkonin,
N.Y. Mixaylenko və b.).

Digər istiqamətlər bunlardır: xarici dilin təlimində tədris-nitq situasiyalarının tətbiqinin
metodik baxımdan əsaslandırılması (E.İ. Passov, V.L. Skalkin, Q.A. Rubinşteyn, E.İ.
Matetskaya, Q.B. Roqova və b.); situativ rolun metodik anlayış kimi müəyyənləşdirilməsi
(M.L. Vaysburq və b.); nitq ünsiyyəti vəziyyətinin metodik kateqoriya və təlimin təşkili
prosesinin forması kimi müəyyənləşdirilməsi (A.M. Stoyanovski, E.İ. Passov və b.); rollu
oyunlardan istifadə etməklə dialoji nitqin təlimi təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi (N.K.
Sklyarenko, T.İ. Oleynik və b.) və s.

Müəllim əyani şəkildə rol necə oynayacağını şagirdə başa salır, həm də öz hərəkətlərini
təkcə təhsil baxımından deyil, eyni zamanda emosional baxımdan istiqamətləndirir. Yuxarı
sinif şagirdlərində idrak marağına nail olmaq üçün onlarda motivasiyanın yaradılması
vacibdir. Müəllim şeirlər, atalar sözləri və məsəlləri, müdriklərin fikirləri, nəsihətlər vasitəsilə
öz yaradıcılığını nümayiş etdirə bilər.

Qrammatik və leksik istiqamətli yeni mövzunun öyrənilməsi zamanı şeirlərə müraciət
olunması məsləhət bilinir.

Müəllimin ingilis dili dərslərində yaradıcılığı şagirdləri də yaradıcılığa təhrik edir.
Şagirdlərə ingilis dilində olan şeirləri formalaşdırmaq öyrədilir. Buna necə nail olunur?
Şeirlər seçilir və məktəblilərə təqdim olunur. Həmin şeirlərdə sonuncu sətir ötürülür. Müəllim
onlara tapşırıq verir: “Təsəvvürünüzə gətirin. Sonuncu sətri necə tamamlamaq olar?”

Diqqət yetirək:
Through my window I can see
The young hew moon above the tree,
Slender, crescent, silver bright,
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????????????????????????????
Berta Lavrencenin “The new Moon” şeirinin bu bəndinin sonuncu sətri belə bitir: “In the

cold and frosty night”. Bunu şagirdlər bilməyə bilər. Onlardan tələb olunan odur ki, özləri
bildikləri kimi şeiri tamamlaya bilsinlər, qafiyə tapsınlar.

Və yaxud, See the pretty snowflakes,
Falling from the sky,

On the walls and house-tops
Soft and thick they lie,

On the window-ledges,
On the branches bare,

See how fast, they gather,
????????????????
(Cavab: Filling all the air).

Look into the garden.
Where the grass was green,

Covered by the snowflakes,
Not a blade is seen,

Now the bare black bushes,
All look soft and white,

Every twig is laden –
?????????????????

(Cavab: What a pretty sight).
Qeyd etdiyimiz kimi, şagirdlərin vəzifəsi ötürülənləri istənilən sözlərlə, lakin uyğun gələn

və qafiyəli sözlər və fikirlə tamamlamaqdır.
Nitq və təfəkkür vəhdət təşkil edir. Bəziləri nitqlə təfəkkürü eyniləşdirirlər. Bu, düzgün

deyildir. Onların arasında nə qədər bağlılıq olsa da, fərqlidirlər. Nitq təfəkkür prosesinin özü
kimi nəzərdən keçirilə bilməz.

Eksperimentə cəlb edilmiş X-XI siniflərdə ingilis dili dərslərində yazının, oxunun, canlı
danışığın təşkili, qrammatik materiallarının nəzərdən keçirilməsi, proqram materiallarının
mənimsənilməsi zamanı şagirdlərin idrak fəallığının təmin edilməsinə nail olunurdu. Yuxarı
sinif şagirdləri mətnlərin, qrammatik materialların öyrənilməsi gedişində meydana gələn
çətinliklərin həll etməkdən, bu və ya digər suala cavab tapmalarından ötrü düşünür, bu zaman
istər-istəməz bəzi fikri əməliyyatları yerinə yetirməli olurlar. Aşağıdakı fikri əməliyyatlara
müraciət edilirdi: təhlil (cisim və hadisələrin fikrən hissələrə ayrılması), tərkib (cisim və
hadisələrin fikrən birləşdirilməsi), müqayisə (cisim və hadisələr arasındakı oxşar və fərqli
xüsusiyyətləri fikrən müəyyən etmək), ümumiləşdirmə (məqsədi cismin xassələrini fikrən
ayırmaq və sonra birləşdirmək olan fikri əməliyyat), mücərrədləşdirmə (cisim və hadisələrin
ikinci dərəcəli xüsusiyyətlərinin diqqət mərkəzində dayanması), konkretləşdirmə (müəyyən
ümumi müddəaya aid olan xüsusi halların fikrən müəyyənləşdirilməsi), sistemləşdirmə və
yaxud təsnifat (əsas hesab edilən əlamətlərə rəğmən oxşar cisimlərin müxtəlif şəkildə
qruplaşdırıla bilinməsi).

Eksperimentə cəlb edilmiş X-XI siniflərdə ingilis dili dərslərində şagirdlərdə idrak
fəallığının formalaşdırılması zamanı təfəkkürün əyani-əməli təfəkkür, konkret təfəkkür,
mücərrəd təfəkkür, nəzəri təfəkkür, nəzəri təfəkkür, əməli təfəkkür, texniki təfəkkür, bədii
təfəkkür, məntiqi təfəkkür, dialektik təfəkkür və s. növlərindən istifadə olunurdu.

İngilis dili dərslərində şagirdlərdə idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi zamanı eyni
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zamanda ağlın keyfiyyətləri də diqqət mərkəzində dayanırdı. Buraya ağlın müstəqilliyi, ağlın
tənqidiliyi, ağlın çevikliyi, ağlın genişliyi, ağlın dərinliyi, fikrin sürəti kimi məsələlərin nəzərə
alınması dil öyrənmənin, ingilis dilinə yiyələnmənin səmərəliliyini artırırdı.

İngilis dili dərslərində ağılın müstəqilliyi yuxarı sinif şagirdlərinin özlərinin biliklərinə və
təcrübələrinə əsasən cisim və hadisələrin qanunauyğunluqlarını, başlıca əlaqə və
münasibətlərini, əlamətlərini və xüsusiyyətlərini anlamalarında, qazandıqları biliklərdən və
topladıqları məlumatlarından faydalanmaqda öz ifadəsini tapır.

Bu zaman idrak fəallığı aşağıdakı cəhətlərlə səciyyələnir:
1) bu və ya digər şəxsin (müəllimin, valideynin) köməyi olmadan qarşısına məqsəd,

tapşırıq, məsələ və sual qoymaq;
2) qarşıda dayanan məqsədə nail olmaq üçün fikirləşib, ölçüb-biçib vasitə, cavab və yol

tapmaq, müvafiq nəticə çıxarmaq;
3) hər hansı bir cisim, hadisə və təzahürü yaradan səbəblərlə bağlı zəruri hökm və

mühakimələr irəli sürmək.
X-XI siniflərdə ingilis dili dərslərində ağılın tənqidiliyi məktəblinin 1) əldə olunaraq dərk

edilmiş məlumatları, bilikləri, fərziyyə və faktları, başqaların və eyni zamanda özünün
mövqeyini, fikir və mülahizələrini, qənaətlərini saf-çürük etməsində; 2) idrak obyektlərində
müşahidə olunan uyğunsuzluqları və səhvləri müəyyənləşdirməsində; 3) müsbət və qüsurlu
halların başvermə səbəblərini tapmasında öz əksini tapır.

İngilis dili məşğələlərində yuxarı sinif şagirdlərinin ağlının dərinliyi aşağıdakı cəhətlərlə
şərtlənir: onlar proqram materialına əsasən dərsə nəzərdən keçirilən məsələnin mahiyyətini
tələb olunan səviyyədə dərk edə bilir, vu və digər hadisəni meydana gətirən səbəbləri anlayır,
hadisələrin nəticələrini qabaqcadan görür.

Şagirdin dərin ağla malik olması onun cisim və hadisələrə müxtəlif tərəflərdən yanaşa
bilməsinə, təhlillər aparmasına, zəruri nəticəyə gəlməsinə imkan verir. Bundan başqa,
haqqında danışılan məktəbli ilk baxışda adi, asan və sadə, başqalarına da məlum görünən
hadisələrdə yeni cəhətlər aşkara çıxara bilir.

İdrak fəallığında ağlın çevikliyi də mühümdür. Ağlın çevikliyi təlim prosesində verilən
suallara şagirdin dərhal cavab tapmasında, qəfil meydana gələn pedaqoji situasiyalardan vaxt
itirmədən baş çıxarmasında və s. özünü göstərir.

Şagirdin idrak fəallığının mühüm göstəricisi olmaq baxımından fikrin sürəti xüsusilə
diqqət mərkəzinə gəlir. İngilis dili dərslərində yuxarı sinif şagirdləri qrammatik materialları
öyrənərkən, mətni Azərbaycan dilindən ingilis dilinə, ingilis dilindən Azərbaycan dilinə
tərcümə edərkən, ingilis dilində danışarkən, ingilis dilində şeri deyərkən, mahnı oxuyarkən,
ingilis dilində olan tapmacanı taparkən – onun cavab reaksiyalarının müddəti fikrin sürətini
müəyyən edir. Yəni bu və ya başqa məsələni həll edərkən məktəblinin son cavabının müddəti
qısa, yaxud uzun ola bilər. bu müddət nə qədər az olarsa, fikrin sürəti haqqında müsbət fikir
formalaşar.

X-XI siniflərdə ingilis dili dərslərində şagirdlərin idrak fəallığının səmərəliliyi onların
fikrinin məntiqiliyindən xeyli dərəcədə asılıdır. İdrak fəallığının səmərəliliyinə imkan verən
cəhət – şagirdin ardıcıl, əsaslı və düzgün düşünməsi ilə müəyyən edilir.

Məqalənin aktuallığı. İngilis dili dərslərində pedaqoji yaradıcılığın nümayiş etdirilməsi
özünün aktuallığı ilə seçilir. Bu, yuxarı sinif şagirdlərində idrak fəallığının
formalaşdırılmasına imkan və şərait yaradır.

Məqalənin elmi yeniliyi. İngilis dili dərslərində pedaqoji yaradıcılığın yuxarı sinif
şagirdlərində idrak fəallığının formalaşdırılmasındakı rolu diqqət mərkəzinə gətirilir.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə öz tədqiqatlarında gənc alimlərə,
doktorant və dissertantlara kömək göstərəcəkdir.
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Педагогическое творчество на уроках английского
языка и роль его в формировании познавательной

активности у старшеклассников

Резюме

Владение английским языком становится в настоящее время одним из условий
профессиональной компетентности учителя. Английский язык даёт возможность
приобщиться к международному информационному банку.

Интерес к изучению английского языка в старших классах ослабевает. Поэтому идет
постоянный поиск путей активизации познавательного интереса у школьников, в том
числе у старшеклассников. Одним из условий формирования познавательного интереса
у учащихся ученые считают педагогическое творчество.

R. Ganiyeva

Pedagogical creativity at the English lessons and its
role in the formation of cognitive activity

among high school students

Summary

Proficiency in English is now becoming one of the conditions for professional competence
of a specialist. English gives you the opportunity to join the international information bank.

Interest in learning the English language in high school is weakened. Therefore, is a
constant search for ways to enhance cognitive interest among schoolchildren, including high
school students. One of the conditions for the formation of cognitive interest among students,
scientists believe pedagogical creativity.
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Изучение иностранного языка – задача трудная. Но методы, приёмы, используемые
в решении поставленной задачи, разнообразны. Применение различных современных
приёмов в обучении иностранным языкам побуждает к творческому поиску не только
обучающихся, но и преподавателей, а также обеспечивает достижение главной цели –
получение знаний в сфере коммуникативного общения.

В процессе обучения речевому общению на неродном языке проявляется выбор
методов и приёмов обучения, их органичное сочетание в зависимости от знания языка
обучаемых. И.Д.Зверев отметил, что “Методы обучения – это упорядоченные способы
взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленные на достижение
целей образования”. (4)

В статье описываются новые методические приёмы в обучении языку – кластер и
инсерт, используемые в системе преподавания русского языка как иностранного.

Слово “кластер” в переводе с английского означает пучок, созвездие. Кластер – это
способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те
мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. Он
является продуктом нелинейной формы мышления. Кластер имеет свою
последовательность действий, представленные схемой. Компоненты схемы логичны и
просты. Они следующие:

1. Ключевое слово из текста пишется посередине.
2. Вокруг ключевого, опорного слова раскладывают слова или предложения,

характеризующие его. (по модели “планеты и её спутники”).
3. Каждое слово соединяется с ключевым. Помимо ключевого слова, которое его

характеризует, также появляется “cвоё” слово. Таким образом, устанавливаются
логиические связи.

При работе с кластером необходимо выполнять требования: записывать всё, что
приходит на ум, развивать интуицию, строить побольше связей внутри кластера.

Кластер можно использовать на разных этапах урока: при объяснении нового
материала, закреплении, повторении. Применение кластера имеет свои достоинства:

1. Позволяет охватить огромный объём информации.
2. Вовлекает всех обучающихся в педагогический процесс.
3. Учащиеся не испытывают страх при допуске ошибок.
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4. Учащиеся активны.
В работе над кластером у учащихся также формируются такие умения, как

выделение главного в тексте, понимание сути написанного, умение анализировать,
сравнивать. Преподаватель знакомит учащихся с алгоритмом составления кластера.
Затем обучающиеся самостоятельно составляют кластер на этапе пройденной темы.
Составление кластера обсуждается коллективно. Данную работу можно, и даже
необходимо, проводить индивидуально или в паре. На подбор опорных слов уделяется
определенное количество времени – 5-7 минут. Затем учащиеся зачитывают
написанное ими и обсуждают, чей кластер более объёмно охватил материал заданного
текста.

Составлению кластера на уроках русского языка необходимо обучать постепенно.
Это правильно и методической точки зрения, и с психологической. Если учащиеся на
начальной стадии без поддержки преподавателя не смог составить кластер, то к
третьему занятию он освоит методику разветвления кластера. Изучая РКИ, учащиеся
при составлении кластера, могут проявить активность в понимании той информации,
которая им предоставляется.

Кластер на уроках русского языка в иноязычной аудитории повышает мотивацию
обучения и интерес к языку, воспитывает чувства собственного достоинства и
ощущение радости, что он достигает результатов. Отметим, что кластер – это способ
графической организации на ту или иную тему. Применение его повышает также
степень самостоятельности студентов. Заметим, что кластер развивает критическое
мышление, и обучающийся находится в поисках интерактивных методов обучения,
улучшающих изучение предмета с опорой на цели высшего образования.

Рассмотрим некоторые составляющие координаты, которые могут быть успешно
реализованы у обучающихся в ходе изучения предмета “Русский язык”. К таким
составляющим относятся: 1. успешное и качественное решение проблемы. Студент
должен ставить цели при прочтении текста, оценить результат деятельности; 2. понять
алгоритм деятельности; 3. находить нужную информацию для будущей деятельности;
4.коммуникативная компетентность – взаимодействовать с другими реципиентами,
получать информацию в процессе общения коммуникантов, отстаивать свою позицию,
выслушивать точку зрения оппонентов.

Обучаясь в вузе, для студентов необходимо устраивать тренинги, практикумы,
комментирование текста-источника. Для поисковой деятельности необходимо отдавать
предпочтение рефератам, докладам, схемам, преобразованию прямой речи в косвенную,
составление собственного ответа сложным предложением.

Остановимся на составлении кластера. Составим кластер на тему “Мавзолей
Нушаба”.

Мавзолей Нушаба
Одной из удивительных жемчужин Азербайджана является Мавзолей Нушаба,

расположенный в городе Барде. Мавзолей был построен в 1322 году Аль-Хафизом
Нахчивани, учеником великого архитектора Аджеми. Высота составляет 13 метров, а
диаметр 60 метров.

Мавзолей был воздвигнут для увековечивания памяти выдающихся личностей той
эпохи. Ученые предполагают, что памятник был построен для династии Эльханидов.
Сооружение имеет высоту 12,5 метров и диаметр 10 м. Состоит из крупного корпуса
цилиндрической формы. На мавзолее размещена разноцветная мозаика. По всему
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памятнику проходят узоры по кирпичам с бирюзовой эмалью, и на кирпичах можно
прочитать слово «Аллах», которое повторяется более 200 раз.

О Бардинском мавзолее было написано в произведениях многих путешественников.
Из источников известно, что мавзолей был разрушен во время монгольских нашествий
и затем восстановлен. Мавзолей Нушаба, по сведениям путешественника XIII века
Ханданаха Газвени, был сооружен до нашей эры Александром Македонским. Великий
Азербайджанский поэт средневековья Низами Гянджеви описал мавзолей в
произведении «Искендернаме».

Мавзолей окружен крепостью «Тораг гала». Крепость построена из кирпича-сырца
и речного камня. Она имеет квадратную форму. На углах в середине стен находились
круглые полубашни.

В начале работы обучающиеся знакомятся с темой урока, с её названием. Далее
следует чтение текста из учебника. Преподаватель отмечает или фиксирует все
ключевые слова текста. После прочтения текста, учащиеся приступают к составлению
кластера. Центральным понятием или ключевым слово является – мавзолей. От этого
слова во все стороны расходятся лучики, соединяющие это понятие с характеристиками,
данными им обучающимися. Помимо слов, взятых из текста, учащиеся должны дать и
свои определения.

Схема, составленная по определению учащихся, пополняется новыми выражениями.
И всё это фиксируется. Подведением итогов урока должен быть анализ полученной
схемы кластера. Собрав все данные из кластера, мы имеем текст, который был дан
выше. Говоря о составлении кластера, необходимо подчеркнуть то, что кластер
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является одним из методов критического мышления. Критическое мышление является
педагогической технологией, которая стимулирует интеллектуальное развитие
учащихся. Оно имеет три стадии: вызов, осмысление, рефлексия.

На первой стадии идёт процесс выявления всех обучающихся в учебно-
познавательном процессе. Целью этой стадии является правильная постановка
вопросов, на которые надо будет ответить. На стадии осмысления налаживается работа
с информативностью текста, обдумывание прочитанного и его анализ. На стадии
рефлексии знания систематизируются и подводится итог работы.

Также к методам критического мышления относится приём инсерт. Этот приём был
разработан американскими учёными Д.Воганом и Т.Эстэ, а впоследствии дополнен
одним из основоположников критического мышления Ч.Темплом. По их определнию,
инсерт – это умение критически осмысливать новую информацию и находить связи с
уже изученной посредством работы с текстом через чтение. В практическом отношении
технология эффективного чтения представляет собой систему знаков, организованных
в таблицу, заполнение которой идёт в процессе изучения нового материала.

Значение приёма инсерт:
İ – interactive ( интерактивный)
N – noting (познавательный)
S – system (система)
E – elective (избирательный)
R – reading (чтение)
T – thinking (размышление)
Работая с текстом, учащиеся делают пометы, которые имеют следующие

обозначения:
V – информация уже известная
+ – новое для меня
– я думаю об этом по другому
! – это я не знаю
Инсерт, как и кластер может быть применён на любой стадии урока. Применяя

инсерт, у учащихся повышается интерес к изучению материала, за счёт поиска
информации, а это приводит к творческой работе. Учащиеся учатся сортировать
материал на основной и косвенный, обобщая его путём размышления. А как говорил
Конфуций “Размышление – это самый благородный путь к знанию”. Инсерт особенно
эффективен тогда, когда нужно работать с материалом большого по объёму текста.

Применение кластера и инсерта способствует развитию коммуникативных
способостей, культуры общения, отстаиванию своих аргументированных ответов.
Главное заключается в том, что учащиеся самостоятельно включаются в учебный
процесс, в котором они приобретают новые знания.

Специальной формой организации познавательной деятельности является
интерактивная форма обучения. Эта форма деятельности имеет свои цели. К ним
относятся: обмен знаниями между учащимися, комфортные условия обучения,
совместная деятельность в учебном процессе, получение информации с помощью слов.
Чем больше слов усвоено, тем богаче язык. Для богатства речи необходимо
использовать многозначность слов, синонимические ряды слов, многообразие
словообразовательных суффиксов, фразеологизмы. Чтобы речь была богата, ей
необходимо придать эмоциональность, оригинальность, чистоту.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

170

Интерактивное обучение включает в себя опыт, то есть освоение опыта с
преподавателем, другими участниками общения. Это обучение имеет свои задачи:
осмысление, обобщение, применение на практике. Например, при прочтении текста
“Мавзолей Нушаба”, помимо приёма кластера, можно дать приём инсерт, что значит
пометы на полях. Такая работа с текстом обеспечивает его вдумчивое прочтение и
осмысление. Студенты делают пометы, а затем разбирают абзацы и предложения. На
следующем этапе располагают всю информацию в таблицу. Далее каждая графа
обсуждается. Участвуя в приёме инсерта, учащиеся задают вопросы друг другу по
тексту, строя в правильной последовательности предложения. После соcтавления
инсерта можно составить и кластер.

Актуальность статьи. Обучение русскому языку как иностранному требует особых
методов и приёмов. Главная задача каждого преподавателя – дать знания учащимся и
развить у них интерес к учению. Нужны активные методы обучения, которые подвели
бы учащихся к активной мыслительной и практической деятельности, без которых нет
движения вперёд в овладении знаниями.

Научная новизна статьи. Метод приёма кластера и инсерта позволяет
обучающимся отслеживать свое понимание прочитанного задания, текста, давать
самостоятельно определение понятиям, ключевым словам. Учащиеся подходят к тексту
с творческой стороны, сортируя материал на основной и неосновной. Применение
кластера и инсерта подводит учащихся к самостоятельности.

Практическая значимость и применение статьи. Практическая значимость
статьи заключается в применении приёмов кластера и инсерта в обучении РКИ.
Обучающиеся, осмысливая новую информацию из текста, находят связи с уже
изученным посредством работы через чтение. На уроке русского языка студенты
вовлекаются в интерактивную форму обучения, которая имеет свои цели.
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L. Kolesnikova

Klaster və insert rus dili dərslərində dil
daşıyıcı olmayan auditoriyada

Xülasə

Klaster və insertin rus dilinin xarici dil kimi tədrisində metodik üsullar şagirdlərə dili daha
yaxşı mənimsəməyə kömək edəcək, tədris motivasiyasını yüksəldəcək və tənqidi düşüncəni
inkişaf etdirəcək.
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L. Kolesnikova

Cluster and insert on the lessons of the
Russian language in non-linguistic audience

Summary

The article presents the methodological techniques of cluster and insert in teaching
Russian as a foreign language. These techniques will help students to better master the
language, increase motivation and develop critical thinking.
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Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında müəllim-şagird
münasibətlərinin təsiri
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Müəllimin peşəkar fəaliyyətində əsas məsələlərdən biri şagirdin dünyagörüşünün
formalaşmasındakı roludur. Belə ki, müəllimin şəxsi nümunəsi tərbiyəedici, maarifləndirici
qüvvəyə malik olmaqla yanaşı, şagirdin dünyagörüşündə əvəzsiz rol oynayır. Sosiallaşma
şagirdin bilik, bacarıq və vərdişlər qazanmasında mühüm amil olduğundan müəllim buna
xüsusi diqqət yetirməlidir. Sosiallaşmanın təməli uşaq yaşlarından qoyulur, məktəb illərində
davam etdirilir və yetkinlik yaşlarında daha çox intensiv xarakter alır.

Müəllim-şagird münasibətlərinə dair araşdırmalar göstərir ki, pedaqoji ünsiyyət bir neçə
mərhələdən keçir, yəni birdən-birə deyil, müəyyən vaxt və mərhələlər üzrə yerinə yetirilir.
V.A.Kan-Kalik və N.D.Nikandrov bunun aşağıdakılardan ibarət olduğunu göstərirlər:

1. Uşaqlarla fəaliyyətə hazırlıq prosesində, auditoriya ilə ünsiyyəti müəllimin
modelləşdirməsi. Yəni ki, müəllim dərsə başlamazdan əvvəl ünsiyyəti necə yaradacağını,
siniflə ünsiyyətin necə olacağını proqnozlaşdırır.

2. Ünsiyyətin ibtidai mərhələsi: Bu mərhələdə müəllim şagirdlərlə qarşılıqlı təsir
zamanında auditoriya ilə ünsiyyəti bilavasitə təşkil edir.

3. Pedaqoji prosesdə inkişafetdirici ünsiyyətin idarə edilməsi bu mərhələdə həyata keçirilir.

4. Son mərhələdə keçirilən ünsiyyət sisteminin təhlili baş verir.
Y.A.Komenski “Böyük didaktika” əsərində yazırdı: “Bizə təbiət əxlaqı verirsə də, biliyi

və xeyirxahlığı vermir. Bunu müəllim öyrətməlidir. Müəllim-şagird ünsiyyətinin düzgün
təşkili pedaqoji prosesdə mühüm təsirə malikdir. Ünsiyyət işgüzar və səmimi formada təşkil
olunmalıdır. Müəllimlə şagird arasında əməkdaşlıq münasibətləri geniş şəkil almalı və
möhkəmlənməlidir. Bu ünsiyyətin düzgün formalaşması təlim prosesinin müvəffəqiyyətli
olmasına müsbət təsir göstərirsə, düzgün qurulmasa təlim prosesinə mənfi təsir göstərər.
Mənfi təsirlərə nələrin aid olduğunu aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

1. Müəllimə qarşı diqqətsizlik;
2. Dərsə tez-tez gecikmə halları;
3. Müəllimdən icazə almadan yerində dillənmək;
4. Ev tapşırıqlarını yerinə yetirməmək;
5. Dərsdə başqa işlə məşğul olmaq və yoldaşı ilə söhbət etmək.
Müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün formalaşması üçün müəllimin işinə, sözünə, iş

metodikasına qarşı diqqətli olması vacibdir. Onun liberal iş tərzi şagirdlərə qarşı nəzakətsiz və
həddindən artıq kobud rəftarı, verdiyi tapşırıqları yoxlamaması və bu kimi digər məsələlər

mailto:aydan_ismailova95@mail.ru


Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

173

təlim prosesinə mənfi təsir göstərir. Buna görə də müəllim şagirdlərlə səmimi və işgüzar
münasibət yaratmalı və onu təlim vəzifələrinin həllinə yönəltməlidir.

Müəllimin şagirdlərlə düzgün ünsiyyət münasibətləri dərsin keyfiyyətinin yüksəlməsində
təsirli vasitələrindən biridir. Müəllimin ünsiyyət mədəniyyətinə malik olması, şagirdlərlə sıx
ünsiyyət yarada bilməsi onun dərs prosesində işinin təsirliliyini, səmərəliliyini artırır və
şagirdlərlə qarşılıqlı fəaliyyət, əməkdaşlıq üçün sərbəst şərait yaradır. Belə dərslərdə istər
müəllim, istərsə də şagirdlər üçün elə bir emosional rahatlıq yaranmış olur ki, burada iştirak
etmək hər iki tərəf üçün xoş əhval-ruhiyyə yaradır.

Dərsin yüksək səviyyədə təşkili və keçirilməsi müəllim-şagird ünsiyyətinə daha geniş
yollar açır və ünsiyyətin səmərəli olması üçün real şərait yaradır. Bu dərslərdə tələbkarlıq da,
hörmət də eyni səviyyədə olmalıdır. Müəllim çalışmalıdır ki, ünsiyyəti, şagirdlərə qarşı
tələbləri, işlətdiyi ifadələr və s. hamısı özünə və şagirdlərə olan hörmət və ləyaqətin daha da
artmasına və möhkəmlənməsinə səbəb olsun.

Müəllim-şagird ünsiyyətinin başlıca amillərindən biri də müəllimin təcrübəli olmasıdır.
Müəllimin peşə fəaliyyətləri daha uzun müddət pedaqoji proseslə məşğul olmaları ilə
əlaqədardır. Ali-pedaqoji universitetlərin yuxarı kurs tələbələri ümumtəhsil məktəblərində
təcrübə zamanı şagirdlərlə ünsiyyətdə çətinlik çəkirlər. Bu hal gənc müəllimlər arasında da
özünü göstərir. Sanki onlar ünsiyyətdə olmaqdan çəkinirlər. Lakin vaxt gəldikcə bu
gərginliklər aradan götürülür, təcrübələri artır, müəllim-şagird ünsiyyəti adi hal almağa
başlayır. O zaman müəllim-şagird ünsiyyətləri səmərəli nəticələnə bilər ki, müəyyən
hazırlıqdan sonra və düşünülmüş şəkildə yaranmış ünsiyyət olsun. Yəni müəllim dərsdən
əvvəl öz üzərində işləsin, ünsiyyəti necə quracağı barəsində modelləşdirmə apara bilsin.
Beləliklə də, müəllim-şagird ünsiyyəti müəllimin pedaqoji ustalığından asılı olaraq yerinə
yetirilməsinə xidmət edir. Onun formalaşması bir sıra amillərlə əlaqələnir. Bu amilləri
aşağıdakı kimi göstərmək olar:

1) Dərs prosesinin yüksək səviyyədə təşkili üçün müəllim kifayət qədər nəzəri və praktiki
biliyə malik olmalıdır. Müəllim aldığı bilikləri müəllim-şagird ünsiyyətinin həyata
keçirilməsində istifadə etməli, daima səmərəli yollar və vasitələr axtarışında olmalıdır.
Müəllim nə qədər bilikli olarsa, bir o qədər özünə inamı çox olar. Buna görə də hər bir
müəllim aldığı təhsilə daha dərindən yiyələnməlidir.

2) Şəxsiyyətin formalaşması dərs fəaliyyət prosesində baş verir. Müəllimin ünsiyyət,
bacarıqları da belədir. Müəllim-şagird ünsiyyətinin formalaşması üçün pedaqoji fəaliyyət
xüsusi yer tutur. Müəllimin ünsiyyətinin yaradılması, inkişaf etdirilməsi və aldığı biliklərdən
istifadə etməsi bacarıqları bu prosesdə vacib amildir. Buna görə də müəllim həm təlim zamanı,
həm də dərsdən kənar olan tədbirlərdə bu bacarıqları nümayiş etdirməlidir.

3) Dərs zamanı müəllimin şagirdlərə qarşı ədalətli olması pedaqoji ünsiyyətin
yaranmasında mühüm rol oynayır. Müəllim şagirdi həm mükafatlandıra, həm də cəzalandıra
bilər. Amma bu o qədər düzgün, ədalətli, obyektiv olmalıdır ki, şagirdlərlə ünsiyyətə xələl
gətirməsin. Bu prosesdə müəllim səhvliyə yol verərsə ünsiyyətin pozulmasına, hətta
şagirdlərin arasında narazılığa gətirib çıxara bilər.

4) Müəllim güclü müşahidəçilik qabiliyyətinə malik olmalıdır. Şagirdlərlə qarşılıqlı
ünsiyyətə üstünlük verməlidir. Belə ki, qarşı tərəfin, yəni şagirdin fikirlərini öyrənməli,
diqqətli dinləməli, bu ünsiyyətin şagird üçün də maraqlı olmasına can atmalıdır.

5) Müəllim-şagird ünsiyyətində müəllimin düşüncələrini emosional, dəqiq şəkildə üzə
çıxara bilməsi başlıca faktordur. Müəllim bu bacarıqlardan səmərəli istifadə edərsə,
şagirdlərlə ünsiyyətini daha da möhkəmləndirə bilər.
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Müəllimin psixoloji xüsusiyyətləri, qabiliyyətləri, davranış tərzi, hətta geyimi belə
şagirdlərlə ünsiyyətinə xüsusi təsir edir. Buna görə də müəllim danışıq tərzinə, geyiminə və s.
amillərə xüsusi yer verməlidir. Çalışmalıdır ki, səliqəli, təmiz, ciddi, bəzək-düzəyə alüdə
olmadan geyinsin. Deməli, daxili amillərlə yanaşı, xarici amillərə də diqqət yetirməli, hər
ikisinin düzgün qurulmuş kompleks təsirinə nail olmağa cəhd etməlidir. Çünki müəllim şagird
üçün örnəkdir. Şagird daima ondan ibrət alır.

Dərs müəllimin yaradıcılıq prosesidir. Müəllim dərsə həm idrakı, həm psixoloji
hazırlaşmalı, tədrisin keyfiyyətinin yüksəlməsinə nail olmağı bacarmalıdır. Müəllim
çalışmalıdır ki, şagirdin dərsə marağını cəlb etsin, dərsdə xoş əhval yaratsın, otağa daxil
olarkən təbəssümü üzündən əskik eləməsin. Şagirdlərdə şən əhval-ruhiyyə və dərsə həvəslə
daxil olmalarına təkan yaratsın. Təcrübələr göstərir ki, dərs bu səviyyədə keçirilərsə, müəllim-
şagird münasibətləri daha səmərəli olar. Müəllim həm tələbkar, həm də mehriban olmağı
bacarmalı, şagirdlərin dərsə diqqətini cəmləməyi bilməlidir. Müəllimin şagirdlərə olan
ünsiyyəti onların fəal olmalarına gətirib çıxarmalıdır. Belə ki, müəllim şagirdləri
həvəsləndirməyi bacarmalıdır. Onlar dərsə hazırlıqlı olduqları zaman Afərin, əhsən, fikrində
tamamilə haqlısan və s. Sözlərlə şagirdlərin qəlbini ələ almağı bacarmalıdır. Şagird dərs
prosesində səmimi və mehriban davranış görərsə, daha çox fəallaşar və bu kimi sözləri
eşitmək üçün daha çox səy göstərər. Belə dərs prosesində həm gərginlik aradan qalxar, həm
də şagirdlərin daha çox dərs prosesində aktivlik göstərməsinə şərait yaradar.

Sinifdənkənar tərbiyəvi tədbirlər zamanı müəllimlə şagirdlər arasında olan münasibətlər
daha dərin və geniş vüsət alır. Bu tədbirdə şagirdlər müəllimlə sıx ünsiyyətdə olurlar və
avtoritarlıq öz yerini daha xoş münasibətlə əvəz edir. Müəllim həm tərbiyəvi tədbirin
məzmunu və xarakterinə ciddi yanaşmalı, həm də tədbirə hazırlıq prosesində nəzakətli və
həssas olmaqla şagirdin də maraq və istəklərini nəzərə almalıdır. Çünki bu tədbirlər
şagirdlərin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bəzən müşahidə edirik ki, müəllim şagirdlərə qarşı rəftarında kobudluğa, əxlaq
normalarına uyğun olmayan ifadələrə yol verir. Təhqiredici ifadələr işlədir, xırda bir nöqsanı
dərhal böyüdür. Bu isə müəllim-şagird münasibətlərində anlaşılmazlığa gətirib çıxardır, uşaq
qəlbində incikliyin yaranması ilə nəticələnir.

Kobud tərzdə davranan, şagirdlərin biliyini düzgün qiymətləndirməyən, öz təmkinini
pozan müəllimlər xoş olmayan iz qoyur və bu hərəkətlər müəllimi nüfuzdan salır. Ona görə
də müəllim öz üzərində işləməli, mənfi xarakterləri aradan qaldırmalı, daima rəğbət
qazanmağa cəhd etməlidir.

Şagirdlər o müəllimi daha çox sevirlər ki, səmimi, nəzakətli olmağı bacarır və daima
xoşrəftarı ilə yaddaşda qalır. Yaxşı müəllim şagirdin idealına çevrilir və daim ondan nümunə
götürür. Müəllimin şagirdlərin beynində yaxşı təəssürat oyatması onun tədris etdiyi fənnə
qarşı sevgiyə səbəb ola bilər. Belə ki, müəllim şagirdlərdə rəğbət oyadarsa, fənni nə qədər
çətin olsa belə, şagirdlər o dərsə daha çox meyl salacaq, onların daha çox marağına səbəb
olacaqdır.

Müəllimin şagirdlərlə ünsiyyətində əxlaqi münasibətlər daha əsas yer tutur. Müəllim
qurulmuş münasibətdən düzgün istifadə edərsə, bir çox xoşagəlməz hadisələri aradan qaldıra
bilər. Bəzən sinifdə baş verən və ya şagirdlərin hərəkətlərində müşahidə olunan qüsurlar məhz
əxlaqi münasibətlərin vasitəsilə tənzimlənir. İlk növbədə müəllim şagirdlərə əxlaqi tərbiyəni
aşılamalı, onların böyüklərə, kiçiklərə, öz yaşıdlarına qarşı doğru rəftar etməyə çağırmalıdır.

Müəllimin şəxsi keyfiyyətləri ilə peşə keyfiyyətləri vəhdət təşkil etməlidir. Peşə
keyfiyyətlərinə tədris etdiyi fənni, onun tədris metodikasını bilmək, psixoloji hazırlıq,
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pedaqoji ustalıq, pedaqoji əmək, pedaqoji takt, natiqlik məharəti və başqa keyfiyyətlər
daxildir. Tədris etdiyi fənnə olan maraq müəllimin bu fənn üzrə daha çox inkişafına,
şagirdlərə fənnin sirlərini göstərməyə, pedaqoji texnika vasitəsilə onların yeni biliklər əldə
etməsinə kömək edir. Yeni metodlardan istifadə zamanı müəllim şagirdlərin idrakı fəallığına,
müstəqil düşünmə qabiliyyəti inkişafına nail olur. Təhsil islahatlarının yerinə yetirilməsində
müəllim özü dəyişməli, təlimin yeni texnologiyalarını bilməli, yeni proqram və dərsliklərdən
fənn kurikulumunun tələblərindən irəli gələn dəyişiklikləri tətbiq etməyi bacarmalıdır.
Müəllim və şagird arasında problemlər, adətən sinifdən-sinfə keçdiyi zaman və onların yaş
dövrləri ilə əlaqədar baş verir. Məsələn, dördüncü sinifdən beşinci sinfə keçəndə yeni
müəllimlərlə tanışlıq zamanı şagirdlərin psixologiyasında müəyyən dəyişikliklər olur. Birdən-
birə onlar bir müəllimin təsirindən ayrılıb bir neçə müəllimlə ünsiyyətdə olurlar. Yəni
müəllimlərlə tanışlıq onların özünəməxsus xarakterlərinin formalaşmasında mühüm rol
oynasa da, ibtidai sinfi yenicə bitirən şagirdlər arasında çaşqınlığa səbəb olur. Bu barədə
onlara yeni təyin olunmuş sinif rəhbəri və ya məktəbin psixoloqu kömək etməlidir.

Müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün qurulmasında müəllimin üzərinə böyük
məsuliyyət düşür. Belə ki, müəllim ən birinci yaxşı psixoloq olmalıdır. Bu cəhəti ilə o
şagirdlərin yaxşı dostu olmalı, onları özünə cəlb etməyi bacarmalıdır. Düzgün məsləhətlər
verərək onların həyatında yeni cığır açmağı özünə borc bilməlidir. Bunun üçün də o, hər bir
şagirdinə individual yanaşmağı bacarmalıdır. Çünki hər bir şagirdin özünəməxsus cəhətləri və
xarakterləri vardır. Müəllim bu yolda valideyni dost seçməli və onunla birgə işi təşkil
etməlidir. Müəllimin individual yanaşması dedikdə, hər bir şagirdə olan nəzakətli və qayğıkeş
olması nəzərdə tutulur. O, şagirdlərlə ünsiyyətində şagirdlərin təhsil uğuruna, tərbiyəlilik
səviyyəsinə, yaxşı və pis qiymətlər almasına, sosial vəziyyətinə və s. amillərinə görə fərq
qoymamalıdır. Belə fərq olmadıqda bütün şagirdlər müəllimlərini özlərinin nümunəlik
simvolu kimi qəbul edir, dostu bilir, ona hörmət bəsləyərək yaxın münasibətdə olurlar. Əgər
müəllim bu cəhətlərə əməl etməzsə, ünsiyyətdə tarazlıq pozulur və şagirdlər arasında
konfliktlər əmələ gəlir. Bu hal isə həm müəllim-şagird münasibətinin, həm də şagirdlər
arasında ünsiyyətin pozulmasına səbəb olur. Müəllim şagirdlərin müxtəlif qruplar şəklində
toplanmasının qarşısını almalı, kollektiv şəkildə bir araya gətirməyi bacarmalıdır. Kollektiv
münasibətlərin yaranması ən vacib amildir. Ayrıseçkilik, kobudluq, ikiüzlülük, yalançılıq və s.
uşaqlara mənfi amil kimi aşılanmalıdır. Kollektivin bütün üzvlərini səmimi, qayğıkeş, ədəbli
olmağa çağırmaq lazımdır. Bu münasibətlər düzgün formalaşarsa, sinifdə mehribanlıq,
şagirdlər arasında bir-birinə rəğbət, həmçinin ədalətli davranışlar müşahidə olunar.

Məlum olduğu kimi, təlim-tərbiyə işi hər iki tərəfin-öyrədən müəllim və öyrənən şagird
arasında baş verən mürəkkəb bir prosesdir. Müəllim həmin prosesdə aparıcı və
istiqamətləndirici rola malikdir. Müəllim üzərinə düşən bu vəzifəni uğurla yerinə yetirmək
üçün, hər şeydən əvvəl ayrı-ayrı şagirdləri və haqqında danışdığımız sinif kollektivini
yaxından duymalı və başa düşməlidir. Əgər müəllim bir şagirdə və ya kollektivə hər hansı
cəhətdən təsir göstərmək istəsə, onları özünə cəlb etməyi bacarmalıdır. Şagirdlər özlərini
könüllü sürətdə bu təsirə yönəldərsə, müəllim bu işi bacarmış olar. Göründüyü kimi, təsiretmə
və təsirolunma müəllim və şagird arasında qarşılıqlı əlaqədən asılıdır. Əgər müəllim və şagird
arasında münasibətlər obyektiv, həqiqət üzərində yaradılmışsa, bu halda təsir etmək və təsir
olunma səmərəli nəticə vermiş olar. Bəzən müşahidə edirik ki, fənn müəllimini dərs dediyi
sinifin bütün şagirdləri sevir, ona diqqətlə yanaşır, dərsə hazırlıqlı gəlmələrinə səy göstərirlər.
Bu halın əksinə də rast gəlmək olar. Deməli, təlim-tərbiyə işlərinin müvəffəqiyyətliliyində
müəllim-şagird münasibətləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müəllimə bu işdə pedaqoji bilik,
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bacarıq və qabiliyyətləri, həmçinin şəxsi keyfiyyətləri kömək edir. Müəllimin şəxsi
keyfiyyətlərinə nəzər salaq:

— Uşaqlara rəğbət və məhəbbəti,
— Peşəyə olan sevgi,
— Milli və bəşəri əxlaqi dəyərlərə yiyələnmək,
— Xoşxasiyyət və kinsiz olmaq,
Nəzakətli və səmimi olmaq,
Ədalətli, humanist, obyektiv olmaq və s.
Müəllimin şagirdlərə verdiyi bilik, bacarıq və vərdişlər yüksək insani keyfiyyətlərin

formalaşdırılmasına xidmət etməlidir. Məktəbdən ilk növbədə yaxşı insan formalaşmalıdır,
milli, mənəvi və bəşəri dəyərləri özündə əks etdirməlidir. Cəmiyyətə faydalı yetişməlidir.
Məktəb tək bilik vermir, həmçinin şəxsiyyətin düzgün yetişməsinə köməklik edir. Bu
şəxsiyyət səriştəli müəllimin rəhbərliyi və istiqaməti ilə bacarıq və vərdişləri daha çox inkişaf
etdirir. Bu işdə müəllimin üstünə böyük məsuliyyət düşür. Bütün dövrlərdə şəxsiyyət
yetişdirmək, layiqli insan yetişdirmək məktəbin əsas vəzifəsi olmuşdur. Həm savadlı, həm də
cəmiyyətə yararlı fərd yetişdirməlidir. Təcrübəli müəllim şagirdlərini müstəqilliyə alışdırmalı,
öyrəndiyi bilikdən praktikada istifadə etməyi çalışdırmalıdır. Öyrəndiyi biliyin müstəqil
olaraq tətbiqi şagirdlərin daha çox nəticə almasına gətirib çıxarır.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə müəllim-şagird münasibəti təhlil olunur, bu
münasibətlərin şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri şərh edilir. Göstərilir ki, təcrübəli
müəllim pedaqoji qabiliyyətlərindən düzgün istifadə edərək şagirdlərlə münasibəti necə təşkil
edə bilər. Burada həmçinin şagirdin bilik, bacarıq və vərdişlərininin formalaşmasında
pedaqoqun mühüm rolu qeyd edilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə şagird şəxsiyyətinin
formalaşmasında müəllim-şagird münasibətlərinin təsiri ilə bağlı xarici ölkə alimlərinin
apardığı araşdırmalarının nəticələrinə istinad edilmişdir.

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

Влияние учительско-ученические отношении
к формировании ученической личности

Резюме

В статье исследуется учительско-ученические отношении и рассказывается о
влиянии этих отношении к формировании ученической личности. А также указывается



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

177

пути реализации этих отношении с использованием педагогического опыта учителей.
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A. Ismailova

The influence of teacher-student relationships to
formation of student personality

Summary

In the article the author analyses teacher-student relationships and explains the influence
of these relationships to formation of student personality. Also the author shows the ways
how to establish these relationships using the pedagogical practice of teachers.
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Doğma dilə dərindən bələd olmaq şəxsiyyətin cəmiyyətdə özünü düzgün ifadə etməsi və
ünsiyyətə girməsi üçün fərdi ehtiyacdır. Şagirdin uğurlu rabitə qurması, davamlı əlaqə
yaratması yalnız gözəl, rəvan, axıcı nitq söyləməklə məhdudlaşmır. Uşaqlar fikirlərini yazılı
formada realizə etməyi, dil vahidlərindən lazımi şəkildə yararlanmağı və konkret
kommunikativ situasiyalarda onlardan faydalanmağı da bacarmalıdırlar.

Yazı şifahi nitqin qrafik işarələrlə təsviridir. Amerikalı metodist Piter Heqboldtun
təbirincə desək, şifahi və yazılı nitq ikimərtəbəli evin birinci və ikinci mərtəbəsinə bənzəyir.
Şifahi nitq birinci, yazı isə ikinci mərtəbədir. Əvvəlki mərtəbə olmasa, onun üzərində
növbətini qurmaq mümkünsüzdür. O hətta bildirmişdir ki, yazı nitqin xüsusi bir növü deyil,
dildən istifadənin ikinci və ən mürəkkəb mərhələsidir. Bu səbəbdən şifahi nitqi və yazını
nitqin formaları kimi dəyərləndirmək lazımdır. Şifahi nitq əsas, yazı isə daha dərin, mürəkkəb
formadır 6, s. 189 . Biri digərinin mövcudluğuna və inkişafına zəmin yaradır. Ona görə də
nitqin formaları vəhdətdə mənimsədilməlidir.

Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin əsas məqsədi
şagirdlərə dinləyib-anlama, danışma, oxu və yazı bacarıqları qazandırmaqla onların nitqini
inkişaf etdirmək, şəxsiyyət kimi formalaşmalarına zəmin yaratmaqdan ibarətdir. Yazı
prosesinin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq, problem kimi məhz onun üzərində dayanaq.
Ümumtəhsil məktəblərində yazı təlimi qrafik simvollar vasitəsilə qurulan yazılı ünsiyyətin
şagirdlərdə bacarıq kimi formalaşdırılmasına istiqamətlənir. Birinci sinifdən etibarən hərflərin
mənimsənilməsi, səslərin fərqləndirilməsi, onların hərflərlə əlaqələndirilməsi və s. sadə
fəaliyyətlər üzrə iş aparılır, proses asandan çətinə prinsipi üzrə tədricən mürəkkəbləşir —
orfoqrafik vərdişlərin qazanılması, qısa həcmli mətnlərin, inşaların və esselərin yazılması və s.

Yazı bacarıqlarının mənimsədilməsi prosesi tərkibindəki komponentlər nəzərə alınaraq
təşkil olunmalıdır.

1. Leksik-qrammatik komponent: fəal lüğət fondunun müəyyənləşdirilməsi, tapşırığa
uyğun olaraq mətndə müxtəlif qrammatik-sintaktik konstruksiyaların seçilməsi və onlardan
istifadənin tənzimlənməsi.

2. Orfoqrafik və punktuasion komponent: yazılı nitqin orfoqrafik-korrektiv baxımdan
düzgün formulyasiyası, mətnin cümlələrə düzgün bölünməsi, yazı fasilələrinin, intonasiyanın
durğu işarələri vasitəsilə qrafik təsvir edilməsi.

3. Üslubi (stilistik) komponent: yazıda üslubların (bədii, publisistik, elmi, rəsmi-işgüzar,
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məişət) məzmunca (I-IV siniflərdə üslubları termin kimi mənimsətmək və bu istiqamətdə
çalışmalar vermək çox tezdir, lakin mətn üzrə işlə əlaqədar alt-standartlar şagirdləri həmin
səmtə yönləndirir) fərqləndirilməsi və onlardan məqsədəmüvafiq şəkildə istifadənin
tənzimlənməsi.

4. Struktur-təşkilati komponent: sözlərdən cümlə, cümlələrdən isə qısa mətnlərin
qurulması, mətnin abzaslara bölünməsi.

5. Məzmun komponenti: yazılmış mətnin mövzuya uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi,
mətnin hazırlanması üçün əlavə məlumat və ya informasiyanın toplanması.

6. Sosial-mədəni komponent: yazıda sosial-mədəni əlaqələrin, münasibətlərin nəzərə
alınması, yazıda milli-mənəvi dəyərlərin, mentallığın öz əksini tapması, qarşı tərəfin
statusunun müəyyənləşdirilməsi, dilin zənginliyini göstərən vasitələrdən lazımınca istifadə
edilməsi.

7. Psixoloji komponent: şagirdlərdə yazı bacarıqları qazanmağa psixoloji zəmin
yaradılması, öyrənənlərin maraq, meyil və motivasiyalarının əsas götürülməsi, yazı
bacarıqlarının digər fəaliyyət növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə, vəhdətdə mənimsədilməsi.

Bəs ibtidai sinif şagirdlərinin yazı bacarıqlarının formalaşdırılmasına və inkişafına hansı
amillər təsir göstərir?

Fransız linqvisti, professor Marsel Koen (1884-1974) həmin faktorları belə
sistemləşdirmişdir: yazıya ictimai tələbat; dilin xüsusiyyətlərinin yazıya təsiri; təhsil
sisteminin yazıya təsiri; ictimai proseslərin yazıya təsiri; yazı ləvazimatları və materialları 5,
s. 514.

Rus tədqiqatçısı V.M.Alpatov (1945) şagirdlərin yazı bacarıqlarının inkişafına təsir
göstərən amilləri dörd qrupda təsnif etmişdir: linqvistik, iqtisadi, psixoloji, siyasi-mədəni
faktorlar (mədəni amil müasir cəmiyyətdə siyasi faktordan kənarda təhlil oluna bilməz 4, s.
51-53.

Qərb metodistləri, tədqiqatçıları şagirdlərin yazı bacarıqlarına təsir edən faktorları
aşağıdakı kimi sistemləşdirmişlər (araşdırma Kean Universitetinin təşkilatçılığı ilə
aparılmışdır):

— dərsdə şagirdlərin əməkdaşlığa meyilliyi;
— məktəblilərin yazı prosesində iştirakının fəallıq dərəcəsi;
— dil qaydaları mənimsədilərkən məlumatların ötürülməsinin tənzimlənməsi;
— şagirdin müvafiq dil qaydalarından lazımınca istifadəsi;
— öyrənənin özünü qiymətləndirməsi, səhvləri üzərində işləməsi 7, s. 9-11.
Mövzu ilə əlaqədar olaraq ölkəmizdə məhdud çərçivəli araşdırmalar aparılmışdır:
Akademik M.İbrahimov (1911-1993) “Dil və ədəbiyyat dərslərini nümunəvi təşkil edək”

sərlövhəli məqaləsində mövzu ilə əlaqədar qeyd etmişdir ki, “məktəblərin çoxunda səliqəli,
yaraşıqlı xəttə fikir verilmir, müəllimlərin əksəriyyətinin hüsnxət qaydalarından xəbəri yoxdur;
onlar hərflərin ünsürləri və tənasübü haqqında məlumatsızdırlar, yazı lövhələri də
didaktikanın tələblərinə cavab verə bilmir. Yazı vərdişləri qüsurlu olan şagirdlər gələcəkdə də
həmin qüsurları islah etmirlər və ya bu, mümkün olmur” 3, s. 43.

Dilçi alim C. Məmmədov problemlə əlaqədar olaraq vurğulamışdır: “...inşalar yazı
bacarıqlarının inkişafına müsbət təsir göstərən amillərdəndir. Yaradıcı təxəyyülün imkanları
üzə çıxmayanda, hələ ondan qabaq bu imkana meydan verilməyəndə dil düşüncəsizliyi
yaranır. Dilin ruhunu və təbiətini duymaq çətinləşir. Sözün, ifadənin, cümlənin ifadə
imkanları düzgün qurulmur” 1.

Professor B.Xəlilov (1966) bildirmişdir ki, əgər şagirdlər öz fikirlərini dürüst, dolğun
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şəkildə yaza bilmirlərsə, deməli, yazı vərdişləri qüsurludur. Tədqiqatçı əlifbanın tez-tez
dəyişdirilməsini, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin yüksəlməsini  kompüterin,
internetin həyatımıza gəlişini yazı vərdişlərinin formalaşdırılmasına maneçilik törədən başlıca
faktorlar kimi dəyərləndirmişdir. O, yazı bacarıqlarının mənimsədilməsi zamanı meydana
çıxan problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə mütaliə ilə məşğul olan cəmiyyət üzvlərinin
yetişdirilməsini, teatr tamaşalarının təşkili və müzakirələrinin keçirilməsini, inşa yazılardan
istifadənin genişləndirilməsini, dili öyrədənlərə diqqətin, qayğının artırılmasını tövsiyə
etmişdir 2, s. 105-113.

İnsanın yaradılış xüsusiyyətləri fərdi yazı bacarıqlarının iki əsas amilin təsiri nəticəsində
formalaşmasını labüdləşdirir: subyektiv və obyektiv amillər. Təlim prosesində yazı
bacarıqlarının inkişafı subyektiv faktorlarla sıx bağlıdır. Onlar iki qrupa bölünürlər: fərdin
anatomik və psixofizioloji xüsusiyyətləri. Birinci qrupa qolun strukturu (qol sümüklərinin
uzunluğu, hərəki birləşmələrin möhkəmliyi), gözlərin quruluşu və görmə xüsusiyyətləri
(konvergensiya  yaxınlaşdırma, akkomodasiya  uyğunlaşdırma, binokulyarlıq  müşahidə
olunan obyektlər arasında məsafənin müəyyənləşdirilməsi və s.) aiddir. İkinci qrupa
psixofizioloji xüsusiyyətlər daxildir. Yazının qrafik işarələrinin qavranılması mürəkkəb
prosesdir və uzun müddət davam edir. Bu zaman kəsiyində eşitmə və görmə aparatı
formalaşır, qrafik işarələr vasitəsilə sözlərin, cümlələrin yaranması tənzimlənir.

Həmin fəaliyyətin yazı bacarığına çevrilməsi məqsədilə öncə hərflər, sonra isə sözlər və
cümlələr üzərində iş aparmaq (çoxsaylı tapşırıqlar verməklə) vacibdir. Yazı bacarıqlarının
inkişaf etdirilməsi üçün məqsəddən asılı olaraq üç tapşırıq növünün tətbiqi məqsədəuyğundur:
üzündənköçürmə yazı, imla, inşa. Üzündənköçürmə yazının başlıca vəzifəsi hərflərin və
sözlərin vizual təhlilinin aparılmasından ibarətdir. İmlanın yazdırılmasında müəllimin əsas
məqsədi şagirdlərin orfoqrafik bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi və yoxlanılmasıdır. İnşa
yazıların təşkili öyrənənlərin fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etməsinə istiqamətlənir.

Sinir sistemi və yaddaş, gigiyenik, texniki qaydalar da psixofizioloji xüsusiyyətlərə
daxildir.

Obyektiv amillər şagirdlərin yazı bacarıqlarının formalaşmasında və inkişafında müəyyən
əhəmiyyətə malikdir. Onlardan bəziləri ikinci dərəcəli rola malikdir. Buraya otağın
işıqlandırılması, kağızın, yazı alətlərinin keyfiyyəti aid edilir. Yazı təliminin təşkili
metodikası isə obyektiv faktorlar arasında ən önəmlisidir, pedaqoqdan böyük təcrübə, xüsusi
istedad tələb edir.

Obyektiv və subyektiv xarakterli amillərin hər biri kiçikyaşlı məktəblilərin  gələcəyin
şəxsiyyətinin yazı bacarıqlarının inkişafına bilavasitə və ya bilvasitə təsir göstərir.

Mövzu ilə əlaqədar olaraq təsnifatı aşağıdakı kimi vermək də mümkündür:
— Linqvistik amillər: dil qaydalarının mənimsədilməsi, sözün yazılışı ilə deyilişinin

fərqlənməsi, yazı texnikası, sözün semantik çalarlığı, çətin sözlərin asanlaşdırılma dərəcəsi,
lüğət ehtiyatı, əlifba sisteminin dinamikliyi, yazı bacarıqları formalaşdıran tapşırıqların
keyfiyyəti.

— Təşkilati amillər: ETT (Elmi texniki tərəqqi), müəllimin hazırlığı, maddi-texniki
təminat, dərsliklər və metodik vəsaitlər, resursların əlçatanlığı, proqramda yazı bacarıqlarının
mənimsədilməsinə ayrılan vaxt, təlimin təşkili prosesində çoxsaylı üsulların seçilməsi və
tətbiqi, müvafiq təlim formalarından istifadə, optimal strategiyanın tətbiqi.

— Psixoloji amillər: şagirdin daxili motivasiyası, öyrənənlərin stimullaşdırılması, təhsil
alanın yaş xüsusiyyətləri, öyrənənin məktəbə hazırlıq səviyyəsi, uşaqların maraq, meyil,
istəklərinə əsaslanılması, məktəblinin diqqətinin əsas prosesə yönəldilməsi, müəllim-şagird
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münasibətləri, şagird-şagird münasibətləri, müəllim-şagird-valideyn münasibətləri, müəllim-
valideyn münasibətləri.

— Coğrafi amillər: uşağı əhatə edən mühit, şagirdin yaşadığı bölgə, rayon və ya şəhər,
demoqrafik disbalans, məktəbin yerləşmə xüsusiyyətləri.

— Sosial-mədəni amillər: uşağın ictimai mənsubiyyəti (ziyalı və ya qeyri-ziyalı ailədə
doğulması), sinfin sosial tərkibi, ailədə ikidillilik şəraiti; şagirdin tərbiyə aldığı ailənin statusu,
televiziya, radio, internetin təsiri.

— Tarixi amillər: yazı sistemindən istifadə, yazıda ənənəvi prinsip.
Respublikamızın ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərində aparılan pedaqoji

müşahidələr, dərs dinləmələr və mövcud təcrübənin təhlili (o cümlədən xarici tədqiqatlar)
nəticəsində müəyyənləşdirilmiş amillərin əvvəl və ya sonra qeyd edilməsindən asılı
olmayaraq onların hər biri kiçikyaşlı məktəblilərin yazı bacarıqlarının inkişafına eyni
dərəcədə təsir göstərir. Məhz bu səbəbdən dərsin təşkili, yazı təliminin planlaşdırılması
zamanı həmin faktorlar diqqət mərkəzində saxlanılmalı, müvafiq fəaliyyət istiqaməti
seçilməlidir.

Məqalənin aktuallığı. Respublikamızda ibtidai sinif şagirdlərinin yazı bacarıqlarının
inkişafına təsir göstərən amillərin müəyyənləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi ilə bağlı tutarlı,
genişmiqyaslı araşdırmalar aparılmadığından problem hazırkı dövrdə böyük aktuallıq daşıyır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai sinif şagirdlərinin yazı bacarıqlarının
formalaşmasına və inkişafına təsir göstərən amillər sadalanır, Rus-Avropa, Qərb
tədqiqatçılarının təsnifatları, yerli metodistlərin, alimlərin fikirləri nəzərdən keçirilir,
həmçinin prosesin səmərəli təşkilinə zəmin yaradan faktorlar ümumiləşdirilərək sistemli
bölgüsü şəklində diqqətə çatdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İbtidai sinif şagirdlərinin yazı bacarıqlarının
inkişafına təsir göstərən amillərin müəyyənləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi ilə əlaqədar
aparılan araşdırmaların yetərsizliyi bu istiqamətdə tədqiqat işinin yazılmasını labüdləşdirir.
Məqalə mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına hesablandığından böyük praktik
əhəmiyyət daşıyır.
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Факторы, влияющие на развитие навыков письма
учеников начальных классов

Резюме

В статье дана информация о компонентах и важности письменной речи учеников
начальных классов, перечислены факторы влияющие на развитие и формирование их
как навыков. А также были пересмотрены классификации русско-европейских,
западных учёных, мысли, местных методистов и ученых, связанные с этой темой.
Автор, обобщая факторы, создающие основы организации продуктивного процесса,
донёс во внимание в систематической форме.

S. Hasanova

Factors influencing the development of writing skills
of pupils at primary schools

Summary

The article gives information about the importance and components of primary school
pupils' writing skills, as well as the factors influencing the formation and development of skill.
The views of Russian-European, Western researchers, local methodologists and scholars have
been taken into consideration on the subject. The author summarizes the factors that make the
process effective and draws attention to the systemic division.
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Məktəbdə təlimin səmərə və keyfiyyətləri hər bir müəllimin qarşısında duran əsas
vəzifələrdən biridir. Psixoloqlar belə qənaətə gəlmişlər ki, təlim uğurları təkcə şagirdin təlimə,
öyrənməyə qabilliyi, bütövlükdə qabiliyyətləri və s. deyil, həm də təlim motivasiyası ilə
şərtlənir. Başqa sözlə, onun yaxşı oxuması üçün bütün digər şərtlərlə yanaşı həm də təlim
motivasiyasının formalaşması zəruridir. (Ə.Ə. Əlizadə)

Dünya psixologiyasında bu sahədə tədqiqatlar aparmış Z.Freyd, K.Levin, Q.Olport,
A.Maslou, J.Nütten, X.Xekxauzen və b. tədqiqatları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Motivasiya
sahəsinin beştərkibli strukturunun (tələbatlar - təlimin mənası - motivlər - məqsəd - emosiya
və hisslər) təlim prosesində bu təhriklərdən hər birinin özünəməxsus funksiyası və təzahür
xüsusiyyətləri olsa da, tədris fəaliyyətinin səmərəli olması onların qarşılıqlı əlaqəsindən
asılıdır.

Tələbatlar aktivləşdirmə funksiyası yerinə yetirir. Şagirdlərin fəaliyyət və ünsiyyət sahəsi
genişləndikcə onlar dəyişirlər. Tələbatların bu mühüm xüsusiyyəti öz əksini onda tapır ki,
təmin olunmuş hər hansı bir tələbatın zəminində yeni, daha yüksək tələbatlar formalaşır və
inkişaf edir. Təlimə tələbat da bu prosesdə əmələ gəlir və özünəməxsus psixi halət kimi
şagirdlərin tədris fəaliyyəti üçün şərait yaradır. İdrak tələbatı təlim prosesində inkişaf edərək
təlim (və yaradıcılıq) tələbatına çevrilir. Şagirdin tədris fəaliyyətində aktivliyinin istiqaməti
isə təlim motivləri ilə müəyyən olunur. J.Nuttenin sözləri ilə desək, təlim motivlərində
şagirdin “həyati dəyərlərinin sistemi” ifadə olunur.

Müasir təhsil konsepsiyasında ənənəvi təlimdən fərqli olaraq məsələlər yeni pedaqoji
təfəkkür kontekstində açıqlanır. Bu mənada sistemli psixopedaqoji tədqiqatlar əsasında təlim
motivlərinin, onların axarında maraqların aktuallaşması və metodik ölçülərlə
müəyyənləşdirilməsi önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən təhsilin
humanistləşdirilməsinin başlıca paradiqmalarından biri kimi şagirdin yaxşı oxumaq istəməsi
və bunun üçün şəraitin yaradılması da aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir.

Psixoloji kontekstdə müxtəlif amillərlə xarakterizə olunan bu problemin mərkəzində
tələbat-motivasiya durur. Məktəb məkanında tələbat-motivasiya sahəsinin affektiv
mərkəzində şagirdin maraq və meylləri durur. Dərsdə maraq necə əmələ gəlir? Şagird dərslə
niyə maraqlanmır? Dərsdə suallar verilirmi? və s. bu kimi problemlər və onların həlli təlim
işinin əsasını təşkil edən amillərdəndir.

Məktəbə böyük həvəslə gələn uşaqların bir qismində elə hallar olur ki, getdikcə təlimə
maraq sönür, fəallıq azalır. N.Q Çernişevski qeyd edirdi ki, əgər təbiətən fəal olan uşaq
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oxumağı sevmirsə, bunun səbəbi onun özü deyil, pis tədris tərzləri və ya tərbiyə olunan üçün
onun yaramaz məzmunu ilə uşaqda biliyə marağı söndürən tərbiyəçidir. Şagird müəllimi
sevirsə, dərsdə diqqətlə ona qulaq asır, dərslə maraqlanır. Onun üçün sevimli müəllim həm də
maraqlı dərs deməkdir. Sayğısız müəllimin dərsi isə şagirdi cəlb etmir, ona cansıxıcı,
darıxdırıcı, maraqsız görünür.

Son zamanlar aparılan tədqiqatlar (A.K.Markova və b.) əsaslı surətdə göstərir ki, marağı
şəxsiyyətin motivasiya yönümü ilə eyniləşdirmək olmaz. Onlar müəyyən xüsusiyyətlərlə bir-
birindən fərqlənirlər. Şəxsiyyətin motivasiya yönümü marağın əsasını, mənbəyini təşkil edir.
Maraq isə mürəkkəb motivasiya yönümünün nəticəsi, onun inteqral təzahürlərindən biri kimi
özünü göstərir (4, 91). Məktəb təcrübəsində bu faktları empirik surətdə “kəşf” etmiş
müəllimlər az deyil. Belə müəllimlərdən biri, məktəbdə biologiya fənnini tədris edən Zərifə
müəllimə sinifdə “çətin” uşaq sayılan VII sinif şagirdi Mahirin maraq dairəsini öyrənməklə
onda təlimə qarşı motivasiyanı gücləndirə bilmişdir. D.Karnegi belə fikir söyləmişdi ki,
insana təsir göstərmək üçün onun istəyi haqqında danışasan və həmin istəyə nail olmağın
yolunu öyrədəsən. Zərifə müəllimə də Mahirin bu istəyindən bacarıqla istifadə etmişdi. O,
Mahirin evdə çoxlu quş saxladığını öyrənmişdi. Bir gün Zərifə müəllimə yolda Mahirlə
rastlaşarkən onun quşlarla bağlı müəyyən qaydaların bilib-bilməməsini öyrənmək istəmişdi.
Müəllimənin xoş ovqatı Mahiri daha da ürəkləndirmiş və ona səmimi etiraf etmişdir ki,
çoxlu sayda qüsurları olsa da onlarla münasibətdə müəyyən qaydaları bilmir, ancaq
öyrənmək istəyir. Mahir müəllimənin məsləhətlərinə, onun üçün gətirdiyi kitablara maraq
göstərməklə quşçuluq elminin əsaslarını öyrənməyə həvəs göstərmiş və tezliklə onun
biologiya fənninə münasibəti də dəyişmişdi. O, dərsə nəinki hazır gəlir, həm də müəllimə sual
verir, müxtəlif bioloji məsələləri daha ətraflı öyrənmək istəyirdi. Artıq o biologiya fənnindən
“4” və “5” qiymətlər alırdı. Məktəbdə Mahirin iştirakı ilə əvvəlcə biologiya dərnəyi, bir qədər
sonra isə canlı guşə təşkil etdilər. Zərifə müəllimənin səyi nəticəsində Mahir tanınmaz
olmuşdur. Kim bilir bəlkə də Mahir gələcəkdə bu sahədə yaxşı bir mütəxəssis, alim kimi
yetişəcək. Tədqiqatlar göstərir ki, təlim şagird üçün şəxsi məna kəsb etdikdə, təlim
maraqlarının inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ başlayır.

A.N.Leontyevin fikrincə, şəxsi məna subyektin xalis həyati münasibətlərini bilavasitə əks
etdirir və özündə yaşadır. Şəxsi mənanın əmələ gəlməsi motivasiyanın iki əsas funksiyasına
(təhrik etmə və istiqamətləndirmə) yalnız insana məxsus olan yeni bir funksiya - mənavermə,
mənalandırma funksiyası əlavə olunur. Şagirdlərdə öz fəaliyyətlərinin motivlərini dərk etməsi,
tədris situasiyanda öz məqsədini dəqiq müəyyən edib həyata keçirilməsi motivlərin özlərinin
fəallığı bu baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Professor Ə.Ə. Əlizadə haqlı olaraq qeyd
edir ki, "Maraq səriştəli müəllim üçün sözün əsl mənasında Arximed lingidir. O, bu möcüzəli
lingin köməyilə uşaq dünyasını məhvərindən oynada bilər və oynamalıdır! “Təəssüflə qeyd
etmək lazımdır ki, müəllimlərin bir qismi maraq effektinin psixoloji mexanizmlərini aça
bilmir və tədris situasiyalarında çıxış yolu tapmırlar. Ona görə də məktəbdə bir sıra
qabiliyyətli şagirdlərə təsadüf olunur ki, motivasiya çatışmazlığından oxuya bilmirlər.
Göründüyü kimi, şagirdlərdə tədris fəaliyyəti motivlərinin formalaşması marağın əmələ
gəlməsinin əsas amillərindəndir. Bu sahədə xarici ölkə psixoloqları Q.V.Olport,
A.N.Leontyev, K.Rocers, A.K.Markova və b. tədqiqatlar aparmışlar. Eyni zamanda müasir
şəraitdə yeni pedaqoji təfəkkür kontekstində bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan psixoloqu
Ə.Əlizadənin də dəyərli tədqiqatları vardır.

Prof. Ə.Əlizadə A.K.Markovanın tədqiqatlarını təhlil edərək qeyd edir ki, şagirdlərdə
tədris fəaliyyətinin gedişində tədrisi-idrak motivləri formalaşır. Odur ki, tədris fəaliyyətinin
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həyata keçirilməsi ilə bağlı proqramlarda əsas aşağıdakı komponentlərə üstünlük verilməlidir.
1. Motivasiya mərhələsi.
2. Əməliyyat-idrak mərhələsi.
3. Refleksiv qiymətləndirmə.
Maraqlar motivasiyasının mərhələsindən bəhrələnir, əmələ gəlir, əməliyyat-idrak və

refleksiv qiymətləndirmə mərhələlərində formalaşır. Tədqiqatlardan aydın olur ki, maraqlarla
bağlı motivasiya sahəsində üç əsas mərhələ alınmalıdır.

1. Problem situasiyanın yaradılması. Bu zaman şagirdlərə elə tapşırıqlar verilir ki, ancaq
müvafiq mövzunu öyrənməklə onu həll etmək olar; müəllim təklif olunan mövzunun nəzəri
və praktik əhəmiyyətini məna kateqoriyası axarında araşdırır; müəllim problemin elm
tarixində necə həll olunduğunu şərh edir.

2. Problem situasiya müzakirə olunur və əsas tədris tapşırığı formula edilir. Bu şagirdlərin
fəaliyyətinin məqsədini təşkil edir.

3. Şagirdlərin mövzunun öyrənilməsi sahəsində özlərinə nəzarəti və özlərini
qiymətləndirilməsi. Tapşırıq bilindikdən sonra işin planı müəyyən edilir və müzakirə olunur,
mövzunu öyrənmək üçün nəyi bilməyin və bacarmağın lazım olması aydınlaşdırılır. Beləliklə
də şagirdlərdə özünəməxsus yönüm yaranır və maraq öz-özündən inkişaf etməyə başlayır
K.Rocersin fikri ilə desək, şəxsiyyətyönlü təlim şagirddə idrak fəallığını inkişaf etdirir, dərslə
maraqlanır, daha çox sualla müəllimə müraciət edir və bilik əldə etməyə maraqlar çoxalır.

A.N.Leontyevə görə, “maraqlı tədris fənni” şagirdin bu və ya digər motivilə əlaqədar
olaraq onun “məqsəd sahəsinə” çevrilmiş tədris fənnidir.

Tədris fəaliyyətində şagirdin fəallığının konkret istiqaməti onun məqsədilə müəyyən
olunur. Bu baxımdan məqsəd motivlərlə bilavasitə bağlıdır. Təlim motivilə məqsəd tədris
fəaliyyətinin vektorunu təşkil edirlər. Şagirdlərə öz qarşılarına məqsəd qoymaq və onu həyata
keçirmək yollarını öyrətmək lazımdır. Müəyyən edilmişdir ki, əgər şagird öz qarşısına
müəyyən məqsədlər qoyub, onlara tədris fəaliyyətində nail ola bilmirsə, onun tələbat və
motivləri nə qədər yetkin olursa-olsun, həyata keçirilə bilmir.

Motivlərin tədris fəaliyyətində həyata keçirilməsi imkanları bilavasitə emosiya və hisslərlə
şərtlənir. Şagirdin, bir tərəfdən, özündən təlim uğurları və uğursuzluqlarından razı olub-
olmaması, digər tərəfdən, müəllimlərlə və sinif yoldaşları ilə qarşılıqlı münasibətlərinin
xarakteri öz əksini onun hisslər aləmində tapır. Şagird müxtəlif çətinliklərlə rastlaşırkən,
tədris fəaliyyətinin tənzim olunmasında emosiya və hissələrin rolu daha da artır. Onun iradı
səy göstərməsi üçün psixoloji cəhətdən əlverişli şərait yaradır.

Tədris prosesində şagirdlərdə təlim motivasiyasının, ilk növbədə daxili motivasiyanın
formalaşdırılması psixoloji baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onu uğurla həll etmək
üçün psixoloqların, pedaqoqların və metodistlərin yaxından iştirakı ilə kompleks tədqiqatlar
aparılmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərin tədris fəaliyyətinin tənzim olunmasında təlim
motivasiyanın formalaşdırılmasının psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması məqalənin
aktuallığını bir daha sübut edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədris fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında motivasiyanın
əhəmiyyəti açıqlanmış və onun strukturuna daxil olan təhriklərin funksiyası və təzahür
xüsusiyyətlərinin psixoloji xüsusiyyətləri sistemli şəkildə araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Psixologiya fakültələrində, praktik psixoloqun
işində istifadə edilə bilər.
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С. Нуриева

Формирование у школьников сферы мотивации

Резюме

В данной статье рассматриваются особенности мотивационной сферы учащихся.
Раскрывается суть понятий “учебная мотивация” в трудах психологов. Низкая
мотивация учения - одна из самых распространенных причин неуспеваемости
школьников. Успешность учебной деятельности определяется мотивацией, которой
оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса. Показана
взаимосвязь учебной деятельности и необходимости формирования учебной мотивации
школьников, роль учителя в процессе формирования учебных мотивов.

S.Nuriyeva

Formation of motivation in schoolchildren

Summary

This article discusses the features of the motivational sphere of students. The essence of
the concepts of “learning motivation” is revealed in the writings of psychologists. Low
learning motivation is one of the most common causes of school failure. The success of
learning activities is determined by the motivation that has the greatest impact on the
productivity of the learning process. The interrelation of educational activity and the need to
form educational motivation of schoolchildren, the role of a teacher in the process of forming
educational motifs is shown.
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education

Müasir dövrdə ictimai həyatı bütün sahələrində insan amilinin rolunun artdığı, sosial-
psixoloji hadisələrin sürətlə inkişaf etdiyi, texnikanın yüksək inkişaf bir dövrdür. Elmi
informasiyalar çoxluğu zənginliyi təlim-tərbiyə qarşısında yeni problemlər, həll edilməli
vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrə təlim-tərbiyə prosesində insanın dərketmə imkanlarını artırmaq,
inkişaf etdirməklə yanaşı, möhkəm nüvəli, davamlı keyfiyyətlərə, elmi dünyagörüşə, ictimai
məsuliyyət hissinə malik şəxsiyyətlər formalaşdırmaq da daxildir. İndi cəmiyyətə nəinki
tarixin hər cür çətinliklərinə dözən, neqativ təsirlərə davam gətirən, sabit, sarsılmaz
xüsusiyyətlərlə yanaşı yüksək mənəvi-psxioloji operativliyə, əqli çevikliyə, cəsarətə, müstəqil
mənimsəmə və tətbiq etmə, mənimsədiyi elmi məlumatları yenidən işləyib emal etmə
keyfiyyətlərə malik olan şəxsiyyətlər, vətəndaşlar, qurucular lazımdır. Bu isə hələ kiçik
yaşlarından uşaqlarda zəruri şəxsiyyət keyfiyyətlərini formalaşdırmağı tələb edir. Məlumdur
ki, uşaq şəxsiyyətinin əlamətləri özünü hələ üç yaşında göstərir: “Mən, özüm” ifadəsini işlədir.

Uşaq şəxsiyyətinin məqsədyönlü və mütəşəkkil inkişafında, əsasən, uşağın məktəb
kollektivinə daxil olduğu dövr daha əhəmiyyətli rol oynayır. Yaradılmış motivlərə uyğun və
özünüdərkin yaradılması əsasında məktəbəqədər dövrdən başlanmış şəxsiyyətin inkişafı kiçik
məktəb yaşı dövründə davam etdirilir. Amma kiçik yaşlı məktəbli məktəbəqədər dövrdən
tamamilə fərqli bir situasiyada olur. Kiçik məktəblinin təlim müvəffəqiyyəti, yaxşı və ya pis
olması bu dövrdə bilavasitə onun şəxsiyyətinin (şəxsiyyət keyfiyyətlərinin) inkişafından asılı
olur.

Şəxsiyyətin nüvəsini-əsasını, A.N.Leontyevin qeyd etdiyi kimi, motivlər sferası təşkil edir.
Uşağı nə hərəkətə gətirir, onda hansı maraqlar yaranır? Uşaq məktəb həyatının başlanğıcında
yaxşı oxumaq istəyir və bu onun daxili pozisiyasını (mövqeyini) təşkil edir. On görə də yaxşı
və ya əla oxuyur. Lakin bu dövrdə təlimin müxtəlif sosial motivləri içərisində onların aldıqları
qiymət əsas yer tutur. Kiçik məktəb yaşlı məktəblilər üçün yüksək qiymət digər
rəğbətləndirmə işlərinin mənbəyini, onun emosional müvəffəqiyyətinin əsasını, vüqar və
iftixarının mahiyyətini təşkil edir. Uşaq yaxşı oxuduqda onu hamı-valideynlər, müəllimlər,
onu əhatə edən digər insanlar tərifləyir, başqa uşaqlara nümunə göstərirlər. Xüsusi və ya
qeyri-adi bir müvəffəqiyyət isə yaxşı bir hadisə kimi qeyd edilir. Ona hədiyyələr verilir,
mükafatlandırılır (bu da ailə ənənələrindən asılı olaraq aparılır). Bunlardan başqa, əsas və
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həlledici hörmətə (avtoritetə) malik olan müəllimin verdiyi qiymətləndirmələr uşağın malik
olduğu statusu təmin edir.

Öyrənmənin digər geniş sosial motivlərindən biri də təhsilə yiyələnmənin zəruri və
vacibliyi, borcu, məsuliyyətidir, yəni uşaqlar dediyi kimi, “savadlı olmaq”dır. Bunu da
uşaqlar dərk etdikdə təlim uşaqlar üçün müəyyən əhəmiyyətli işə çevrilir, öyrənmə xüsusi
mahiyyət təşkil edir. Leontyev qeyd edir ki, belə olduqda uşaqlar təlimin-öyrənmənin
əhəmiyyətini başa düşürlər, anlayırlar. Belə vəziyyətdə qiymət real təsir motivinə çevrilir.
Yüksək qiymət almaq üçün uşaq öyrənir, bütün tapşırıqları düzgün icra etməyə çalışır.
Təhsilin uzun müddət getməsi, ali təhsil almaq kimi fikirlər onlar üçün mücərrəddir və
öyrənməyə real maraq doğurmur. Amma buna baxmayaraq, bu sosial motiv uşaq
şəxsiyyətinin inkişafı üçün vacibdir. Bu birinci sinifdən yaxşı müvəffəqiyyətin,
mənimsəmənin motivləşdirilməsi sistemində kifayət qədər öz yerini tutur.

Mənimsəmədə geri qalan şagirdlərin motivləri müvəffəqiyyətlə oxuyan uşaqların
motivlərindən fərqlənir. Bir sıra uşaqlarda ilk vaxtlar yüksək qiymət almaqla ətrafdakıların
rəğbətini qazanma motivi olmur. Onlarda bir sıra sosial motivlər III sinifdə yaranmağa
başlayır. Geniş sosial motivlər uşaqların ailədə mənimsədiyi, böyüklərin qəbul etdiyi
qiymətlərlə istiqamətləndirilir.

Uşaq həyatında ən qiymətli və əhəmiyyətli olan nədir? Hələ birinci rübün sonunda I sinif
şagirdlərindən məktəb həyatında nəyi xoşlayıb-xoşlamadıqları soruşuldu. Yaxşı oxumağa
çalışanların cavabı belə oldu: “Riyaziyyat və ana dili daha çox xoşuma gəldi. Çünki orada hər
şey maraqlıdır”, “Dərs xoşuma gəlir, amma dərsi qatan oğlanlar yox”, “Dərsdəki tapşırıqlar
xoşuma gəlir”, “Hamı yaxşı və sözəbaxan olsa yaxşıdır” və s. Zəif və pis oxuyanların cavabı
isə belə oldu: “Məktəb tətilləri xoşuma gəlir”, “Məktəbdəki gəzintilər xoşuma gəlir”, “İdman
dərsini sevirəm” və s. Göründüyü kimi, ilk vaxtlarda onlar təlimin mahiyyətini hələ dərk
etmirlər, düzgün qiymətləndirə bilmirlər.

Uşaqların şüurlu dərk etmə sahəsində də kəskin fərqlər mövcuddur. İbtidai siniflərdə hər
hansı bir fənnin öyrənilməsinə güclü marağı olan uşaqlara çox az rast gəlmək olur. Adətən bu
xüsusi qabiliyyətlərin erkən inkişafı ilə bağlı olur. Belə uşaqlar tək-tək olur, onlar da istedadlı
uşaqlar heab olunur. Kiçik məktəb yaşlı uşaqların əksəriyyətinin dərketmə marağı və istəyi
aşağı səviyyədə olur. Amma yaxşı oxuyan uşaqları müxtəlif təlim materialları, o cümlədən
mürəkkəb təlim materialları cəlb edir. Onlar müxtəlif materialların öyrənilməsinə xidmət
edən dərslərdə intellektual fəaliyyət göstərir, maraqlarını nümayiş etdirir.

İdrak motivlərinin mühüm aspektlərindən biri də özünüreallaşdırma motividir. Əgər uşaq
təlim prosesində yeni nəyisə öyrəndiyinə başa düşdüyünə görə sevinirsə, deməli, onda təlim
fəaliyyətinin strukturuna uyğun olaraq motivasiyaları inkişaf edir. Təəssüflə qeyd etmək
lazımdır ki, hətta yaxşı oxuyan uşaqlar içərisində belə idraki-təlim motivlərinə malik uşaqlar
azdır.

Özünüdərkdə kiçik məktəb yaşı dövründə təlim müvəffəqiyyəti, təlim işi nəticələrinin
qiymətləndirilməsi əsas yer tutur. Təlim motivlərinin inkişafı qiymətdən asılı olur, məhz bu
əsasla ayrı-ayrı hallarda ağır həyəcanlar və məktəbə dezadaptasiya baş verir. Qiymətləndirmə
məktəblidə özünüqiymətləndirmənin yaranmasına da bilavasitə təsir göstərir. Kiçik
məktəblilər müəllimin ona verdiyi qiymətlər əsasında özünü əlaçı, yaxşı oxuyan, pis oxuyan
şagird hesab edir. Məktəb təliminin əvvəlində-başlanğıcında müvəffəqiyyət qiyməti mahiyyət
etibarı ilə, bütövlükdə şəxsiyyətin qiymətləndirilməsi olur və uşağın sosial statusunu müəyyən
edir.

Əlaçı və yaxşı oxuyan uşaqlarda yüksək özünüqiymətləndirmə yaranır. Yetirməyən və zəif



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

190

uşaqların aşağı qiymətləndirilməsi isə onlarda özünəinamı aşağı salır, onların öz imkanlarına
inamlarını itirir. Onlarda özünüqiymətləndirmə özünəməxsus inkişaf etməyə başlayır.
A.İ.Lipkina ibtidai siniflərdə özünüqiymətləndirmə dinamikasını öyrənərək aşağıdakıları irəli
sürmüşdür.

Başlanğıcda uşaqlar yetirməyən mövqeyi ilə razılaşmırlar, yüksək özünüqiymətləndirməni
qorumağa çalışırlar. Onlarda öz işlərini qiymətləndirmə təklif edildikdə işlərini layiq
olduğundan yüksək qiymətləndirirlər. Bu zaman onlar nail olduqlarından çox arzu etdiklərinə
əsaslanırlar. Məsələn, “2 almaqdan bezmişəm, mən də 10 almaq istəyirəm”, “Mən də
başqaları kimiyəm, ona görə də yüksək qiymət almalıyam” və s.

Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı bu yaşda yeni yaranmanın əsasını təşkil edir. Səlahiyyət
(kompotentnost) hissinin formalaşdırılması hissini də nəzərdə tutur (E.Erikson). Təlim kiçik
yaşlı məktəblilərin əsas və aparıcı fəaliyyət sahəsidir. Əgər bu fəaliyyətdə uşaq özünü
səlahiyyətli hiss etmirsə, onda şəxsiyyəti, şəxsiyyət keyfiyyətlərinin inkişafı təhrif olunar.
Maraqlıdır ki, uşaqlar məhz təlim prosesində səlahiyyətliliyin vacibliyini dərk edirlər.
M.E.Bosmanova və A.V.Zaxarovanın qeyd etdiyi kimi, kiçik məktəblilər xüsusiyyətlər
içərisində əsas yeri biliyə və ağıla verirlər (N7, s. 153).

Uşaqlarda özünüqiymətləndirmə və səlahiyyət hissinin inkişafı üçün sinifdə psixoloji
komfort (rahatlıq) və müdafiə atmosferinin – iqliminin yaradılması əsas və vacib şərtdir.
Yüksək pedaqoji və psixoloji ustalığa malik müəllimlər uşaqları hərtərəfli, vahid prinsip
əsasında qiymətləndirməklə yanaşı, həm də onlara özünün müsbət münasibətlərini, ondan öz
qüvvəsini səfərbər edərək yaxşı qiymət alması gözlədiyini hiss etdirməyə çalışır. Hətta uşağın
işini aşağı səviyyədə qiymətləndirdikdə belə ona ümid etdiyini hiss etdirməyə və emosional
fon yaratmağa çalışır. Belə müəllimlər şəxsiyyəti yox konkret işi qiymətləndirir, şagirdlərə
əlaçıları təqlid etməyi yönəltmir, uşaqların təlim xüsusiyyətlərini üzə çıxararaq onu daha
effektiv inkişaf etdirməyə, təlim müvəffəqiyyətinə yönəltməyə çalışır. Onlar təlim
müvəffəqiyyətinə asanlıqla nail olan uşaqları çox tərifləmirlər. Əksinə, zəif uşaqların təlimdə
ən kiçik irəliləmələrini, səy göstərən, öyrənməyə çalışan uşaqları daha çox tərifləyərək
həvəsləndirməyə çalışırlar.

Uşaqlarda özünüqiymətləndirmə təkcə təlimdə yetirməsi və yoldaşları, müəllimləri ilə
ünsiyyət əsasında yaranmır. Ailə tərbiyəsi, stili, ailədə qəbul olunmuş qiymətləndirmə
qaydaları da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Uşaqda yüksək özünüqiymətləndirmə ailə kumiri
prinsipi əsasında tənqidsiz şəraitdə tərbiyə olunur. Bu zaman hələ kiçik yaşlarında uşaqda
özünün xüsusiliyi, əvəz olunmazlığı haqqında fikir yaranır. Özünü yüksək qiymətləndirən
uşaq şəxsiyyətində hamıya və hər şeyə qarşı tələbkarlıq yaranır. Belə halda tərif və tənqiddən
yerində istifadə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Aşağı özünüqiymətləndirməyə malik uşaqlar
ailədə geniş azadlığa malikdir. Lakin bu azadlığın mahiyyətini nəzarətsizlik, uşaqlarda
valideynlərin bir-birinə etinasızlığı təşkil edir. Valideynlər uşaqların həyatına yalnız uşaqlarda
konkret problem (xüsusən də təlim problemləri) yarandıqda müdaxilə edirlər. Adi halda isə
uşaqların maraq və meylləri, hissləri və həyəcanları, məşğələləri ilə az maraqlanırlar.
Uşaqların özünə münasibətin və qiymətin yaranmasında ailə qiymətliliyi əsas yer tutur.
Uşaqda valideynlərin ailə həyatında yüksək qiymətləndirdiyi mövqe istiqamətində
özünüqiymətləndirmə formalaşır. Uşağın özünüqiymətləndirməsinə valideynlərin xüsusi
diqqət yetirdiyi məişət məsələri də qarışır. Yəni valideyni uşağın təlim fəaliyyəti deyil, sinfin
havanın təmizliyi kimi məsələlərlə maraqlanması. Çox vaxt etinasız sorğular “Məktəbdə bu
gün nə baş verdi” şəklində verilir, ona da eyni səviyyədə etinasız cavablar verilir: “Maraqlı
heç nə” və s.
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Q.A.Çukermanın qeyd etdiyi kimi, uşağın təlimə verdiyi qiymətlə valideynin qiyməti I
sinifdə üst-üstə düşür, IV sinifdə isə ayrılır, parçalanır (N 5, s 138). Valideynlər təlim
fəaliyyəti və təlimə münasibətində nəyi görmək istəyirsə, uşağın iddia səviyyəsinə uyğun da
onlara əvvəldən tapşırıqlar verir. Yüksək iddialı özünüqiymətləndirməsi artıq, nüfuzlu
motivasiyalara malik uşaqlar və onların valideynləri üçün əladan aşağı qiymət alma faciəyə
çevrilir. Onların gələcək haqqında təsəvvürləri çox optimistdir: onları effektiv görkəm, maddi
təminat, məşhurluq və qeyri-adi peşə gözləyir. Məsələn, A.İ.Lipkina bu sahədə tədqiqat
apararkən iki I sinif şagirdinə “Sən 10-15 ildən sonra necə bir adam olacaqsan?” sualı ilə
müraciət edir. Yüksək iddialı və özünü bəyənən şagird özünü hündürboylu, gözəl, təyyarə
konstruktoru, Marsa və ya kosmosa uçan bir insan kimi təsvir edir və s. Aşağı iddialı, özünü
aşağı qiymətləndirən şagird isə nə gələcəkdə, nə də indiki zamanda çox şeyə tələbkar
olmurlar. Onlar öz qarşılarında yüksək məqsəd qoymur, öz imkanlarına həmişə şübhə ilə
yanaşır, təlimin əvvəlindən toplanmış mənimsəmə səviyyəsinin qiymətləri ilə razılaşırlar.
Onların öz gələcək həyatları haqqındakı planları sadə və dumanlıdır: mən gələcəkdə yaxşı
işləmək istəyirəm, amma kim olacağımı hələ bilmirəm, amma həkim olmaq arzusundayam,
bunun üçün yaxşı oxumalıyam, bilmirəm bacararammı və s.

Əgər uşaq məktəbə gedərkən valideynlərinin qiymət iddialarını qəbul edirlərsə, amma
getdikcə-böyüdükcə az və ya çox dərəcədə yoldaşları arasında öz fəaliyyətlərini, mənimsəmə
səviyyəsi və nəticələrini istiqamətləndirməyə başlayırlar. Məktəb və ailə özünüdərketmənin
(özünütanımanın) xarici faktorlarıdır. Onun formalaşması uşağın reflektiv nəzəri təfəkkürün
inkişafından asılıdır. Kiçik məktəbli yaşının sonunda refleksiya meydana çıxır, bunun
əsasında nailiyyətin və şəxsiyyət keyfiyyətlərinin özünüqiymətləndirmənin formalaşması
üçün yeni imkanlar yaranır. Özünüqiymətləndirmə daha uyğun (adekvat) və differensial şəkil
alır, özünütəhlil daha əsaslı aparılır. Eyni zamanda əsaslı fərdi fərqlər müşahidə olunur. Qeyd
etmək lazımdır ki, özünü qiymətləndirmə səviyyələrini dəyişdirmək çox çətindir.

Deməli, kiçik məktəb yaşı məktəb həyatının başlanğıcıdır. Bu həyata daxil olmaqla uşaq
daxilən məktəbli mövqeyinə, təlim motivlərinə yiyələnir-qazanır. Bu dövr müddətində uşaqda
nəzəri təfəkkür inkişaf edir: o, yeni bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnir, özünü sonrakı təlim
fəaliyyəti üçün zəruri baza yaradır. Amma təlim fəaliyyəti bunlarla məhdudlaşmır. Bu təlim
fəaliyyətinin nəticəsindən kiçik məktəbli şəxsiyyətinin inkişafı asılıdır. Məktəb
müvəffəqiyyəti uşağın yoldaşları və yaxşıları qiymətləndirmə kriteriyaları olur. Əlaçı və
yetirməyən şagird statusu uşağın özünüqiymətləndirməsinə, özünəhörmət və özünü qəbul
etməsinə ciddi təsir göstərir. Təlim müvəffəqiyyəti öz qabiliyyət və müxtəlif tapşırıqları
keyfiyyətlə yerinə yetirmək bacarıqlarını dərk etmə yeni özünüdərk aspekti olan səriştəlilik,
etibarlılıq hissinin yaranmaması nəticəsində özünüqiymətləndirmənin səviyyəsi aşağı düşür,
yarımçıqlıq hissi yaranır, özünüqiymətləndirmə və motivləşmə kompensasiyası inkişaf edə
bilər.

Məqalənin aktuallığı. Uşaq şəxsiyyətinin məqsədyönlü və mütəşəkkil inkişafı daha çox
onun məktəb kollektivinə daxil olduğu kiçik məktəb yaşı dövründə davam etdirilir. Kiçik
məktəblinin təlim müvəffəqiyyəti, yaxşı və ya pis olması isə bu dövrdə bilavasitə onun
şəxsiyyətinin inkişafından asılı olur. Bu isə daim məktəb kollektivinin qarşısında duran əsas
məsələlərdəndir. Elə buna görə də məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə uşaq şəxsiyyətinin
inkişafına təsir göstərən motivlər nəzərdən keçirilir, uşaqların şüurlu dərk etmə sahəsində
mövcud olan kəskin fərqlər təhlil olunur, eləcə də özünüqiymətləndirmə və səlahiyyət hissinin
formalaşması üçün sinifdə zəruri hesab edilən psixoloji şərtlər araşdırılır.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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means that affect them social motives of formulation and the comprehension motives are
explained here.
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Ümumiyyətlə təkcə təlim fəaliyyətində deyil, bütün fəaliyyət sahələrində məqsədə
müvəffəqiyyətlə çatmaq üçün düzgün üsul seçməyin əhəmiyyəti böyükdür. Müasir dövrdə
cəmiyyət təlim-tərbiyə qarşısında daha fəal, biliklərini operativ şəkildə tətbiq etməyi bacaran,
dünya bilik sisteminə müstəqil inteqrasiya edə bilən, yaradıcı şəxsiyyətlər yetişdirmək tələbini
qoymuşdur. Bu tələb əsasında təlimin məzmunu dəyişdirilmiş, yeni “fəal təlim” meydana
çıxarılmışdır. Fəal təlim isə şagirdlərin idraki inkişafını fəallaşdıran, onları yaradıcılığa,
müstəqil düşünməyə, biliklərini tətbiq etməyə məcbur edən yeni təlim üsulları tələb edir. Bu
metodlar cəmiyyətin hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətlər yetişdirmək tələbinə cavab verir.
Fəal təlim metodları müəllimlərin təlim məqsədinə daha səmərəli şəkildə çatmaq üçün istifadə
etdikləri yollar və tərzlərdir. Metodların seçilməsində fənnin məzmunu, həmçinin təlim
məqsədi nəzərə alınır.

Təlim metodlarının düzgün seçilməsinin kiçik məktəblilərin psixi inkişafına təsiri
böyükdür. Təlim metodlarının düzgün seçilməsi ixtiyari və kortəbii şəkildə həyata
keçirilməməlidir. Təlim metodu seçilərkən müəllim tərəfindən bir sıra faktorlar nəzərə
alınmalıdır.

Təlim metodu seçilərkən bir neçə şərti göz önündə saxlamaq vacibdir. Bunlar
aşağıdakılardır:

— təlim qanunauyğunluqları və prinsipləri;
— hər hansısa fənnin ayrı-ayrı mövzularının məzmunu və metodları;
— təlimin məqsəd və vəzifələri;
— məktəblilərin təlim imkanları (yaş, hazırlıq səviyyəsi, sinif kollektivinin xüsusiyyətləri

və s);
— xarici şərtlər (coğrafi, istehsalat, mühit və s);
— müəllimlərin imkanları və s.;
Təlim metodlarına təsir edən amillərə isə aşağıdakıları aid edə bilərik:
— təlimin məqsədi, əldə olunacaq təlimin səviyyəsi;
— təlimin motivləşməsi;
— təlim materialının normaları və mürəkkəbliyi;
— şagirdlərin hazırlıq səviyyəsi;
— təlim prosesində xüsusi bacarıq və qabiliyyətlərin formalaşdırılması;
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— təlimin müddəti;
— təlimə sərf olunan maddi-texniki baza və şərait;
— təlim prosesi zamanı müəllim və şagirdlər arasında qarşılıqlı əlaqə;
— sinifdə şagirdlərin sayı.
İbtidai təhsildə müasir təlim üsullarının tətbiqi. İnteraktiv metodlar. Fənn

kurikulumlarının tətbiq olunması yeni təlim üsullarının tətbiqi məsələsini də gündəmə gətirir.
Müasir təlim strategiyasına müvafiq olaraq təlim prosesində müxtəlif üsullar tətbiq olunur:
beyin həmləsi, ziqzaq, Venn diaqramı, akvarium, karusel, BİBÖ, klaster, mühazirələr,
müzakirələr, qərarlar ağacı, insert, esse və s. Bu metodlardan bir neçəsi haqqında ətraflı
məlumat verək.

Akvarium üsulu. Bu üsulun məqsədi sinif kollektivində diskussiya, müzakirə
qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsidir. Bu metod bir neçə formada tətbiq edilir. 1-ci variant.
Şagirdlərin də iştirakı ilə diskussiya aparmağın qayda-qanunları öncədən müəyyənləşdirilir.
Sonra şagirdlər 2 qrupa bölünür. Bir qrup şagird dairənin daxilindəki stullarda əyləşərək
müəllimin təklif etdiyi mövzunu müzakirə edirlər. Digər qrup isə müzakirənin müəyyən
olunmuş qayda-qanunlara uyğun olub-olmamasına nəzarət edir. Sonra qiymətləndirmə prosesi
həyata keçirilir. Daha sonra isə, qruplar yerlərini dəyişdirirlər və həmin proses təkrar həyata
keçirilir. 2-ci variant. Dairədə toplaşan şagirdlər müəllimin verdiyi mövzunu müzakirə edirlər,
lakin 1-ci haldan fərqli olaraq bu zaman yalnız mövzunun lehinə olan fikirləri səsləndirirlər.
Digər qrup şagirdlər də, qarşı komandanı dinləyir, deyilənləri qeyd edir, təhlil edir, sonra da
öz əks-dəlillərini söyləyirlər. Müəyyən müddətdən sonra qruplar yerlərini dəyişir və həmin
proses təkrarlanır.
Sinif kollektivində Akvarium üsulundan istifadə edilən zaman ilk növbədə şagirdlərin diqqəti,
qavrayışı, hafizəsi, təfəkkürü və nitqi öz funksiyalarını daha operativ şəkildə həyata keçirə
biləcək səviyyədə inkişaf edirlər.

BİBÖ üsulu. (Bilirik, istəyirik bilək, öyrəndik) Bu üsulun əsas mahiyyəti diaqnostik
qiymətləndirmə və özünüqiymətləndirmədir. Bu üsul müəyyən mərhələlər üzrə həyata
keçirilir. Bu mərhələlər aşağıdakılardır:

1. Təhlil olunacaq mövzu müəllim tərəfindən elan edilir.
2. Müəllim lövhədə 3 sütundan ibarət cədvəl qurur və oraya — Bilirik/İstəyirik bilək/

Öyrəndik - bölmələrini qeyd edir.
3. Şagirdlər mövzu ilə bağlı bildiklərini deyir, fikirlərini irəli sürürlər və bütün deyilənlər

cədvəldəki 1-ci sütunda qeyd olunur.
4. Həmin mövzu ilə bağlı şagirdlərin bilmək istədikləri isə 2-ci sütunda yazılır.
5. Dərsin sonunda isə şagirdlərin öyrəndikləri, mənimsədikləri nüanslar 3-cü sütunda qeyd

olunur.
BİBÖ üsulu müəllimləri araşdırmağa, tədqiqat aparmağa, biliklərini və dünyagörüşlərini

daha da çoxaltmağa, ən əsası isə onları düzgün şəkildə tətbiq etməyə, bilik və bacarıqlarından
səmərəli şəkildə istifadə etməyə, bütün bunlarla yanaşı kollektivi idarə etmək, şagirdlərlə
düzgün münasibət qurmaq, öz mövqeyini və statusunu düzgün formada seçib və layiqincə
təmsil etmək kimi şəxsi bacarıq və qabiliyyətlərini də inkişaf etdirməyə və s. kimi işlərə sövq
edir.

BİBÖ metodu vasitəsi ilə ilk növbədə şagirdlərin bilik səviyyəsi artır, dünyagörüşü
genişlənir. Kollektivdə düzgün davranış bacarıqlarına yiyələnmələri, özlərini sərbəst şəkildə
ifadə etmələri, həyəcan, utancaqlıq, sosial fobiya və s. kimi psixoloji problemlər olmadan
təlim-tərbiyə fəaliyyətində şəxsiyyət kimi inkişaf etmələri şagirdlərin bu metod vasitəsilə əldə
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etdikləri qabiliyyətlər sırasındadır.
Beyin həmləsi üsulu. Bu üsula “əqli hücum” da deyilir. Bu üsulu tətbiq etməyin əsas

məqsədi, şagirdlərin nəyi yaxşı, nəyi pis bildiklərini üzə çıxarmaq, onlarda yeni mövzulara
qarşı maraq oyatmaqdır. Öncə hazırlanmış sual ya lövhədə yazılır, ya da müəllim tərəfindən
şifahi şəkildə şagirdlərin nəzərlərinə çatdırılır. Sonra şagirdlər mövzu ilə bağlı fikirlərini
bildirməyə başlayırlar. Bütün fikirlər müzakirəsiz və şərhsiz qəbul olunur. Ən sonda isə bütün
söylənilənlər təhlil olunur və qiymətləndirilir. Bir nüansı da qeyd etmək vacibdir ki, bu metod
vasitəsi ilə həm fəndaxili, həm də fənlərarası inteqrasiya həyata keçmiş olur.

Klaster üsulu. Bu üsul anlayışların təsnifatını yaratmaq bacarığını inkişaf etdirir. Müəllim
lövhədə böyük bir dairə çəkir və ya şagirdlərə öz iş vərəqlərində dairə çəkmək işini tapşırır.
Sonra mərkəzdə yazılmış anlayışla bağlı söz və ya ifadələr yazılmağa başlanılır. Mərkəzdə
yazılan anlayışdan başlayaraq onunla bağlı bütün söz və ifadələr xətlərlə birləşdirilir. Vaxt
bitənə qədər mümkün qədər çox fikir irəli sürülməyi tələb olunur. Vaxt bitəndən sonra alınan
klaster müzakirə edilir və ümumiləşdirmə aparılır. Bu metod ümumi fikirlərin xüsusiləşməsi
üçün uğurlu bir metod hesab olunur.

Venn diaqramı üsulu. Əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onlar arasında oxşar və
fərqli cəhətləri müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Bu üsulun həyata
keçirilməsi qaydası aşağıdakı mərhələlərdə ifadə olunmuşdur:

1. Öncə müqayisə olunacaq əşya və ya hadisələr müəyyənləşdirilir.
2. Kəsişən dairələr çəkilir (ortada yazmaq üçün də yer saxlanılır).
3. Birinci və üçüncü dairədə müqayisə olunacaq obyektlər qeyd olunur.
4. Şagirdlər həyata keçiriləcək iş ilə bağlı məlumatlandırılır.
5. Müqayisə olunacaq obyektlər təsvir edilir.
6. Müqayisə nəticəsində ən sonda fikirlər ümumiləşdirilir.
Fəal təlim metodları şagirdlərin psixi həyatından da təsirsiz ötüşmür. Fəal təlim

metodlarının şagirdlərin psixi inkişafında oynadığı rol aşağıdakı bəndlərdə qeyd olunmuşdur:
1. Bu metodlar şagirdlərin aktiv düşünmə və tədqiqat fəaliyyəti qabiliyyətini artırır;
2. Şəxsiyyətin özünüqiymətləndirmə qabiliyyətini formalaşdırır;
3. Müstəqil düşünməyi və sərbəst fikir yürütməyi aşılayır;
4. Şagirdlərdə əməkdaşlıq etmək-başqaları ilə çalışmaq, ümumi hədəf yolunda birgə

fəaliyyət göstərə bilmək bacarıqlarını təmin edir;
5. Şagirdlərə başqalarını dinləməyi, müxtəlif fikirlərə qarşı hörmətli davranmağı və

dözümlü olmağı öyrədir;
6. Kreativ təfəkkürü inkişaf etdirir;
Pedaqoq və psixoloqlar təsdiq etmişdir ki, öyrənmə fəal, mürəkkəb idrak prosesidir. Məhz

bu zaman şagirdlər “Niyə?”, “Nə üçün?” tipli suallarla qarşılaşırlar. Yalnız əqli qabiliyyətin,
müstəqil düşünmənin, mühakimə yürütmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi ilə bu suallara
cavab tapmaq olar.

Kiçik yaşlı məktəblilərin əqli inkişafı, idrak fəallığı üçün çalışmaq çox mürəkkəb bir işdir.
Bu həmin müəllimdən böyük zəhmət tələb edir. Bu zaman müəllimlər hər hansısa mövzunu
şagirdlərə izah edərkən çalışmalıdırlar ki, onlar deyilənləri şüurlu şəkildə mənimsəsinlər. Fəal
təlim metodları da şagirdlərdə bu şüurlu mənimsəməni, onların idrak fəallığının inkişafında
zehni qabiliyyətlərin rolunun artırılmasını, hər hansısa məsələyə sərbəst şəkildə fikir
bildirmək kimi xüsusiyyətin yaranmasını təmin etmiş olur. Bununla yanaşı olaraq, fəal təlim
metodları şagirdlərdə təfəkkürün tənqidiliyi, müstəqilliyi və çevikliyinə də zəmin yaradır.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə dövlətlərin bir-birinə inteqrasiya etdiyi bir zamanda
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fəal təlim metodları aktualdır, çünki fəal təlim metodları fəal şəxsiyyət, biliklərini istənilən
şəraitdə tətbiq etməyi bacaran insanlar yetişdirir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə elmi yenilik fəal təlim metodlarının,
təhsilalanların psixi inkişafına təsiri xüsusiyyətləri və bunun əhəmiyyətinin izah edilməsindən
ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Mövzunun praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, bu məqalədən həm nəzəriyyə ilə məşğul olan tədqiqatçılar, həm də praktik fəaliyyətlər
həyata keçirən məktəb müəllimləri istifadə edə bilərlər.
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Резюме

В статье коротко и конкретно объясняется сущность интерактивного метода
обучения. Тут идет речь про роль этих методов в формировании учеников, особенно их
когнитивные развития.
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İn this article the essence of active teaching methods is explained in a short and concrete
way and the article deals with their roles in the cognitive development of students, in general,
their roles in the formation of students.
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İnsan cəmiyyəti yarandığı dövrdən yenicə doğulmuş uşağa danışıq nitqinin öyrədilməsini
həyati bir zərurət olmuşdur. Kommunikativ vasitələr içərisində mühüm yeri məhz səslənən
nitqin öyrədilməsi tutmuşdur. Bu gün elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə
insanlar arasında ünsiyyət daha əsaslı xarakter kəsb edir. Həyatımızın bütün sahələrində
mükəmməl nitqə yiyələnmək tövsiyə edilir.

Lap erkən yaşlardan nitq ünsiyyət vasitəsi kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Uşaq beşikdə
ikən ana dilində eşitdiyi laylalardan aldığı təəssürat həyatı boyu onu müşayiət edir. Ona görə
də uşağın ana dilinə dərindən yiyələnməsi onun hərtərəfli inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Ana dili vasitəsilə şifahi xalq ədəbiyyatının gözəl nümunələri onların bədii zövqunün
tərbiyə edilməsində və həyatı daha dərindən dərk etməkdə, onun qavramasında mühüm
vasitədir.

Bu dövrdə nitq inkişafı üzrə işlər əsasən ədəbi tələffüz vərdişlərinin inkişafına xidmət edir.
Uşaqların nitqinin normal inkişaf etməsi onların ədəbi dilin normalarına nə dərəcədə
yiyələnməsindən çox asılıdır. Bu dövrdə başlıca ünsiyyət forması şifahi nitq olduğundan onun
təmizliyinə, düzgünlüyünə, vahid normalar əsasında qurulmasına fikir verilməlidir.

Uşaq iki ayından başlayaraq aydın olmayan səslər çıxarır. Bu səslər a, o, u səslərinə
bənzəyir. Tədricən uşağın tələffüzü və nitq orqanları inkişaf edir, b, m, n səslərini tələffüz
etməyə səy göstərir, bəzən bunlardan sanki heca düzəltməyə və onları təkrarlamaq istəyir.
Uşağın nitqi inkişaf edir, o səsləri aydın qavramağa, sözün tonunu, intonasiyasını ayırd
etməyə başlayır. Uşağın şifahi nitqi əsil mənada bir yaşından etibarən inkişafa başlayır və bu
proses təxminən üç yaşa kimi davam edir. Uşaqlar bu yaş dövründə nəinki ayrı-ayrı səsləri
düzgün tələffüz etməyi öyrənir, həm də səsləri, sözləri, hecaları müxtəlif intonasiya ilə
deməyi bacarırlar.

Nitq səslərinin tələffüzü düzgün nitqin təmin edilməsinin mühüm şərtlərindən biridir.
Bunun üçün tərbiyəçi-müəllimlər ilk gündən uşaqların fonematik qabiliyyətinin inkişafı
qayğısına qalmalı, onlara ana dilinin bütün səslərini düzgün tələffüz etməyi, eyni zamanda
səslənməsinə görə yaxın olan səsləri fərqləndirə bilmələri üzrə ardıcıl iş aparmalıdırlar.

Ədəbi tələffüz vərdişlərinin inkişafı üzrə işlər dedikdə, əsasən, orfoepiya üzrə aparılan
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işlər nəzərdə tutulur. Bu dövrdə uşaqların nitq inkişafı üzrə işini planlı təşkil etmək üçün hər
şeydən əvvəl onların nitq xüsusiyyətlərinə bələd olmaq zəruridir. Kiçik yaşlı uşaqda nitq
cihazı hələ tamamilə inkişaf etməmişdir. Bu da əzələlərin zəifliyi, əsəb impulslarının kafi
qədər qüvvəyə malik olmaması və tənəffüsün zəifliyi ilə müşayiət olunur. Beş yaşlı uşağın
nitq cihazı gözə çarpacaq dərəcədə mükəmməlləşir, nitq hərəkətlərində uyğunluq formalaşır
və tənəffüs dərinləşir. Buna görə də bu dövrdə səslərin tələffüzü yaxşılaşır, uşaqlar onların
çox hissəsini təmiz və düzgün tələffüz edir, ancaq bəzi nöqsanlar hələ də özünü göstərir.

Bəzi uşaqlar bağçaya gələnədək sözdə ayrı-ayrı səsləri və hecaları buraxır, onların
yerlərini dəyişir, qeyri-səlist tələffüz edirlər. Belə nöqsanlar ilk gündən uşağın şəxsiyyətində
öz ifadəsini tapır. Onlar get-gedə qaradinməz, sərt, hövsələsiz olur, heç nə ilə maraqlanmırlar,
əqli cəhətdən geriləyirlər. Bu vərdişlərin aradan qaldırılması üçün xüsusi məşğələlər təşkil
etmək və onları getdikcə mürəkkəbləşdirmək lazımdır. M.A.Rıbnikova yazmışdır ki, inkişaf
etməmiş, qeyri-dəqiq nitq səslərinin qarışdırılması aydın olmayan diksiya, sait və samitlərin
kifayət qədər ayrılmaması ilə fərqlənir. Nitq üzərində iş fonetik dəqiqliyin inkişafını öz
qarşısında bir vəzifə kimi qoymalıdır.

Nitq səslərinin aydın tələffüzü onları əmələ gətirən artikulyasiya aparatının vəziyyətindən
və hərəkətindən asılıdır. Bu dövrdə artikulyasiya aparatındakı bəzi pozuntular sonralar da
davam edir, lakin bu və ya digər sözü düzgün tələffüz edə bilməyən uşaq onun səs obrazını
bilir və başqalarının nitqində həmin sözləri düzgün səsləndiyini hiss edir. Nitq səslərinin
artikulyasiyasının mənimsənilməsi çətin prosesdir. Məktəbəqədər yaş dövrünün sonunda
uşaqların bir qismi orta damaq samitlərini (r, l, ş, j), bəzən də arxa damaq samitlərini (q, k, x)
tələffüz etməkdə çətinlik çəkirlər.

Psixoloji tədqiqatlar əsasında uşaqlar üçün hansı səslərin çətin tələffüz olduğu
müəyyənləşdirilmişdir. Bu zaman uşaqların b-p, ş-s, c-ç, k-x səslərini qarışdırdığını nəzərə
alaraq - əz-əs, cib-cip, boz-poz, şal-sal, səhər-şəhər, ac-aç və s. kimi sözləri onlara tələffüz
etdirmək və səsin hansı səslə əvəz olunduğunu deməyi tələb etmək lazımdır.

Nitq səslərinin tələffüzü uşaqların düzgün diksiyaya yiyələnmələrini təmin edir. Diksiya
nitqin mühüm keyfiyyətlərindən biridir. Hər bir sözün aydın, dəqiq tələffüz olunmasını tələb
edir. Bəzən dodaqlar və dilin ləng hərəkət etməsi, alt çənənin çevik olmaması, eşitmə
bacarığının inkişaf etməməsi, diqqətin davamsızlığı, uşağın öz səsini idarə edə bilməməsi
üzündən uşaqların əksəriyyəti sözün sonunu tələffüz etmir, aydın danışa bilmirlər. Diksiyanın
aydınlığı ilk növbədə saitlərin düzgün tələffüzündən, sonra isə samitlərin tələffüzü prosesində
nitq hərəkəti aparatının fəaliyyətinin dəqiq əlaqələndirilməsindən asılıdır. Bu dövrdə saitlərin
və samitlərin tələffüzü ilə bağlı qaydalar ayrıca öyrədilməlidir. Saitlərin tələffüzü ilə bağlı
qaydaların bir qismi sait səslərin kəmiyyət dəyişikliklərinə aiddir. Belə ki, bəzi səslər
müəyyən məqamda adi normadan uzun, bəzisi isə adi normadan qısa deyilir.

Məsələn: Saitlərin uzanması: a- a:lim, na:mus;
o- no:ruz, do:şan, do:ğa;
ə- ə:la, tə:til, mə:na;
i- Si:ma, xəzi:nə, Səki:nə;

ö- nö:bə, Şö:lə, Tö:rə;
Saitlərin qısalması: ı- qapı*lar, qı*sa, bı*çaq;

o- qo*ca, qo*çaq, to*xum;
u- qu*laq, su*yuq, bu*ruq;
ə- mək*təb, pə*yə ,lə*kə;
e- ge*cə, ge*niş, ye*kə;
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i - ki*sə, kəsi*k;
ö- kö*rük, kö* tük, kö mək;
ü- kü*lək, tü*fəng, bü*töv;

Bu kimi kəmiyyət fərqlərini öyrətmək nisbətən çətin olduğundan akustik texniki
vasitələrin imkanlarından istifadə olunması vacibdir.

Samitlərin tələffüzü ilə bağlı dəyişikliklərin, demək olar ki, hamısı keyfiyyət
dəyişikliklərindən ibarətdir. Bu yaş dövründə uşaqlara öyrədilməsi zəruri olan samitlərin
orfoepik normalarını nəzərdən keçirək:

 Cingiltili samitlə bitən çoxhecalı sözlərdən sonra samitlə başlanan şəkilçi gəldikdə
sözün sonundakı samit karlaşır. Kitab-kitapsız, polad-polatdan, ağac-ağaşdələn və s.

 Söz ortasında yanaşı gələn kar samitlərdən ikincisi cingiltiləşir. Səttar-Sətdar, dəftər-
dəfdər, səkiz- əkgiz, bitki-bitgi və s.

 Q samiti sözdəki yerindən aslı olaraq dəyişir: saqqal-sakqal, nöqtə-nöktə, otaq-otaxda və
s.

 K samiti ilə bitən çoxhecalı sözlər ayrılıqda tələffüz edildikdə və onlardan sonra samitlə
başlanan şəkiilçi gəldikdə x` kimi tələffüz edilir : çiçək- çiçəx; çörək- çörəx, külək- küləx`və s.

 Söz sonunda r səsi çox zəif tələffüz olunur. Bəzən tamam itir: gəlibdir-gəlibdi,
mənimdir-mənimdi, aparıbdır-aparıbdı, dəmirdir-dəmirdi və s.

 Sözlərin axırında ç samitindən sonra t, d, s, z, n gəldikdə ç samiti ş kimi tələffüz olunur:
qaçdı-qaşdı, açsın-assın, heçnə - heş-nə, heç zad-heş zad və s.

 Sözün birinci hecasındakı c samitindən sonra dil-diş samiti gəldikdə, həmçinin axırı c
samiti ilə bitən təkhecalı sözlərdə c samiti j samiti kimi tələffüz edilir: gücsüz-güjsüz, əcdad-
əjdad və s.

 Axırı şt, st birləşmələrilə bitən sözlərdən sonra samitlə başlanan şəkilçi və ya söz
gəldikdə t samiti düşür: güzəşt- güzəş, dostlar-dosdar və s.

 Bir çox sözlərdə nb birləşməsi mb kimi tələffüz olunur: şənbə-şəmbə, sünbül-sümbül,
zanbaq-zambaq, zənbil-zəmbil, günbəz-gümbəz və s. [3, s. 45].

Bu keyfiyyət dəyişikliklərinin xüsusiyyətləri dəqiq öyrədilməlidir. Əks təqdirdə, uşaq
ünsiyyət tələb olunmadığı şəraitdə də bir səsi başqası ilə əvəz edə bilər ki, bu da tələffüzə
zərər gətirər.

İstər saitlərin, istərsə də samitlərin tələffüzü ilə əlaqədar qaydaların proqram və dərsliyin
tələbi ilə necə öyrədilməsindən asılı olmayaraq sait və samitlərin tədrisindən sonra orfoepik
qaydalar uşaqların qarşısında sistem halında müntəzəm nümayiş etdirilməlidir. Yaxşı olar ki,
sait və samitlərin tələffüzü ilə əlaqədar qaydalar cədvəl şəkilində əyani vasitə kimi
Azərbaycan dili məşğələlərində uşaqların gözü qabağında asılmış olsun.

Uşaqları səs və sözləri düzgün tələffüz etməyə alışdırmaq üçün tərbiyəçi-müəllim
müntəzəm olaraq səsləri əks etdirən, eşitməni inkişaf etdirən çalışmalarla iş vasitəsilə bu
prosesi möhkəmləndirməlidir. Bu zaman çalışmaların aşağıdakı formada aparılması məsləhət
görülür:

 Uşaqların dinləmə və eşitmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi üzrə;
 Uşaqların yoldaşlarının tələffüzünə nəzarət və düzəliş etmələri ilə;
 Uşaqlar üçün radio, televiziya verilişlərini dinlədikdən sonra ədəbi tələffüz

baxımından sözlərin təhlil edilməsi ilə;
 Ədəbi parçaların orfoepik normalara uyğun oxunması ilə;
 Uşaqlara əşya şəkilləri verib, adlarını deməyi tələb etmək və s.
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Uşaqların dinləmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək üzrə işə 10 dəqiqə ardıcıl qulaq asmaq
vərdişləri yaratmaqdan başlamaq lazımdır. Tədricən oxunan materialın həcmi artırılmalı və
uşağın dinləmə müddəti 20-25 dəqiqəyə çatdırılmalıdır. Nitqin düzgün eşidilməsi üçün uşağa
hər şeydən əvvəl aydın tələffüz nümunələri verilməlidir. Eşitmə qabiliyyətinin inkişaf
etdirilməsi üçün monoloji nitq, onun ifadəliliyi təmin edilməlidir. Bu dövrdə uşaqlarla iki
istiqamətdə iş aparılır:

1.Onun nitq - hərəki aparatının, fəal nitqin səs cəhətinin inkişafı.
2.Eşitmə diqqətinin və nitqi eşitmənin inkişafı [2,s.19].
Uşaqlara ilk növbədə deyilişi və yazılışı arasında fərq olmayan sözləri düzgün tələffüz

etməyi öyrətmək lazımdır. Müəyyən vaxtdan sonra tədricən asan və dilimizdə çox işlənən
deyilişi ilə yazılışı arasında fərq olan sözlərin öyrədilməsi vacibdir. Bu zaman düzgün səs
tələffüzünü öyrətmək məqsədilə onlara heyvan, quş, həşərat, təbiət hadisələrinin bir çoxunun
səslərinin yamsılanmasını həyata keçirməklə düzgün səs tələffüzünün öyrədilməsi əsas
tələblərdən biridir. Məsələn: ş-ş-ş-suyun şırıltısı: z-z-z- milçəyin vızıltısı: j-j-j-may böcəyinin
səsi: r-r-r- mühərrikin səsi və s.

Sonralar sözün əvvəlində, ortasında və sonunda belə səsləri uzatmaqla ayırmaq
mümkündür: cır-r-r-r; mə-ə-ə-ə; z-z-z-zal; ş-ş-ş-şar; f-f-f-fil; və s. Bu zaman uşağın tələffüzü
və nitq orqanları tədricən inkişaf edir və uşaq r, z, ş, f səslərini düzgün tələffüz etməyə, bəzən
bunları hecada işlətməyi öyrənir. Məktəbəqədər yaş dövrünün sonunda uşaqlarda sözləri
düzgün tələffüz etmə bacarığı ilə yanaşı səsləri eşitmə xüsusiyyəti də inkişaf edir. O, artıq
səsləri aydın qavramağa, deyilmiş sözlərin tonunu, intonasiyasını düzgün qavramağa başlayır.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda düzgün tələffüz vərdişlərini inkişaf etdirmək məqsədilə
sözdə hərfin yerini dəyişməsi ilə əlaqədar didaktik oyunda keçirmək mümkündür. Bu oyunları
təkhecalı sözün əvvəlində, ortasında, axırında hərfi digəri ilə əvəz etməklə keçirmək
mümkündür. Hərflər elə əvəzlənməlidir ki, yeni məna verən söz alınsın.

Əvvəldə: tar – dar, nar, şar, yar, var, qar;
Ortada: tar- tor, tur, tir, tər;
Axırda: tar – tay, tax, tam, tap, tab və s.
Sonda sözün əvvəlinə və ya axırına səs əlavə etməklə yeni sözün düzəldilməsi üzrə məşq

etdirilməsi məqsədəuyğundur.
Əvvəlində: al-şal, sal, nal, xal, val, bal, çal, zal, lal, dal, yal, kal.

ay-yay, say,tay, may, çay, zay, lay, hay, pay.
Axırında: yu-yun, yum, yan, yar, yaş, yat, yad və s.

Ye - yem, yel, yet, yer və s.
su - sus, sup və s.

Hərflərin yerini dəyişməklə yeni sözlərin alınması da böyük maraqla qarşılanır: yat-tay,
daş-şad, ulduz-duzlu, sap-pas, lək-kəl və s.

Nitq səslərinin düzgün tələffüz olunmasını təmin etmək məqsədilə uşaqlar çox
danışdırılmalıdırlar. Belə şəraitdə eyni səsin təkrarına imkan verən yanıltmaclar, şeirlər,
tapmacalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bəzən uşaq səsləri düzgün tələffüz etmədikdə bunun
hansı halda yanlış formalaşması düzəliş tələb edən tələffüzlə izah olunduğunu
müəyyənləşdirmək çətin olur. Birinci halda məsuliyyət valideynin üzərinə düşür. Bəzən
uşağın şirin danışmasından xoşu gələn gənc valideynlər yanlış olan tələffüzünü daha da
möhkəmləndirirlər. İkinci halda isə vaxtında ixtisaslı loqopedə müraciət etmək lazımdır. Səsin
tələffüzü üzrə düzəlişə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Səsin düzgün tələffüz nümunəsi
verilərkən dilin, dodaqların aldıqları, forma əyani göstərilməlidir.
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Adətən məktəbəqədər yaşlı uşaqların əksəriyyəti sürətlə danışırlar. Onların danışığındakı
tələskənlik tələffüzə mənfi təsir edir, bəzən səslərin, hecaların, hətta sözlərin düşməsi ilə
nəticələnir. Bununla da nitqin səlisliyi və dəqiqliyi pozulur. Uşaqlara öz səsinin gücünü onu
əhatə edən şəraitlə uzlaşdırmağı, onu qorumağı öyrətmək lazımdır. Səslənən nitqin ən mühüm
keyfiyyəti onun ifadəliliyidir. Tərbiyəçi-müəllim uşaqlar üçün xarakterik olan təbii ifadəliliyi
inkişaf etdirməlidir. Uşağa səsin məzmununa uyğun sürət seçməyi, başqasının fikrini düzgün
verməyi öyrətmək lazımdır. Bu zaman uşağın nitqi ifadəli olmalı, fikri və hissləri üzündə və
jestlərində əks olunmalıdır.

Nitqin anlaşıqlı olmasında intonasiyanın mühüm rolu vardır. Səslənən nitqin ifadə
vasitələrinin kompleksi olan intonasiyanın melodika, ritm, məntiqi vurğu, temp, tembr, fasilə
(pauza) kimi tərkib hissələrinin düzgün inkişafının bu dövrdə təmin edilməsi əsas şərtlərdən
biridir.

İntonasiya ifadəliliyinin belə vasitələri nitqdə üç mühüm vəzifəyə xidmət edir:
 adicə məlumatın verilməsinə (semantik vəzifə);
 fikrin məhz nə ilə bağlı olduğundan dəqiq nəzərə çatdırılmasına (məntiqi vəzifə);
 söylənilən fikirdə sevinc, kədər, təəccüb, təəssüf, qürur və s. bildirilməsinə və s.

(emosional vəzifə)
İntonasiya ifadəliliyinin belə vasitələri ünsiyyət prosesində fikrin emosional çatdırmasını

təmin edir, ona əlavə məna verir [1, s. 67].
Nitqdə ifadəliliyin düzgün inkişafı kiçik qrupdan başlayaraq məktəbəqədər yaş dövrünün

sonuna qədər müntəzəm davam etdirilməlidir. Hər bir məşğələdə şifahi nitqin inkişafı üzrə
məşqlər aparılmalı, söz və ifadələrin xorla təkrarlanması təşkil edilməlidir. Məktəbə
gələnədək uşaq düzgün fonematik eşitmə bacarığına yiyələnməli, dilimizin bütün səslərini
aydın tələffüz etməyi, sözdə səslərin, hərflərin sayını və sırasını müəyyənləşdirməyi, bir səsə
görə fərqlənən sözləri tapmağı bacarmalıdır. Uşaqların bu dövrdə nitq səslərini necə tələffüz
etməsindən asılı olaraq rabitəli nitqi onun emosional rəngi yaranır. Eyni zamanda uşaqların
səsləri düzgün tələffüz edə bilməsi savad təlimini yaxşı mənimsənilməsinə şərait yaradır.

Məqalənin aktuallığı. İnsan hər şeyi öyrənməkdə və tərbiyə almaqda, başlıca olaraq,
sözdən istifadə etdiyi üçün dil özünü təlim və tərbiyə üzrə işin mühüm vasitəsi kimi göstərir.
Uşağın təlim-tərbiyəsinin mahiyyəti, onun təfəkkürünün inkişafı, şəxsiyyətinin formalaşması,
ana dilinə necə yiyələnməsindən asılıdır. Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlarda düzgün
tələffüz vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi üzrə işlərin təşkili bu və ya digər şəkildə tədqiq edilsə
də, bu sahədə vərdişlərin inkişaf etdirilməsi üzrə işlərin təşkili öyrənilməmiş, ümumiyyətlə
açıq qalmışdır. Apardığımız tədqiqat bu problemin öyrənilməsinə və həlli yollarının
araşdırılmasına həsr edilmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə ilk dəfə olaraq məktəbəqədər yaş dövründə nitq
inkişafının ən mühüm sahələrindən biri olan ədəbi tələffüz vərdişlərinin məzmunu
araşdırılmış, uşaq bağçalarında uşaqlarda düzgün tələffüzün tərbiyə edilməsinin əhəmiyyəti
və həlli yolları göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təkliflər və nəticələr,
məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların nitq inkişafı üzrə işin təşkilini müvəffəqiyyətlə həyata
keçirilməsini təşkil etmək, nitqin inkişaf etdirilməsi zamanı ədəbi tələffüz vərdişlərinin
düzgün tərbiyə edilməsinə köməklik göstərməkdir. Bu məlumatlar vasitəsilə istər tərbiyəçilər,
istərsə də valideynlər nitq inkişafı üzrə işin təşkilini müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini
təşkil edə bilər.
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Е. Мамедова

Воспитание правильного произношения у детей

Резюме

Нормальное развитие детской речи во многом зависит от того, насколько они
привыкли к литературным нормам языка. В этот период основную форму общения
следует рассматривать как словесную, поэтому следует понимать, что она основана на
чистоте, точности и однородности. В зависимости от того, как дети произносят голоса в
эту эпоху, эмоционально возникает коммуникативная речь. В то же время способность
детей правильно произносить звуки создает условия для хорошего обучение грамоте.

Y. Mammadova

Educating correct pronunciation in children

Summary

The normal development of children's speech depends largely on how accustomed they
are to the literary norms of the language. During this period, the main form of communication
should be considered as verbal, therefore it should be understood that it is based on purity,
accuracy and homogeneity. Depending on how children pronounce voices in this era,
communicative speech emotionally arises. At the same time, the ability of children to
correctly pronounce sounds creates conditions for good literacy training.
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Serebral iflicli uşaqlarda təzahür edən hərəki
pozulmaların xüsusiyyətləri

Səlbi Abasova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimi
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Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. T.H. Ağayeva,
ped.ü.f.d., dos. S.R. Aslanova

Açar sözlər: sensor proseslər, koqnitiv proseslər, intellektual proseslər, psixomotor
funksiyalar, hərəkət pozulmaları, iradi hərəkətlər, əzələ tonusu

Ключевые слова: сенсорные процессы, когнитивные процессы, интеллектуальные
процессы, психомоторные функции, двигательные расстройства, волевые движения,
мышечный тонус

Key words: sensory processes, cognitive processes, intellectual processes, psychomotor
functions, motor disorders, volitional movements, muscle tone

Yerli və xarici klinistlərin tədqiqatlarında serebral iflicli uşaqlarda xüsusilə də postnatal
ontogenezin erkən mərhələlərində psixomotor funksiyaların inkişafının ləngiməsi qeyd edilir.

USİ zamanı sensor, koqnitiv və intellektual proseslərin inkişaf xüsusiyyətlərinin xüsusi
psixoloji tədqiqi ilə bir sıra müəlliflər idrak proseslərinin pozulmasını motorikanın
inkişafsızlığı ilə əlaqələndirirlər. Tədqiqatlarda qeyd olunur ki, USİ zamanı əşyaların
qavranılmasının, vizual-məkani bələdləşmənin pozulması hərəki çatışmazlıq ilə şərtlənir.
Qüsurun ağırlıq dərəcəsi yüksək olduqca bu pozulmalar daha bariz ifadə olunur.

USİ-li uşaqların koqnitiv inkişafına təsir edən 3 amil ayırd edilir:
— onlarda sensor və koqnitiv inkişaf arasında əlaqə fərqlidir;
— onların tədqiqat imkanları, eləcə də inkişaf səviyyələrinə görə informasiyanın qəbulu,

qorunması və bərpası daha məhduddur;
— uzun müddətli xəstəxana müalicəsi, valideynlərlə çətin münasibətlər, ətrafdakılara

inamsız münasibət onların emosional-motivasiya sferalarına mənfi təsir edir.
USİ zamanı uşağın psixi inkişafının xüsusiliyini müəyyən edən aparıcı qüsur hərəkət

pozulmaları olduğundan bu patologiyanın hərəki sferasının formalaşma xüsusiyyətləri nəzərə
alınmalıdır.

USİ zamanı hərəki pozulmaların əsas xüsusiyyətləri odur ki, bu pozulmalar anadangəlmə
mövcud olur, sensor pozulmalarla, xüsusilə də şəxsi hərəkətlərin hissiyyatının inkişafsızlığı
ilə sıx əlaqədardır. USİ-li uşaqların hərəki pozulmaları öz özlüyündə motor inkişafın xüsusi
pozulmaları ilə təzahür edir. Bu da müvafiq korreksiya prosesi olmadığı təqdirdə uşağın
bütövlükdə sinir-psixi funksiyalarının formalaşmasına mənfi təsir etmiş olur.

USİ-li uşaqlarda bütün hərəki funksiyaların formalaşması ya ləngiyir, ya da tamamilə
pozulmuş olur: başı saxlamaq, oturmaq, dayanmaq, gəzmək, manipulyativ fəaliyyət. Hərəki
funksiyaların inkişafında böyük variasiyalar xəstəliyin forması və ağırlığı ilə, intellektin
vəziyyəti ilə, sistematik müalicəvi-korreksiya işinin başlanılma müddəti ilə bilavasitə bağlıdır.

İradi hərəkətlərin, bacarıq və vərdişlərin inkişafı üçün əzələlərin birgə işi vacibdir.
Əzələlər həmişə MSS-nin tənzimlədiyi müəyyən sxem üzrə işləyir. Məsələn, normal hərəkət
zamanı bel üzərində uzanmış vəziyyətdən oturaq vəziyyətə keçid zamanı başın döş qəfəsinə
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tərəf əyilməsi ilə eyni zamanda belin əyilməsi və donqarlaşması baş verir ki, bu da uzanmış
vəziyyətdən oturaq vəziyyətə keçməyə imkan verir. Əgər uzanmış vəziyyətdə baş yastığa
tərəf sıxılsa, bel düzəlir, gərginləşir və oturmaq mümkün olmur. Bu cür hərəki sxemin
pozulması serebral iflicli uşaqlarda müşahidə olunur.

Beləliklə, USİ zamanı MSS-nin zədələnməsi iradi hərəkətlərin əzələ sxemini pozur, bu da
hərəki vərdişlərin formalaşmasına səbəb olan əsas çətinliklərdən biridir.

USİ zamanı hərəkətlərin düzgün olmayan sxemi möhkəmlənsə, bədənin və ətrafların
patoloji pozalarının formalaşmasına gətirib çıxara bilər. Daha çox aşağıda sadalanan düzgün
olmayan pozalar müşahidə edilir :

a) Baş yuxarı qaldırılaraq geri atıb, əl və ayaqlar gərgindir, açılmış vəziyyətdədir, bel
açılmış vəziyyətdədir. Bu poza bel üzərində uzanmış vəziyyətdən oturaq vəziyyətə keçməyi
çətinləşdirir, düz dayanmağın, qamətin, yeriməyin, manipulyativ fəaliyyətin inkişafını
ləngidir ki, bu da özünə xidmət, təhsil və əmək bacarıqlarının mənimsənilməsinə çətinlik
yaradır.

b) Baş sağ tərəfə çevrilmiş, sağ ayaq və əl açılmış, sol isə yığılmış vəziyyətdədir. Yaxud
da əksinə baş sola çevrilmiş, sol əl və ayaq açılmış, sağ isə yığılmış vəziyyətdədir .

Bu cür düzgün olmayan pozalar onunla nəticələnir ki, uşağın üzü çevrilmiş tərəfdən əli
bükülmür, yəni o əlinə aldığı əşyanı görə bilmir. Uşağın psixi inkişafı üçün vacib olan gözün
və əlin birgə fəaliyyəti – görmə motor koordinasiyası formalaşmır. Bu hal həm iradi
hərəkətlərin, həm də özünəxidmət, yazı, eləcə də idrak fəaliyyətinin inkişafına maneçilik
törədir.

v) Baş döş qəfəsinə doğru əyilib, əl və ayaqlar bükülmüş vəziyyətdədir. Bu poza düz
dayanmanı, yeriməyi, manipulyativ fəaliyyəti çətinləşdirir, uşağın iradi hərəkətlərinin
inkişafına mane olur. Məktəbdə uşağın təhsil və əmək fəaliyyətini mənimsəməsi çətinləşir.

Göstərilmiş bütün düzgün olmayan pozalar serebral iflicli uşaqlarda hərəkət və
özünəxidmət vərdişlərinin inkişafına maneçilik yaradır. Onlar həmçinin, uşağa əşyavi-praktik
fəaliyyəti də mənimsəməyə imkan vermir.

Bəzən hərəkətlərin düzgün olmayan poza və sxemləri aydın ifadə olunmur və onların iradi
hərəkətlərə təsiri ancaq daha mürəkkəb hərəki funksiyaların inkişaf prosesində təzahür edir.
Lakin bütün hallarda USİ zamanı hərəki pozulmaların xarakterik xüsusiyyəti hərəkətlərin
pozulmasının uşağın başının vəziyyətindən asılı olmasıdır.

Bəzi uşaqlarda əzələ tonusunun bir qədər yüngül (çox da kəskin olmayan) pozulması
zamanı apraksiya (məqsədyönlü praktik fəaliyyətin olmaması) qeyd olunur. Onlar özünə
xidmət vərdişlərini: geyinmək, soyunmaq, düymələnmək, ayaqqabı bağlarını bağlamaq və s.
fəaliyyət növlərini böyük çətinliklə mənimsəyirlər. Bir çoxları şəkil çəkməkdə, konstruktor
işlərində və başqa fəaliyyət növlərində çətinlik çəkirlər. Qeyd etmək vacibdir ki, məqsədyönlü
praktik fəaliyyət hərəki təcrübə prosesində formalaşır.

USİ-nin əsas təzahürü təhsil və əmək fəaliyyətində hərəki vərdiş və bacarıqların ləngiməsi
və formalaşmamasıdır. Bəzi şagirdlərdə, xüsusilə də təhsilin ilk mərhələlərində müvazinətsiz
yerimə, hərəkətlərin pis koordinasiyası, müvazinət reaksiyalarının formalaşmaması, bədənin,
ətrafların və başın qeyri-adi pozaları qeydə alınır. Ayrı-ayrı uşaqlarda motorikanın pozulması
başın, əllərin, çiyinlərin, üz mimikalarının və digər nahiyələrin məcburi hərəkətləri
(hiperkinezlər) ilə fəsadlanır. Bu cür hərəkətlər həyəcan, qorxu, uşağa qəfil müraciət, eləcə də
bu və ya digər məqsədyönlü hərəkətlər etmək cəhdi olduqda daha da güclənir.

Uşağın yazı, özünəxidmət və əmək vərdişlərinin mənimsənilməsi zamanı qarşılaşdıqları
çətinliklərin üzərində dayanaq. Nümunə kimi serebral iflicli uşaqların yazı vərdişlərini
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mənimsəməsinin xüsusiyyətlərinə nəzər yetirək.
Serebral iflicli uşaqların yazı vərdişlərini mənimsəməsi zamanı yaranan çətinliklər, əsasən

barmaqların tutmaq funksiyasının formalaşmaması və ya pozulması ilə əlaqədardır. Bu zaman
əşyanı götürmək və əldə saxlamaq çətinləşir.

Barmaqların hamar hərəkətini tələb edən yazı aktı əzələ zəifliyi, əl fırçasının əzələ
tonusunun pozulması, məcburi hərəkətlər, əl fırçasının əzələlərinin ardıcıl olaraq yığılması və
açılması imkanının olmaması səbəbindən pozulur. Belə şagirdlər yazı zamanı adətən qələmi
düzgün tutmur, çox zaman ovuclarında saxlayırlar. Yazı yazmaq əl fırçasının gərgin hərəkəti,
bəzən isə əlavə olaraq bütün qolun gərgin hərəkəti ilə baş verir. Bu zaman barmaqlar
gərginləşir, hərəkətsizləşərək qələmi möhkəm sıxır. Bu isə uşaqların ləng, aydın olmayan
xətlə, yazmaqlarına səbəb olur: sətirlərə nəzarət olunmur, hərflər gah iri, gah da xırda yazılır,
digər sətrin üzərinə çıxır. Yazının hamarlığı pozulur, hərflərin ayrı-ayrı elementlərinin
birləşmələri çətinləşir. Düzgün olmayan iki tip yazı ayırd etmək olar. Bir halda, şagird yetərli
güclə və normal ölçüdə hərflərlə yazmağa başlayır, sonra hərflərin ölçüsü dəyişir, sətirlərdən
çıxır, yazının aydınlığı nəzərəçarpacaq dərəcədə pozulur. Digər halda əksinə, şagird qələmi
sıxmadan xırda hərflərlə yazmağa başlayır, sonra hərflərin ölçüsü və qələmi sıxma gücü artır.
Qeyri bərabər yazı əsasən hiperkinezi olan şagirdlərdə xüsusilə ifadə olunur. Belə ki, məcburi
hərəkətlər yazı zamanı barmaqların işinə mane olur. Buna görə də belə uşaqlarda sətrin əvvəli
yaxşı olduqda belə, qəfildən yazı pozulur, dalğavarı, qırıq-qırıq xətt ya yuxarı, ya da aşağı
istiqamətlənir.

Serebral iflicli uşaqlarda yazı aktı son dərəcə ləng formalaşır. Bununla yanaşı artıq
formalaşmış yazı olarkən də, yuxarı siniflərdə yazı həcmi çox olduqda, yazı sürəti iti olduqda
əl motorikasının qüsurları bu və ya digər səviyyədə özünü yenə də büruzə verə bilər.

Əmək və məişət vərdişlərinin formalaşması zamanı da əl motorikasının qüsurları təzahür
edir. Əmək dərslərində belə uşaqlar xüsusi korreksiya olmadıqda plastilinlə işləməyə çətinlik
çəkirlər: plastilini yumrulamağı, hissələrə bölməyi, müxtəlif fiqurlar düzəltməyi bacarmırlar.

Təbii material və kağızlarla işlədikdə də xüsusi çətinliklərlə rastlaşırlar. Götürmə və əldə
saxlama funksiyasının diferensasiyasının formalaşmaması, məcburi hərəkətlər və əzələ
gücünün hərəki məqsədlərlə qeyri mütənasibliyi təbii material və kağızlarla fəaliyyət
növlərini yerinə yetirməyin çətinliyini şərtləndirir.

Serebral iflicli şagirdlərdə hərəki pozulmaların xüsusiyyətləri həmçinin fiziki tərbiyə
dərslərində də çətinliklərlə ifadə olunur. Tapşırıqların yerinə yetirilməsi çətinləşir, çünki
şagird davamlı, statik pozada dayana bilmir, hərəkətləri düzgün amplitudada yerinə yetirə
bilmir, hərəkətləri düzgün tempdə, ahəngdar təkrarlamır, əl, ayaq və gövdə hərəkətlərini bir-
biri ilə uyğunlaşdıra bilmir.

Belə şagirdlərdə müxtəlif əşyalarla tapşırıqlar zamanı müxtəlif formalı və ölçülü əşyaları
götürmək və saxlamaq, atmaq, ötürmək pozulur və digər formalı əməliyyatlarda çətinlikləri
qeydə alınır. Hərəki sferanın pozulması qaçma, tullanma, dırmanma və başqa əməliyyatlar
tələb edən tapşırıqları nəinki çətinləşdirir, həm də bəzən imkansız edir. Bir çox hallarda
serebral flicli uşaqlar tapşırıqları yerinə yetirərkən tənəffüsləri pozulur; tənəffüs səthi, aritmik
olduğundan tapşırıqların yerinə yetirilməsi daha da çətinləşir. Təhsilin ilk mərhələlərində
hərəki pozulmalar səbəbindən idman zalında dəstə ilə eyni tempdə addımlaya bilməyən,
əşyalarla sadə tapşırıqları sürətlə yerinə yetirə bilməyən, hərəkət koordinasiyası pozulan
şagird qrupu ayrılır.

Beləliklə, USİ-li uşaqlarda hərəki pozulmalar onların psixi inkişafına, özünə xidmət
vərdişlərinin, təhsil və əmək fəaliyyətinin formalaşmasına mənfi təsir edir.
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Məqalənin aktuallığı. Məqalə serebral iflicli uşaqların psixoloji xüsusiyyətlərinin
araşdırılması baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi.Məqalədə müxtəlif tədqiqatların nəticələrinə istinad edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. USİ zamanı əşyaların qavranılmasının, vizual-

məkani bələdləşmənin pozulması hərəki çatışmazlıq ilə şərtlənir. Qüsurun ağırlıq dərəcəsi
yüksək olduqca bu pozulmalar daha bariz ifadə olunur. USİ zamanı uşağın psixi inkişafının
xüsusiliyini müəyyən edən aparıcı qüsur hərəkət pozulmaları olduğundan bu patologiyanın
hərəki sferasının formalaşma xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
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С. Абасова

Особенности двигательных расстройств у
детей с церебральным параличом

Резюме

Изучая особенности сенсорных, когнитивных и интеллектуальных процессов при
ДЦП ряд авторов пришли к выводу что нарушение когнитивных процессов
взаимосвязано с расстройствами моторики. Основные особенности двигательных
нарушений при ДЦП заключается в том, что эти расстройства врожденные и тесно
связаны с сенсорными нарушениями, в частности с неспособностью чувствовать
собственные движения. Нарушение двигательной сферы у детей церебральным
параличом проявляется со специфическими расстройствами развития моторики.
Отсутствие правильного направления коррекционного процесса отрицательно
сказывается на формировании общих нервно-психических функций ребенка.

S. Abasova

Features of motor disorders in children with cerebral paralism

Summary

Studying the features of sensory, cognitive and intellectual processes in cerebral palsy, a
number of authors came to the conclusion that the violation of cognitive processes is
interconnected with disorders of motility. The main features of motor disorders in cerebral
palsy is that these disorders are congenital and are closely associated with sensory disorders,
in particular with the inability to feel their own movements. Movement disorders in children
with cerebral palsy are manifested with specific disorders of motor development. The lack of
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the correct direction of the correctional process adversely affects the formation of the general
neuron-psychological functions of the child.

Redaksiyaya daxil olub: 06.02.2019
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Pozulmuş dizartriyanın təsnifatı
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Ключевые слова: стертая дизартрия, классификация, субкортикальный уровен,
кортикальный уровень, нарушение координация движений, сенсомоторика, нарушение
просодики

Key words: wiped dysarthria, classification, subcortical level, cortical level, motor
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P o z u l m u ş d i z a t r i y a-bu funksional nitq sisteminin prosodik və fonetik
komponentlərinin pozulmalarında təzahür edən və baş beyinin təzahür olunmayan mikroüzvi
zədələnməsi nəticəsində əmələ gələn nitq patologiyası hesab olunur (L.V.Lopatina).

Pozulmuş dizartriya formalarının ilk təsnifatlaşdırma cəhdləri E.N.Vinarskaya və
A.M.Plutalova tərəfindən O.A.Tokarevanın təklif etdiyi dizartriya növlərinin
təsnifatlaşdırılmasına əsasən edilmişdir. Müəlliflər tərəfindən yüngül psevdobul dizartriya
müəyyən edildi və qeyd olundu ki, uşaqların əksəriyyətində piramid spastik ifliclər nitq
prosesi məqamında daha da kəskinləşən müxtəlif hiperkinezlərlə birgə müşayiət olunur.

Pozulmuş dizartriyanın və korreksiyaedici işin metodikası hələ kifayət qədər
işlənməmişdir. Q.Qutsmanın, O.V.Pravdinanın, L.V.Melexovanın, O.A.Tokarevanın,
İ.İ.Paçenkonun, R.İ.Martınovanın işlərində nitqin dizartrik pozulmalarının simptomatika
sualları nəzərdən keçirilir. Bu zaman artikulyasiyanın “silinməsi” “pozulması” müşahidə
olunur. Müəlliflər qeyd edirlər ki, öz təzahür formalarına görə pozulmuş dizartriya mürəkkəb
dislaliyaya çox bənzəyir. L.V.Lopatinanın, N.V.Serebryakovskayanın, E.Y.Çijovanın,
E.K.Makarovanın və E.F.Sobotoviçin işlərində pozulmuş dizartriyalı məktəbəqədər qruplarda
loqopedik işlər, təlimin diferensasiyası və diaqnostika sualları müzakirəyə qoyulur. Pozulmuş
dizartriyanın diferensial diaqnostika problemləri, bu uşaqlara loqopedik yardımın təşkili bu
qüsurun geniş yayılmasını nəzərə alaraq aktual olaraq qalmaqda davam edir.

Dizartiyanın pozulmuş forması daha çox 5 yaşdan sonra diaqnozlaşdırılır. Simptomatikası
pozulmuş dizartriyaya müvafiq gələn bütün uşaqlar diaqnozun təstiqlənməsi və ya
dəqiqləşdirilməsi, adekvat müalicənin təyin olunması üçün nevropotoloqun yanına müayinəyə
göndərilirlər, pozulmuş dizartriya zamanı korreksiyaedici işin metodikası kompleks olmalı və
tərkibinə aşağıdakıları daxil etməlidir:

— Tibbi təsir;
— Psixoloji-pedaqoji yardım;
— Loqopedik iş.
Bu qrup uşaqların müalicəsinə dair suallar da tibbi ədəbiyyatlarda geniş təsvir edilmişdir.
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Dizartriyanın ən ağır formaları Serebral iflicli uşaqlarda (USİ) rast gəlinir. Dizartriyanın
nisbətən az təzahür edən formaları isə, Psixi inkişaf ləngiməsi olan uşaqlarda (PİL), əqli
cəhətdən geri qalan uşaqlarda (Ə.C.Q.U) müşahidə olunur. Dizartriyanın yüngül formaları
(MDP-minimal dizartrik pozulmalar) çox zaman nitqin ümumi inkişafsızlığı olan uşaqlarda
(50-80%); fonetik-fonematik inkişafsızlıq olan uşaqlarda (30-40%), rast gəlinir; ilkin
“mürəkkəb dislaliya” diaqnozlu bəzi uşaqlarda dərin müayinənin aparılması zamanı pozulmuş
dizartriyaya rast gəlinir (10%).

Pozulmuş dizartriyanı neyropsixoloji və neyrolinqvistik yanaşma mövqelərindən
təsnifatlaşdırmanı ilk dəfə Kornev tərəfindən yerinə yetirilib. Bu təsnifatlaşdırmanın nəzəri
əsasına müvafiq olaraq N.A.Bernşteynin nəzəriyyəsi istifadə olunub. Bu nəzəriyyə
hərəkətlərin təşkilinin səviyyəsi və onların ontogenezdə inkişafı haqqındadır.

Bernşteyn subkortikal (qabıqaltı) və kortikal (qabıq) səviyyələri tərkibinə daxil edən
hərəkətlərin təşkili nəzəriyyəsini hazırlayaraq nitqi hərəkətlərin ali təşkili səviyyəsinə —
kortikal nitq-hərəki səviyyəyə daxil etmişdir. O göstərmişdir ki, nəzərə alsaq ki, insan
ixtiyarilik baxımından və nitqin hərəki aktlarında iştirakı baxımından hərəkətləri yerinə yetirir,
buna müvafiq olaraq da bu hərəkətləri idarə etmə dərəcəsi fərqli olur. Bernşteyn ixtiyarı
hərəkətləri icra etmənin aşağıdakı mərhələlərini müəyyən etdi.

1. Başlanğıc mərhələdə, bu mərhələyə daxil edilmiş fərdin özü tərəfindən vəziyyətin
qavranılması və qiymətləndirilməsi həyata keçirilir.

2. İkinci mərhələdə hərəki tapşırıq və ya baş verəcək hadisənin obrazı planlaşdırılır.
Gələcək hərəkətin aydınlaşdırılması vəzifənin formalaşdırılması və onun həllinin
proqramlaşdırılması üçün əsas rolunu oynayır.

3. Üçüncü mərhələdə müəyyənləşdirilmiş tapşırığın həllinin proqramlaşdırılması baş
verir.

4. Dördüncü mərhələdə hərəkətlərin faktiki olaraq icrası həyata keçirilir: insan bütün
artıq hərəkət dərəcələrini dəf edir, onu idarə olunan sistemə çevirir və məqsədyönlü lazımı
hərəkəti yerinə yetirir. Bu yalnız fərdin bütün koordinasiya hərəkətlərinə yiyələnməsi zamanı
mümkün ola bilir. Belə ki, o hərəkətin mərkəzi özəyini təşkil edir. Koordinasiyanın
komponentlərindən hər hansı birinin pozulması hərəkətlərin pozulması ilə nəticələnir.
Məsələn, hərəkətlərin qeyri-bərabərliyi dizmetriyanın yaranmasına səbəb olur, hərəkətlərin
rəvanlığının pozulması ataksiyaya səbəb olur.

Hərəkətlərin koordinasiyası təcrübə və məşğələlər əsasında tədricən inkişaf edir çünki bu
mürəkkəb sensomotor aktdır və o afferent axından başlayaraq adekvat mərkəzi cavabla sona
çatır.

Buna əsasən Kornev aşağıdakıları ayırd edir:
— Praksis təşkilinin I mərhələsi ilə şərtlənmiş olan disfonetik dispraksiya;
— II mərhələnin qeyri-tamlığı ilə şərtlənmiş olan disfonoloji dispraksiya;
— Praksis təşkilinin ali III mərhələsinin qeyri-tamlığı ilə şərtlənmiş olan verbal

dispraksiya.
P.E.Levina da pozulmuş dizartriyalı uşaqların psixoloji-pedaqoji təsnifatını aparmışdır.

Pedaqoji dərslikdə müasir təsəvvürlər və loqopediyanın bu sahə üzrə elmi nailiyyətləri
mövqeyinə əsasən bu məsələlər daha dərin şəkildə nəzərdən keçirilir.

Məqalənin aktuallığı. Pozulmuş dizartriyaya çox zaman loqopedik praktikada rast gəlinir.
Pozulmuş dizartriya zamanı aşağıdakı şikayətlər qeyd olunur: aydın və ifadəli olmayan nitq,
nitqin prosodik hissəsinin inkişafsızlığı, heca tərkibinə əsasən mürəkkəb səslərin əvəzlənməsi,
təhrif olunması və s.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Pozulmuş dizartriyanın formaları Vinarskayanın, Kornevin,
Bernşteynin, Levinanın nəzəriyyələri və təsnifatları məqalədə təhlil edilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Pozulmuş dizartriyanın müəyyən edilməsi və
korreksiyası problemi indiki günə kimi aktual qalmaqda davam edir. Uşaqların loqopedik
praktikasında simptomatikaya əsasən dislaliyanı xatırladan lakin daha mürəkkəb dinamik
quruluşa malik olan tələffüz çatışmazlığının müşahidəsinə dair ədəbiyyatlarda çoxsaylı
istiqamətlər, məlumatlar mövcuddur. Pozulmuş dizartriyanın öyrənilməsi tibbi, pedaqoji, və
linqvistik dislaliyanın tədqiqat obyekti hesab olunur.
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С. Асланова

Классификация стертой дизартрии

Резюме

Расстройство стертая дизартрия диагностируется после 5 лет. Все дети с
симптоматикой стертой дизартрии должны быть диагностированы и отправлены
невропатологу для адекватного лечения. Коррекция при стертой дизартрии должна
быть комплексной. Наиболее тяжелые формы дизартрии обнаружены у детей с
церебральным параличом (USI). Относительно легкие формы дизартрии наблюдаются у
детей с запаздалом психическим расстройством (ЗПР) и у умственно отсталых детей
(олигофрены).

S. Aslanova
Classification of an erased dysarthria

Summary

The disorder of an erased dysarthria is diagnosed after 5 years. All children with
symptoms of an erased dysarthria should be diagnosed and sent to a neurologist for adequate
treatment. Correction with an erased dysarthria should be complex. The most severe forms of
dysarthria are found in children with cerebral palsy (USI). Relatively light forms of dysarthria
are observed in children with a delayed mental disorder (CPD) and in mentally retarded
children (oligophrenia).
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“Reabilitasiya” anlayışından həm tibbi-sosial, həm də, psixoloji-pedaqoji və sosial-
pedaqoji aspektdə istifadə olunur. Tibbi-sosial reabilitasiya – keçirdikləri xəstəliklər və
travmaların nəticəsində inkişafdan qalmış, həmçinin, digər səbəblərdən fiziki və psixi
inkişafca məhdud şəxslərin sağlamlıq və iş qabiliyyətlərinin bərpasına istiqamətlənmiş tibbi,
pedaqoji, peşəkar psixoloji tədbirlərin kompleksidir.

Psixoloji-pedaqoji və sosial-pedaqoji reabilitasiya – uşağın, sosiallaşma institutlarının (ailə,
məktəb, yaşıdları ilə ünsiyyət və s.) funksiyalarını yerinə yetirən sosial mühitə daxil edilməsi,
inteqrasiyasiyası, uşaqlıq-yeniyetməlik dezadaptasiyasının müxtəlif formalarının aradan
qaldırılması üzrə sosial dayaq və diaqnostik-korreksiyaedici proqramların kompleks tədbiridir.

Hazırda, psixoloji-pedaqoji və sosial-pedaqoji reabilitasiyanın forma və metodları kifayət
qədər müxtəlifdir və hər şeydən öncə, yeniyetmələrin dezadaptasiyasının xarakterindən
asılıdır. Xarakterindən və təbiətindən asılı olaraq uşaqlıq-yeniyetməlik dezadaptasiyasının üç
əsas tipi seçilir: patogen, psixososial və sosial. Onlar da öz növbəsində, müxtəlif dərəcədə
ifadə olunurlar [5].

Patogen dezadaptasiya, əsasında sinir sisteminin funksional-təbii pozulmaları duran əsəb-
psixi xəstəliklərinin və psixi inkişafın patologiyalarından (anor-mallıqlarından), kənara
çıxmalarından irəli gəlir. Bu, patogen dezadaptasiyanın bir tərəfdən – dərəcəsinə və
dərinliyinə görə müxtəlif olan əsəb-psixi xəstəliklərində, digər tərəfdən – müxtəlif dərəcədə
özünü göstərən oliqofreniyada, əqli inkişafdan geri qalmış uşaqların nümunəsində əks
olunmasıdır.

Əsəb-psixi xəstəliklərinin ağır formalarından əziyyət çəkən uşaqlar, əlavə psixoloji-
pedaqoji reabilitasion proqramlarla birlikdə stasionar müalicə almalıdırlar. Xəstəlikləri daha
zəif şəkildə təzahür olunan uşaqlara, təlim-tərbiyə müəssisələri (uşaq bağçaları, məktəblər,
uşaq evləri və s.) şəraitində tibbi-pedaqoji sağlamlaşdırıcı xarakterli tədbirlər tətbiq edilir.

Müalicəvi pedaqogika adlandırılan pedaqogikanın inkişaf etdirilməsi haqqında sual
getdikcə daha tez-tez gündəmə gəlir. Burada, korreksiya-inkişafetdirici didaktik proqramlarla
yanaşı, müalicəvi pedaqogikanın və psixoloji korreksiyanın, oyunla terapiya, nağılla terapiya,
korreksiya-inkişafetdirici bədən tərbiyəsi, barmaqlarla terapiya və s. kimi effektiv formaları
çıxış edir.

Patogen dezadaptasiyanın formaları arasında oliqofreniya problemləri, yəni, əqli cəhətdən
geri qalan uşaqların sosial uyğunlaşması və reabilitasiyası problemləri ayrıca seçilir. Xüsusi
tədqiqatlar göstərir ki, oliqofrenik uşaqlarda cinayətlərə qarşı labüd meyllik yoxdur. Onların
psixi inkişafına tam uyğun olan təlim və tərbiyə metodları seçildikdə, onlar müəyyən sosial
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proqramları mənimsəməyə, sadə peşələri əldə etməyə, cəmiyyətin faydalı üzvü olmağa
qadirdirlər. Lakin, bu uşaqların əqli natamamlığı, şübhəsiz ki, onların sosial uyğunlaşmasını
çətinləşdirir və xüsusi reabilitasion-korreksiya edici proqramlar və sosial-pedaqoji şəraitlər
tələb edir.

Bundan başqa, yardımçı məktəblərin məzunlarının sosial uyğunlaşması problemi
gündəmdə qalmaqdadır. Yardımçı məktəblərin işçi heyətinə, məzunlara sosial kömək etməklə
məşğul olan sosial pedaqoqları və sosial işçiləri daxil etmək zəruridir. Həmçinin, bu məzunlar
üçün işçi yerlərinin ayrılması və müəssisələrin müdiriyyəti tərəfindən müvafiq güzəştlər
edilməsi vacibdir.

Psixososial dezadaptasiya uşaqların, müəyyən qeyri-standartlığına, fərdi yanaşma və ayrı-
ayrı hallarda psixososial və psixoloji-pedaqoji korreksiyaedici proqramların tətbiqini tələb
edən çətinliklə tərbiyə olunmağına səbəb olan cinsi-yaş və fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərindən
irəli gəlir. Mahiyyətinə görə söhbət, uşaqların və yeniyetmələrin sosial uyğunlaşmasını
çətinləşdirən bəzi şəxsi psixoloji xüsusiyyətlərdən gedir. Onlara xarakterin müxtəlif cəhətləri,
özünü qiymətləndirmənin qeyri-adekvat təzahürü, emosional-iradi və kommunikativ sahənin
pozulmaları, davranışın qeyri-iradi tənzimləyiciləri, şüuraltına keçən komplekslər, təsbit
edilmiş məqsədlər, fobiyalar, təlaşlılıq, aqressivlik aid ola bilər. Bir qayda olaraq, belə
yeniyetmələrin dəyər-normativ sahələrində gözə çarpacaq dəyişikliklər olmur, onların
davranış problemləri psixoloji xarakter daşıyır. Belə hallarda, fərdi-pedaqoji yanaşma ilə
yanaşı ailə və məktəbdə effektiv psixi-korreksiya edici texnikaları və psixososial
texnologiyaları tətbiq edirlər.

Sosial dezadaptasiya, əxlaq və hüquq normalarının pozulmalarında, sosial davranışda və
daxili tənzimləmə sistemlərinin dəyər və referent istiqamətlərinin, sosial məqsədlərin
deformasiyasında təzahür olunur. Sosiallaşma prosesinin deformasiya dərəcəsindən və
dərinliyindən asılı olaraq sosial dezadaptasiyanın iki mərhələsini ayırmaq olar.

Sosial dezadaptasiyanın məktəb mərhələsi, məktəb proqramının bir sıra fənnlərindən
xroniki geriləmələrin, pedaqoji təsirlərə müqavimət göstərməyin, müəllimlərə qarşı
hörmətsizliyin, müxtəlif asosial təzahürlərin (söyüşkənlik, siqaret çəkmək, ədəbsiz hərəkətlər,
dərslərdə qeyri-mütəmadi iştirak və s.) xarakterik olduğu pedaqoji cəhətdən nəzarətsiz
uşaqlarla ifadə olunur.

Bununla belə, təhsildə geriləmələrinə baxmayaraq, pedaqoji cəhətdən nəzarətsiz qalmış
uşaqların əksəriyyəti peşə əldə etməyə, iqtisadi cəhətdən müstəqilliyə can atır, işləməyə
hazırdırlar. Onların dəyər-normativ sahələrindəki deformasiya hələ nəzərə çarpmır. Onların
reabilitasiya olunması üzrə işlər, təlim-tərbiyə müəssisələri, ümumtəhsil məktəbləri, texniki-
peşə məktəbləri çərçivəsində aparıla bilər.

Onlara qarşı münasibətdə psixoloji və pedaqoji yardım daha ünvanlı olmalı,
məktəbdənkənar və sinifdənxaric fəaliyyətləri zamanı onların maraq dairəsi genişləndirilməli,
həyati məqsədləri və peşə planları formalaşdırılmalıdır. Bu yerdə gənclər və yeniyetmələr
üçün müəssisələr, gənclər üçün əmək birjaları, maraq klubları, həmçinin, ekstremal sosial-
psixoloji kömək mərkəzləri son dərəcə qiymətli yardım edə bilər.

Beynəlxalq təhsil sistemində çətin tərbiyə olunan yeniyetmələr üçün axşam növbəsi
məktəblərinin və təhsil-istehsalat komplekslərinin əsasında yaradılan sosial-pedaqoji
reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılması təcrübəsi vardır.

Sosial dezadaptasiyanın daha geniş mərhələsini sosial baxımsız yeniyetmələr təşkil edir.
Sosial baxımsız yeniyetmələr sosiallaşmanın əsas sistemləri olan ailə və məktəbdən tamamilə
uzaqlaşdırılması ilə xarakterizə olunur. Onların formalaşması əsasən, asosial və kriminogen
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qrupların təsiri altında baş verir, normativ sahənin dərin deformasiyası və dəyərlərinin təhrif
olunması, asosial davranış və hüquqa zidd hərəkətlər (avaraçılıq, narkomaniya, əyyaşlıq,
oğurluq) xarakterikdir. Onlar, bir qayda olaraq peşə seçiminə istiqamətlənmir, əməyə neqativ
münasibət bəsləyir və məqsədləri parazitcəsinə həyat tərzi sürməkdir.

Təlim-tərbiyə müəssisələri şəraitlərində sosial baxımsız olan yeniyetmələrlə iş zamanı
uğur əldə etmək çətindir. Belə hallarda, onların, həddi-buluğa çatmış uşaqlarla iş üzrə
müfəttişlikdə qeydə alınması və xüsusi təlim-tərbiyə müəssisələrinə yerləşdirilməsi
məqsədəuyğundur.

Görünür ki, dezadaptasiyanın xarakterindən asılı olaraq, reabilitasiyada ya həm idraki sahə,
həm də şəxsi xüsusiyyətlər daxil olmaqla psixikanın qüsurlarını üzə çıxaran və düzəldən
psixoloji-pedaqoji diaqnostik-korreksiyaedici proqramlar, ya da sosial-pedaqoji
resosiallaşdırma proqramları, yeniyetmənin şəxsiyyətlərarası münasibətlər sistemindəki sosial
yerinin bərpa olunması, sosial məqsədlərin referent istiqamətlərinin dəyişdirilməsi üstünlük
təşkil edəcək.

Belə ki, psixi və əqli inkişafı dərin olmayan uşaqlarla münasibətdə birinci yerə, onların
idraki sahələrinin qüsurlarını bərpa etməyə imkan yaradan korreksiya-inkişafetdirici tədris
metodları çıxır. Psixi-sosial dezadaptasiya zamanı əsas yer bu hala uyğun seçilmiş psixi-sosial
texnologiyalara, şəxsi fərdi-psixoloji problemlərin həllinə kömək edən psixoterapevtik
texnikalara verilir. Sosial dezadaptasiya zamanı bu yer, resosiallaşdırma sistemlərinin
funksiyalarını yerinə yetirən yeni sosial münasibətlərin sistemə daxil edilməsi, pozitiv həyat
planlarının və məqsədlərinin formalaşdırılması üzrə proqramlara verilir.

Təbii ki, müxtəlif reabilitasion forma və metodlar bu və ya digər dərəcədə,
dezadaptasiyanın müxtəlif növlərinə tətbiq olunan hər bir reabilitasion proqramda təqdim
olunacaq, lakin bu zaman effektiv reablitasiya üçün tam uyğun olan əsas forma və metodlar
seçilməlidir.

Reabilitasiya prosesinin həyata keçirilməsi, həmçinin, çox vaxt bir yeniyetmə uşaqda
dezadaptasiyanın patogen, psixi-sosial və sosial formalar daxil olmaqla müxtəlif formalarının
ifadə olunması ilə çətinləşə bilər. Belə olan halda diaqnostik-korreksiyaedici proqramlar
dezadaptasiyanın yuxarıda adları çəkilən bütün formalarına ardıcıl olaraq istiqamətlənməlidir.

Hazırda, dezadaptasiya olmuş uşaq və yeniyetmələrin psixoloji-pedaqoji və sosial-
pedaqoji reabilitasiyası ilə məşğul olan sosial müəssisələrin kifayət qədər geniş müxtəlif
təsisatlı şəbəkəsi qurulmuşdur.

Hazırda, sosial-reabilitasiya müəssisələri, Təhsil Nazirliyi, Əmək və sosial inkişaf
Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, gənclərlə iş üzrə komitələr sistemində yaradılır. Bu zaman,
müxtəlif təsisatlı müəssisələr, bir qayda olaraq dezadap-tasiyanın müxtəlif növlərinə
istiqamətlənir, bu da öz növbəsində onların özünə məxsusluğunu müəyyənləşdirir.

Uşaqlarla olan sosial-reabilitasiya işi bir qayda olaraq uşaqların müalicə olunduğu yerdə
vanna otağından istifadə etməyin, isti xörək yeməyin, təmiz yataqda yatmağın öyrədildiyi
sosial-məişət və tibbi-sosial reabilitasiyadan başlayır. Həmçinin, psixi-emosional
reabilitasiyaya da geniş diqqət ayrılır. Burada birinci yerdə, yaşayış şəraitlərinin rahatlığı,
heyətin və tərbiyəçilərin xeyirxahlığı, həmçinin, xüsusi psixoterapevtik metodlar – nağılla
terapiya, oyunla terapiya, psixoterapevtik teatr durur. Yaşı nisbətən böyük olan uşaqlar,
yeniyetmələr müxtəlif formalı xidmətçi işlərinə qoşulur, oyuncaq, suvenir və s. düzəldilən
tikiş, xarrat emalatxanalarında işləyirlər.

Sosial uşaq evlərinə daxil olan uşaqların təhsillə bağlı çox böyük problemləri olur. Onlar
bir qayda olaraq yaşıdlarından geri qalır, bəzi yeniyetmə yaşında olanlar isə nə oxumağı, nə
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də yazmağı bacarmırlar. Əvvəlcə belə uşaqlar üçün evdə fərdi məktəb təşkil olunur, müəyyən
nəticələr əldə edildikdən sonra isə bu şagirdləri sosial-reabilitasiya müəssisələrinin yaxınlıqda
yerləşən məktəblərinə yerləşdirilirlər.

Uşaq və yeniyetmələrin sosial-reabilitasiya müəssisəsində qalma müddəti onların
gələcəkdə daimi yaşayış yeri ilə tam təmin olunan vaxta qədər məhdudlaşdırılır. Belə daimi
yaşayış yeri ailədə vəziyyəti stabilləşdirmək mümkün olubsa və valideynlər uşaqların tərbiyə
olunması və qorunması üzrə funksiyalarını yerinə yetirməyə hazırdırlarsa, doğma ailə və ya
övladlığa götürən ailə, ya da uşaq evləri və internat-məktəblər olur.

İbtidai məktəb şagirdləri üçün olan reabilitasiya tədbirləri sırasında ön planda, idraki
sahənin qüsurlarını üzə çıxaran psixoloji-pedaqoji diaqnostika və korreksiya proqramları
durur. Bu qüsurların öhdəsindən tibbi-sosial reabilitasiya və hərəkət korreksiyası ilə müşayiət
olunan korreksiya-inkişafetdirici tədris prosesində gəlinir.

Dezadaptasiya olmuş uşaq və yeniyetmələrin reabilitasiyasında ailəyə sosial-psixoloji
dayaq və psixoloji yardım böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çoxuşaqlı ailələrdə aparılan müasir
tədqiqatlar göstərir ki, bu ailələrdə maddi yardıma olan tələbatla müqayisədə psixoloji-
pedaqoji yardıma olan tələbat çox böyük fərqlə ön plana çıxır.

Bərpa mərkəzləri öz fəaliyyətində aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır [1]:
1. Diaqnostikaya kompleks yanaşma, təlim və tərbiyə zamanı uşaqların potensial

imkanlarının həyata keçirilməsi.
2. Fərdiləşdirilmə və eyni zamanda, təhsildə problemləri olan uşaqların təlim və

tərbiyəsinə olan yanaşmaların fərqləndirilməsi.
3. Bu kateqoriyaya aid uşaqların təlim və tərbiyəsinin təşkili formalarının seçimində olan

dəyişkənlik.
4. Uşaqların təhsildəki çətinliklərin əsas səbəbləri olan pozulmuş psixi-fizioloji

funksiyalarının, həmçinin, sosial dezadaptasiyasının təzahürünün erkən tibbi-psixoloji-
pedaqoji diaqnostikası və korreksiyası.

5. Təlim və tərbiyənin korreksiyaedici istiqaməti.
6. Təlim və tərbiyə sisteminin, uşaqların sağlamlığının qorunması və inkişaf etdirilməsinə

istiqamətlənməsi.
7. Uşaqların və yeniyetmələrin hüquqlarına, xüsusi diqqətə ehtiyacı olanların sosial

himayəyə götürülməsinə riayət olunma.
Mərkəzin fəaliyyətinin məqsədləri aşağıdakılardır:
• “çətin” uşaqların psixoloji-pedaqoji reabilitasiyasının təcrübədə həyata keçiril-məsi;
• məktəbdə sosial dezadaptasiya hallarının aradan qaldırılması; idraki marağın inkişaf

etdirilməsi;
• təlim-tərbiyə prosesində yeni yanaşmaların işlənilməsi, təsdiq edilməsi və tətbiq edilməsi;
• məktəbəqədər və məktəb uşaqlığı dövrlərinin bütün mərhələlərində fərdiliyin və həyata

qarşı yaradıcı münasibətin təşəkkülünə kömək, uşaqların bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi,
psixi inkişafın xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, şəxsi pozulmaların psixi-sosial səbəblərinin
müəyyənləşdirilməsi və qarşısının alınması.

Mərkəzin psixoloji-pedaqoji reabilitasiya prosesində həyata keçirilən vəzifələri bunlardır:
• təhsil, ünsiyyət və s. zamanı problemlərin yaranma səbəblərini müəyyənləşdirmək

məqsədi ilə kompleks tibbi-psixoloji-pedaqoji diaqnostikanın həyata keçirilməsi;
• hər bir uşaq üçün optimal tədris üsulunun və onun şəxsiyyətinə psixi-korreksiyaedici

təsir tədbirlərinin seçilməsi;
• “çətin” uşaqlara və yeniyetmələrə fərdi-istiqamətləndirilmiş pedaqoji, psixoloji, sosial,
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hüquqi və tibbi yardımın göstərilməsi;
• valideynlərə və ya onları əvəz edən insanlara məsləhətlə yardım;
• reabilitasion-korreksiyaedici suallarla məşğul olan mütəxəssislərə metodiki və təcrübi

yardım.
Mərkəzin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Diaqnostik.
2. Psixi-korreksiyaedici.
3. Sağlamlaşdırıcı.
4. Təlim-tərbiyə.
5. Sosial-hüquqi.
6. Məsləhət.
7. Elmi-metodiki.
8. Sosial-analitik.
9. Sosial-analitik və maarifləndirici.
Diaqnostik istiqamətə, uşaqların və yeniyetmələrin psixi, fiziki inkişaf səviyyəsinin;

onların hər birinin şəxsiyyətinin inkişafında və davranışında olan kənara çıxmaların; ayrı-ayrı
psixi proseslərin; təhsil müəssisəsində şagirdlərin uyğunlaşma çətinliklərinin kompleks
psixoloji-tibbi-pedaqoji diaqnostikası daxildir. Diaqnostika aşağıdakı şəkildə keçirilir:

• fərdi diaqnostika – psixi-korresiya edici işin gedişatında və psixi-korreksiya edici təsirin
nəticələrinə nəzarət etmək üçün psixoloqa ilkin müraciət zamanı aparılır;

• qrupla diaqnostika – sosial-psixoloji sorğular zamanı aparılır.
Psixoloq-diaqnostlar, müxtəlif xarakterli problemləri olan uşaqlarla, uşaqlarının psixi-

fizioloji inkişaf xüsusiyyətlərinin neqativ təzahürlərinə görə narahat olan valideynlərlə
işləyirlər.

Psixi-korreksiyaedici istiqamət aşağıda göstərilən hallarda psixi-profilaktik və
korreksiyaedici işi nəzərdə tutur:

• uşaqların və yeniyetmələrin zəif psixi vəziyyətlərinin ilkin mərhələləri zamanı;
• cinayətlərin, hüquq pozulmalarının, sosial, texnoloji və təbii fəlakətlərin və digər əsəb

sarsıdıcı hadisələrin qurbanı olmuş həddi buluğa çatmayan uşaqların psixikasının sarsılması
zamanı;

• şəxsiyyətin inkişaf deviasiyasının və qeyri-adekvat davranış formalarının kompensasiya
olunması məqsədi ilə;

• şəxsiyyətlərarası münasibətlərin korreksiyası üçün;
• şəxsiyyətin xarakterində olan müxtəlif komplekslərin aradan qaldırılması məqsədi ilə;
• uşağın cəmiyyətdə uyğunlaşması üçün.
Sağlamlaşdırıcı istiqaməti işin aşağıdakı bölmələri təqdim edir:
• uşağın inkişafında olan kənara çıxmaların səbəb və xarakterinin dərindən diaqnostikası;
• əsəb-psixi və somatik xəstəliklərin qarşısının alınmasına istiqamətlənmiş kompleks

müalicəvi-sağlamlaşdırıcı tədbirlərin işlənib hazırlanması və keçirilməsi;
• uşaqların sağlamlığının bərpa olunması üzrə fərdi proqramların işlənib hazırlanması;
• “çətin” uşaqların və yeniyetmələrin təhsil fəaliyyətində müvafiq rejimin təmin edilməsi.
Mərkəzin fəaliyyətinin təlim-tərbiyə istiqaməti – psixi-fiziki inkişafının xüsusiyyətləri və

ağır sosial həyat şəraiti ilə əlaqədar olaraq, təhsil proqramlarının mənimsənilməsində çətinlik
çəkən uşaqların təhsilinin, dövlət ümumtəhsil standartı hüdudlarında həyata keçirilməsi;
korreksiya-inkişafetdirici məsələləri təşkil etməklə təhsilin dəyişkən xarakterini təmin edən
şəxsi-istiqamətləndirilmiş tədris üçün şəraitin yaradılması; təhsil almanın bərpası və
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tərbiyəlilik səviyyəsinin artmasıdır.
Sosial-hüquqi istiqamət, həddi-buluğa çatmayan uşaqlara sosial və əmək uyğunlaşmasında,

peşə istiqamətində, peşə əldə etmək və işlə təmin olmaqda, onların hüquqlarının və qanunla
qorunan maraqlarının müdafiəsində; həddi buluğa çatmayan uşaqlara və onların
valideynlərinə hüquq məsələləri üzrə məsləhət verilməsində; həddi buluğa çatmayan uşaqların
asosial davranışının, avaraçılığının, sahibsizliyinin qarşısının alınmasında yardım etməyi
nəzərdə tutur.

Məsləhət istiqamətinə, uşağın şəxsiyyətinə olan psixoloji-pedaqoji təsir metodlarının,
təhsil müəssisələri tipinin və növünün, fərdi təlim və tərbiyə proqramlarının və formalarının
seçilməsi məsələləri üzrə, həddi buluğa çatmayan uşaqların şəxsi həyatlarındakı problemlər
üzrə; pedaqoji və ailə mühitlərində münaqişəli vəziyyətlərin həll olunması üzrə valideynlərə
və onları əvəz edən insanlara, həmçinin, “çətin” uşaqlarla işləyən pedaqoq və psixoloqlara
məsləhət verilməsi daxildir. Məsləhətləri yaranan problemlərin xüsusiyyətindən asılı olaraq
mərkəzin bütün mütəxəssisləri – müdiriyyət, psixoloqlar, fənn müəllimləri, hüquqşünaslar və
b. verir.

Sosial pedaqoqlar və sosial xidmət işçiləri yeniyetmənin ailədə, məktəbdə, küçədə
yaşıdlarının əhatəsindəki həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələri ilə bağlı olan sosial dayaq və
müdafiəsi üzrə müxtəlif məsələləri həll edirlər. Bir çox hallarda aqressiya, qəddarlıq və
ailədəki sosial qeyri-rahatlığın digər təzahürləri elə ölçülərə çatır ki, müvəqqəti də olsa sosial
uşaq evinə yerləşdirmə zərurəti yaranır. Belə uşaq evlərini, sosial-pedaqoji reabilitasiya
mərkəzi kimi yaratmaq daha məqsədə uyğun olar.

Məqalənin aktuallığı. “Reabilitasiya” anlayışından həm tibbi-sosial, həm də, psixoloji-
pedaqoji və sosial-pedaqoji aspektdə istifadə olunur. Tibbi-sosial reabilitasiya – keçirdikləri
xəstəliklər və travmaların nəticəsində inkişafdan qalmış, həmçinin, digər səbəblərdən fiziki və
psixi inkişafca məhdud şəxslərin sağlamlıq və iş qabiliyyətlərinin bərpasına istiqamətlənmiş
tibbi, pedaqoji, peşəkar, psixoloji tədbirlərin kompleksidir. Bu problemin mütəxəssis və
pedaqoqlar tərəfindən təhlil edilib mənimsənilməsi korreksiya pedaqogikasında tələb olunan
məsələdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Psixoloji-pedaqoji və sosial-pedaqoji reabilitasiya – uşağın,
sosiallaşma institutlarının funksiyalarını yerinə yetirən sosial mühitə daxil edilməsi,
inteqrasiyasiyası, uşaqlıq-yeniyetməlik dezadaptasiyasının müxtəlif formalarının aradan
qaldırılması üzrə sosial dayaq və diaqnostik-korreksiyaedici proqramların kompleks tədbiqini
təhlil edib müvafiq ünvanlara təqdim etmək

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Hazırda, psixoloji-pedaqoji və sosial-pedaqoji
reabilitasiyanın forma və metodları kifayət qədər müxtəlifdir və hər şeydən öncə,
yeniyetmələrin dezadaptasiyasının xarakterindən asılıdır. Bunları tətbiq etmək zəruridir. Eyni
zamanda xüsusi təhsil üzrə öyrənənləri bu sahədə məlumatlandırmaq üçün tələb olunan
məlumat mənbəyidir.
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Ш. Алиева

Социально-педагогическая реабилитация
неблагополучных детей

Резюме

Концепция «реабилитация» используется как в медико-социальном, так и в
психолого-педагогическом и социально-педагогическом аспектах. Медико-социальная
реабилитация — это комплекс медико-педагогических, профессиональных,
психологических мероприятий, направленных на восстановление здоровья и трудовых
навыков лиц с нарушениями развития и травмами, а также нарушений по другим
причинам физического и психического развития. Анализ этой проблемы
специалистами и педагогами является основным вопросом коррекционной педагогики.

Психолого-педагогическая и социально-педагогическая реабилитация – это анализ
комплексного применения программ социальной поддержки и диагностической
коррекции для интеграции в социальную среду, устранения различных форм детской и
подростковой дезадаптации.

В настоящее время формы и методы психолого-педагогической и социально-
педагогической реабилитации весьма разнообразны и, прежде всего, зависят от
характера неблагополучных подростков. Применение этих методов очень важно.
Данные методы также являются источниками информации для учащихся в данной
сфере.

Sh. Alıyeva

Social-pedagogical rehabilitation of disadvantaged children
Summary

Тhe concept of “rehabilitation” is used both in medical and social, and in psychological,
pedagogical, social and pedagogical aspects.

Medical-social rehabilitation is a complex of medical-pedagogical, professional, and
psychological measures aimed at restoring the health and labor skills of people with
developmental and injuries, as well as disorders due to other causes of physical and mental
development. Analysis of this problem by specialists and teachers is the main issue of
correctional pedagogy.

Psycho-pedagogical and socio-pedagogical rehabilitation is an analysis of the integrated
use of social support programs and diagnostic correction for integration into the social
environment, elimination of various forms of child and adolescent disadaptation.

Currently, the forms and methods of psychological, educational, social and educational
rehabilitation are very diverse and, above all, depend on the nature of disadvantaged
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adolescents. The application of these methods is very important. These methods are also
sources of information for students in this field.

Redaksiyaya daxil olub: 20.02.2019
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Rinolaliyanın öyrənilmə tarixinə
tibbi və pedaqoji yanaşmalar

Nailə Hüseynova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti,

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: nailyahuseyn72@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.f.d M.Ş. Məlikov,
ped.ü.e.d. Ş.Q. Əliyeva

Açar sözlər: rinolaliya, periostal uranoplastika, düzgün tənəffüs, damaq pərdəsinin masajı,
loqoterapiya, yumşaq damaq, burun boşluğu, burun arasındakı keçid

Ключевые слова: ринолалия, периостальная уранопластика, правильное дыхание,
массаж небной занавески, логотерапия, мягкое небо, носовая полость, перегородка носа

Key words: rhinolalia, periostal uronoplasty, correct breathing, massage of palate,
logotherapy, soft palate, nasal cavity, swing between swallow nose and nose

Rinolaliyanın öyrənilmə tarixi bir çox mərhələlərdən keçmişdir və müxtəlif alimlərin
fikirlərinin təhlili əsasında öz strukturunu və məzmununu formalaşdırmışdı.

1870-ci ildə N.V.Voronsovskiy qeyd etmişdir ki, periostal uranoplastika normal nitqin
bərpası istiqamətində uğurlu addım olmuşdur. O, yumşaq damağın ikinci qısaldılması
uronaplastikasından sonra burunda danışıq probleminin qalmasına səbəb olaraq, onun eninə
gərilməsini və hərəkətliliyin yetəri dərəcədə olmamasını qeyd edir.

Cərrahların ağız boşluğunun anatomik qüsurunun korreksiyasında əldə etdikləri uğurlara
baxmayaraq, onlardan heç biri yalnız cərrahi müdaxilə ilə nitqin fonetik quruluşunda müsbət
nəticələrə nail ola bilmədi. Hər kəs tərəfindən qəbul edilmişdir ki, uronaplastika öz özlüyündə
rinolaliyalıların nitqindəki burun səslərini ləğv edə bilmir.

A.A.Limberq qeyd etmişdir ki, cərrah yarıq deformasiyasının müalicəsi və qüsurun aradan
qaldırılması işlərində öz üzərinə düşən vəzifəni real təsəvvür etməlidir. Cərrahi müalicənin
vəzifəsi deformasiyaya uğramış orqanların formasını və böyüklüyünü onların normal inkişaf
imkanlarına zərər yetirmədən tam bərpa etməkdir. Orqanın təhrif olmuş və yetərsiz funksiyası
(nitq funksiyasının xüsusiyyətləri) yalnız nadir və təsadüfi hallarda öz özünə düzəlir.

Belə ki, Lemonye, B.Lanqbek, Makuen, Kez və başqaları (20-ci əsrin əvvəli) damaq
yarığının cərrahi müalicəsini təkmilləşdirmişlər və yeniyetmələrə və böyüklərə daha aydın
nitq üçün təlimin cərrahi müdaxilədən daha böyük fayda verdiyini hər zaman vurğulamışlar.

Qüsurun mövcudluğunun və onun aradan qaldırılmasının tibbi və pedaqoji cəhətdən
tədricən öyrənilməsi gedişatında açıq burunda danışıq zamanı nitq pozuntusunun aradan
qaldırılmasının pedaqoji metodlarında iki yeni istiqamət işlənib hazırlanılmışdır.

Bunlardan biri Almaniyaya aiddir, — Almaniyada və bir sıra başqa ölkələrdə qəbul
olunmuşdur (Q.Qusman 1924; Q.Arnold 1959; M.M.Vankeviç 1926; V.A.Karetnikova 1927;
M.E.Xvatsev 1931,1959).Bu güclü qıcıqlandırıcıların təsiri ilə canlanmanın ilkin irradiasiyası
prinsipinə əsaslanır, hansı ki, bunun sayəsində normal nitq hərəkəti orqanlarının kompleks
fəaliyyətinə qüsurlu orqanlar da cəlb olunur (yumşaq damaq və s.). Tətbiq olunan tapşırıqlar
çox zaman gərgin, güclü xarakter daşıyır.

Alman məktəbində loqoterapiya tədbirlərini elektro və vibromasajların tətbiqi ilə
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birləşdirmək nəzərdə tutulurdu ki, bundan da sonra artikulyasiya və nəfəs məşqləri dərsləri
aparılırdı. İlk 2-3ay xəstələr falset səsdən istifadə etməli idilər, daha sonra sinə səslərinin
öyrənilməsinə keçirdilər.

Şərti olaraq, Fransaya aid edilən ikinci istiqamət düzgün tənəffüs və səs məsələlərinə
əsaslanır (S.Borel-Mezoni, 1929; V.Vedyu, 1929). Bu istiqamət nitq hərəkətlərinin, xüsusən
də tənəffüs hərəkətlərinin fizioloji cəhətdən təbii, gərilməmiş diferensasiyasına əsaslanır.

Hər iki istiqamətin nümayəndələri damaq-udlaq bağının iradi olaraq qapanmasına nail
olmağın vacibliyini nəzərə alırdılar ki, bu da damaq pərdəsinin hərəkətliyinin, Passavant
yastığının damaq pərdəsi ilə (yumşaq damaqla) sıxılmasının təmin edilməsi ilə mümkündür.

Alman istiqamətini daha parlaq ifadə edən Q.Qusman olmuşdu. Onun hazırladığı
metodikada damaq-udlaq cəftəsinin yaxşılaşdırılması üçün konkret tapşırıqlar sistemi təqdim
edilmişdir. O nitq məşqlərini obturator və ya burun sıxılmasının tətbiqi ilə keçirməyi tövsiyə
edir.

Damaq pərdəsinin Passavan yastığı ilə sıxılmasına və bunun nəticəsində damaq-udlaq
cəftəsinin yaxşılaşmasına obturatorun yerləşdirilməsi və ya burun qanadlarının sıxılması ilə
nail olmaq olur, belə ki, bu zaman ağız boşluğunda damaq pərdəsinin yuxarı qalxmasını təmin
edən güclü təzyiq əmələ gəlir. Nitq tapşırıqlarının əsasını yüksək səslərdən istifadə təşkil edir.

Yüksək səslə tələffüzün səmərəliliyi belə şərtlənir ki, yüksək səsli nitq zamanı ağız
boşluğunun bütün daxili hissələrinin güclü innervasiyası yer alır; bu zaman damaq pərdəsinin
aktivliyi artır.

Alman məktəbinin prinsipləri öz şəxsi təcrübəsi əsasında M.E.Xvatsev tərəfindən
modifikasiyalaşdırılmışdır.

Onun bəyan etdiyi, bir çox həm yerli həm də xarici mütəxəssislərin təcrübələrini
ümumiləşdirən metodikası hətta ən çətin vəziyyətdə belə müsbət nəticələr verir, lakin bu
metodika loqopeddən yüksək ustalıq və nitq aparatının anatomiya və fiziologiyası haqqında
dərin biliyə malik olmasını, xəstədən isə gərginlik və çalışqanlıq tələb edir. O, xəstənin nitq
aparatının inkişafı üçün mürəkkəb tapşırıqlar kompleksi, çox sayda mexaniki iş üsulları
tövsiyə edir. Bu metodikanın çətinliyini və effektinin yetərsiz olmasını müəllif özü dəfələrlə
qeyd etmişdir.

Fransız cərəyanı bir neçə modifikasiya ilə sovet müəlliflərinin bir sıra işlərində yer
almışdır (F.A.Rau, Y.F.Rau, Z.Q.Nelyubova, T.N.Voronsova, A.Q.İppolitova).

Bu qeyd olunmuş işlərdə rinolaliya zamanı loqopedik köməyin həm əməliyyata qədər həm
də əməliyyatdan sonra vacib olduğu bildirilir. Lakin əksər hallarda əməliyyatdan sonrakı
zamanda aksent işləri aparılırdı və əməliyyata qədərki dövrdə məşğələlərin mümkünlüyündən
yalnız çox ehtiyatla danışılırdı.

1931-ci ildə F.A.Raunun "Anadangəlmə damaq yarığı zamanı əməliyyata qədərki dövrdə
loqoterapiya tapşırıqları" referatı dərc edildi. Bu işdə əməliyyata qədər müddətdə düzgün
tələffüzün öyrənilməsi üzrə ümumi qəbul olunmuş metodikaya uyğun olaraq səslər öyrənilir.
F.A.Rau belə fikir bildirmişdir ki, əməliyyata qədər düzgün artikulyasiyanın tərbiyəsi daha
çətindir, yanlış öyrənilmiş hərəkət isə əməliyyatdan sonra loqopedik işi mürəkkəbləşdirir.
Bununla əlaqədar olaraq, o, əməliyyata qədərki məşğələlər zamanı tələffüzün formalaşmasına
çox ehtiyatla yanaşmağı tövsiyə edir.

1933-cü ildə F.A.Raunun "Müxtəlif növlü burunda danışıq zamanı nitqin bərpası üzrə
praktiki rəhbər" kitabı işıq üzü gördü ki, burada iş metodu on bir tapşırıqla göstərilmişdir.
Burada burun qanadlarının sıxılması yolu ilə səslərin düzgün tələffüzünün öyrənilməsi
prinsipinin tətbiqi ilə loqopedik tapşırıqların qısa ardıcıl metodikasının verilməsinə ilk dəfə
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cəhd edilmişdir.
1938-ci ildə Z.Q.Nelyubovanın qısa metodik qeydi olan "Tələffüz pozuntularının bərpası

haqqında kitab"ı buraxıldı ki, burada xəstə ilə işin səkkiz bölməsi göstərilmişdir və
anadangəlmə yarıq zamanı nitqin öyrənilməsi üsulları verilmişdir.

Öncəki işiylə müqayisədə Z.Q.Nelyubova buraya bir çox yeni üsullar daxil etmişdir:
damaq pərdəsinin masajı, damaq pərdəsi üçün xüsusi tapşırıqlar (əsnəmə, başı arxaya etməklə
bir neçə damcı su içmək, dili çölə çıxarmaqla öskürmək). O, səs-nəfəs axınının
formalaşmasına və diafraqmal tənəffüsün sazlanmasına böyük diqqət ayırmışdır. Həmçinin
nitq səslərinin tələffüzü zamanı çox yüksək səsdən və sərt həmlədən istifadə də təklif olunur.

Məqalənin aktuallığı. Məqalə rinolaliyalı uşaqların xüsusiyyətlərinin araşdırılması
baxımından aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi.Məqalədə müxtəlif tədqiqatların nəticələrinə istinad edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Burada ilk dəfə olaraq, rinolalikin öz nitqinə

eşitmə diqqətinin inkişafının vacibliyi qeyd olunub və üz əzələlərinin tikşəkilli və xoreik
hərəkətlərinin qarşısının alınmasının mümkünlüyü göstərilib.
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Н. Гусейнова

Медицинские и педагогические подходы
к истории изучения ринолалии

Резюме

История изучения ринолалии прошла много этапов и на основе анализа научных
мыслей различных ученых была сформирована ее структура и содержание.

В 1870 году Н.В.Вороновский, А.А.Лимбергин, в 1933 году Ф.А.Рау, в 1938 году
З.Г.Нелюбова и другие, в результате проведенных анализов и кратких методических
примечаний пришли к единому мнению.

Несмотря на удачи хирургов в области коррекции анатомических дефектов ротовой
полости, было доказано, что развитие речи после операции не принесет результатов
лишь хирургическим вмешательством. Было отмечено, что назализация звуков с
помощью уранопластики не восстанавливается без логопедической помощи.
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N. Huseynova

Medical and pedagogical approaches to the
history of the study of rhinolalia

Summary

The history of the study of rhinololia has gone through many stages and based on the
analysis of different scientists.

The scents had decided the conculison based on Voronovsky, Limbering in 1873, Rau
1933, Nelyubova in 1938 and others.

Although, the success of the surgeon's correction of anatomical defect in the oral cavity,
none of them could achieve phonetic repetition of the speech with only surgical intervention.
It has been accepted by everyone that, uronoplasty in its own right can not eliminate speech
of the people with rhinolalia.

Redaksiyaya daxil olub: 06.02.2019
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Ümumtəhsil məktəblərində fənlərin, o cümlədən biologiyanın tədrisində şagirdlərə
müxtəlif tərbiyə növlərinin: ekoloji, tibbi-gigiyenik, estetik, iqtisadi, əxlaq, əmək, etik və s.
aşılanması əsas şərtlərdəndir. Təlimin əsas funksiyalarından biri tərbiyəedicilikdir. Bu
baxımdan biologiyanın məzmununa daha yaxın olan tərbiyənin ekoloji, tibbi-ggiyenik, estetik,
iqtisadi, əmək, etik, fiziki tərbiyə növləridir. Biologiyadan bitki və heyvanlarla bağlı
mövzularda əsasən ekoloji, tibbi-gigiyenik, estetik, əmək, fiziki tərbiyə növlərini həyata
keçirilməsi imkanları daha genişdir. İnsanın quruluşu, anatomiyası, fiziologiyası, sağlamlığına
dair mövzuların tədrisində şagirdlərə tibbi-gigiyenik, fiziki tərbiyənin aşılanmasına daha geniş
imkanlar açılır.

Fiziki tərbiyə insanın sağlamlığını möhkəmləndirən, onun fiziki və mənəvi-iradi
keyfiyyətlərini inkişaf etdirən təsirlər sistemidir (1, s. 211)

XXI əsrin xüsusiyyətləri, cəmiyyətin inkişafı insandan intellektual hazırlıqla, biliklə
yanaşı, fiziki dözümlülük, cəldlik, çeviklik kimi keyfiyyətlərə malik olmasını tələb edir.
İnsanda sağlamlıq, fiziki hazırlıq, gümrahlıq, mütənasib bədən forması mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. İnsanlar tarixən fiziki normallığı, sağlamlığı, gücü, hünəri həmişə yüksək
qiymətləndirmiş və ona doğru can atmışlar. göstərmişlər ki, sağlam olmaq, varlı olmaqdan
yaxşıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyev demişdir ki, xalqın sağlamlığı millətin sərvətidir.
N.L.Pissonun fikrincə sağlamlığın əsasını hərəkət təşkil edir. Hərəkət bütün dərmanları əvəz
edə bildiyi halda, heç bir dərman hərəkəti əvəz edə bilməz.

Fiziki tərbiyə şəxsiyyətin ahəngdar inkişafının mühüm şərtini təşkil edir. O, tərbiyənin
digər tərkib hissələri ilə sıx bağlı olub, insanın əqli, əxlaqi, əmək, estetik, tibbi-gigiyenik
inkişafına müsbət təsir göstərir. Fiziki tərbiyə insanın əxlaqi-iradi inkişafına da müsbət təsir
göstərir. İnsan əməyə, özünü müdafiəyə hazırlayır. Fiziki tərbiyə bədənin qədd-qamətini,
ahəngdar inkişafını, zahiri gözəlliyini təmin edir.

Müasir dövrdə təhsildə interaktiv şəxsiyyətyönlü təlim həyata keçirilir. Şəxsiyyətin
formalaşmasında da fiziki tərbiyənin rolu böyükdür. Bütün bu fikirləri ümumiləşdirərək
demək olar ki, fiziki tərbiyənin əsas məqsədi fiziki cəhətdən sağlam, gümrah nəsil tərbiyə
etməkdən, onları əməyə, fəal ictimai həyata hazırlamaqdan ibarətdir.

Göründüyü kimi, fiziki tərbiyədə əsas məqsəd sağlamlığın qorunmasdır. Biologiyanın
tədrisində əsas məqsəd və məzmun xətləri insan və onun sağlamlığıdır. Fənnin məqsədi və
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məzmun xətti biologiyanın tədrisində fiziki tərbiyənin həyata keçirilməsi imkanlarını daha da
artırır. Bu imkanlar bitki və heyvanlarla davranışlarda, onlara qulluq işləri ilə bağlı
mövzularda daha genişdir.

İnsan orqanizminin quruluşu, onun formalaşması, dayaq-hərəkət aparatı, sağlamlığı ilə
bağlı mövzuların tədrisində fiziki tərbiyə problemini həll etmək daha asandır. Belə
mövzuların fiziki tərbiyə ilə inteqrasiya edilərək tədrisi problemin həllində mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.

Biologiyanın tədrisində fiziki tərbiyənin aşılanmasına geniş imkanların olmasına
baxmayaraq məktəblərdə problem tam həllini tapmamışdır. Belə ki, tanış olduğumuz
məktəblərdə problemin həllinə az əhəmiyyət verilirdi. Buna görə də şagirdlərin fiziki tərbiyəsi
müasir tələbləri tam ödəmir. Bu sahədə tədqiqatların aparılması, metodik tövsiyə və
məsləhətlərin fənn müəllimlərinə çatdırılması ehtiyacı yaranır. Ona görə də problemin
imkanlarına əsasən onun həllinin metod, üsul, forma və yollarının tədqiq edilməsi vacib
məsələlərdəndir.

Biologiyanın tədrisində fiziki tərbiyənin aşılanmasına xidmət edən metod, üsul və təşkil
forması seçilməlidir. Belə ki, dərslərdə təlim xarakterli rollu və əyləncəli oyunlar, BİBÖ,
debat, ziqzaq, tədqiqat, təqdimat kimi üsul və metodlarının tətbiqi problemin həllinə
istiqamətlənmişdir. Fənnin tədrisində qrupla iş forması, dərs-ekskursiya, praktik məşğələlərin
təşkilinə üstünlük verilir.

Göstərilən təlimin metod, üsul, təşkil formasının dərslərdə tətbiqi bilavasitə şagirdlərin
fiziki hərəkətlərinə geniş imkan verir. Belə dərslərdə şagirdlər zehni fəaliyyətlə yanaşı fiziki
fəaliyyətdə olurlar. Belə dərslərdə şagirdlər passiv oturmur, onlar zehni fəallıqla yanaşı fiziki
fəallığa da malik olurlar. Bu da onların sağlam inkişafına kömək edir. Eyni zamanda müvafiq
mövzuların tədrisində fiziki tərbiyənin aşılanması problemi həll olunmalıdır. Onun aşağıdakı
yollarının səmərəli olduğu tədqiq edilmişdir.

— mövzuların insanın fiziki inkişafı, sağlamlığa xidmət edən hərəkətlərlə əlaqələndirilməsi;
— insanın quruluşunun, orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı mövzuların düzgün yeriş, qaçış,

idman, rəqsi hərəkətlər edilməsi ilə əlaqələndirilməsi;
— fiziki hərəkətlərin əhəmiyyətinə dair materialların, (slaydlar, şəkillər, videogörüntülər

və s.) dərsə gətirilməsi;
— bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmağın əhəmiyyətinə dair fikirlərə şagirdlərdə

inamını yaradılması;
— fiziki mədəniyyətin mövzularla əlaqələndirilməsi;
— idman, gigiyena, tibb, təbabətə dair fakt və hadisələrdən dərsdə istifadə olunması;
— iradi-mənəvi keyfiyyətlərə: dözümlülük, çeviklik, cəldlik, qüvvə, güclülük, iradəlilik

və s. misal, məsələ, çalışma, aforizm, atalar sözləri, tapmaca, şeir parçalarından istifadə
edilməsi.

Biologiyanın tədrisində şagirdlərə fiziki tərbiyənin aşılanmasına dair fikirlərimizi dərs
nümunəsi ilə ümumiləşdimək olar.

Biologiyadan 8-ci sinifdə “Mən böyüdüm” mövzusunun tədrisində alt standart 2.1.1. İnsan
orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir. Məqsəd isə insan orqanizminin yaş
dövrlərində gedən dəyişiklikləri izah edir kimi müəyyənləşdirilir.

Tədris üçün beyin həmləsi, tədqiqat, təqdimat, müzakirə metodlarının tətbiqi nəzərdə
tutulur. Dərsdə iş forması kimi kollektivlə, qruplarla iş tətbiq olunur. Resurslar olaraq slaydlar,
iş vərəqləri, videogörüntülər hazırlanır.

Dərsin motivasiya mərhələsində şagirdlərə böyümə ilə bağlı təsvir göstərilir və verilmiş
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təsvir haqqında fikirlər toplanır. Şagirdlərə böyümə və inkişafa təsir edən amillər haqqında
videomaterial təqdim olunur, müzakirə edilir.

Tədqiqat sualı: Yeniyetmə yaşı dövründə qızların və oğlanların orqanizmində gedən
ümumi dəyişikliklər və onlara təsir edən amillər hansılardır?

Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər qruplara bölünür və onlara iş vərəqləri əsasında
tapşırıqlar verilir. Həlli üçün 10 dəqiqə vaxt müəyyən edilir.

İş vərəqi -1. Verilmiş cədvəli tamamlayın.
N Dövrlər Yaş
1 Çağa dövrü
2 11 ay
3 1 yaşından 3 yaşa qədər
4 Məktəbəqədər dövr
5 Məktəb dövrü

2. Aşağıdakı sualları cavablandırın.
— Oğlanlar 9-17 yaş arasında nə qədər boy atır
— Qızlar 9-17 yaş arasında nə qədər boy atır?
— Oğlan və qızların boy atmasına təsir edən amilləri sadalayın.

İş vərəqi 2. Verilmiş cədvəli əlaqələndirin.
1. Çanağın genişlənməsi
2. Ətraf əzələlərin güclü inkişafı
3. Süd vəzilərinin inkişafı
4. Səsin qalınlaşması
5. Belin incəlməsi

2. Aşağıdakı fikirləri tamamlayın.
— Oğlanlarda boy artımı ... yaşa qədər davam edir.
— Qızlarda boy artımı ... yaşa qədər davm edir.
— Uşaqlarda boy artımına təsir edən amilləri qeyd edin.
İş vərəqi 3. Uşağın böyüməsinə və inkişafına təsir göstərən amilləri qeyd edin.

Müsbət amillər Mənfi amillər

2. Böyümə və inkişafda idmanın təsirinə dair hekayə qurun.
İş vərəqi 4. Yeniyetmə dövründə qızların və oğlanların orqanizmində gedən ümumi

dəyişiklikləri cədvəldə əks etdirin.






Oğlanlarda
Qızlarda
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2. Uşaqlarda boyatmanı fiziki hərəkətlərlə əlaqələndirin.
İnformasiya mübadiləsi: Hər bir qrupun işinin nəticələri təqdim olunur.
İnformasiya müzakirəsi: Tədqiqata dair müzakirə aparılır. Müəllim yönəldici suallardan

istifadə edir:
1. Yeniyetmə dövründə qız və oğlanlarda baş verən dəyişikliklər hansılardır?
2. Böyüməyə təsir edən amillər hansılardır?
3. Böyümədə idman hərəkətləri etməyin əhəmiyyətini göstərin.
4. Uşaqların inkişafında hansı mərhələlər mövcuddur?
5. Sağlamlığa böyüməyə fiziki hərəkətlər necə təsir göstərir?
Nəticə və ümumiləşdirmə: Mövzu aşağıdakı kimi ümumiləşdirilir:
İş vərəqi 5. 1. Yeniyetmə yaş dövrü ilə kiçik məktəb yaş dövrünü müqayisə edin, oxşar

əlamətləri müəyyənləşdirin.
2. Uşaqlarda boyatmanı zəiflədən, piylənmə yaradan amilləri göstərin.
İnsanın yaş dövrlərində baş verən dəyişiklikləri, onlara təsir edən mənfi və müsbət amillər

göstərilir, yaş dövrlərindəki boy və çəki artımı, yeniyetməlik dövründə qız və oğlanlarda baş
verən dəyişiklik öyrənilir. Böyümə və inkişafa təsir edən amillər ümumiləşdirilir. Fiziki
hərəkətlərin əhəmiyyəti əsaslandırılır.

Yaradıcı tətbiqetmə. Şagirdlər 2 qrupa ayrılır və onlara tapşırıq verilir. Tapşırıqda qızlar
tək, oğlanlar cüt yaş dövrlərində çəki artımını dəftərlərinə düzgün qeyd edirlər. Böyümə,
inkişaf, fiziki hərəkətlər üçbucağına dair hekayə qurun.

Biologiyanın tədrisində şagirdlərə fiziki tərbiyənin aşılanması mənimsəməni asanlaşdırır,
təlimin keyfiyyətini yüksəldir. Şagirdlər sağlam böyümə və inkişaf, fiziki hərəkətlərin
əhəmiyyətini dərk edərək idmanla fiziki hərəkətlərlə məşğul olurlar.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə ümumtəhsil məktəb biologiyasının tədrisində fiziki
tərbiyənin aşılanması məsələlərinə toxunulur ki, bu da az rast gəlinən mövzulardandır. Bu da
məqalənin aktuallığını bir daha sübut edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə biologiyanın
tədrisində fiziki tərbiyənin aşılanmasına xidmət edən metod, üsul və təşkil formaları
göstərilmişdir ki, bunlar da şagirdlərin fiziki hərəkətlərini nümayiş etdirməsində geniş
imkanlar yaradır.

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

Физическое воспитание в преподавании общей биологии

Резюме

В статье рассматриваются вопросы физического воспитания учащихся при
преподавании биологии в общеобразовательных школах. В преподавании биологии
учащиеся анализируют возможности физической доставки тела. Пути решения
проблемы определены. Показано, что внедрение физического воспитания студентов в
преподавание биологии создает основу для их здорового роста, умственного и
физического развития. Даны методические рекомендации по решению проблемы.

M. Babayeva

Physical education in the teaching of general school biology

Summary

The article examines the physical education of students in the teaching of biology in
secondary schools. In the teaching of biology, the students are analyzed the possibilities for
the physical delivery of the body. Ways to solve the problem are identified. It is shown that
the introduction of physical education to the students in the teaching of biology creates the
basis for their healthy growth, mental and physical development. Methodological
recommendations on how to solve the problem are given.

Redaksiyaya daxil olub: 27.12.2018
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Biologiya üzrə VII siniflərdə təlim ekskursiyalarının
təşkili və aparılması problemi

Əsmər Əskərova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: eskerovaesmer96@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. Ə.M. Hüseynov,
b.ü.f.d., dos. T.Q. Abdullayeva
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Ключевые слова: исследание, экскурсия, наблюдение, урок, практическая работа
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Təlim tərbiyə işinin əsas formalarından biri də təlim ekskursiyalarıdır. Təlim
ekskursiyaları orta məktəb proqramına uyğun şəkildə təşkil edilir. Ekskursiyaların təşkil
olunacağı ərazilər müxtəlif ola bilər. Təlimin bu formada təşkili şagirdlərdə məntiqi
təfəkkürün inkişafına, keçirilən və gələcəkdə keçiriləcək mövzuların möhkəmlənməsinə,
şagirdlərin fiziki sağlamlığına, onlarda elmi dünyagörüşünün formalaşmasına xidmət edir.
Bununla yanaşı şagirdlərə əmək tərbiyəsi, etik, estetik tərbiyə aşılanır. Şagirdlərdə təbiətə
məhəbbət hissi yaranır, eyni zamanda onlarda kolleksiya və herbari düzəltmək kimi bacarıqlar
formalaşır.

VII sinif dərsliyinin təhlilinə əsasən deyə bilərik ki, burada bir çox mövzular üzrə təlim
ekskursiyaları təşkil oluna bilər. Mövzuların məzmununa əsasən şagirdləri muzey, park, meşə
kimi ərazilərə aparmaq olar. VII sinif dərsliyində “Ali sporlu bitkilər. Mamırlar şöbəsi”,
“Qıjıkimilər. Qıjıların çoxalması”, “Çılpaqtoxumlular şöbəsi”, “Örtülütoxumlular şöbəsi.
İkiləpəlilər sinfi”, “Yaşadığınız diyarın dərman bitkiləri”, “Göbələklər aləmi. Papaqlı
göbələklər”, “Göbələklərin müxtəlifliyi”, “Həşəratlar sinfi”, “Balıqların müxtəlifliyi”, “Balıq
ehtiyatlarının qorunması”, “Suda-quruda yaşayanlar sinfi”, “Sürünənlər sinfi”, “Quşlar sinfi”,
“Məməlilər sinfi” mövzuları üzrə təlim ekskursiyaları təşkil oluna bilər.

Məqsədindən asılı olaraq təlim ekskursiyalarının 3 əsas tipi vardır:
1. Giriş ekskursiyaları – mövzudan əvvəl keçirilir, mövzuya maraq oyatmaq məqsədi

daşıyır. “Çılpaqtoxumlular şöbəsi”, “Örtülütoxumlular şöbəsi”, “Göbələklər aləmi”,
“Xordalılar tipi” mövzular üzrə giriş ekskursiyaları təşkil edilə bilər.

2. Cari ekskursiyalar – mövzu öyrənilən zaman təşkil olunur və nəzəri bilikləri
möhkəmlətmək məqsədi daşıyır. “Həşəratların müxtəlifliyi və təbiətdə rolu”, “Balıqların
ehtiyatlarının qorunması”, “Quşların əhəmiyyəti”, “Məməlilərin ekoloji qrupları” mövzuları
üzrcari ekskursiyalar təşkil etmək olar.

3. Yekun ekskursiyaları – mövzular öyrənildikdən sonra keçirilir, mövzuları yoxlamaq,
yekunlaşdırmaq, öyrənilən bilikləri sistemləşdirmək məqsədi daşıyır. “Canlı orqanizmlərin
müxtəlifliyi”, “Qıjıkimilərin əhəmiyyəti”, “Sürünənlərin müxtəlifliyi və əhəmiyyəti”, “Nadir
və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan yerli faunanın mühafizəsi” mövzuları üzrə yekun
ekskursiyaları təşkil oluna bilər.

Müasir dərslərin təşkilində təlim ekskursiyalarına geniş yer verilməlidir. Çünki
ekskursiyalar dərslə həyat arasındakı əlaqənin yaradılmasında mühüm rol oynayır. Biologiya
dərslərinin təşkilində ekskursiyalara xüsusilə geniş yer vermək lazımdır. Çünki biologiya
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təbiət elmlərinə aiddir. təlimin bu formada təşkili şagirdlərdə müşahidə və müqayisə etmək,
əməkdaşlıq, tədqiqat aparmaq, öz fikrini əsaslandırıb müstəqil qərar qəbul etmək bacarıqları
formalaşır.

VII sinifdə “İkiləpəlilər sinfi. Xaççiçəklilər və gülçiçəklilər fəsiləsi” mövzusu üzrə
ekskursiyanın təşkili.

Hazırlıq mərhələsi. Bu zaman şagirdlər dərslikdən “İkiləpəlilər sinfi. Xaççiçəklilər
fəsiləsi” mövzusunda nəzəri bilikləri təkrar edirlər. Müəllim ekskursiya planını hazırlayıb,
obyektlə tanış olur və marşrutu müəyyənləşdirir. Ekskursiya AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat
Bağına təşkil olunacağı planlaşdırılır. Bu haqda əvvəlcədən şagirdlərə məlumat verilir.
Müəllim eyni zamanda şagirdlərə ekskursiya vaxtı öyrəniləcək obyektlər haqqında da
məlumat verir. Ekskursiyanın keçiriləcəyi vaxt müəyyən olunur. Yaxşı olar ki, müəllim
əvvəlcədən ekskursiya ərazisinə baş çəksin.

Ekskursiyanın keçirilməsi. Şagirdlər bu zaman ekskursiya obyektində müşahidələr
aparırlar. Onlar xaççiçəklilər və gülçiçəklilər fəsiləsinin nümayəndələri, onların müxtəlifliyi
ilə tanış olub, müşahidə aparırlar. Eyni zamanda öz qeydlərini edib, verilən cədvəli
doldururlar.

Şagirdlər canlı materiallar toplayırlar. Xaççiçəklilər və gülçiçəklilər fəsiləsinin
nümayəndələrinin morfoloji quruluşu haqqında cədvəl tərtib edirlər:

Xaççiçəklilər
Fəsiləsinin

Nümayəndəsi

Xaççiçəklilər
Fəsiləsinin

Nümayəndəsi

Gülçiçəklilər
Fəsiləsinin

Nümayəndəsi

Gülçiçəklilər
Fəsiləsinin

Nümayəndəsi

Bitkinin
boyu sm
Gövdənin
uzunluğu
sm
Yarpağın
uzunluğu sm
Kökün
uzunluğu sm
Çiçək qrupu

Şagirdlər müşahidə obyektlərinin vegetativ orqanlarının formasını, uzunluğunu müqayisə
edirlər, generativ orqanları fərqləndirirlər. Onlar xaççiçəklilər və gülçiçəklilər fəsiləsinin
nümayəndələrini müşahidə və müqayisə edirlər.

Yekun mərhələ. Təlim ekskursiyasının bu mərhələsi müxtəlif formalarda təşkil oluna bilər.
Belə ki, şagirdlər xaççiçəklilər və gülçiçəklilər fəsiləsinin nümayəndələrindən herbari və
kolleksiyalar hazırlaya bilərlər. Həmçinin müşahidə obyektləri və ərazisi haqqında
təqdimatlar hazırlayıb, esselər yaza bilərlər.

Dərslərin ekskursiya formasında təşkili şagirdlərin müasir tələblərə uyğun şəxsiyyət kimi
formalaşmasında mühüm rol oynayır. Onlarda nəzəri bilikləri əyani formada praktik
tətbiqetmə bacarığı formalaşır.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə təlimin əsas məqsədi elmi dünyagörüşlü, yüksək
intellektual səviyyəsi olan şəxsiyyəti formalaşdırmaqdır. Bu cəhətdən təlim ekskursiyaları
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təbiət fənlərinin tədrisində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki təlimin bu formada təşkili
şagirdlərə nəzəri bilikləri praktikada tətbiqetmə bacarığı formalaşdırır.

Məqalənin elmi yeniliyi. “Biologiya üzrə VII siniflərdə təlim ekskursiyalarının
aparılması problemi” mövzusu ilk dəfə işlənmişdir. Təlim ekskursiyalarının keçiriləcəyi
mövzular və ərazilər araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin doktorant və dissertantlar,
magistrantlar, biologiyanın tədrisi metodikası üzrə tədqiqat aparan şəxslər, xüsusilə də
müəllimlər üçün faydalı olacağı düşünülür. Düşünürəm ki, onlar təlimin digər təşkil
formalarına, xüsusilə də təlim ekskursiyalarının tədris imkanlarına digər prizmadan
yanaşmağa cəhd edəcəklər, onun mahiyyətini anladıqdan sonra isə bu prosesi həyata
keçirməyə daha ciddi yanaşacaqlar.
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А. Аскерова

Задача по обучению и организации учебных
экскурсий, но биологии для учащихся 7-го класса

Резюме

Статья посвящена обучению и организации обучающих экскурсий для учащихся 7-
го класса по биологии в общеобразовательных школах. В статье рассматривается
важность учебных экскурсий, исследуемых экскурсионных направлений, материалов,
сделанных экскурсиями для учащихся.

A. Askarova

Problem on educating and organizing of training excursions
on biology for the 7th form students

Summary

The article is devoted to educating and organizing of training excursions for the 7th form
biology students at general education schools. The importance of training excursions,
researched excursion destinations, materials made by excursions for the 6th form students are
taken into consideration on the article.
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İbtidai siniflərdə riyaziyyat təliminin müvəffəqiyyəti, əsasən, şagirdlərin məsələ həll edə
bilmək bacarığı ilə müəyyənləşir.

I-IV siniflərdə məsələ həlli zamanı müasir texnologiyalardan istifadə dedikdə, əsasən
təlim prosesində istifadə olunan müasir metod, forma və vasitələr nəzərdə tutulur. Sözsüz ki,
məsələ həlli zamanı seçilən üsul və vasitələr kiçik yaşlı şagirdlərin yaş səviyyəsinə və
mövzuya uyğun olaraq seçilməlidir. Belə olduğu halda, şagirdlərin həm elmi biliklərə
yiyələnmə bacarığı, həm də psixoloji inkişafı təmin olunur.

İbtidai siniflərdə hər bir mövzunun tədrisində olduğu kimi, məsələ həlli zamanı da təlim
prosesinin əsas məqsədləri yerinə yetirilməlidir. Yəni, məsələ həlli zamanı şagirdlər həm
təhsil almalı, həm tərbiyə olunmalı, həm də inkişaf etməlidirlər.

İbtidai siniflərdə məsələ həlli təhsil funksiyası şagirdlərdə riyazi bilik, bacarıq və vərdişlər
sisteminin formalaşmasına xidmət edir. Məsələn, əsas riyazi anlayışların formalaşmasına,
anlayışlar arasındakı əlaqələrin müəyyən edilməsinə, riyazi dilin mənimsənilməsinə xidmət
edən və s. məsələlər əsasən təhsil vermək funksiyasını yerinə yetirirlər.

Təlim prosesi öyrənmə prosesi olduğu üçün burada həm pedaqoji, həm də psixoloji
əsasların özünəməxsus mövqeyi vardır. Çünki, kiçik yaşlı məktəblilərdə məsələ həlli
prosesinə marağın əmələ gəlməsində, təlim prosesində onların fəallığının yüksəldilməsində,
diqqətin toplanmasında, təfəkkürün və nitqin inkişaf etdirilməsində və s. psixi proseslərin
inkişafında metodik üsul və vasitələrin xüsusi yeri vardır.

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, riyaziyyat dərslərində kiçik yaşlı məktəblilərin psixoloji
inkişafı, onların psixi proseslərinin inkişafı kimi başa düşülür. İbtidai sinif şagirdləri məsələ
həlli zamanı onlara verilən bəzi mücərrəd anlayışları başa düşmürlər. Bu da məsələni səhv
həll etmələrinə şərait yaradır. Mücərrəd anlayışların şagirdlər tərəfindən başa düşülməsində
əsasən əyani və texniki vasitələrin rolu çox önəmlidir. Belə ki, kiçikyaşlı şagirdlər məsələnin
şərtini əyani gördükləri zaman onu daha yaxşı başa düşürlər.

Hər bir zamanın tələbinə uyğun olaraq didaktikanın başlıca tələbi olan nəyi və necə
öyrətmək problemi psixoloji, pedaqoji və metodik məsələ kimi təlim qarşısında durmuşdur.

mailto:qurbanovaz@bk.ru
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Texniki tərəqqi ilə əlaqədar olaraq təlim prosesində yeni riyazi metodların və müasir
texnologiyaların yaranmasına səbəb artmışdır. Riyaziyyat təlimi üçün müqayisə,
ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə, proqramlaşdırılmış və s. metodlar məqsədəuyğun hesab
edilir. Riyaziyyat dərslərində bu metodların hər birinin tətbiq olunması müxtəlif təlim
vasitələri və formaları ilə yekunlaşdırılmalıdır. Bu üsullardan biri də riyaziyyat təlimində
modelləşdirmə kimi göstərilir. Məsələ həlli zamanı modelləşdirmənin daha səmərəli tətbiq
olunmasında müasir texnologiyaların (“Ağıllı lövhə”, video, planşetlər, slaydlar, ağıllı
telefonlar və s.) istifadə olunması əvəzsiz hesab olunur.

Apardığımız tədqiqata əsasən deyə bilərik ki, ibtidai siniflərdə öyrənilən məsələlər sadə və
mürəkkəb olmaqla iki yerə ayrılır. I sinifdə toplama və çıxmaya aid, II, III və IV siniflərdə isə
vurmaya, bölməyə, mötərizəli ifadələrə və s. aid məsələlər verilir.

İbtidai siniflərdə verilən məsələlər həlli zamanı müəllim inteqrasiya edərək məsələnin
şərtinə uyğun olaraq tərbiyəvi təsir göstə bilər. Bu zaman müəllim müasir texnologiya olan
“Ağıllı lövhə”, video, planşetlər, slaydlar və hətta ağıllı telefonlardan belə istifadə edə bilər.
Təlim prosesində bu texniki vasitələrdən istifadə etmək şagirdlər üçün həm maraqlı, həm də
öyrənmə səviyyəsini artırmış olur.

Məsələn, birinci sinif riyaziyyat dərsliyində (Qəhrəmanova N., T.C.Əsgərova. Riyaziyyat
I siniflər üçün dərslik, Bakı, Radius, 2016 səh.151) səhifə 62-dəki məsələ 4-də həm əyaniliyin,
həm də modelləşdirmənin təmin olunmasına üstünlük verilir: Məsələləri şəkil çəkməklə həll
edin. Sonra şəkilləri elə dəyişin ki, “ədədin ikiqatına bir əlavə” modelinə uyğun olsun. Yəni
şəkilə uyğun məsələnin şərtini söyləyin.

1) Meydançada 4 oğlan, 4 qız oynayırdı.
Meydançada cəmi neçə nəfər oynayırdı?
2) Nərgizin 3 qara karandaşı, bir o qədər də
qırmızı karandaşı var. Nərgizin cəmi neçə karandaşı var?
3) Qabda iki qırmızı bir o qədər də yaşıl alma var.
Qabda cəmi neçə alma var?
Məsələnin həlli:

Müasir təlim prosesi şagirdyönlü olduğu üçün müəllim məsələnin həlli zamanı şagirdlərin
marağını nəzərə almalıdır. I Müəllim uşaqlara meydançada hansı oyunları oynadıqlarını
soruşur. 1) Sonra isə uşaqlardan kimin futbol oynamağı sevdiyini soruşur. Sonra öncədən
hazırladığı ppt vasitəsilə “Ağıllı lövhə”də 4 oğlan, 4 qızı futbolçu şəkillərinə sinifdə futbol
oynamağı xoşlayan uşaqların şəklinin baş hissəsini əlavə edir. Müəllim daha sonra lövhədəki
futbolçuları saymağı tapşırır. 4+4=8

2) Müəllim futbol oynamağı xoşlayan uşaqlara (4 oğlan, 4 qız) məsələdəki say qədər
futbolçu geyimi paylayır. Uşaqlar futbolçu geyimini geyinib lövhəyə çıxırlar. Sonra da bütün
sinifə futbolçuları saymaq tapşırılır. 4+4=8

II Müəllim uşaqlara 3 qırmızı və 3 qara karandaş götürməyi tapşırır, sonra onları birlikdə
saymağı tapşırır. Və ya müəllim videoda 3 qara, 3 qırmızı karandaş olan animasiya göstərir.
Sonrada uşaqlara karandaşları saymağı tapşırır. 3+3=6

III 1) Müəllim hər uşağın öz planşetində iki yaşıl, iki qırmızı alma çəkməyi tapşırır.
Sonrada onları sayırlar. 2+2=4

2) Müəllim uşaqlara plastilindən iki yaşıl, iki qırmızı alma düzəltməyi tapşırır, sonrada
onları sayırlar. 2+2=4

3) Müəllim videoçarxla bir ağacın üstündə iki yaşıl, iki qırmızı alma olan animasiya
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göstərib ağacda neçə alma olduğunu soruşur.
İbtidai siniflərdə məsələnin şərtində hərəkət olan zaman şagirdlər üçün daha mücərrəd

görünür. Bu zaman vacibdir ki, şagirdlər o məsələnin şərtini hərəkətli formada görsünlər.
Təlim prosesində bunu məhz, müasir texnologiyaların (“Ağıllı lövhə”, video, planşetlər,
slaydlar, ağıllı telefonlar və s.) vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.

Məsələ həlli prosesində kiçikyaşlı məktəblilərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini,
onların riyazi təfəkkürünün inkişafı səviyyəsini və öyrənməyə marağının səviyyəsini
müəyyənləşdirərək riyazi məsələlər bu istiqamətdə olmalıdır. Məsələlərin həlli prosesində
həm öyrənmə obyekti, həm də öyrətmə vasitəsi pedaqoji və psixoloji baxımda biliklərin
ümumiləşdirilməsinə xidmət edir.

İbtidai siniflərdə şifahi həll olunan riyazi məsələlərin də böyük əhəmiyyəti vardır. Şifahi
həll olunan məsələlər zaman kiçik yaşlı şagirdlərin həm zehni fəaliyyəti fəallaşır, həm də
təlimin keyfiyyəti fəndaxili və fənlərarası yeni əlaqələrin aşkar edilməsi sayəsində yüksəlir.
Təlim prosesində şagirdlərin əldə etdikləri biliklərin həyati biliklər olduğunu bilmələri onlar
üçün həm öyrənmə prosesini sadələşdirir, həm də təlim motivasiyasını artırmış olur.

Elmi idrak metodu olmaq etibarı ilə modelləşdirmə insanın cism və hadisələrin oxşar
xassə və əlamətlərinin mücərrədləşdirmək və onların arasındakı münasibətləri
müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Bu üsulun köməyi ilə problemi öyrənməklə analoji olaraq
tədqiqi bilavasitə çətin olan başqa bir prosesin xarakter və mahiyyəti haqqında müxtəlif
fikirlər irəli sürülür.

Bu üsul hər hansı bir problemin insanın özünə daha münasib formadan istifadə edərək
mənimsənilməsinə şərait yaradır. Yəni insan özü üçün problemin sadə, başa düşülən
formasını, modelini düzəldir.

Təsadüfi deyil ki, rəssamlar, filosoflar, təbiətşünaslar, şairlər və riyaziyyatçılar
modelləşdirmə üsulundan istifadə edirlər. Onlardan hər biri cəmiyyətin özünəməxsus
modelini yaradaraq orada fəaliyyət göstərirlər. Burada zehni mücərrədləşdirmə aparılarkən
müşahidə olunanların təsvirində yüksək səviyyədə dəqiqlik tələb olunur. Şair, rəssam həqiqəti
keyfiyyətə görə, təbiətşünaslar və riyaziyyatçılar isə kəmiyyət formalarına görə təsvir edirlər.
İbtidai siniflərdə məsələ həlli zamanı müasir texnologiyalardan (“Ağıllı lövhə”, video,
planşetlər, slaydlar, ağıllı telefonlar və s.) istifadə edilməsi həm təlim prosesində əyaniliyin
təmin olunmasına şərait yaradır, həm də şagirdlərin yeni bilikləri daha yaxşı qavramasına
imkan verir. Belə ki, ibtidai sinifdə dərs keçən müəllim bilməlidir ki, riyaziyyat fənni üzrə
məzmun standartları bilik və fəaliyyət olmaqla iki yerə ayrılır.

Bilik özü də deklarativ (məlumat xarakterli biliklərdir. Məsələn, anlayış, tərif, fakt),
prosedural (fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklərdir) və kontekstual
(problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir) kateqoriyalara ayrılır. Fəaliyyət
isə 3 taksonomiyaya ayrılır: idraki, emosional və psixomotor. Riyaziyyat dərslərində həll
olunacaq məsələlərin siniflər üzrə mürəkkəbləşməsi də, məhz biliyin və fəaliyyətin
növlərindən asılı olur. Məsələn, I, II siniflərdə həll olunacaq məsələlər daha çox deklarativ və
prosedual olur. Lakin III və IV siniflərdə məsələləri həlli zamanı kontekstual biliklərə də
üstünlük verilir. Bildiyimiz kimi, kiçikyaşlı məktəblilərin əsas fəaliyyəti təlim olsa da, onlar
hələ də oyunda tam ayrılmış sayılmırlar. Hətta aparılan araşdırmalara əsasən deyə bilərik ki,
ibtidai siniflərdə təşkil olunan dərslərin çoxu oyun üzərində qurulduqda daha səmərəli nəticə
verir. Bəzi pedaqoqlar deyir ki, uşaqlar oynayaraq öyrəndiklərini heç vaxt unutmurlar və daha
tez mənimsəyirlər. Belə ki, ibtidai siniflərdə riyaziyyat təlim prosesində didaktik oyunlardan
geniş istifadə edilir. Hətta ibtidai sinif riyaziyyat dərsliyinə baxdıqda görürük ki, hər mövzuya
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uyğun didaktik oyun verilib.
Müəllim bu oyunları elə təşkil etməlidir ki, o, təlim prosesini zənginləşdirsin, qarşıda

duran vəzifəni tamamlasın və şagirdlərin marağına uyğun olsun. İbtidai sinif riyaziyyat
dərslərinin müasir pedaqoji texnologiyalarından sayılan didaktik oyunlar kiçikyaşlı
məktəblilərin mənimsəmə qabiliyyətini yüksəltməklə yanaşı, idraki inkişafına da müsbət təsir
edir. Müəllim didaktik oyunu keçirən zaman əsas şərtlərdən biri, şagirdlərin diqqət və
marağını nəzərə alaraq oyunun şərtlərinin izah olunmasııdr. Müəllim şagirdlərə elə tərzdə izah
etməlidir ki, kiçikyaşlı məktəblilər oyunu düzgün oynamaqla yanaşı, onun təlimi biliklərini də
möhkəmləndirmiş olsunlar. Sözsüz ki, bunu da müəllim əyanilik və modelləşdirmə vasitəsilə
həyata keçirə bilər. III sinif dərsliyində (Qəhrəmanova N.M., Əsgərova C.S., Qurbanova L.X.
Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinif üçün “Riyaziyyat” fənni üzrə dərslik. “Radius”, Bakı,
2016, 152 səh.) səhifə 57-dəki məsələ 3-də verilir: cədvələ görə məsələləri həll edin.
Məsələləri kağızdan kəsilmiş pullar üzərində araşdırın.

1) Gülnaz 3 qutu plastilin almaq istəyir. O, nə qədər pul ödəməlidir?

Alınan mallar Qiyməti
Karandaş 1man.50qəp.
Stiker 1man.40qəp.
Kitab 3man.20qəp.
Plastilin 1man.50qəp.
Çanta 5man.70qəp.

2) Camalın 6 manat pulu var. O, bu pula neçə qutu karandaş ala bilər?
3) Nəzrin 1 kitab və 2 qutu stiker almaq istəyir. Onun 5 manatı var. Nəzrinin istəklərini

almağa pulu çatarmı?
4) Cədvələ görə bir məsələ qurun. (6, səh. 57)
Bu məsələlərin həlli zamanı şərtdə deyildiyi kimi pul modellərindən istifadə etmək daha

məqsədəuyğun sayılır. Lakin bununla yanaşı müəllim “Ağıllı lövhə”dən istifadə edərək bu
məsələləri daha asan yolla həll edə bilər. Məsələn, ppt təqdimatda bir mağaza verə bilər.
Orada cədvəldə adları olan əşyalar olmalıdır. Və müəllim o əşyaları qeyd edərək alıb və
pullarını verə bilər. Bu uşaqlar üçün həm yadda qalan, həm də maraqlı olacaqdır.

Məsələnin həlli:
1) Gülnaz 3 qutu plastilinə 4 man. 50 qəp. pul verdi. 1 man. 50 qəp. x 3= 4man.50 qəp.
2) Camal 6 manat pula 4 qutu karandaş ala bilər. 6 man.: 1 man. 50 qəp. =4
3) Nəzrin istədiklərini 5 man. Ala bilər. 1 kitab, 3 man. 20 qəp. və 2 qutu stiker 2 man.80

qəp.3 man. 20 qəp. + 2man. 80qəp.= 5 man.
Dördüncü şərt uşaqların yaradıcılığına əsaslanır. Müəllim çalışmalıdır ki, uşaqlar

məsələdəki problemlərə istiqamətləndirə bilsin.
İbtidai siniflərdə keçirilən didaktik oyunları məqsəd, vəzifəs, məzmun və tətbiqinə görə

aşağıdakı növlərə ayırmaq olar: 1) Sözlü oyunlar; 2) Riyazi oyunlar; 3) Əyani oyunlar.
Bildiyimiz kimi, sözlü oyunlar əsasən oxu və Azərbaycan dili dərslərində istifadə olunur.

Riyazi və əyani oyunlar ibtidai sinif riyaziyyat dərslərində tətbiq olunur. Riyazi oyunlar
adından göründüyü kimi, kiçikyaşlı məktəblilərin şifahi hesablama bacarığını inkişaf etdirmiş
olur. Məsələn, oyunun keçirilməsi zamanı elə şərait yaradılmalıdır ki, kiçikyaşlı məktəblilər
həll edəcəyi məsələ üzərində düşünməli olsun.

İbtidai siniflərdə təşkil olunan əyani didaktik oyunlar zamanı kiçikyaşlı məktəblilər
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məsələnin şərtini əyani görür və müxtəlif müqayisələrlə cavabı daha asan tapırlar. Bu cür
oyunlar şagirdlərdən ciddi müşahidəçilik, müqayisə etmək və təfəkkür qabiliyyətlərini inkişaf
etdirmiş olur.

Beləliklə, bu cür müasir pedaqoji texnologiyalar təlimin keyfiyyətini artırmaqla yanışı,
şagirdlərin marağını da təmin etmiş olur. İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimi prosesində müasir
pedaqoji texnologiyalar dedikdə, interaktiv metod, üsul və fəaliyyətlər nəzərdə tutulur.
Bunları da aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: beyin həmləsi; modelləşdirmə; BİBÖ;
araşdırma və tədqiqat; ziqzaq; dəyirmi masa; müzakirə; qrup çalışması; Venn diaqramı;
təqdimat və s.

Məqalənin aktuallığı. Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd ibtidai siniflərdə məsələ
həlli zamanı müasir texnologiyalardan istifadənin rolunun araşdırılıb təhlil edilməsidir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə mövzu ilə bağlı
əyaniləşdirmə və modelləşdirmə elementlərindən istifadə edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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С. Тагиева, З. Гурбанова

На времени решение проблемы способы использования
современных технологий в первичный классе

Резюме

В статье определены способы использования современных технологий в процессе
принятия решений в начальной школе.

Использование современных технологий в решении задач в младших классах
отличается своей оригинальностью. Создание и выбор задач в начальных классах
требует специальных навыков от учителя. Потому что проблемы в младших классах
влияют на психолого-педагогическое развитие детей. Поэтому очень важно выбрать
инструменты, которые более эффективны в решении проблем.
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S. Tagieva, Z. Gurbanova

For the time solution of the problem methods of using modern
technologies in the primary class

Summary

The article identifies ways to use modern technologies in primary school decision-making.
The use of modern technologies in the problem-solving process at primary grades differs

in its originality. Creating and selecting issues in elementary grades requires special skills
from the teacher. Because issues in elementary grades affect children's psychological and
pedagogical development. So, it is very important to select the tools that are more effective in
addressing issues.
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Şəxsiyyətyönlü kurikulumlar əsasında yaradılan riyaziyyat
dərsliklərinin xüsusiyyətləri

Könül Əliyeva
Sumqayıt Dövlət Universitetinin dosenti

Vəfa Rzayeva
Sumqayıt Dövlət Universitetinin assistenti

E-mail: abdullayev_ayxan@list.ru

Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. X.S. Həsənova,
r.ü.f.d., dos. N.S. Sayılov

Açar sözlər: riyaziyyat dərslikləri, təhsil standartları, təlim materialları, tədris resursları
Ключевые слова: учебники математики, стандарты образования, материалы

обучения, ресурсы преподавания
Key words: math textbooks, education standards, training materials, forwarding resources

Təhsilin bütün mərhələlərində, o cümlədən ümumi təhsildə şəxsiyyətin maraq və
ehtiyaclarını ödəyə bilən təhsil sisteminin yaradılması mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyulur.
Bu isə istər-istəməz ilk növbədə təlimin məzmununun, ona uyğun metod, forma və vasitədən
ibarət strateji bir sistemin hazırlanmasını tələb edir.

Bütün bunlarla əlaqədar artıq ənənəvi təhsil müasir dövrün tələbatını ödəmədiyindən
2006-cı ildə mütərəqqi dünya təcrübəsini özündə əks etdirən yeni sənəd – “Azərbaycan
Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)” qəbul olunmuşdur. Ona
uyğun olaraq ibtidai təhsilin fənn kurikulumları yaradılmış, təsdiq edilərək məktəblərin
istifadəsinə verilmişdir. Əsas və orta təhsil üzrə fənn kurikulumlarının ilkin variantı üzərində
işlər başa çatdırılmışdır.

Hazırda yeni kurikulumların tələblərinə uyğun resursların hazırlanması davam edir. Artıq
riyaziyyat dərslikləri orta məktəbin on birinci sinifləri üçün də nəşr olunmuş və istifadəyə
verilmişdir.

Ölkəmizdə aparılan təhsil islahatının bir mühüm istiqaməti dərsliklərin yaradılması
sahəsində illərlə davam edən təcrübənin öyrənilib ümumiləşdirilməsi, məhz bu dövrdə
Azərbaycanda ilk dəfə “Ümumtəhsil sistemində dərslik siyasəti”nin qəbul edilməsindən ibarət
olmuşdur. Bu sənəddə ilk dəfə dərsliyin sosial statusu müəyyənləşdirilmişdir. Göstərilmişdir
ki, dərslik konkret fənn üzrə tədris planı və proqramı əsasında hazırlanmış nəzəri və praktik
biliklərin əsaslarının sistemli və anlaşıqlı şəkildə izah olunduğu əsas vəsaitdir. Təhsilin
keyfiyyətli olması və yeni kurikulumlarda müəyyən olunmuş nəticələrə çatmaq üçün uğurlu
irəliləyişlərin əldə edilməsində dərsliyin rolu əvəzsizdir.

Aparılan pedaqoji, psixoloji araşdırmalar da onu göstərir ki, demək olar, bütün zamanlarda
dərsliklərin təlim prosesindəki əhəmiyyəti və rolu pedaqoq alimlərimizin diqqətini cəlb
etmişdir. Lakin onun şagirdə yönəlməsi, şəxsiyyətyönlü xarakter alması ötən əsrin
sonlarından bir problem kimi meydana çıxmışdır. “Şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirməklə
əqli fəaliyyətin əsas üsullarını formalaşdırmaq” dərsliyin hazırlanmasında mühüm didaktik
prinsiplərdən biri kimi dəyərləndirilmişdir. Son vaxtlar psixopedaqogika sahəsində tədqiqat
aparan professor Ə.Ə. Əlizadə bu məsələ ilə bağlı belə nəticəyə gəlmişdir: “Şagird
şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında dərsliklərin rolunun hər vasitə ilə artırılması zəruridir”.
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Göründüyü kimi, pedaqogika və psixologiya sahələrində tədqiqat aparan alimlərdən
bəziləri dərslik probleminə toxunaraq onun bir sıra xüsusiyyətlərini şərh etməyə çalışmışlar.
Lakin müasir təhsil müstəvisində mövcud olan ənənəvi araşdırmalar get-gedə öz aktuallığını
itirməyə başlamış, əvəzində yeni yanaşmalarla zəngin olan müddəalar meydana çıxmışdır.
Bunlar bilavasitə dərsliklərin hazırlanmasının mühüm pedaqoji problemi kimi qoyulması,
istiqamətləndirici məzmuna malik olması, inteqrativ xarakter daşıması və sairlə əlaqədardır.
İlkin araşdırmalar onu göstərir ki, bu xüsusiyyətlərin şərh edilməsi dərsliklərin şəxsiyyətyönlü,
inteqrativ cəhətinin aydın təsəvvür olunmasına imkan yaradır.

Dərsliklərin yaradılması sahəsində əldə olunmuş təcrübələr göstərir ki, ənənəvi qaydada
əksər dərsliklərin hazırlanmasına müvafiq elm sahəsinin nailiyyəti kimi yanaşılmışdır. Ona
görə də dərsliklərin ümumi quruluşunun müəyyən olunmasında daha çox elmi-nəzəri
materialların mənimsənilməsi ardıcıllığı əsas götürülmüşdür.

Nəticədə riyaziyyat dərsliklərinin belə bir sistemlə hazırlanması, onun daha çox dekarativ
xarakterli materiallarla yüklənməsinə gətirib çıxarmışdır. Bundan əlavə, həmin dərsliklərin
müəllifləri elmin daxili məntiqinə tabe olmaqla onu daha çox monoqrafik üslubda yazmağa
meyil göstərmişlər. Bu proses ayrı-ayrı elmlərin sisteminə uyğun olan, anlayışlarla yüklənmiş
kitabların (dərsliklərin) meydana çıxması ilə nəticələnmişdir. Ona görə də çox hallarda
ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklərindən danışarkən onun keyfiyyətinə, oradakı anlayışların
təhlilinə, nəzəri mülahizələrin doğruluğuna elmin nailiyyəti baxımından yanaşılır, qiymət
verilir.

Heç şübhəsiz, dərsliklər öz məzmununda fənnin tələbinə uyğun olaraq müəyyən nəzəri
anlayışları ehtiva edir. Onun tərtib olunmasında elmlik zəruri prinsiplərdən biri kimi əsas
götürülür. Elmin son nailiyyətlərinin dərsliklərə gətirilməsi, onlardan həyati bacarıqların
formalaşdırılmasında istifadə edilməsi mühüm tələb kimi qarşıya qoyulur. Lakin bu, elmin
əsaslarının kursun məzmununa daxil edilməsinə, dərsliklərin bütövlükdə nəzəri anlayışların
mənbəyinə çevrilməsinə heç də əsas vermir.

Ümumiyyətlə, dərsliklərin hazırlanması ciddi pedaqoji problemdir. Onun həll edilməsi
üçün cəmiyyətin real tələbatlarına uyğun təhsil standartlarının yaradılması, bu prosesi
tənzimləyən didaktik prinsiplərin müəyyənləşdirilməsi vacib hesab edilir. Yalnız bundan
sonra mükəmməl dərsliklərin hazırlanmasından danışmaq olar.

Dərslik özünün mahiyyəti və məzmununa, funksiyalarına görə digər vəsaitlərdən,
kitablardan fərqlənir. Uzun zaman ona məlumat mənbəyi kimi baxılsa da, illər keçdikcə
dərsliyin struktur elementlərinə şagirdlərin bacarıq və vərdişlərini formalaşdırmaq üçün lazım
olan təlim materialları daxil edilmişdir. Bu dəyişmə və təkmilləşdirmə onun əhəmiyyətinin
artması və rolunun dəyişməsi ilə baş vermişdir. Xüsusilə də indiki vaxtda dərsliyin
funksiyasında daha əsaslı dəyişikliklər etmək, onun hazırlanmasını ciddi pedaqoji problem
kimi tənzimləmək, elmi, nəzəri əsasda başa çatdırmaq tələb olunur. “Ümumi təhsil sistemində
dərslik siyasəti”ndə göstərildiyi kimi, “ümumtəhsil məktəb dərslikləri, əsasən, müvafiq iş
dəftəri və müəllim üçün metodik vəsaitlə birlikdə qəbul olunur”. Belə olan halda isə həmin
dərslik dəstinin nümunəsində müəllim-şagird-valideyn üçlüyünün bağlılığı yaranır. Beləliklə
də, dərsliyin təlim prosesində əlaqələndirici funksiyası daha da güclənmiş olur.

Məlum olduğu kimi, nəticəyönlü Kurikulumların meydana gəlməsi, təhsil standartlarının
yaradılması, nailiyyətlərin dəyərlərlə müəyyənləşdirilməsi diqqətin daha çox təlim
nəticələrinə yönəldilməsini tələb edir. Bu isə öz növbəsində nəticələrə çatmaq üçün hər hansı
strategiyanı seçməkdə müəllimə sərbəstlik verir. Müəllim bu strategiyaları özü
müəyyənləşdirməlidir. Bir sıra xarici ölkələrdə olduğu kimi, resurslar çox olduqda
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müəllimlərin, eləcə də şagirdlərin seçim imkanları genişlənir. Onlar məqsədlərinə uyğun hər
hansı vasitə və ya iş üsuluna müraciət etməkdə sərbəst olurlar. Belə şəraitdə dərsliklər bir
təlim vasitəsi kimi digərlərindən o qədər də fərqlənmir. Ona görə də dərsliklərin təlim
prosesindəki əvvəlki roluna “əvəzolunmaz” münasibət dəyişir.

Yeni dərsliklərlə bağlı aparılan araşdırmalardan alınan ilkin nəticələr ondan ibarətdir
olmuşdur ki, kurikulumlara uyğun dərsliklərin əvvəlkilərdən fərqli qaydada hazırlanacağı,
tədris vahidlərindən ibarət hissələrə malik bir vəsait kimi formalaşdırılacağı nəzərdə tutulur.
Paraqraflardan ibarət hər tədris vahidindən sonra yekunlaşdırıcı qiymətləndirmə vasitələrinin
(test tapşırıqlarının) verilməsi əhəmiyyətli hesab edilir.

Ümumi təhsilin şəxsiyyətyönlüyü, şagirdlərin nəticələrə uyğun səriştələrin
formalaşdırılması dərsliklərin tədris vahidlərindən, hər bir tədris vahidinin paraqraflardan
ibarət olması, onların qiymətləndirmə vasitələri ilə tənzimlənməsi, habelə dərsliklərə uyğun iş
dəftərlərinin hazırlanıb şagirdlərin istifadəsinə verilməsi zərurətini doğurur.

Dərslik və iş dəftəri üzərində müəllim fəaliyyətini nizamlamaq üçün müəllim kitabı
hazırlanır. Mahiyyət etibarilə bu kitab yalnız müəllimlərə aid olduğundan burada müəllimin
bütün irəliləyişlərini tənzimləyən materiallar verilir. Dərslikdəki sualların, tapşırıq və
çalışmaların açılışları bu kitabda öz əksini tapır. Ona görə də metodik vəsaitin yalnız
müəllimlərə paylanması normal hal kimi qəbul olunur.

Məlum olduğu kimi, bütün təhsil standartlarında şagirdlərin fəaliyyət istiqamətləri əsas
götürüldüyündən təlim nəticələri bütövlükdə şagirdlərə yönəldilmişdir. Təhsilin hər hansı
pilləsində şagirdin inkişafını izləmək, onu istiqamətləndirmək üçün imkanlar yaradılmışdır.
Elə buna görə də Kurikulumların hazırlanmasında şagirdyönlülüyün nəzərə alınması xüsusi
prinsip kimi qeyd edilmişdir.

Riyaziyyat dərsliklərinin tərtib olunması zamanı yeni fənn kurikulumlarının xüsusiyyətləri,
özünəməxsus cəhətlərindən olan təhsil prosesində əhatəlilik daha geniş miqyas almalı,
məzmun, texnologiya və ya qiymətləndirmə problemlərinin həllində ona diqqət yetirilməlidir.
Təhsil şəraitinin qurulmasında şəxsiyyət modelinin bütün parametrlərdə tələbləri
ödənilməlidir. Analoji olaraq bu cəhətlərin riyaziyyat dərsliklərinin hazırlanmasında da nəzərə
alınması vacib hesab edilir. Onun hər bir materialının seçilməsində, yaxud hazırlanmasında
şagirdlərin arzu və istəkləri, maraq dairələri, eləcə də yaş və anlaq səviyyəsi əsas
götürülməlidir. Bundan əlavə, şagirdlərin fiziki imkanları diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.

Dərsliklərin yaradılması tarixində ondan istifadə edənləri məlumatlandırmaq, onlara elmin
sahələri ilə bağlı müəyyən biliklər vermək ön planda dayanmışdır. Bu səbəbdən də bəzi
pedaqoji ədəbiyyatlarda dərsliyin informasiya vermək funksiyasından danışılmış, bir
xüsusiyyət kimi mahiyyətindən bəhs olunmuşdur. Təbii ki, bir tədris kitabı kimi dərsliklərin
informasiya mənbəyi olması zərurətdir. Lakin hazırki dövrdə informasiya mənbələrinin
çoxalması və çeşidli informasiyaların içərisindən ən lazım olanın seçilməsi onu göstərir ki,
dərslik əsas dərs kitabı kimi informasiya mənbəyi olmaqdan daha çox istiqamətləndirici
mahiyyət kəsb etməlidir. Onun materiallarının məzmununda, ardıcıllığında və sistemində
şagirdi fəaliyyətə sövq edən, istiqamətləndirən bir məntiq dayanmalıdır. Bunların
reallaşmasının birinci əsasını şagirdin stimullaşdırılması, onda təlim marağının yaradılması,
motivləşmə təşkil edir. Riyaziyyatda motivləşmə dedikdə orqanizmi fəallaşdıran və həmin
fəallığı istiqamətləndirən təhriklər nəzərdə tutulur. Psixoloqların gəldiyi qənaət bundan
ibarətdir ki, qabiliyyətli uşaqların bir çoxu motivasiya çatışmazlığı ucbatından yaxşı oxumur.
Ona görə də təlim səviyyəsini yüksəltmək üçün uşaqların öyrənmə marağına təsir göstərmək,
onu stimullaşdırmaq vacib hesab edilir. Bunun üçün mühüm yollardan biri vasitələr sistemini
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həmin tələbə uyğunlaşdırmaqdan ibarətdir. Bu isə öz növbəsində dərsliyin motivasiya
imkanlarını genişləndirməyi tələb edir.

Tədqiqat göstərir ki, dünyada bu problemin həllinə iki istiqamətdə yanaşılmışdır. Birinci,
dərsliklərin maraqlı təlim vəsaitinə çevrilməsi üçün təlim tapşırıqları şagirdlərin yaş
səviyyəsinə uyğun olaraq daha çox əyləncəli riyaziyyat məsələləri, oyun elementləri,
mütəhərriklik tələb edən maraqlı fakt və hadisələr üzərində qurulur. İkinci, şagird dərsliklərini
daha çox idraki tapşırıqlarla zənginləşdirmək üstün keyfiyyət kimi qəbul olunur. Çünki bu
pillədə şagirdlərin təfəkkür fəallığını tələb edən məsələlərə, tapşırıqlara daha çox diqqət
yetirilir. Şagirdlər bunların icrasından, əldə etdikləri nəticələrdən həzz alır, qürur hissi
keçirirlər.

Şagirdlərin axtarışa, tədqiqatçılığa sövq olunması dərsliklərin mühüm istiqamətverici
xüsusiyyətinin təzahür formalarından biridir. Bu cəhət bütün ümumtəhsil məktəblərinin
dərsliklərinə şamil edilir. Onların hazırlanmasında mühüm tələb kimi qarşıya qoyulur. Bunu
müasir dövrün təhsil tendensiyası, qlobal dünyanın informasiya bolluğu və intellekt əsrinin
inkişaf qanunauyğunluqları diktə edir. Ona görə də “Müasir təhsil konsepsiyası ənənəvi
didaktik sistemdən fərqli olaraq, koqnitiv strukturların inkişafı problemini sadəcə olaraq
hafizə məkanında deyil, yeni psixoloji məkanda, təfəkkür və hiss məkanında həll edir” 8  .
İlkin araşdırmalar da onu göstərir ki, şagirdlərin axtarışlara sövq olunması, onların bir
tədqiqatçı kimi fəaliyyətə cəlbi dərsliklərdə idrak fəallığını tənzimləyən sistemli çalışmaların,
eləcə də sual və tapşırıqların olmasını tələb edir. Ona görə də bu çalışma və tapşırıqlar
hazırlanaraq dərsliklərə daxil edilərkən şagirdlərin fəaliyyətinin mərhələləri diqqət
mərkəzində saxlanılmalıdır. Bilmə, anlama, tətbiqetmə, analiz, sintez və qiymətləndirmə
mərhələlərinin bir-birinin davamından ibarət məntiqi ardıcıllığı əsas kimi götürülməlidir.
Uşaqlarda əqlin genişliyini konkretliyini, dərinliyini, çevikliyini, fikrin surətini, məntiqliyini
inkişaf etdirmək üçün onları müxtəlif fikri əməliyyatlara sövq edən iş formalarından istifadə
olunmalıdır. Bu, o məntiqdən irəli gəlir ki, adətən, fikri fəaliyyət zamanı insan müxtəlif
əməliyyatlardan-təhlil, tərkib, müqayisə, ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə və sairdən
istifadə edir.

Özünüreallaşdırma, özünütəqdimetmə müasir insanın ən mühüm keyfiyyətlərindən biridir.
Təlim-tərbiyə prosesində bu işin dəstəklənməsi, onun müəllim və şagird fəaliyyətinin
mərkəzinə gətirilməsi xüsusi olaraq əhəmiyyətlidir. Bunun bir mühüm yolu dərsliklərdə
təfəkkür müstəqilliyini təmin edən, onu daha qabarıq göstərən materialların, o cümlədən
çalışma və tapşırıqların verilməsidir. Müasir riyaziyyat dərsliklərinin hazırlanması ilə bağlı
aparılan araşdırmalarda da belə nəticəyə gəlinmişdir ki, şagirdləri fəaliyyətə sövq etməklə
tətbiqi xarakter daşıması yeni dərsliklərin əsas keyfiyyətlərindən hesab edilir, onlarda
bacarıqları formalaşdıra bilmək imkanının olması üstün cəhət kimi dəyərləndirilir. Bunun
üçün kifayət qədər müxtəlif növ riyazi çalışma və tapşırıqlardan istifadə edilməsi tələb
olunur.

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyat dərsliklərində müəyyən fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi
nəzərdə tutulmuş biliklərin daha möhkəm mənimsənilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır.
Əslində, fəaliyyət öz-özlüyündə idrakla bağlı anlayışdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Bütün bunlar göstərir ki, şəxsiyyətə yönəlmiş müasir dərsliklər
özünün bir sıra xüsusiyyətləri ilə, o cümlədən pedaqoji xarakteri, istiqamətverici məzmunu,
inteqrativ xüsusiyyəti ilə əvvəlki dərsliklərdən fərqlənir. Həmin fərqlərin nəzərə alınması bu
günü reallıqları baxımından aktual hesab edilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Hər bir dərslik yalnız nəzəri materiallardan
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ibarət deyildir. Yaxud əksinə, dərsliklər yalnız praktik çalışmalara ehtiva etmir. Bunlarda
nəzəri və praktik materiallar əlaqələndirilir, vahid bir istiqamətə yönəldilir.
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Yaddaş məktəbindən təfəkkür məktəbinə keçildiyi indiki zamanda şagirdlərin fəza
təsəvvürlərinin və məntiqi mühakimələrinin inkişaf etdirilməsi riyaziyyat təliminin ən aktual
problemlərindən biridir.

Məktəb riyaziyyat kursunun şüurlu mənimsənilməsi şagirdlərdə fəza təsəvvürləri və
məntiqi təfəkkürün inkişafından çox asılıdır. Şagirdlərdə fəza təsəvvürləri və təfəkkürün
inkişafına ibtidai siniflərdən başlamaq məqsədəuyğundur. Həmin məqsədin əldə edilməsi
üçün ibtidai siniflərin riyaziyyat kursunun təlimində geniş imkanlar vardır. Həndəsi
təsəvvürün inkişafı prosesinin öyrənilməsi üzrə psixoloji və pedaqoji tədqiqatlar bu prosesdə
bir neçə “həndəsi inkişaf səviyyələrini” müəyyən etmişdir.

Müəyyən olunmuşdur ki, “hər bir səviyyəyə müəyyən həndəsi və məntiqi terminologiya,
özünün simvolikası, öyrənilən həndəsi materialın məntiqi işlənilməsinin dərinliyi aid olan öz
dili uyğundur. Bir səviyyədən digərinə keçid öz-özünə yaranan proses deyildir. Bu keçid
məqsədyönlü təlimin təsiri altında baş verir, ona görə də təlimin məzmunu və üsullarından
asılıdır”.

Bu səviyyələri nəzərdən keçirək:
I səviyyə. Bu başlanğıc səviyyə onunla xarakterizə olunur ki, həmin səviyyədə həndəsi

fiqurlar tam halda qavranılır. Şagirdlər fiqurun hissələrini(elementlərini) görmür, fiqurun
elementləri və fiqurlar arasındakı münasibətləri qavramırlar. Onlar hətta yaxın fiqurları öz
aralarında müqayisə etməyi bacarmırlar. Bu səviyyədə fikirləşən şagirdlər fiqurları onların
tam forması üzrə fərqləndirirlər. Şagird düzbucaqlı, kvadrat və digər fiqurları tanıyır, onların
adlarını tez deyə bilir. Lakin o, düzbucaqlını tamamilə kvadratdan fərqli təsəvvür edir. Şagird
ümumi şəkildə kifayət qədər sərbəst olaraq kvadrat, düzbucaqlı, romb, paraleloqramı tanıya
bilər, lakin o, kvadratda rombu, rombda paraleloqramı tanımır. Bunlar hələlik şagird üçün
tamamilə müxtəlif fiqurlardır.

II səviyyə. Həndəsi təfəkkürün inkişafının ikinci səviyyəsinə çatmış şagirdlər artıq
fiqurların elementlərini fərqləndirməyə başlayır, bu elementlər arasında və ayrı-ayrı fiqurlar
arasında münasibətlər müəyyən edir; yəni, bu səviyyədə artıq qavranılmış fiqurların təhlili
aparılır. Bu müşahidələr, ölçmələr, çertyoj çəkmə, modelləşdirmə prosesində baş verir.

mailto:cabir.tariverdiyev@mail.ru


Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

246

Fiqurun xassələri eksperimental yolla müəyyən edilir, onlar yalnız təsvir olunur, lakin
onlara tərif verilmir. Şagirdlər tərəfindən müəyyən edilən xassələr fiqurları tanımağa xidmət
edir. Bu mərhələdə fiqurlar özlərinin xassələrinin daşıyıcıları kimi çıxış edir və şagirdlər
tərəfindən bu xassələrə əsasən tanınır. Lakin bu xassələr hələlik bir-biri ilə əlaqələndirilmir.
Məsələn, şagirdlər düzbucaqlıda və ümumi şəkildə paraleloqramda qarşı tərəflərin cüt-cüt
paralel olduğunu görürlər, lakin onlar hələlik düzbucaqlı da paraleloqramdır nəticəsinə
gəlmirlər.

III səviyyə. Həndəsi inkişafın bu səviyyəsinə çatmış şagirdlər artıq fiqurların xassələri
arasında və fiqurların özlərinin aralarında əlaqələri müəyyən edirlər. Bu səviyyədə fiqurların
xassələrinin və fiqurların özlərinin məntiqi nizamlanması baş verir. Bir xassədən digərinin
alınmasının mümkünlüyü aydınlaşdırılır, təriflərin əhəmiyyəti başa düşülür. Fiqurların
xassələri və özləri arasındakı məntiqi əlaqə təriflərin köməyi ilə müəyyən edilir. Lakin üçüncü
səviyyədə fikirləşən şagirdlər bütövlükdə deduksiyanın əhəmiyyətini hələlik başa düşmürlər.

Məntiqi alınma qaydası dərsliklə və ya müəllimin köməyi ilə müəyyən edilir. Şagirdin özü
hələlik bu qaydanın dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü, müxtəlif əsaslardan istifadə etməklə
nəzəriyyənin qurulmasının mümkünlüyünü görmür. Aksiomun əhəmiyyəti hələlik başa
düşülmür, şagirdlər məntiqi əlaqəli təkliflərin minimumunu görmürlər. Bu səviyyədə
eksperimentlə yanaşı deduktiv metodlarda çıxış edir, bu isə eksperiment yolu ilə əldə edilən
müəyyən xassələrdən mühakimə yolu ilə başqa xassələri almağa imkan verir. Üçüncü
səviyyədə kvadrat artıq düzbucaqlı, paraleloqram hesab edilir.

IV səviyyə. Dördüncü səviyyəyə yüksələn şagirdlər bütün həndəsi nəzəriyyənin qurulması
və inkişafının bir üsulu kimi bütövlüklə deduksiyanın əhəmiyyətini dərk edirlər. Bu səviyyəyə
keçid şagirdlərə aksiom, tərif, teoremlərin əhəmiyyəti və mahiyyətini, isbatın məntiqi
strukturunu, anlayışlar və təkliflərin məntiqi əlaqələrinin təhlilini mənimsəməyə imkan verir.

Şagirdlər artıq müxtəlif əşyalardan istifadə etməklə nəzəriyyənin inkişaf etdirilməsinin
müxtəlif imkanlarını görürlər və hər hansı bir fiqurun xassələrinin öyrənilməsi sahəsindən
başqa deduktiv qurmalarda istifadə edə bilərlər.

Məsələn, şagird paraleloqramın dərslikdə verilən tərifini əsas götürərək paraleloqramın
bütün xassələri və əlamətləri sistemini nəzərdən keçirə bilər. Paraleloqramın başqa tərifini
əsas götürərək əvvəlkindən fərqli sistem qura bilər.

V səviyyə. Həndəsə sahəsində təfəkkürün bu səviyyəsi müasir (hilbert) ciddilik etalonuna
uyğundur. Bu səviyyədə obyektlərin konkret təbiətindən və bu obyektləri əlaqələndirən
münasibətlərin konkret mahiyyətindən mücərrədləşməyə nail olunur. Bu səviyyədə fikirləşən
şagird hər bir konkret interpretasiyadan kənar nəzəriyyəni inkişaf etdirir. Burada həndəsə
ümumi xarakter alır və daha geniş tətbiqlər əldə edir.

Bir inkişaf səviyyəsindən digərinə keçid insanın bioloji inkişafı ilə eyni vaxtda hərəkət
edən və yalnız onun yaşından asılı olan ixtiyari proses deyildir. Həndəsi təfəkkürün daha
yüksək səviyyəsinə aparan inkişaf əsasən təlimin təsiri altında baş verir, ona görə də o, təlimin
məzmunu və metodlarından asılıdır. Lakin heç bir metodika inkişaf səviyyələrindən sıçrayışa
imkan vermir. Bir inkişaf səviyyəsindən digərinə keçid müəyyən vaxt tələb edir, lakin
müxtəlif metodikalar bu vaxtı tənzimləməyə imkan verir.

Həndəsi təfəkkürün hər bir inkişaf səviyyəsinə uyğun öz dili, öz işarələmələri və onları
əlaqələndirən öz münasibətlər sistemi vardır. Bir səviyyədən digərinə keçid dilin inkişafı ilə
əlaqədardır.

Ümumi inkişafın müxtəlif pillələrində dayanan, müxtəlif yaş qruplarına aid şagirdlərin
həndəsi inkişafı üzərində uzun müddətli müşahidələr və eksperimentimizin nəticələri bizi
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inandırır ki, bu və ya digər səviyyədə öyrənmənin predmetini təşkil edən, şagirdlərə həndəsi
anlayışların ən keyfiyyətli mənimsənilməsinə imkan verən, bir səviyyədən digər səviyyəyə
keçidi sürətləndirən ən səmərəli üsullardan biri həndəsi qurmalardır.

Belə ki, birincisi həndəsi inkişafın başlanğıc səviyyəsi onunla xarakterizə olunur ki,
şagirdlər həndəsi obrazları “tam halda” qavrayır, fiqurlardan hər biri onun üçün tamamilə
fərqlidir. Onların ümumi xassələrini bilmədən, elementlərini ayırmadan həmin fiqurları o,
yalnız xarici görünüşünə əsasən fərqləndirə bilir. Bu zaman həndəsi fiqurlar ehtiyatı kifayət
qədər zəngindir: müxtəlif xətlər, o cümlədən düz xətlər, qapalı və qapalı olmayan xətlər,
kəsişən xətlər, nöqtə, xətlərin kəsişmə nöqtəsi, sınıq xətlər, parça, bucaq, düz bucaq,
düzbucaqlı, kvadrat, çoxbucaqlı və s. daxildir.

Aydındır ki, sadalanan anlayışların daxil edilməsi uyğun həndəsi terminologiyanın
genişləndirilməsi ilə müşayiət olunur. Anlayışların daxil edilməsi üsulları rəngarəngdir:
burada ətraf aləmə, kağız vərəqi ilə işləməyə, hazır təsviri verilən fiqurların nümayişinə, ən
başlıcası – şagirdin özünün çəkmək imkanı əldə etməsinə imkan verən çertyoj alətlərinə
müraciət etməmək mümkün deyildir. Tədricən bu və ya digər həndəsi obrazı “qurun”
termininə keçmək və daha sonra isə “həndəsə kursunda öyrənilən həndəsi obrazların
arasındakı münasibətlərin reallığını hiss etmək” yaxşı olar.

Əgər fiquru hələ “bütöv” kimi qavrayan şagird xətkeş və damalı kağızdan istifadə etməklə
tərəflərinin uzunluqları (damalarla) verilmiş düzbucaqlının qurulmasını yerinə yetirib, sonra
isə onun yanında kvadrat qurur və düzbucaqlı ilə kvadratın eni və uzunluğunu duyursa, hiss
edirsə, onda bu şagirdin həmin fiqurları müqayisə etməyə keçməsi üçün irəliyə doğru yalnız
bir addım atması kifayətdir. Həmin fiqurların artıq damalı olmayan, hamar kağızda bölgülü
xətkeşin və çertyoj günyəsinin köməyi ilə təkrar qurulması zamanı müəllim şagirdin
qarşısında düzbucaqlı ilə kvadratın qurulmasındakı fərqin, həm də bu fiqurların özlərinin
oxşar və fərqli cəhətlərinin nədən ibarət olması haqqında sual qoya bilər. Beləliklə, şagirdin
həndəsi inkişafı hiss olunmadan növbəti ikinci səviyyəyə köçürülmüş olur.

“Həndəsi qurmalar körpüsü” şagirdi fiqurun “bütöv” qavranılmasından fiqurların həndəsi
xassələrinin aşkar edilməsinə, onların təhlilinə, fiqurların bir-biri ilə müqayisə edilməsinə
keçirir, öz növbəsində bu “körpü” yeni həndəsi alətlərini, yeni qurmaları daxil etməklə
həndəsi obrazlar və onlar arasındakı münasibətlərin daha dərindən və tam açılmasını
sadələşdirməyə, şagirdi daha sonralar həndəsə adlandırılan yeni aləmə daxil etməyə imkan
verir.

Beləliklə, həndəsi qurmalar həndəsə təliminin ən səmərəli üsullarından biri kimi özünü göstərir.
Məktəb həndəsə kursunda nəzərdən keçirilən anlayışların varlıq teoremlərinin mühüm bir

hissəsi həndəsi qurmaların köməyi ilə isbat olunur. Həndəsi qurmaların böyük tərbiyəvi
əhəmiyyəti vardır. Hər hansı digər həndəsə məsələsinə nisbətən qurma məsələləri şagirdlərdə
məntiqi təfəkkürün, ixtiraçılıq və təşəbbüskarlığın inkişafına daha çox kömək edir;
təxəyyülün, fəza təsəvvürlərinin inkişafına imkan verir, konstruktiv qabiliyyətlərin inkişafına
müsbət təsir göstərir.

Qurma məsələləri həll etməklə şagirdlər özlərinin gələcək praktik fəaliyyətləri üçün zəruri
olan çertyojların oxunması vərdişləri, çertyoj praktikasında istifadə edilən müxtəlif həndəsi
qurma alətlərindən istifadə etmə bacarıqları əldə edirlər.

Məqalənin aktuallığı. Həndəsi təfəkkürün daha yüksək səviyyəsinə aparan inkişaf əsasən
təlimin təsiri altında baş verir, bir inkişaf səviyyəsindən digərinə keçid müəyyən vaxt tələb
edir, lakin müxtəlif metodikalar bu vaxtı tənzimləməyə imkan verir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ümumi inkişafın müxtəlif pillələrində dayanan, müxtəlif yaş
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qruplarına aid şagirdlərin həndəsi inkişafı üzərində uzun müddətli müşahidələr və
eksperimentimizin nəticələri bizi inandırır ki, bu və ya digər səviyyədə öyrənmənin
predmetini təşkil edən, şagirdlərə həndəsi anlayışlaın ən keyfiyyətli mənimsənilməsinə imkan
verən, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçidi sürətləndirən ən səmərəli üsullardan biri həndəsi
qurmalardır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Qurma məsələləri həll etməklə şagirdlər
özlərinin gələcək praktik fəaliyyətləri üçün zəruri olan çertyojların oxunması vərdişləri,
çertyoj praktikasında istifadə edilən müxtəlif həndəsi qurma alətlərindən istifadə etmə
bacarıqları əldə edirlər.
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Развитие логического мышления учащихся на
уроках математики начальных классов

Резюме

Осознанное усвоение школьного курса математики очень зависит от развития
пространственного воображения и логического мышления у учащихся. Психолого-
педагогические исследования по изучению процесса развития геометрической
процессии выявили несколько «геометрических уровней развития в этом процессе.
Существует система их собственного языка, их собственных отметок и их отношений,
которые согласуются с каждым уровнем развития геометрического мышления. Переход
с одного уровня на другой зависит от развития языка.

J. Tariverdiyev

Developing the mentality of pupils in mathematics
classes of elementary grades

Summary

Conscious mastering of school math course is largely dependent on the development of
spatial imagination and logical thinking in pupils. Psychological and pedagogical researches
on the study of geometric levels of development in this process. There is a system of
relationships that interacts with each language of development, its own markings, and their
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relationships, and transition from one level to another is related to the development of the
language.
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Şagirdlərlə əqlin bütün keyfiyyətlərinin inkişafı və təkminləşməsi, təfəkkürün
formalaşması üzrə iş aparmadan olarda fəal həyat mövqeyinin tərbiyə edilməsi mümükün
deyil. Sürətlə inkişaf etməkdə olan elmimizin, texniki tərəqqimizin hərəkətverici, idarəedici
qüvvəsi olacaq gəncliyi yetişdirmək bugünkü məktəbin başlıca məqsədidir.

Y.A.Komenski elə bir təlim qaydası tapmaq istəyirdi ki, insan təbiətinin vahid qaydası
üzrə həyata keçirilə bilsin. O, belə zənn edirdi ki, vahid təkmilləşmiş metod ilə hamı irəli
gedəcək. O vaxtdan indiyədək təlimi yaxşı qurulmuş mexanizimə bənzətmək cəhdləri çox
olmuşdur.

Təlim prosesi çox mürəkkəb fəaliyyət sahəsi olmaqla kimə? nəyi? nə qədər? harada? nə
vaxt? nə üçün? necə? suallarına cavab verir. Burada axırıncı sual təlimin metod və priyomları
ilə əlaqədardır. Onun düzgün həlli çox mühüm məsələ olub, həyati əhəmiyyətə malikdir.
Vaxtilə akademik Y.K.Babanski təlim metodlarının seçilməsindən bəhs edərək yazırdı: ”Söz
metodları böyük həcimli informasiyanı çox qısa müddətdə çatdırmağa, öyrənələr qarşısında
problemlər qoymağa, onların həlli yollarını göstərməyə imkan verir. Onlar məktəblilərin
mücərrəd təfəkkürünün inkişafını təmin edir. Eyni zamanda, şifahi metoddan birtərəfli istifadə
etmək, əyani-obrazlı və hərəki yaddaşı, əyani-obrazlı təfəkkür tipi olan şagirdlərin materialı
mənimsəmələrini çətinləşdirir. Bu metodlar öyrənənlərin bacarıq və vərdişlərinin inkişafını
lazımınca təmin etmir.

Göründüyü kimi, o zamanlarda şagirdlərin fəallığını təmin edən metod və priyomlara
üstünlük verilirdi. Bu gün elmi biliklərin səviyyəsi ilə məktəb təhsilinin məzmunu arasında
kəskin zidiyyət mövcuddur. Ona görədə müəllim təlimin məzmun və metodlarını böyük elmə
uyğunlaşdırmağa çalışır.

Son illər inkişaf etmiş ölkələrin pedaqoqları təlim metodları axtarışındadırlar. Dünyanın
tanınmış pedaqoq və psixoloqları təlimdə yüksək nəticənin əldə edilməsini təlim
psixologiyasının, təlimin alqoritimləşdirilməsi sisteminin, təlimin optimallaşdırılmasının,
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şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinin, təhsilin idarə olunması nəzəriyyəsinin,
əməyin elmi təşkilinin düzgün həll edilməsində görürlər.

Müəllim, ümumiyyətlə, öyrədən, təlim edən hər bir şəxs əksəriyyət tərəfindən qəbul
olunmuş metodların mahiyyətini bilməli, konkret hal üçün müvafiq metodu seçməyi və ondan
istifadə etməyi bacarmalıdır. Belə bir bacarıq təlim mprosesindəki təsadüfiliyi aradan qaldırar,
“hərənin öz metodu var” kimi qeyri elmi müddəanın özbaşnalığın qarşısın alar.

Metodun seçilməsi bir sıra faktorlarla bağlıdir. Metod şagirdlərdə problem məsələləri həll
etməyə tələbat oyatmalı, onlara fikirləşməyi öyrətməlidir.

Riyaziyyatın tədris metodları dedikdə şagirdlərə riyazi bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin
verilməsi üsulları başa düşülür. Riyaziyyatın tədrisi metodlarına şagirdlərin “nümunə” üzrə
hərəkət etməyi öyrənməyi lazım gələn hallarda və ya tədris materialını onlarınmüstəqil
mənimsəyə bilmədiyi hallarda müraciət etmək lazımdır. Riyaziyyat təlimində elmi idrak
metodlarından daha tez-tez istifadə edildiyindən aşağıda bunların şərhi üzərində dayanaq.
Adları birgə işlədilən müqayisə və analogiya – təfəkkürün məntiqi priyomları olaraq həm elmi
tədqiqatlarda, həm də təlimdə geniş istifadə olunur. Analogiya yunan sözüdür, mənası
uyğunluq, bənzəyişdir. Müqayisə analogiyanın tətbiqi üçün əsas hazırlayır.

Analogiya üzrə mühakimənin ümumi sxemi aşağıdakı kimidir.
A-nın a,b,c,d xassələri var;
B-nin a,b,cxassələri var;
Ehtimal ki, B-nin d xassəsidə var.

Göründüyü kimi, analogiya üzrə çıxarılan nəticə, yalnız ehtimal olunur. Həqiqətə
bənzərdir. Doğruluğu yəqin deyildir, onlar elmi fərziyyə, induktiv mühakimə mənbələrindən
biridir. Analogiyanın tamamilə etibarlı nəticələrə gətirən ən dərin növlərindən biri
izomorfizimdir. Bu zaman obyektlər sisteminin birini ətraflı öyrənərək, biz bu öyrənməni
izomorf obyektlər sisteminə tətbiq edə bilərik. Analtik həndəsə buna parlaq misal ola bilər.
Analogiyadan alınan nəticə isbat olmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Analogiya metodundan istifadə şagirdlərdə əqli çevikliyi,
intelektual elastikliyi, yaradıcı təfəkküri inkişaf etdirir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Riyaziyyat elminin daxili məntiqi və riyazi fəaliyyətin idrak
fəallığı ilə sıx əlaqəsi bu elmin demək olar ki, əksər mövzularının analogiya üsulu ilə
yaxınlaşdırılmasının və hətta bu yolla yeni biliklərin, ideyaların alınmasının mümkün
olduğunu göstərir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təlimdə istifadə olunan analogiya metodu
şagirdlərdə yeni bilik və ideyaların yaranmasına təkan verir.
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Резюме

Статья общеобразовательных школ посвященная обучению и использования
методов аналогичных математических занятий. Этот метод предназначен для студентов
с целью возникновения новых знаний и идей.

A. Shiraliyeva

Studying and applying analogy methodology
in mathematics training

Summary

The article focuses on the application and use of general education schools as a method of
analogy in math classes. The introduction of this method emphasizes the importance of
creating new knowledge and ideas in the students.
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V-XI sinif riyaziyyat dərsliklərinin fənlərarası
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VII-IX siniflərdə riyaziyyat kursunun ardıcıllıqla verilməsi fizika fənninin öyrənilməsinə
hazırlığı təmin edir. Tutaq ki, bərabərsürətli hərəkət haqqında məlumat öyrənərkən xətti
funksiya (VII sinif) haqqında məlumatlardan istifadə edilir. Yaxud elektrik bəhsini
öyrənərkən düz və tərs mütənasiblikdən (VI sinif) istifadə olunur. Tənliklərin,
bərabərsizliklərin həlli zamanı kalkulyatordan istifadə edilməsi şagirdlərdə informatika
kursunun və hesablama texnikasının əsas anlayışları (alqoritm, proqram və s.) haqqında xeyli
təsəvvür yaratmış olur. Hazırda istifadə olunan Riyaziyyat kursu (IX sinif) riyazi metodların
nə qədər universal xarakter daşıdığını bildirir, tətbiqi vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün əsas
mərhələləri müəyyən edir. Bu da məhz kompüterlə işləmək üçün vacib olan məsələdir.

VII-XI siniflərdə həndəsə məzmun xəttinin aksiomatik şəkildə qurulması şagirdlərin fizika,
kimya, biologiya fənlərindən öyrənəcəyi istənilən elmi nəzəriyyənin məntiqi şəkildə
qurulmasında baza rolunu oynayır. Həndəsə məzmun xətti üzrə öyrənilən biliklər informatika,
rəsmxət, astronomiya, texnologiya və fizika fənlərində geniş tətbiq edilir. Məsələn, mexanika
bəhsini öyrənmək üçün vektor və koordinat metodlarını bilmək lazımdır, yaxud optikanı
öyrənmək üçün fəzada simmetriyanın xüsusiyyətlərini bilmək gərəkdir. Riyaziyyat
dərslərində fərdi kompüterin tətbiqi, vizual tədqiqatlar, riyazi təcrübə və canlı “şəkillər”
(məsələn, daxilə çəkilmiş düzgün çoxbucaqlının tədricən dairəyə yaxınlaşma prosesini təsvir
etmək) yaratmaq üçün məqsədəuyğundur.

İnformatikanın rəsmxət, fizika və riyaziyyatla əlaqəsi şagirdlərin müasir konstruktor və
texniki fəaliyyət üçün lazım olan politexniki bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirir. Müəllim
təlimin müasir dövrdə praktik istiqamətinin güclənməsini, onun əməklə əlaqəsini nəzərə alıb,
çalışmalıdır ki, fənlərarası əlaqədən istifadə edib şagirdlərin bütün elmləri əhatə edən ümumi
təsəvvürünü genişləndirsin. Belə bacarıqlar bir–biri ilə əlaqəsi olan fənlərə aid biliklərin tətbiq
olduğu fəaliyyət növünə uyğundur.

Dərsliklərin təhlilindən öncə qeyd etmək vacibdir ki, nəyi öyrətmək və necə öyrətmək
həmişə pedaqogikada problem olmuşdur. Bu nöqteyi-nəzərdən dərsliklərin tarixinə qısa nəzər
salmaq vacibdir. Məhz “bacarıqlar” anlayışına müxtəlif təhsil aspektindən yanaşma dünyanın
mənzərəsində ciddi dəyişikliklər yaratmışdır. Bu yanaşmalardan biri arxada qalmış sovet
təhsili ilə bağlıdır. Vaxtilə bacarıqların bir deklorativ bəyanat olduğunu hamı yaxşı bilirdi.
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Bunun nəticəsidir ki, indi keçmiş sovet respublikaları əsasən resurslar hesabına yaşayır və
texnologiyaların tətbiqində qərb ölkələrindən xeyli geri qalır. Bütün bunlar ənənəvi təhsillə
müasir təhsilin fərqləri fonunda baş verir. Aşağıdakı cədvəldə ənənəvi təhsillə müasir təhsilin
fərqləri göstərilib.

Ənənəvi və müasir təhsilin fərqləri:

Təlimin hərəkətverici qüvvələri: təhdidlər,
əmrlər, cəzalar, qiymətlər, başqaları ilə
yarışmalar.

Təlimin hərəkətverici qüvvələri: sevinc,
yaradıcılıq, öz inkişafını, təkmilləşdiyini
hiss etmə, biliklərin genişləndirilməsi,
özünəinam.

Dərsdə işləmə üsulları: izah, təkrar,
çalışmalar, əzbər öyrənmək, nümunə üzrə
hərəkət.

İş üsulları: müasir fəaliyyət, evrestik
müsahibə, axtarış, dərs-disput, şagirdlə
müəllim arasında humanist münasibətin
formalaşması.

Ənənəvi dərsin təşkili: frontal işin
dominantlığı şəraitində hissələrə bölünmə,
yeni materialı mənimsətmək üçün hazırlıq
sual-cavabı, onu ümumiləşdirmək, dərketmə
səviyyələrini aydınlaşdırmaq (problem
suallar), möhkəmləndirmə.

Müasir dərsin təşkili: suallara cavab
axtarışı, həyati (praktik və elmi)
məsələlərin həlli, fərdi və qrup şəklində işin
üstünlük təşkil etməsi, bu zaman dərsin
mərhələlərinin birində kollektivin ümumi
məqsədini ifadə etmək üçün fasiləsiz
frontal metoddan istifadə.

Müəllimin rolu: bütün hakimiyyət onundur,
hər şeyi yalnız o bilir, şagirdin taleyi
müəllimin əlindədir, onunla mübahisə etmək
olmaz və s.

Müəllim köməkçidir, böyük dostdur,
məsləhətçidir, əməkdaşdır, şagirdlə birlikdə
həqiqət axtarandır, şagirdlərin kamil
yetişməsinə kömək edir.

Müəllimin ilk vəzifəsi: informasiyanı elə
səviyyədə çatdırır ki, o, şagirdin beynində
tez və möhkəm qalsın, uzun müddət
saxlanılsın. Şagirdlərin borcu isə
informasiyanı öz yaddaşında möhkəm
saxlamaq və müəllim soruşan zaman onu
realizə etməkdir. Məqsəd müəllim
tərəfindən biliyin qiymətləndirilməsini
təmin etməkdir.

Müəllimin ilk vəzifəsi: şagirdləri idraki və
praktik məsələlərin həlli prosesinə cəlb
etmək üçün təşkil etmək və hazırlamaqdır.
Şagirdlərin vəzifəsi kollektiv əməkdə
iştirak etmək, daim özünü və ətraf mühiti
təkmilləşdirməkdir.

Təlimin son nəticəsi: şagirdlərin bilik,
bacarıq və vərdişlərinin sorğu və imtahanla
müəyyən olunmuş proqramlaşdırılmış
standartlara uyğunluğu. Bu uyğunluq
nümunələrlə eynilik təşkil edir.

Müasir məktəbdə təlimin son nəticəsi:
şagirdin əldə etdiyi bilikləri yeni
situasiyaya uyğun tətbiq etmək bacarığı,
özünü dərk etmək və biliyini
təkmilləşdirmək bacarığı, yaradıcılıq
cəhdləri, peşə ustalığına malik olmaq.

Yuxarıdakı cədvəl aydın göstərir ki, ənənəvi təlimlə müasir təlimin fərqləri hansı
səviyyədədir. Bu bacarıqlar təbiət-riyaziyyat elmlərinin hesabat-ölçü, hesablama, qrafik,
eksperimental konstruktor və tətbiqi sahələri üçün çox önəmlidir. Praktik bacarıqlar onunla
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xarakterizə olunur ki, müxtəlif yenilik və ya çətinlik dərəcələrində işlək olsun, problemin
aradan qaldırılmasını təmin etsin. Ümumfənn bacarıqları (bir sıra fənlər vasitəsilə əldə edilmiş
biliklərdən istifadə etməklə hər hansı bir tapşırığın öhdəsindən gəlmək) yalnız fənlərarası
əlaqələr vasitəsilə mənimsədilə bilər. Bu zaman müxtəlif fənləri tədris edən müəllimlər
bacarıqların ümumi strukturundan çıxış edərək şagirdlərdən eyni bilik və bacarıq tələb edir.
Ona görə də pedaqoqlar öz şagirdlərinə tapşırıqlar verərkən onların yaradıcılıq qabiliyyətini
inkişaf etdirmək üçün uyğun işlər tapşırmalıdır.

Konkret hərəkətlərin qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi və ümumiləş-dirilməsini özündə
ehtiva edən ümumfənn bacarıqlarının inkişafında fənlərarası əlaqədən istifadənin rolu
danılmazdır. Fənlərarası əlaqə şagirdlərin ümumi fənlər üzrə bacarıqlarının ardıcıl inkişafının
effektiv metodudur. Bu və ya digər tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı şagird fəaliyyətinin
planlaşdırılması: məqsədin irəli sürülməsi, onu əldə etmək üçün yol və metodların müəyyən
edilməsi, məlumatların toplanması, nəticələrin qiymətləndirilməsi, korrektə işləri – bütün
bunlar ümumi fənlər üzrə bacarıqların məcmusudur.

Ümumi fəaliyyətin konkretləşdirilməsi bu və ya başqa fənnin materialına, formalaşmış
praktik bacarıqlara və tapşırıqların özəlliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Praktik fəaliyyətin
təşkili və planlaşdırılmasını həyata keçirərkən tələb olunan ümumi bacarığa malik olmaq ona
görə lazımdır ki, şagirdləri ictimai əhəmiyyət kəsb edən istehsalat əməyinə cəlb etmək,
onlarda həyat üçün minimum bacarıqları inkişaf etdirmək mümkün olsun.

Sistematik fənlərarası əlaqənin təsiri altında müxtəlif fənlərin təlim materialları əsasında
vahid strukturun tələbi ilə bacarıqlar formalaşır və bu da fənlərarası xarakter kəsb edir. Bir
neçə fənnin ortaq suallar və anlayışlar əsasında əlaqəsi fənlərarası əlaqədir.

Riyaziyyat fənni üzrə proqramlarda perspektiv fənlərarası əlaqələr qeyd edilib. Bu,
informatikadan hesablama vərdişlərini öyrənərkən çox zəruridir. Kompüterlə işləmək
vərdişləri riyaziyyatdan hesablamaya aid məsələləri yerinə yetirmək, faiz hesablamaq, bir
neçə ədədin orta hesabi qiymətini tapmaq və funksiyaların qrafiklərini qurmaq üçün dəyərli
imkandır. Riyaziyyatdan düsturlarla iş zamanı əldə edilən vərdişlər informatika fənni üzrə
proqramlaşdırma zamanı lazımdır. “Mathcad” proqramı ilə iş zamanı isə diferensial
hesablamaların elementlərinə ehtiyac hiss olunur. Həndəsə məzmun xətti üzrə öyrənilən
fiqurlar və onların əlamətləri rəsmxət fənnindən praktik işlər zamanı geniş tətbiq edilir. Eyni
zamanda texnologiya və rəsmxət fənnindən ölçmə, nişanlama zamanı əldə olunan bacarıqlar
həndəsə məzmun xəttinin öyrədilməsində istifadə edilir. Fənlərarası praktik bacarıqların
formalaşdırılması üçün kompleks tapşırıqların yerinə yetirilməsi önəmli rol oynayır. Lakin
dərsliklərin hazırlanmasında bu məsələlər kifayət qədər nəzərə alınmamışdır.

Şagirdlərin praktik bacarıqlarını formalaşdıran ayrıca tədris mövzuları və kurslar üzərində
işləyərkən müəllimlərin metodik işini stimullaşdırmağın da əhəmiyyəti az deyil. Bu cəhdlər
təlimin inkişafedici və tərbiyəvi effektini yüksəldir, şagirdlərin peşə istiqamətlərinin müəyyən
edilməsində onlara yardımçı olur. Müəllim ilk növbədə çalışmalıdır ki, onun şagirdləri başa
düşsün ki, ümumi fənlər üzrə biliklər ayrı-ayrı praktik işlərin və əmək fəaliyyətinin yerinə
yetirilməsində nə qədər vacibdir. Bu praktik işlərin, layihələrin hazırlanması riyaziyyat
dərsliklərində heç nəzərə alınmamış, informatika fənn dərsliklərində isə (VIII sinifdə) nəzərə
alınmışdır. Halbuki zamanın tələbi daha çox bu xarakterli praktik işlərin yerinə
yetirilməsindədir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, bir sıra ölkələrdə məktəblərin yuxarı siniflərindəki təhsil sistemi
ikisəviyyəlidir, yəni təlim fənləri ya baza, ya da profil fənn kimi öyrənilə bilər. Yuxarı sinif
şagirdlərinin profil sistemli təhsili üç tip fənləri əhatə edir: baza ümumtəhsil fənləri, profil
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ümumtəhsil fənləri və elektiv (seçmə) tədris fənləri. Müxtəlif tədris fənlərinin seçilməsi
imkan verir ki, təlim-tərbiyə prosesini şagirdlərin marağı əsasında qurmaq mümkün olsun.
Bununla da təhsilin diferensiasiyasını təmin etmək imkanı yaradılmış olur. Məktəb təhsilinin
fəaliyyətdə olan təhsil standartı əsasında Azərbaycan dili, riyaziyyat, ədəbiyyat, xarici dil,
tarix, fiziki tərbiyə, həyat bilgisi (fizika, kimya və biologiyanın məzmununu özündə ehtiva
etməklə) kimi baza ümumtəhsil fənləri təqdim edilir. Respublikamızda da bu istiqamətdə
fəaliyyətə keçmək barədə fikir formalaşmışdır, artıq orta məktəblərin bir çoxu
təmayülləşməyə hazırlanır.

Eyni zamanda bu siyahıya daxil olmayan bir sıra fənlərin öyrənilməsi istisna edilmir.
Tədris fənləri dinamik bir anlayışdır. O, ölkənin ictimai-siyasi quruluşundan asılıdır. Lakin
yuxarıda sadaladığımız fənlər, demək olar ki, siyasi quruluşundan asılı olmayaraq, bütün
ölkələrdə öyrənilir, çünki bu fənlər vasitəsilə dünyada maddi nemətlər bolluğu yaranır və ya
ölkənin daxili və xarici siyasəti formalaşır.

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyat dərsliklərində (xüsusilə V-VI siniflərdə) müəlliflər
müxtəlif praktik işlərin, bir çox fənlərin yaxın mövzular üzrə bacarıq və vərdişlərin
yaranmasını nəzərə almamış, yalnız müstəqil, yoxlama, imtahan xarakterli məsələlərdən
istifadə etmişlər

Məqalənin elmi yeniliyi. Fənlərarası praktik bacarıqların formalaşdırılması üçün
kompleks tapşırıqların yerinə yetirilməsi önəmli rol oynayır. Müəllim ilk növbədə
çalışmalıdır ki, onun şagirdləri başa düşsün ki, ümumi fənlər üzrə biliklər ayrı-ayrı praktik
işlərin və əmək fəaliyyətinin yerinə yetirilməsində nə qədər vacibdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyat fənni siyasi quruluşundan asılı
olmayaraq, bütün ölkələrdə öyrənilir, çünki bu fənn vasitəsilə dünyada maddi nemətlər
bolluğu yaranır və ya ölkənin daxili və xarici siyasəti formalaşır. Təlim-tərbiyə prosesini
şagirdlərin marağı əsasında quraraq təhsilin diferensiasiyasını təmin etmək mümkündür.
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Н. Аллахвердиева

Роль учебников математики V-XI классов в
обеспечении междисциплинарных связей

Резюме

Учебные дисциплины являются динамическим понятием и зависит от
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общественного-политического строя страны. В средней школе в обучении математики
ученики должны усваивать минимумы общеобразовательной программы. С помощью
присущих ему методов, средств и технологий этот предмет играет важную роль в его
практическом применении и усвоении различными сферами человеческой
деятельности.

N. Allahverdiyeva

The role of textbooks of mathematics of V-XI classes
in ensuring interdisciplinary communication

Summary

Academic disciplines are a dynamic concept and depend on the social and political system
of the country. In high school, in mathematics education, students should learn the minima of
the general education program. With the help of its inherent methods, tools and technologies,
this subject plays an important role in its practical application and assimilation by various
spheres of human activity.

Redaksiyaya daxil olub: 14.02.2019
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Məktəb riyaziyyat kursunda funksiyanın
törəməsinin tədrisi metodikası

Rəqibə Talıbova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: ragiba.talibova@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov,
ped.ü.f.d. M.T. Rzayev

Açar sözlər: törəmə, funksiya, limit, arqument
Ключевые слова: производное, функция, предел, аргумент
Key words: derivative, function, limit, argument

Fərz edək ki, y=f(x) funksiyası [a, b] intervalında təyin olunmuşdur və x [a,b] qeyd
olunmuş nöqtədir. Arqumentə x nöqtəsində artımını verib funksiya artımını tapaq:

, .
Funksiya artımını arqument artımına bölək:

.
Tərif. Arqument artımı sıfra yaxınlaşdıqda funksiya artımının arqument artımına nisbətinin limiti

varsa, bu limitə f funksiyasının x nöqtəsində törəməsi deyilir və f'(x) ilə işarə edilir:

Q.Leybnis törəməni və ya şəklində, fransız riyaziyyatçısı J.Laqranj (1736-
1813) isə y' və ya f'(x0) şəklində işarə etmişdir.

Əgər

limiti varsa, bu limitə f funksiyasının x0 nöqtəsində saf törəməsi deyilir və f'(x0+0) və ya
f'+(x0) şəklində işarə edilir. Bu qayda üzrə sol törəməyə tərif verilir və f'(x0 – 0 ) və ya f' - (x0)
şəklində işarə edilir. f funksiyasının x0 nöqtəsində törəməsinin olması üçün f'-(x0) = f'+(x0)
bərabərliyi ödənməlidir.

Əgər

olarsa, onda f funksiyasının x0 nöqtəsində törəməsi müsbət sonsuzluqdur deyilir. Bu
qayda üzrə uyğun olaraq törəmənin mənfi sonsuzluq olmasına tərif verilir.

Misallar.
1. f(x) = funksiyasının istənilən x nöqtəsində törəməsini tapmalı.
Həlli. Funksiya artımının arqument artımına nisbətini tapaq:

mailto:ragiba.talibova@gmail.com


Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

258

,
–dən asılı olan bu irrasional funksiya nöqtəsində kəsilməyən olduğu üçün

2. funksiyasının nöqtəsində törəməsinin sonlu olmasını göstərin.
Həlli. Funksiya artımının arqument artımına nisbətini tapaq:

Buradan

olduğu üçün funksiyasının x=0 nöqtəsində sonlu törəməsi yoxdur.
İndi də törəmə düsturlarını nəzərdən keçirək.
Əgər və funksiyalarının sonlu törəməsi varsa, onda aşağıdakı

bərabərliklər doğrudur:
1. ,

2. ,
3. ,
4. sabitdir.

5. = .
Əsas elementar funksiyaların törəmə düsturları:
1. sabitdir.
2.
3.

4.
5. ,
6. (

7. .
8.
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9.

10.

11.
Məqalənin aktuallığı. Törəmə anlayışının məktəb riyaziyyat kursunda tədrisi məsələsi

alimlərin və müəllimlərin nöqteyi-nəzəri bir çox sahələrdə bir birinə uyğun gəlirsə də, bəzi
məsələlərdə müəyyən dərəcədə fərqlənir. Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyatı
tədrisində törəmənin tətbiqləri şagirdlər tərəfindən müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır. Bu nöqteyi-
nəzərdən funksiyanın törəməsinin tətbiqlərinin araşdırılması aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində şagirdə fərdi yanaşma
zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri və şagirdləri, o cümlədən tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Р. Талыбова

Методика обучения производной функции
в школьном курсе математики

Резюме

Понятие производной функции является одним из важных предметов школьной
математики. В этой статье мы дали информацию о производной функций. В то же
время мы показываем, как решить проблемы с производными, и показываем некоторые
важные формулы.

R. Talibova

Methods of teaching the derivative of
function in school math course

Summary

The concept of derivative of function is one of the important subjects of school
mathematics. In this article we gave information about the derivative of the functions. At the
same time, we show that how to solve the problems about derivative and show some
important formulas also.
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Riyazi isbatların yazılması və yadda saxlanmasının təlimi

Gülcahan Ağayeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: gulcahan96@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov,
r.ü.f.d. C.N. Abdullayeva
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общее
Key words: priom, issue, judgment, proof, condition, general

Psixoloqlar müəyyən etmişlər ki, əgər obyektlər müəyyən, ciddi düşünülmüş sistemdə,
hiss orqanlarının minimal cəhdini tələb edən vəziyyətində yerləşərsə, onda qavranılma
asanlaşar. Bu müddəaların tədris prosesi üçün əhəmiyyəti böyükdür. Teoremin isbatının
öyrənilməsini sürətləndirmək, qavrayışı asanlaşdırmaq məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin
aparılması məqsədə uyğundur:

1.Mətndə istifadə olunmayan bütün hərfi işarələr çertyojdan götürmək.
2.Yazılışı ən münasib qaydada yerləşdirmək.
Cəbr dərslərində teoremlərin isbatını şərh edərək şagirdlər çevirmələri icra edirlər, lakin

onlar həmin çevirmələri əsaslandırmağı bacarmırlar. Belə mexaniki yadda saxlamanı aradan
qaldırmaq, çevirmələri əsaslı şəkildə başa düşmək üçün teoremlərin isbatının yazılışın da hər
bərabərlik (bərabərsizlik) işarəsinin altında uyğun əsaslandırmanın göstərilməsi faydalıdır.

İsbatın yadda saxlanılması. Şagirdlər teoremin isbatını anladıqdan sonra onu yadda
saxlamalıdırlar. İsbatın yadda saxlanılması priyomları üzərində dayanaq.

Birinci priyom. Yeni teoremin izahından dərhal sonra bir və ya bir neçə şagirdə onu təkrar
etmək qalanlara isə eşitmək təklif olunur.

Adətən şagirdlər lövhəyə öz istəkləri ilə çağırılır, həm də onlar sinifdə yaxşı oxuyan
şagirdlər olur. Belə priyom geniş yayılmışdır və aşağıdakı nəticələrə gətirir:

1) Çağırılmış şagirdlər, bir qayda olaraq, müəllimin sözlərini olduğu kimi canlandırır;
2) Şagirdlərin çoxu passiv şəkildə dinləyirlər, onların fəal fikri fəaliyyəti az ehtimallıdır.
3) Eyni şəkildə, passiv işlər şagirdlərin dərsə marağını azaldır, diqqətini zəiflədir.
4) Psixologiyada müəyyən olunmuşdur ki, unutma (yaddan çıxma) materialın

öyrənilməsindən dərhal sonra daha intensiv olur, sonra isə yavaşıyır.
Diqqətlə müəllimi dinləyən “materialı” dərhal sinifdə təkrar edən şagirdlərdə materialın

unudulması yavaş baş verir. Aydındır ki, yeni materialı daha yaxşı yadda saxlamaq məqsədilə
istifadə edilən bu priyom yalnız belə şagirdlərə müəyyən fayda verir, qalanlar üçün faktik
olaraq məqsədinə çatmır. Həmin priyom teoremin öyrənilən isbatını bu dərsdə dəyişdirilmiş
çertyoj üzərində və ya cəbri çıxarışlarda onu başqa hərfi işarələmələrlə və təkrar etdikdə
hədsiz çox fayda verir. Təkrar artıq eyni şəkildə olmayıb şagirdlərdən daha fəal fikri fəaliyyət
tələb edir. Şagirdlər bu halda materialı daha yaxşı yadda saxlayır, onların diqqəti daha
dayanıqlı olur.

Məsələn, “üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi” haqqındakı teoremi isbat etdikdən sonra
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şagirdlərə onu başqa şəkil üzrə təkrar etmək tapşırığı verildikdə söylədiklərimizi müşahidə
etmək olar.

İkinci priyom. Dərsdə yeni isbat edilmiş teoremin əsas yerlərini təkrar etmək məqsədilə
müəllim sinfə bir neçə sual verir.

Bu priyom əvvəlkinə nisbətən daha az tədris vaxtı aparır. Sinifdə bir nəfərdən deyil, bir
neçə nəfərdən soruşmaq imkanı var. Şagirdlər sorğuda daha fəal iştirak edirlər. Aydındır ki,
bu priyom tamamilə səmərəlidir.

Üçüncü priyom. Yeni teoremin izahatından əvvəl müəllim şagirdlərə isbatı diqqətlə
dinləməyi və eyni zamanda onun planını tərtib etməyi tapşırır. Sonra bu tapşırıq yoxlanılır.
Priyom çox səmərəlidir. Lakin onun yalnız əvvəlcədən plan tərtib edilməsi bacarıqlarının
formalaşması üzrə gərgin iş aparılan siniflərdə tətbiqi faydalıdır.

Dördüncü priyom. Nəzərdən keçirilmiş teoremin isbatı həmin dərsdə təkrar edilmir. Sinif
dərhal yeni mövzu üzrə məsələ, həllinə başlayır, teorem məsələlər həlli ilə möhkəmləndirilir.
Dərsin sonuna 3-5 dəqiqə qaldıqda müəllim dərsi yekunlaşdırır, sinfə suallar verir. Bu suallar
indi öyrənilənləri sadəcə danışmağı deyil, başlıcaları ayırmağı, əvvəlki biliklərlə tutuşdurmağı,
müqayisə etməyi, ümumiləşdirməyi və s. tələb etməlidir. Bütün bunlar yeni mövzuya aid həll
edilən məsələlərlə əlaqələndirilir.

Dərsin belə formada yekunlaşmasında yeni material yaxşı yadda saxlanılır, dərhal təkrar
edildiyi üçün unudulma zəif olur.

İndi isə öyrənilən isbatların sonrakı dərslərdə təkrar edilmə priyomlarını şərh edək.
Birinci priyom. Şagird lövhəyə çağırılır və cavab vermək üçün ona vaxt verilir. O,

çertyoju çəkir, teoremin şərti və nəticəsini zəruri çevrilmələri yazır, cavab fikirləşir. Bu zaman
sinif başqa işlə məşğuldur. Sonra çağırılmış şagird cavab verir, qalanları qulaq asırlar.

İkinci priyom. Cavab verməyə hazırlaşmaq üçün lövhəyə eyni zamanda bir neçə şagird
çağırılır. Bu zaman sinif başqa iş görür. Sonra lövhəyə çağırılan şagirdlər növbə ilə cavab
verirlər, qalanları isə qulaq asırlar.

Lövhəyə çağırılan şagirdlər növbə ilə deyil, eyni zamanda hazırlaşdıqlarından birinci
priyomdan fərqli olaraq ikinci priyom tədris vaxtına qənaət etməyə imkan verir. Ona görə bu
priyoma sıxlaşmış sorğu deyirlər. Sıxlaşmış sorğu priyomu məktəblərdə geniş istifadə olunur.

Bu iki priyomun nöqsanlarını qeyd edək.
1. Çağırılan şagirdlərin cavaba hazırlaşmasına vaxt ayrılır. Qalan şagirdlərə isə qoyulan

suallara cavab üçün vaxt verilmir. Aydındır ki, qalan şagirdlərin yalnız bir yolu-çağırılan
şagirdlərin cavablarını passiv olaraq dinləmək qalır.

2. Əgər çağırılan şagirdlər inamlı cavab verirsə, onda sorğu, xüsusən sıxlaşmış sorğu
kənardan baxanda yaxşı gedir, belə ki, qalan şagirdlər sualları əvvəlcədən düşünmüş, ən yaxşı
halda cavabları passiv dinləyirlər.

Əgər çağırılan şagirdlər pis cavab verirsə o da sıxlaşmış cavab 15-20 dəqiqə və daha çox
vaxt aparır. Müəllimin başqa şagirdləri çağırmağa imkanı yoxdur. Onlar cavaba
hazırlaşmadıqlarından hazırlaşmaq üçün əlavə vaxt ayrılması tələb olunur. Belə hallarda
sorğunun o cümlədən sıxlaşmış sorğunun çatışmazlıqları aşkar olunur.

Üçüncü priyom. Əgər sinifdə məsələnin ayrı-ayrı tapşırıqlara bölünməsi priyomundan
istifadə edilirsə, onda çertyoju yerinə yetirmək, şərt və nəticəni ayırmaq bacarıqlarını müəllim
yeni teoremin isbat və məsələ həllində yoxlayır. Bu tapşırığı şagirdlər evə verilmiş
teoremlərin izahında yerinə yetirə bilərlər. Onun yoxlanılmasını sadələşdirmək olar.

Dərsin başlamasına qədər sinif növbətçisi verilmiş teoremə və məsələlərə aid isbatın əsas
çevrilmələrini (izahatsız) həndəsi teoremlərin çertyojlarını (əlavə və yazılar olmadan) lövhədə
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yazırlar. Çertyojların forması, vəziyyəti və hərfi işarələmələri dərslikdə olanda fərqlənir.
Müəllim belə bir tapşırıq verir: teoremi isbat edin və ya lövhədə yazılmış çevrilməni

əsaslandırın (məsələnin həllini izah edin). Kiçik fasilə yaranır, şagirdlər düşüncəyə dalır və
cavaba hazırlaşırlar. Bir şagirdin lövhəyə çağırıl asını gözlədikdə şagirdlərdən bəziləri
lövhəyə, digərləri dəftərə və ya dərsliyə baxır. Fasilənin səmərəsi müəllim “kitabları
yığışdırın” kimi göstərişləri ilə aşağı düşə bilər. Yaxşı olar ki, dərsliklər açıq olsun. Qısa
müddətdə, dərslikdən istifadə etməklə biliklərini yaddaşda təzələməyə imkan taparlar. Belə
olduqda kiçik fasilə dərsin ən məhsuldar anına çevrilə bilər.

Sonra cavab vermək üçün lövhəyə bir şagird çağırılır hamı onu diqqətlə dinləyir. Hər bir
şagird yoldaşının cavabındakı nöqsanları cəld və asanlıqla tutur və zəruri əlavələr, düzəlişlər,
qeydlər etməyə hazırdırlar.

Əgər çağırılan şagird pis cavab verərsə, onda istənilən başqa bir şagirdi çağırmaq olar.
Belə ki, cavab verməyə hazırlaşmaq üçün bütün sinfə vaxt verilmişdir. Sıxlaşmış sorğuda isə
belə imkan heç də həmişə olmur.

Məktəblilər çertyojun çəkilməsi, teoremlərin və onların isbatının tərtibi ilə də əlaqədar da
müəyyən səhvlərə yol verirlər. Digər növ səhvlərə aid bir misal göstərməklə kifayətlənirik.
“Paraleloqramın iki bucağı düzdürsə, onda bu düzbucaqlıdır” hökm edən şagird təkcə
öyrənilən anlayışın həndəsi quruluşunu deyil, habelə əqli nəticənin, məntiqi quruluşunu yaxşı
başa düşmür. Burada şagird paraleloqramın bucaqlarının birinin düz olmasının kifayət
olmasını bilmir. Şagirdlərə öyrədilməlidir ki, şərtə başqasının nəticəsi olan artıq hökm daxil
olmamalıdır.

Göstərilən səhvlər əsasən şagirdlərin ümumiləşdirmə və mücərrədləşdirmə
qabiliyyətlərinin lazımı səviyyədə olmaması ilə əlaqədardır. Şagirdlər çox vaxt bu və ya digər
məsələni ümumiləşdirmək deyil, konkretləşdirməklə həll etməyə çalışırlar.

Məqalənin aktuallığı. Təcrübələr göstərir ki, teoremlərin isbatı mövzusu şagirdlərin
çətinlik çəkdiyi mövzulardan biridir. Riyaziyyatın fundamental bazası olan teoremlər isbatı
olmadan fayda vermir. Bu nöqteyi-nəzərdən teoremlərin isbatı və yadda saxlanılması
mövzusunun araşdırılması aktuallıq kəsb edir. Məhz bu səbəbdən bu məqalə bir çox
müəllimlərə faydalı olacaqdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun tədrisində şagirdə fərdi yanaşma
zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

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

Написание и хранение математических доказательств

Резюме

В статье изложены принципы написания и хранения математических доказательств.
Здесь также первый, второй, третий, четвертый примы. Обсуждалась также роль
простых чисел в учебном процессе, что имеет большое значение для сохранения
доказательств.

G. Agayeva

Writing and storing mathematical proofs

Summary

The article outlines the principles of writing and storing mathematical proofs. Here are
also the first, second, third, fourth premiums. The role of the primes in the classroom process,
which is of great importance in the preservation of the proofs, was also discussed.

Redaksiyaya daxil olub: 26.02.2019
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Funksiya və onun qrafiklərinin çevilməsinin
öyrədilməsi metodikası

Könül Abaslı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: konul.abas@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov,
dos. N.B. Nəsirov

Açar sözlər: asılılıq, funksiya, dəyişən, cədvəl, analitik, qrafik
Ключевые слова: зависимость, функция, переменная, электронная таблица,

аналитика, графика
Key words: dependency, function, variable, spreadsheet, analytics, graphics

Bizi əhatə edən həqiqi aləmin mühüm xüsusiyyətlərindən biri onun fasiləsiz olaraq
müxtəlif dəyişiklərə uğramasıdır. Ətraf mühitin ən səthi müşahidəsi bu dəyişikləri görməyə və
hiss etməyə imkan verir. Havanın temperaturu və rütubəti dəyişir, atmosfer təzyiqi dəyişir,
küləyin və hərəkətin sürəti dəyişir, insanların yaşı və həyat şəraiti dəyişir və s. Məlumdur ki,
bütün bu dəyişiklərin elmi izahını onların xarakterik xassələrini ifadə edən müxtəlif tip
kəmiyyətlərin öyrənilməsi yolu ilə vermək mümkündür. Belə ki,həqiqi aləmdəki bu
dəyişkənlik xüsusiyyətləri onların uyğun xassələrini ifadə edən kəmiyyətlərin müxtəlif ədədi
qiymətlər almasında öz əksini tapır.

Doğrudan da əşya və hadisələrdəki dəyişkənliyin mahiyyəti eyni bir kəmiyyətin müxtəlif
vaxtlarda və müxtəlif şəraitdə ölçülməsi nəticəsində müxtəlif ədədi qiymətlərə malik
olmasındadır.

Təbiətdə və texnikda baş verən prosseslərin öyrənilməsi zamanı həm də öz ədədi
qiymətini dəyişməyən (sabit saxlayan) kəmiyyətlərə də rast gəlmək olar. Belə kəmiyyətlərə
normal təzyiqdə suyun qaynama temperaturu və s. misal ola bilər.

Beləliklə, təbiət və texnikada baş verən hər bir prossesdə iki növ kəmiyyətlərlə rastlaşırıq:
1) Sabit kəmiyyətlər.
2) Dəyişən kəmiyyətlər.
Tərif: x dəyişəninin ala biləcəyi hər qiymətinə y dəyişənin yeganə qiyməti müəyyən

qayda ilə uyğun qoyulduqda deyirlər ki, x dəyişənindən asılı y funksiyası verilmişdir. Tərifə
əsasən, y dəyişənin x.in funksiyası olması mülahizəsi y=f(x) simvolu ilə işarə edilir. Bu
tərifdə x müstəqil (asılı olmayan) dəyişən və ya arqument, y asılı asılı dəyişən və ya funksiya
adlanır. Başqa sözlə x-in verilmiş hər bir qiymətində y-in uyğun qiymətini tapmaq üçün hasıl
riyazi əməli icra etməyin lazım olduğunu göstərir. Bu halda x-in hər bir verilmiş qiymətinə
uyğun y üçün tapılan qiymət funksiyanın xüsusi qiyməti adlanır. Məsələn, x=x0 olduqda
y=f(x0) ədədi funksiyanın x=x0 nöqtəsindəki xüsusi qiyməti adlanır.

Tərif: x arqumentinin hər bir x D(f) qiymətinə uyğun funksiyanın aldığı qiymətlər
çoxluğuna funksiyanın qiymətlər çoxluğu və ya dəyişmə oblastı deyilir. Və E (y) və ya E(f)
simvolu ilə işarə olunur.

Araşdırma: Düzbucaqlının sahəsi 60 sm2, tərəflərindən birinin uzunluğu x sm-dir.
Düzbucaqlının ikinci tərəfinin uzunluğu nə qədərdir?

Həlli: Axtarılan tərəfi y hərfi ilə işarə etsək, onda y = 60: x olar. x-in müxtəlif qiymətləri
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üçün y müxtəlif qiymətlərə malik olar:
x = 2olarsa, y = 30; x = 15 olarsa, y = 4 olar.
Burada axtarılan tərəfin uzunluğu verilmiş tərəfin uzunluğundan asılıdır. Araşdırmada

göstərilən nümunədə bir kəmiyyətin qiymətinin dəyişməsi ilə digər kəmiyyətin qiyməti də
dəyişir. Birinci dəyişənin hər bir qiymətinə ikinci dəyişənin yeganə qiyməti uyğundur. X və y
arasındakı bu asılılığı y=60:x düsturu ilə verdik. Burada x sərbəst dəyişən, y isə asılı
dəyişəndir. Burada x – arqumentin, y isə funksiyanın qiymətidir.

Tərif:
X dəyişəninin hər bir mümkün qiymətinə y dəyişəninin yalnız bir qiyməti uyğun olarsa, x

və y arasındakı belə asılılığa funksional asılılıq və ya funksiya deyilir.
f funksiyasının verilməsi, x arqumentinin hər bir qiymətinə görə )(xf funksiyasının uyğun

qiymətinin necə tapılması deməkdir. Funksiyanın verilməsinin 3 əsas üsulu vardır: analitik,
yəni düstur vasitəsilə, cədvəl və qrafik üsulla verilə bilər.

Funksiya qrafiklə verilməsi məsələsinə baxaq. Funksiyanın qrafik üsulla verilməsi o
deməkdir ki, y dəyişənin x dəyişənindən aslılığının xarakterini təsvir edən bir əyri (və ya düz
xətt verilir). İki dəyişən kəmiyyət arasındakı asılılığı koordinat müstəvisində həndəsi olaraq
təsvir etmək əlverişlidir.

x=1 , y=2
x=2 ,y=3
x=3 ,y=4
Nümunə:
1. y = 2x + 1 funksiyasının qrafikini quraq.
2. x-ə bir neçə qiymət verərək y-I təyin edin. Arqumentin (x-in) və funksiyanın (y-in)

qiymətlərini cədvələ yerləşdirək.

Verilmiş koordinatlar cütünə uyğun nöqtələri düzbucaqlı koordinat sistemində qeyd edək.
Alınmış nöqtələri ardıcıl birləşdirək. Alınan qrafik düz xətdir. Bu düz xətt OX oxunun
müsbət istiqaməti ilə iti bucaq əmələ gətirir (şəkil 1).

Qeyd. İki nöqtədən bir düz xətt keçirmək mümkün olduğuna görə cədvəl tərtib edərkən x-
ə iki qiymət vermək kifayət edir.

http://e-derslik.edu.az/books/16/assets/img/page160/1.png
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Funksiyanın artması,azalması və monotonluğu:
Tərif: X çoxluğunda arqumentin böyük qiymətinə funksiyanın böyük qiyməti uyğun

gələrsə f funksiyasına bu çoxluqda artan funksiya deyilir. Başqa süzlə istənilən x1,x2 üçün
x1<x2 olduqda,f(x1)<f(x2) olarsa,f funksiyasına x çoxluğunda artan funksiya deyilir.

X çoxluğunda arqumentin böyük qiymətinə funksiyanın kiçik qiyməti uyğun gələrsə f
funksiyasına bu çoxluqda azala funksiya deyilir.

Başqa sözlə, istənilən x1,x2 üçün x1<x2olduqda, f(x1)>f(x2) olarsa, f funksiyası X
çoxluğunda azalan funksiya deyilir. İstənilən x1,x2 üçün x1<x2 olduqda f(x1)≤f(x2)
(f(x1)≥f(x2)) olarsa, f funksiyasına X çoxluğunda azalmayan (artmayan) funksiya deyilir.
Artan və azalan funksiyalara ciddi monoton funksiyalar deyilir.

Artan, artmayan, azalan və azalmayan funksiyalara monoton funksiyalar deyilir
Misal.

funksiyasının təyin oblastını və qiymətlər çoxluğunu tapın .
Həlli:

1) x-5 0 , x 5
2) D(f)=[5,+ )
3) E(f)=R

Misal.

f(x)=
x
5 - 9 funksiyasının təyin oblastını və qiymətlər çoxluğunu tapın.

Həlli:
1) Funksiya x-in məxrəci 0-a çevirən qiymətlərində təyin olunmayıb. 9 məxrəci 0-a çevirir.
2) D(f)= (- ) (9,+
3) E(f)=R
Ədədi funksiyaları əyani təsvir etmək üçün onların qrafiklərindən istifadə olunur. Tutaq

ki, y=f(x) ədədi funksiyası verilmişdir. Arqumentin hər bir x
funksiyanın y=f(x) qiymətini qarşı qoymaqla alınan (x,f(x)) ədədlər cütünə koordinat
müstəvisində M(x), f(x) nöqtəsini qarşı qoyaq. Bu zaman alınan nöqtələr çoxluğuna y=f(x)
funksiyasının qrafiki deyilir.

Koordinat müstəvisində absisləri arqumentin qiymətlərinə, ordinatları isə funksiyanın
uyğun qiymətlərinə bərabər olan nöqtələr çoxluğuna funksiyanın qrafiki deyilir.

Funksiyaların qrafiklərinin çevrilməsinə nəzər salaq:
y=Af(ax+b)+B şəklində funksiyanın qrafikini f(x)funksiyasının qrafikindən aşağıdakı

həndəsi çevrilmələrin köməyi ilə almaq olar:

http://e-derslik.edu.az/books/16/assets/img/page160/2.png
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1) a) OX oxuna nəzərən ox simmetriyası
b) OY oxuna nəzərən ox simmetriyası
c) O koordinat başlanğıcına nəzərən mərkəzi simmetriya

2) a) OX oxuna nəzərən paralel köçürmə
b) Oy oxu boyunca paralel köçürmə

3) a)OX oxu istiqamətində dartılma və ya sıxılma
b)oy oxu istiqamətində dartılma və ya sıxılma

Onu da qeyd edək ki,
1) a) OX oxuna nəzərən ox simmetriyasında (x,y) nöqtəsi (x,-y)nöqtəsinə keçir
b) OY oxuna nəzərən ox simmetriyasında (x,y) nöqtəsi (-x,y) nöqtəsinə keçir
c) Koordinat başlanğıcına nəzərən mərkəzi simmetriyada (x,y) nöqtəsi (-x,-y) nöqtəsinə

keçir.
2) a) OX oxu üzərə paralel köçürmədə (x,y) nöqtəsi (x+a,y)nöqtəsinə keçir.a burada

ixtiyari ədəddir.Əgər a>0 isə bu paralel köçürmə sağa a<0 isə sola paralel köçürmə aparılır.
b) y oxu boyunca paralel köçürmədə hər bir (x,y) nöqtəsi (x,y+b) nöqtəsinə keçir, burada b

ixtiyari bir ədəddir. Əgər b>0 olarsa bu paralel köçürmə yuxarı,b<0 olduqda isə aşağı paralel
köçürmə adlanır.

3) a) OX oxu boyunca OY oxuna nəzərən P dəfə dartılmada (sıxılmada) (p>0,p )
istənilən (x,y) nöqtəsi (px,y) nöqtəsinə inikas olur.

b) OY oxu boyunca OX oxuna nəzərən q dəfə (q>0,q dartılmada istənilən (x,y)
nöqtəsi (x,qy) nöqtəsinə inikas olunur. Hər hansı verilmiş funksiyanın artıq bizə məlum olan
istənilən funksiyanın qrafikindən yuxarıda qeyd edilən həndəsi çevirmələr köməyilə almaq
olar.

Məqalənin aktuallığı. Funksiya anlayışının məktəb riyaziyyat kursunda tədrisi məsələsi
alimlərin və müəllimlərin nöqteyi-nəzəri bir çox sahələrdə bir birinə uyğun gəlirsə də, bəzi
məsələlərdə müəyyən dərəcədə fərqlənir. Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyatı
tədrisində funksiyaların tətbiqləri şagirdlər tərəfindən müxtəlif çətin-liklərlə rastlaşır. Bu
nöqteyi nəzərdən funksiyalarıntətbiqlərinin araşdırılması aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində şagirdə fərdi yanaşma
zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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К. Абаслы

Методика изучении определении
функции и их графиков

Резюме

В этой статье мы дали информацию об определении функций. В то же время мы
были знакомы с определением функции, области, методов доставки, решения задачи.

K.Abaslı

Function and methods of the determination teaching

Summary

In this article we gave information about the determination of the functions. At the same
time, we were familiar with the definition of the function, the region, the delivery methods,
the problem solution.

Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2019
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Funksiyanın limiti cəbr analizinin əsas anlayışlarından biridir. İlk dəfə yunan filosofları
Arximed və Evklidin əsərlərində rast gəlinir. Müasir riyaziyyatda isə ingilis alimi İsaak
Nyuton tərəfindən işlədilmişdir.

Tutaq ki, y=f(x) funksiyası a nöqtəsinin hər hansı ətrafında (funksiya a nöqtəsində təyin
olunmaya bilər) təyin olunmuşdur. Əgər arqumentin bu ətrafa daxil qiymətlərindən a-ya
yığılan istənilən ,...,..., 21 nxxx ( Nnaxn  , ) ardıcıllığı üçün funksiyanın uyğun
qiymətlərindən düzəldilmiş f( ), f( ),...,f( ),... ardıcıllığı A-ya yığılarsa, A ədədinə

y=f(x) funksiyasının a nöqtəsində limiti deyilir və = A və ya x a olduqda
f(x) A kimi işarə olunur.

Limitin tərifinə görə x a olduqda f(x) A . Onda aydındır ki, x a olduqda f(x)-A 0
Deməli, )(xa = f(x)-A işarə etsək, f(x)=A+ )(xa olar və buradan alarıq ki, x a olduqda

0.
Deməli, x a olduqda f(x) funksiyasının limiti yalnız və yalnız onda A-ya bərabər olar ki,

f(x) funksiyasını x a olduqda 0 şərtini ödəyən üçün
f(x)=A+ )(xa

şəklində göstərmək mümkün olsun.
Limitin tərifindən istifadə edərək, bəzi funksiyaların limitini hesablayaq.
Misal. f(x)=C (C-sabitdir) funksiyasının x a olduqda limitinin C-yə bərabər olmasını

göstərək.
Həlli. a nöqtəsini özündə saxlayan istənilən intervaldan

götürülmüş x-lər üçün olduqda f( )=C olduğu üçün,

Misal. f(x)=x. İsbat edək ki,
Həlli. n olduqda şərtini ödəyən ardıcıllığı

üçün

= axnx lim olduğundan,
limitin tərifinə görə

https://az.wikipedia.org/wiki/Arximed
https://az.wikipedia.org/wiki/Evklid
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0saak_Nyuton
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0saak_Nyuton
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aaxf axax   lim)(lim
Qeyd edək ki, funksiyanın nöqtədə limiti anlayışını aşağıdakı kimi də vermək olar.
Tutaq ki, ixtiyari ε > 0 ədədinə görə elə δ > 0 ədədi tapmaq olar ki, 0 <  x − a  < δ şərtini

ödəyən x-lər üçün | f(x)− L| < ε olur. Onda L ədədinə f(x) funksiyasının a nöqtəsində limiti
deyilir və bu )(lim xfax = L kimi yazılır.

Bunu həndəsi olaraq qısaca belə izah etmək olar.
İxtiyari ε > 0 ədədi üçün ordinat oxu üzərində L nöqtəsinin (L – ε; L + ε) ətrafını götürək

və L – ε, L + ε nöqtələrindən absis oxuna paralel xətlər çəkək: eni 2ε olan zolaq alarıq. f(x)
funksiyasının (a – δ; a + δ) ətrafında olan bütün x-lərə (x ≠ a) uyğun qiymətləri (L – ε; L + ε)
intervalında, qrafiki isə eni 2ε olan bu zolaqda yerləşəcək.

Nümunə 1. Limitin tərifindən istifadə etməklə 4)23(lim 2  xx olduğunu göstərək.
Həlli: İxtiyari   0 ədədi qeyd edək. x - 2  şərtini ödəyən x-lər üçün (3x - 2) - 4

kəmiyyətini qiymətləndirək: (3x - 2) - 4= 3x - 6= 3x - 2 3.  =
3
 kimi seçsək,x -

2  şərtini ödəyən x-lər üçün (3x - 2) - 4  münasibəti ödənəcək. Bu isə, tərifə görə,
4)23(lim 2  xx olması deməkdir.

Yuxarıda qeyd etdik ki, )(lim xfax = A olarsa, onda bu funksiya

f(x)=A+ )(xa şəklində göstərilir, burada x a olduqda 0. Belə

funksiyalarına sonsuz kiçilən funksiyalar deyilir.
Əgər 0)(lim  xaax olarsa, onda funksiyası x a olduqda sonsuz kiçilən

funksiya adlanır.
Əgər  )(lim xax  olarsa, onda funksiyasına x a olduqda sonsuz böyüyən

funksiya deyilir.
Limiti müxtəlif üsullarla təxmin və ya müəyyən etmək olar.
• cədvələ görə • qrafikə görə • analitik üsulla
Funksiyanın qiymətlər cədvəlinə və qrafikinə görə limitin təxmin edilməsi.
Nümunə 2. Qiymətlər cədvəli tərtib etməklə limiti tapın: )23(lim 2  xx

Həlli: x-in soldan və sağdan 2-yə yaxın bəzi qiymətlərində f(x) = 3x – 2 funksiyasının
uyğun qiymətlərini cədvəldə yazaq.

x-in qiyməti 2-yə həm soldan, həm də sağdan yaxınlaşdıqca
f(x)-in qiyməti 4-ə yaxınlaşır. f(x) = 3x – 2 funksiyasının qrafikini
qurmaqla da x-in 2-yə həm sağdan, həm də soldan yaxınlaşması ilə
bu funksiyanın qiymətinin 4-ə yaxınlaşdığını, “yığıldığını” görmək
olar. Deməli, 4)23(lim 2  xx

Limitin varlığı. Birtərəfli limitlər.
Bəzən x dəyişəninin a-ya yalnız bir tərəfdən (sağdan və ya soldan) yaxınlaşdığı hallara
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baxmaq lazım gəlir.
Sol limit. x-in qiymətləri a-dan kiçik qalmaqla a-ya yaxınlaşdıqda f(x) – L fərqi sıfıra

yaxınlaşırsa, L ədədinə f(x) funksiyasının a nöqtəsində sol limiti deyilir və )(lim xfax 

kimi yazılır.
Sağ limit. x-in qiymətləri a-dan böyük qalmaqla a-ya yaxınlaşdıqda f(x) – L fərqi sıfıra

yaxınlaşırsa, L ədədinə f(x) funksiyasının a nöqtəsində sağ limiti deyilir və )(lim xfax 

kimi yazılır.
f(x) funksiyasının sağ və sol limitləri varsa və bərabərdirsə, onda x = a nöqtəsində f(x)

funksiyasının limiti var və
)(lim)(lim)(lim xfxfxf axaxax  

Funksiyanın nöqtədə limitinə verilən tərifdə a və L
ədədlərinin sonlu olduğunu nəzərdə tutmuşduq. Lakin a və
L (biri və ya hər ikisi) sonlu olmaya bilər.

20
1lim
xx limitini nəzərdən keçirək. Qrafikdən də

göründüyü kimi, x-in qiyməti soldan və sağdan sıfıra

yaxınlaşdıqca, 2

1)(
x

xf  funksiyasının qiyməti sonsuz

böyüyür. Deməli,  x  -in qiymətini kifayət qədər kiçik
götürməklə f(x) funksiyasının qiymətinin istənilən ədəddən
böyük olmasına nail ola bilərik. Məsələn,

x-in qiyməti kiçildikcə funksiyanın qiyməti qeyri-məhdud böyüyür.

2

1
x

funksiyası 0x olduqda sonsuz böyüyəndir. Bu belə yazılır:  20
1lim
xx

Funksiyanın kəsilməzliyi bir çox hallarda sadəcə olaraq aşağıdakı kimi izah edilir. Əgər
hər hansı funksiyanın qrafikini qələmi vərəqdən ayırmadan çəkmək mümkündürsə, bu
funksiya kəsilməz funksiyadır. Əks halda qrafikin kəsilmə nöqtələri (sıçrayış nöqtələri)
adlanan nöqtələri var və bu funksiya kəsiləndir. Kəsilən funksiyanın qrafikini qələmi
vərəqdən ayırmadan bir dəfəyə çəkmək mümkün deyil. Funksiyanın nöqtədə kəsilməzliyi.
Funksiyanın nöqtədə kəsilməz olması üçün qrafik bu nöqtədə qırılmamalı, qrafikdə sıçrayış
olmamalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyat kursunda limitin
tətbiqləri şagirdlər tərəfindən müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır. Bir çox hadisələri öyrənərkən
aydın olur ki, burada funksiya həm sağ, həm də sol tərəfdən eyni bir ədədə yaxınlaşarsa
həmin ədəd funksiyanın limiti olur. Məsələn: funksiyanın qrafikini quran zaman qırılmalar
olur. Bu nöqteyi nəzərdən funksiyaların limitinin tətbiqlərinin araşdırılması aktuallıq kəsb
edir. Ona görə də riyaziyyat dərs proqramında limit mövzusuna üstünlük verilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində şagirdə fərdi yanaşma
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zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Раздел о положительных и отрицательных числах является одним из самых трудных
в курсе математики средней школы.

До введения отрицательных чисел ученики были знакомы с целыми и дробными
положительными числами и с нулем, поэтому никакой надобности в термине
«положительные числа» не ощущалось. После того как школьники познакомятся с
числами другого вида (отрицательными), приходится вводить новое название
«положительные и отрицательные числа».

Для обозначения совокупности всех этих чисел в различных методических
литературах встречаются два названия: «рациональные числа» и «относительные
числа». Второе название встречалось в другом учебнике. Числа положительные,
отрицательные и нуль называются вообще относительными числами в отличие от чисел
обыкновенных, или арифметических, которые не имеют перед собой никакого знака.

Введение отрицательных чисел можно рассматривать как присоединение новых
чисел к уже известным числам (натуральным и дробным), которые при этом получают
название положительных чисел.

В национальном учебнике положительные и отрицательные числа в шестом классе
может быть построено различными способами.

Предварительно необходимо напомнить шестиклассникам некоторые свойства
чисел, ранее встречавшихся в курсе математики, то есть целых и дробных чисел.
Следует указать, что целые числа употреблялись для счета предметов, при измерении
величин (расстояний, площадей, объемов, промежутков времени и т. д.). Однако
оказалось, что одних целых чисел недостаточно, пришлось ввести дробные числа.

Далее следует напомнить учащимся, как изображаются целые числа на луче. Для
этого возьмем луч (полупрямую), направленный от начала (0) вправо. Приняв
некоторый за единицу длины, отложим его на луче от 0 один, два, три и т. д. Числу
нуль соответствует сама начальная точка 0 (начало). Таким образом, всякому целому
числу будет соответствовать некоторая вполне определенная точка на луче. Чтобы

отметить на луче точку, соответствующую данной дроби, например
4
3 , необходимо

разделить единицу длины (единицу масштаба) на 4 равные части и таких частей
отложить от начальной точки три. Такой луч с нанесенными числами называют
числовым лучом.
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Полезно с учениками проделать упражнения следующего рода.
1. Найти точку, находящуюся на 2, 3, 5 масштабных единиц от точки 0 (начала).
2. Найти точку, находящуюся на 2, 3 единицы вправо (влево) от точки А, которой

соответствует число 5.
После нескольких таких примеров ученикам следует указать, что если точка на

числовом луче находится вправо от данной точке, то ей будет соответствовать большее
число, а если влево – то меньшее число.

Как мы уже сказали, существует несколько методических приемов изложения
раздела о положительных и отрицательных числах.

Существует способ выражения изменения величины. По этому способу обычные
положительные числа употребляются только для выражения увеличений. Для
выражения же уменьшений употребляются особые новые числа, называемые
отрицательными. При этом каждому положительному числу а соответствует свое
особое отрицательное число –а, выражающее уменьшение на а единиц измерения.
Например, увеличение высоты на 2000 м выражается просто числом 2000 без приписки
«увеличение». Уменьшение же высоты на 2000 м выражается новым числом, которое
называется минус две тысячи и пишется – 2000. Число нуль будет употребляться для
выражения отсутствия как увеличения, так и уменьшения.

Несколько позднее дается следующее определение:
1) целое число нуль,
2) положительные целые и дробные числа,
3) отрицательные целые и дробные числа – все вместе называются рациональными

числами.
Некоторые методисты предлагают несколько иной подход к положительным и

отрицательным числам, исходя из общей формулы для решения задачи:
В школу поступило m учеников, а выбыло из нее n учеников. На сколько человек

изменилось число учеников?
m=90, n=25; m=45, n=52

После решения нескольких подобного рода задач учащиеся убеждаются в том, что
решение одной и той же задачи не может быть выражено одной формулой, если
Пользоваться только положительными числами. Поэтому возникает необходимость в
создании новых чисел и т. д.

На мой взгляд, такой подход не совсем удачен. Целесообразнее доказать
справедливость формулы для всех случаев, после того как понятие о положительных и
отрицательных числах и действий над ними уже дано.

Далее следует остановиться на направленных величинах. Учащимся предлагается
решить следующую задачу. «Некоторая точка М движется от точки О. Через некоторое
время точка М находится на расстоянии 5 см от точки О. Где будет находиться точка
М?» Ученики укажут, что точка М может находиться в точке А, если она движется
вправо, и в точке B, если она движется влево. Возникает вопрос, как выразить каждое
из этих перемещений числом.

Будем к числу, указывающему размер (длину) перемещения, присоединять значок N
или L, указывающий направление этого перемещения:

ОА=N см; OB= L см.
M

B О А O A C D



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

275

Рис. 1 Рис. 2
В национальном учебнике математики при решении задач на движение мы имели

дело с величиной, которая называлась расстоянием, пройденным точкой (движущимся
телом) при ее (его) движении; расстояние было величиной, которая имела только
размер и выражалась «арифметическим числом». Когда же рассматривают движение не
только вправо, но и влево, то перемещение имеет не только размер (длину), но и
направление и уже выражается некоторым новым числом со знаком N или L.

Каждое перемещение точки М удобно изображать стрелкой, началом которой
служит та точка, с которой совпадала точка М в начале своего перемещения, а концом –
та точка, с которой совпадала точка М в конце своего движения. (Рис. 2). Если точка М
вначале находилась в точке D, а в конце перемещения в точке С, то перемещение будет
изображаться стрелкой DC.

После того как с учениками разобраны примеры величин, допускающих
противоположные смыслы, как-то: тепло и холод, наличие и долг, расстояние от
данной точки вправо и влево и т. д., следует перейти к записи таких величин. Сперва
можно разрешить записи такого рода: 30 тепла, 50 холода, 10 манатов наличными, 8
манатов долга и т.п.

Сложение и вычитание рациональных чисел изучается следующим образом.
Рассматривается величины, которые могут изменяться в двух противоположных
направлениях. Уславливаемся увеличение значений каждой такой величины
характеризовать положительным числом, уменьшение-отрицательным. Вводится
понятие суммы любых чисел а и b как характеристики итога двух последовательных
изменений величины на а и на b. Отсюда индуктивно выводятся соответствующие
правила сложения чисел. Опытным путем проверяется выполнение переместительного
и сочетательного законов для сложения. Вычитанию отрицательного числа придается
тот же смысл, что и известному вычитанию положительного числа. Отсюда индуктивно
выводится правило вычитания, сводящее его к прибавлению противоположного числа.

Умножение и деление рациональных чисел изучается следующим образом.
Умножение любого числа на положительное придается прежний смысл. Принимается
допущение: если изменить знак одного из сомножителей, то знак произведения
изменяется, а его модуль остается прежним. Отсюда индуктивно выводятся правила
умножения – нахождения знака и модуля произведения. Отмечается свойства нуля при
умножении. Опытным путем подтверждается выполнение законов умножения.
Делению всех известных чисел придается тот же смысл, что и делению положительных
чисел – нахождение неизвестного множителя по известному произведению и другому
множителю. Отсюда индуктивно выводятся правила деления.

Введение понятия дроби в настоящем куррикулуме математики изучается в
следующей последовательности.

2. Введение дробных чисел – новый этап расширения числовой области.
3. Новое понятие числа требует нового определения понятия равенства чисел.
4. Введение дробных чисел снимает ограничения с действия деления целых чисел

(кроме деления на нуль).
5. На дробные числа распространяются все установленные для натуральных чисел

законы арифметических действий.
Основные вопросы систематического курса дробей в средней школе:
1. Образование дробей.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

276

2. Преобразование дробей.
3. Действия над дробями.
Хотя в курсе начальной школы дети получили представление о простейших дробях,

необходимо эту тему в V классе начинать с углубления и закрепления понятия о дроби.
При этом следует исходить из рассмотрения конкретных примеров величин, учитывая,
что исторически дроби возникли в связи с потребностью измерять. В практике
измерения простейшими задачами являются определение длины отрезка, площади
прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для этих измерений
нужны сначала натуральные числа, потом дробные числа (а затем и иррациональные
числа). Поэтому для иллюстрации различных вопросов школьного курса дробей лучше
всего пользоваться долями линейной единицы, квадратной единицы и кубической
единицы.

Линейный дециметр и его доли (рис. 3)

Квадратный сантиметр и его прямоугольные доли (рис.4.)

Основание

Высота

Кубический сантиметр и его доли (рис.5)

В результате такой работы ученики отчетливо представляют себе дробь как
совокупность равных долей единицы и сами составят соответствующее определение.
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На примерах показывают, что при делении меньшего числа на большее получается в
частном одна или несколько долей единицы, то есть, согласно ранее введенному
определению, дробь. Рассуждения ведутся так. 4 мальчика разделили между собой
поровну 3 яблока. При этом можно каждое яблоко разделить на 4 равные части и

каждому дать по одной четверти. Каждый ребенок получит
4
3 яблока. Основная мысль

приведенных рассуждений о делении целого на равные части та, что доли единицы
можно взять за новые счетные единицы и с полученными числами производить
действия так же, как с целыми именованными числами. После того как введено понятие
дроби, необходимо ввести понятия равенства и неравенства дробей. Составляя дроби из
долей одной и той же единицы, ученики убеждаются, что дроби могут быть меньше
единицы, равны единице, больше единицы. Эти наблюдения следует положить в
основу определений и классификация дробей на неправильные и правильные.
Обращение смешанного числа в равную ему неправильную дробь и исключение целого
числа из неправильной дроби следует начать с рассмотрения конкретных примеров.
При составлении отрезков из долей линейной единицы возникает вопрос: сколько
целых линейных единиц содержится в данном отрезке? При составлении
прямоугольников из долей квадратной единицы возникает вопрос: сколько квадратных
единиц можно составить из данного прямоугольника? Решение этих вопросов приводит
к исключению целого числа из неправильной дроби. Следует заставлять учащихся
проводить соответствующие рассуждения, основанные на составе единицы из долей
этой единицы. Например, при обращении смешанного числа в неправильную дробь
ведутся следующие рассуждения: в единице 3 третьих доли, в двух единицах 3 ×2
третьих доли, всего (3×2+2). Отсюда

Для вывода формальных признаков сравнения дробей можно рекомендовать
проводить работу по следующему плану:

1) сравнение долей единицы;
2) сравнение дробей с одинаковыми знаменателями, с одинаковыми числителями
3) основное свойство дроби.
Для сравнения чисел по величине можно использовать числовой луч. Учащиеся под

руководством учителя строят в тетрадях луч, выбирают определенный отрезок за
единицу длины и откладывают единицу длины на луче от его начала. На луче получают
точки, против которых ставят числа, показывающие, сколько раз единица длина была
отложена от начала луча до данной точки. Против начала отсчета ставится число 0.

Затем откладываются доли единицы ,
2 4

и т. д. и против полученных точек

записывают дроби. (рис. 6).
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0 1 2 3
Ученики наблюдают, что одной и той же точке числовой оси может соответствовать

несколько дробей, эти дроби равны, так как выражают длину одного и того же отрезка.
Полученные наблюдения служат подготовкой к усвоению основного свойства дробей.
Вывод основного свойства дробей следует построить на том положении, что дроби,
измеряющие одну и ту же величину при одной и той же единице измерения, равны.
Таким образом, основное свойство получится как следствие определения равенства
дробей, что соответствует научному построению изучения дробей.

После изучения основного свойства следует перейти к преобразованиям дробей: к
сокращению дробей, затем к приведению дробей к общему знаменателю.

Актуальность статьи. Понятие рациональное число, используемое в школе
помогает школьникам в развитии творческого мышления и творческой деятельности.

Научная новизна статьи. В школе был выбран последовательность ввода понятия
рационального числа и использован в обучении.

Практическое значение и применение статьи. Понятие рациональное число,
используемое в обучении создает возможность практическому изучению различных
чисел и операций над ними.

Литература

1. Н. Гахраманова, Фамиль Гусейнов. Математика 5. Методическое пособие для
учителя по предмету «Математика» для 5-го класса общеобразовательных школ.
Министерство образования Азербайджанской Республики (приказ № 354 от 24. 05.
2016 года). «Radius», Баку, 2016, 208 стр.

2. Н. Гахраманова, Фамиль Гусейнов. Математика 5. Учебник по предмету «Математика»
для 5-го класса общеобразовательных школ. Министерство образования Азербайджанской
Республики (приказ № 354 от 24. 05. 2016 года), «Radius», Баку 2016, 208 стр.

3. Севда Исмайлова, Арзу Гусейнова. Математика 6 класс. Учебник по предмету
«Математика» для 6-го класса общеобразовательных школ. Баку: Шарг Гарб., 2017, 208 стр.

4. Ю.М.Колягин, Г.Л.Луканкин, Е.Л.Мокрушин, В.А.Огонесян, Л.Ф.Пичурин, В. Я.
Саннинский. Методика преподавания математики в средней школе. Учебник, пособие
для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. Москва «Просвещение», 1977, 480 стр.

5. Н.Я.Виленкин. Математика 4-5 классы. Теоретические основы. Москва
«Просвещение» 1974. 223 стр.

N. Quliyeva

Rasional ədədlərin öyrənilməsi metodikası
Xülasə

Məqalədə məktəb riyaziyyat kursunda ədəd anlayışının daxil edilməsi və həmçinin
rasional ədədlər və onlar üzərində əməllərə baxılıb.

N. Guliyeva
Method of studying rational numbers

Summary
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In the article including the concept of numbers and rational numbers, operations on them
are surveyed in the course of mathematics at school.

Redaksiyaya daxil olub: 09.01.2019
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Nöqtənin koordinat başlanğıcı ətrafında dönməsi anlayışının köməyi ilə hər bir həqiqi
ədədə vahid çevrə üzərində bir nöqtə qarşı qoymaqda əsas məqsəd ixtiyari bucağın
triqonometrik funksiyalarının tərifini verməkdir.

Vahid çevrə üzərində nöqtəsi götürmək o deməkdir ki, nöqtəsi koordinat
başlanğıcı ətrafında bucağı qədər dönüb və deməli, mərkəzi bucağı –
dır. nöqtəsinin Dekart koordinatlarını və ilə işarə edək. Deməli, .

nöqtəsinin absisinə bucağının kosinusu, ordinatına isə həmin bucağın sinusu
deyilir və belə işarə olunur (şəkil 1.):

Qeyd edək ki, bu təriflərdə bucağı dərəcə ilə və ya radianla verilə bilər. Həm də
aydındır ki, bu təriflərdən sonra kimi yazmaq olar.

Şəkil 1.
nöqtəsi vahid çevrə üzərində olduğundan, onun koordinatları və

şərtlərini ödəyir. Buradan da alınır ki, və istənilən
üçün
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bərabərliyi ödənir. (1) bərabərliyinə triqonometriyanın əsas eyniliyi deyilir.
nöqtəsinin ordinatının absisinə nisbətinə bucağının tangensi, absisinin

ordinatına nisbətinə isə bu bucağın kotangensi deyilir. Tərifə görə

Aydındır ki, bucağının tangensinin mənası olması üçün , kotangensinin mənası
olması üçün isə olmalıdır.

bucağının sinusunun və kosinusunun tərifinə görə alırıq ki,

Buradan da aydın olur ki, –nın mənası olması üçün , –nın mənası
olması üçün isə olmalıdır.

bərabərliyi nöqtəsi ordinat oxu üzərində olduqda, yəni

olduqda ödənir. Deməli, –nın mənası olması üçün

olmalıdır. bərabərliyi nöqtəsi absis oxu üzərində
olduqda, yəni olduqda ödənir. Yəni –nın mənası olması üçün

olmalıdır.
Buradan alınır ki, və –nın hər ikisinin eyni zamanda mənası olması üçün

olmalıdır (yəni nöqtəsi koordinat oxlarından heç birinin üzərində
olmamalıdır). Belə –lar üçün (2) bərabərliklərini tərəf-tərəfə vurmaqla,

eyniliyini alırıq.
Verilən tərifdən görünür ki, –nın hər bir mümkün qiymətinə –nın, –nın,
–nın, –nın yeganə qiyməti uyğun olur. Buradan alınır ki, sinus, kosinus, tangens,

kotangens –nın funksiyalarıdır. Bu funksiyalara triqonometrik funksiyalar deyilir.
Yuxarıda isbat etdiyimiz bərabərsizliklərindən alınır ki, sinus və
kosinusun qiymətlər oblastı parçasıdır. Tərifdən isə alınır ki, tangens və kotangensin
qiymətləri oblastı bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur.

Bucağın sinusu məlum olduqda (1) eyniliyindən onun kosinusunu, kosinusu məlum
olduqda isə sinusunu tapmaq olar.

(1) -dən aydındır ki,

eləcə də (3) eyniliyindən alınır ki, üçün

(1) eyniliyindən üçün hər iki tərəfi –ya bölməklə
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a
atg 2

2

cos
11  eyniliyi, üçün hər iki tərəfi –ya bölməklə

a
aсtg 2

2

sin
11  eyniliyi alınır.

Misal. və olduğunu bilərək qalan triqonometrik funksiyaların
qiymətlərini tapaq.

bucağı ikinci rübdə yerləşdiyindən olur. Odur ki, (4) eyniliyindən kvadrat
kökün mənfi qiymətini götürməklə alarıq:

, onda
Məqalənin aktuallığı. Məktəb təcrübəsi göstərir ki, triqonometrik ifadələrin eyni

çevrilməsində şagirdlər müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşır. Bu triqonometrik ifadələrin
çevrilməsinə dair çalışmaların təliminin araşdırılması aktuallıq kəsb edir. Müəllim şagirdin
yaradıcı müstəqil təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün müxtəlif yollar və vasitələr tətbiq edir.
Şagirdlərin riyazi tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi təlim prosesində müəllimin
başlıca vəzifəsidir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində şagirdə fərdi yanaşma
zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllimlərə, təhsilverənlərə şagirdlərin
yaradıcı təfəkkürünün inkişafının imkan və yollarına dair metodik tövsiyələr verir.
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И. Гулузада

Методика применения и преподавания
превращения тригонометрических выражений

в школьном курсе математики

Резюме

Понятно, что тригонометрические выражения одни из самых сложных и важных тем
математики. Статья посвящена изучению превращения тригонометрических
выражений. Здесь указаны сведения о получении синусов, косинусов, ангенсов,
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котангенсов. Также широко интерпретируются превращения синусов, косинусов,
тангенсов, котангенсов.

I.Guluzada

School mathematics courses on the use of trigonometric
expressions and teaching methods.

Summary

It is clear that the trigonometric expressions are the most complex and most important
topics of mathematics. The article is dedicated to the teaching of trigonometric expressions.
Sine, cosine, tangent, cotangent the provided data on here. Sine, cosine, tangent, cotangent is
also becoming widely commented.

Redaksiyaya daxil olub: 26.02.2019
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Mətnli məsələ həlli şagirdlərin təfəkkürünün inkişafına, funksional asılılıq ideyasının daha
dərindən mənimsənilməsinə imkan verir və hesablaşma mədəniyyətini yüksəldir. Mətnli
məsələlərin həlli prosesində şagirdlərdə real obyektlərin və hadisələrin modelləşdirilməsi
bacarıqları və vərdişləri formalaşır.

V-VI siniflərin riyaziyyat kursunda mətnli məsələlər həllinin iki əsas üsulu nəzərdən
keçirilir. Hesab üsulu ədədi ifadələr tərtib edilməsi və nəticənin hesablanması vasitəsilə
məlum olmayan kəmiyyətin qiymətinin tapılmasından ibarətdir. Mətnli məsələlər həllində
tənliklərin tərtibi üzrə hazırlıq işlərinin bəzi əsas məsələləri üzərində dayanaq.

Cəbri üsulla artıq I-IV siniflərdə ən sadə məsələlərin həll edildiyinə baxmayaraq belə
hazırlıq işləri əsasən V-VI siniflərdə həyata keçirilir.

Hazırlıq işinin birinci mərhələsi. Mətnli məsələlərin öyrənilməsinin bu mərhələsində
şagirdlərdə formalaşdırılması zəruri hesab olunan n mühüm bacarıqlara aşağıdakılar aid edilir:
məsələ mətnini diqqətlə oxumaq bacarığı; məsələ mətninin ilkin təhlilini aparmaq, məsələdə
şərti və sualı ayırmaq bacarığı; məsələ mətninin qısa yazılışını tərtib etmək bacarığı; məsələ
şərtinə aid çertyojları yerinə yetirmək bacarığı.

Riyaziyyat təlimi metodikasında göstərilən bacarıqların formalaşdırılması üzrə müəllim
işinin uyğun priyomları işlənib hazırlanmışdır:

1) Məsələ mətnini oxumaq bacarığını formalaşdıran priyomlar:
a) məsələnin düzgün oxunma nümunəsinin göstərilməsi;
b) mətn üzərində məsələ məzmununun mənimsənilməsi üzrə xüsusi işlərin aparılması.

Burada məsələnin müxtəlif formalarında təqdim olunması nəzərdə tutulur.
2) Məsələdə şərti və sualı ayırmaq bacarığını formalaşdıran priyomlar:
a) məsələnin həll üsulunun tapılmasında sualın rolunu göstərmək; məsələ sualının ifadə

edilməsində dəqiqlik və aydınlığa diqqət yetirmə;
b) məsələnin şərtinə aid bir və ya bir neçə sualın ifadə edilməsi;
c) məsələnin sualına cavab verilməsi üçün zəruri verilənlərin tapılması;
ç) suala görə məsələnin tərtib olunması; verilmiş suala görə bir və ya bir neçə məsələnin

ifadə olunması
3) Məsələ mətninə aid çertyojların yerinə yetirilməsinin öyrədilməsi priyomları:
a) yalnız uyğun şəklin çəkilməsini tərtib edən tapşırıqların verilməsi;
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b) məsələnin mətninə aid çəkilmiş şəklin oxunması;
c) çəkilmiş şəklə və ya çertyoja əsasən məsələlərin tərtib olunması.
Məsələ mətninə aid çəkilmiş çertyoj onun həllində aparılan mühakimənin gedişini qeyd

etməyə imkan verir ki, bu da məsələ həllinə ümumi yanaşmanın formalaşdırılmasına kömək edir.
Şagirdlər uyğun çertyojları oxumağı bacardıqda demək olar ki, onlarda məsələyə aid

çertyoju yerinə yetirmək bacarığı formalaşmışdır. Bununla əlaqədar olaraq verilmiş məsələ
mətninin tərtib edilməsi çox əhəmiyyətlidir.

Hazırlıq işinin ikinci mərhələsi. Burada kəmiyyətlərin dəyişməsinin sözlərlə ifadə
olunması və onların riyazi ifadələr və ya tənliklər şəklində yazılması üsullarını başa düşməyin
şagirdlərə öyrədilməsi çox əhəmiyyətlidir. Məsələ həllinin öyrədilməsi metodikasında
qarşıdakı məqsədin əldə edilməsi üçün digər çalışmalar sistemidə təklif oluna bilər. Məsələn,
konkret mətnli məsələlər nəzərdən keçirilir və onların mətni şagirdlər tərəfindən
öyrənildikdən sonra onların bir sıra suallara cavab vermələri təklif olunur. Riyaziyyat
məsələləri həllinin bir sıra priyomları, üsulları və metodları ilə əməliyyat aparmaq bacarığı
avtomatlaşmalı, vərdişə qədər gətirilməlidir ki, məsələ həllində texniki tərəf məsələni həll
edənin fikrini yayındırmasın, məsələnin həllinə kömək etsin.

Təlim prosesinə aid tədqiqatlarda fəaliyyətli yanaşma əhəmiyyətlidir. Məsələ adlandırılan
təhsil ona görə maraq doğurur ki, o insanın fikri fəaliyyətinin obyektidir. Bundan kənarda
belə təhsil didaktların, psixoloqların diqqətini cəlb edə bilməzdi.

Çox vaxt məsələləri hesablama, isbat, qurma məsələlərinə bölürlər. Aydındır ki, belə
bölgü şagirdlərə məsələ həlli təlimində alət ola bilməz. Ona görə ki, bu növ məsələlər bir-
birindən mürəkkəblik səviyyəsinə görə fərqlənirlər.

Riyaziyyatın təlimində alqoritmlərin, o cümlədən, alqoritmik məsələlərin əhəmiyyəti
böyükdür. Alqoritmik məsələlərə elə məsələlər aid edilir ki, onların həlli üçün alqoritmi olan
bilavasitə tərifin, düsturların, isbat olunmuş teoremlərin köməyi ilə həll edilir və öyrənilmiş
nəzəri müddəaların mənimsənilməsi praktik fəaliyyət priyomlarının bazasında bu məsələləri
ya alqoritmin köməyi ilə həll etmək zəruridir. Alqoritm üzrə məsələ həlli gözlənilən nəticəyə
tez və asan gəlməyə imkan verir, alqoritmi bilmədikdə isə çoxsaylı səhvlərə və vaxt itkisinə
səbəb olur. Yarımalqoritmik məsələlər altməsələlər kimi alqoritmik məsələlərə daxildir.
Yarımalqoritmik məsələləri həll edərək şagird bilikləri şüurunda böyük bloklarla toplayaraq
onları hərəkətə gətirməyi öyrənir. Müxtəlif situasiyalarda eyni bir məsələni yarımalqoritmik
məsələyə aid etmək olar, həm də aid etməmək olar.

Hər bir mətnli məsələdə müəyyən münasibətlərlə formalaşan bir və ya bir neçə situasiyalar
öz əksini tapır. Bu kimi situasiyaların dərk edilməsi, müqayisəsi və çevrilmələri üzrə əməllər,
onları ifadə edən düsturların çevrilmələri üzrə əməllər mətnli məsələlərin riyazi modellərinin
tərtib edilməsi üzrə işin əsas hissəsini təşkil edir.

Məqalənin aktuallığı. Orta məktəbin riyaziyyat təlimində mətnli məsələlər geniş yer
ayrılır. Bu məsələlərin həllində şagirdlər çətinlik çəkirlər. Ona görə də məqalədə mətnli
məsələyə geniş yer ayrılıb və həlli yolları göstərilmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. V-IX siniflərin riyaziyyat kursunda mətnli məsələlər həllinin iki
üsulu hesab və cəbri nəzərdən keçirilir. Hesab üsulu ədədi ifadələr tərtib edilməsi və nəticənin
hesablanması vasitəsilə məlum olmayan kəmiyyətin qiymətinin tapılmasından ibarətdir. Cəbri
üsul məsələ həllində tərtib olunan tənliklər və tənliklər sisteminin istifadəsinə əsaslanır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə V, VI siniflərdə mətnli məsələlərə
daxil olan isbat və qurma məsələləri haqqında da geniş yer ayrılmışdır. Bu isə mətnli
məsələləri öyrənməyə kömək edir.
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М. Рагимова

Методика решения текстовых математических задач

Резюме

Очевидно, что решение текстовых задач создает условия для формирования
мышления, глубокого изучения понятия функциональной зависимости среди учеников.
Основная цель здесь заключается в формировании у учеников некоторых
общепознавательных и математических навыков. Изучение текстовых задач
способствует формированию самых значимых навыков, таких как внимательное
прочтение теста задачи, разделение в задаче условия и вопроса, выполнение
соответствующих условию задачи чертежей.

M. Rahimova

Methods of solution of the problems of steadfast mathematics

Summary

Obviously, the solution of a textual issue will help to form students’ thinking and to study
the concept of functional dependence. The main goal here is the formation of some general
and mathematical habits in pupils. The study of textual issues involves the most important
skills, reading the text of the issue carefully, the ability to implement appropriate drawings.

Redaksiyaya daxil olub: 20.02.2019
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Düzbucaqlı koordinant sistemində müxtəlif fiqurların
sahələrinin müəyyən inteqral vasitəsilə hesablanması

Sevil Muradova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: smuradova8@mail.ru

Rəyçilər: r.ü.e.d., prof. A.D. Zamanov,
ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov

Açar sözlər: müstəvi, sahə, koordinat, qrafik, əyrixətli trapesiya
Ключевые слова: плоскость, площадь, координата, график, травировка кривизны
Key words: plane, area, coordinate, graph, curvature trapeze

Müxtəlif funksiyaların (qüvvət, üstlü, loqarifmik, triqonometrik funksiyalar və onların tərs
funksiyaları, bəzi irrasional funksiyalar) qrafikləri ilə məhdud olan fiqurların sahəsini
nəzərdən keçirmək və bu sahənin yalnız çoxbucaqlılar üçün deyil, istənilən əyrixətli fiqur
üçün hesablamaq mümkündür. Burada baxmalı olduğumuz müstəvi fiqurların sahələrinin
varlığı ilə məşğul olmayıb, diqqət yetirəcəyimiz hər bir müstəvi fiqurunun müəyyən bir
sahəyə malik olmasını əvvəlcədən qəbul edəcəyik.

Müəyyən inteqralın tərifindən aydındır ki, inteqralı yuxarıdan y=f(x) əyrisi,
yan tərəflərdən x=a və x=b düz xətləri ilə, aşağıdan isə Ox oxu ilə hüdudlanan müstəvi
fiqurunun sahəsini ifadə edir. Həmin sahənin ədədi qiyməti S-lə işarə olunarsa

S =
düsturu alınar. Sahənin mənfi olmayan kəmiyyət olduğunu burada bir daha qeyd etmək

lazımdır. Fiqurun sahəsinin inteqralın köməyi ilə hesablanması məsələsi həmişə əyrixətli
trapesiyanın sahəsinin hesablanmasına gətirilir. Əyrixətli trapesiyanın koordinat müstəvisinin
bir hissəsi olduğunu bilərək onu ilə işarə etsək:

Burada qrafiki əyrixətli trapesiyanı əhatə edən funksiyadır.
Sahənin hesablanmasına aid məsələlərin ardıcıllığı burada sahəsi hesablanan həndəsi

fiqurların tədricən mürəkkəbləşməsini nəzərə almaqla seçilmişdir.
1. Tutaq ki, nəzərdən keçirdiyimiz müstəvi fiqur şəkil 1 (a) - da olduğu kimi yuxarı

hissədən y = f (x) əyrisiylə, aşağı hissədən isə Ox oxuyla hüdudlansın. Verilmiş müstəvi
fiquru əyrixətli trapesiyanın xüsusi halı sayılır. Fiqurun sahəsi

S= (2)
düsturu vasitəsiylə hesablanır.
Əgər müstəvi fiquru şəkil1(b)-dəki kimi vəziyyətdə olarsa, f(x) seqmentində mənfi

qiymət alar. Bu zaman sahənin ədədi qiyməti mənfı olar. Bu sahənin mütləq qiyməti

mailto:smuradova8@mail.ru
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düsturu vasitəsilə hesablanacaqdır.
2. Fərz edək ki, şəkil 2-də olduğu kimi müstəvi fiqurunun hissəsi Ox oxunun

yuxarı hissəsində, hissəsi Ox oxunun aşağı tərəfində yerləşsin. y=f(x) əyrisinin -
ə uyğun hissə birinci hissəni yuxarı tərəfdən, ikinci hissəni isə aşağı tərəfdən hüdudlayan
ACB qövsüdür. seqmenti və seqmentində f(x) olur. Birinci hissənin
sahəsinin ədədi qiyməti müsbət, ikincininki isə mənfi olur.

Bu səbəbdən də hissələrin sahəsini (2) vasitəsi ilə hesablayaraq nəticələri topladığımız
zaman axtarılan sahənin qiyməti

S=

düsturuyla ifadə olunar.
Sahənin hesablanmasına aid məsələlərin ardıcıllığı burada sahəsi hesablanan həndəsi

fiurların tədricən mürəkkəbləşməsini nəzərə almaqla seçilmişdir.
1. Tutaq ki, nəzərdən keçirdiyimiz müstəvi fiqur şəkil 1 (a)-da olduğu kimi yuxarı

hissədən y = f (x) əyrisiylə, aşağı hissədən isə Ox oxuyla hüdudlansın. Verilmiş müstəvi
fiquru əyrixətli trapesiyanın xüsusi halı sayılır. Fiqurun sahəsi

S= (2)
düsturu vasitəsiylə hesablanır.
Əgər müstəvi fiquru şəkil1(b)-dəki kimi vəziyyətdə olarsa, f(x) seqmentində mənfi

qiymət alar. Bu zaman sahənin ədədi qiyməti mənfı olar. Bu sahənin mütləq qiyməti

düsturu vasitəsilə hesablanacaqdır.
2. Fərz edək ki, şəkil 2-də olduğu kimi müstəvi fiqurunun hissəsi Ox oxunun

yuxarı hissəsində, hissəsi Ox oxunun aşağı tərəfində yerləşsin. y=f(x) əyrisinin -
ə uyğun hissə birinci hissəni yuxarı tərəfdən, ikinci hissəni isə aşağı tərəfdən hüdudlayan
ACB qövsüdür. seqmenti və seqmentində f(x) olur. Birinci hissənin
sahəsinin ədədi qiyməti müsbət, ikincininki isə mənfi olur.

Bu səbəbdən də hissələrin sahəsini (2) vasitəsi ilə hesablayaraq nəticələri topladığımız
zaman axtarılan sahənin qiyməti

S=

düsturuyla ifadə olunar.
Sahənin hesablanmasına aid məsələlərin ardıcıllığı burada sahəsi hesablanan həndəsi

fiqurların tədricən mürəkkəbləşməsini nəzərə almaqla seçilmişdir.
1. Tutaq ki, nəzərdən keçirdiyimiz müstəvi fiqur şəkil 1 (a)-da olduğu kimi yuxarı

hissədən y = f (x) əyrisiylə, aşağı hissədən isə Ox oxuyla hüdudlansın. Verilmiş müstəvi
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fiquru əyrixətli trapesiyanın xüsusi halı sayılır. Fiqurun sahəsi
S= (2)
düsturu vasitəsiylə hesablanır.
Əgər müstəvi fiquru şəkil1(b)-dəki kimi vəziyyətdə olarsa, f(x) seqmentində mənfi

qiymət alar. Bu zaman sahənin ədədi qiyməti mənfı olar. Bu sahənin mütləq qiyməti

düsturu vasitəsilə hesablanacaqdır.
2. Fərz edək ki, şəkil 2-də olduğu kimi müstəvi fiqurunun hissəsi Ox oxunun

yuxarı hissəsində, hissəsi Ox oxunun aşağı tərəfində yerləşsin. y=f(x) əyrisinin -
ə uyğun hissə birinci hissəni yuxarı tərəfdən, ikinci hissəni isə aşağı tərəfdən hüdudlayan
ACB qövsüdür. seqmenti və seqmentində f(x) olur. Birinci hissənin
sahəsinin ədədi qiyməti müsbət, ikincininki isə mənfi olur.

Bu səbəbdən də hissələrin sahəsini (2) vasitəsi ilə hesablayaraq nəticələri topladığımız
zaman axtarılan sahənin qiyməti

S=

düsturuyla ifadə olunar.
3. Əgər müstəvi fiquru yuxarı tərəfdən y=(x) əyrisiylə, aşağı tərəfdən isə y= (x) lə, yan

tərəflərdən isə x=a və x=b düz xətləriylə hüdudlanarsa, onda şəkil3-də hər iki əyrinin Ox
oxunun yuxarı tərəfində yerləşməsini görərik.

və əyrixətli trapesiyalarının sahələrinin fərqi baxılan fiqurun S-
sahəsinə bərabərdir.

S= (*)

Hər iki əyrixətli trapesiyanın sahəsi düsturu vasitəsilə hesablanır.

bu münasibətləri yuxarıda qeyd etdiyimiz (*) bərabərliyində yerinə qoysaq axtardığımız
sahə üçün

S=
yaxud da
S=
düsturu alınacaqdır.
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şəkil3
Məqalənin aktuallığı. İnteqralın həndəsi tətbiqləri siniflərin riyaziyyat kursunda istər

cəbr və analizin başlanğıcı (sahələr və onların hesablaması), istərsə də həndəsə (həcmlər və
onların hesablanması) materiallarının öyrənilməsində tətbiq olunur. Bu məqsədlə sahənin
yalnız düz xətlərlə əhatə olunan fiqurlar üçün deyil, istənilən əyrixətli fiqur üçün xassələrini
cəbr analizin başlanğıcı kursunda da təkrarlayaraq ifadə etmək lazımdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində şagirdə fərdi yanaşma
zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllimlərə, təhsilverənlərə şagirdlərin
yaradıcı təfəkkürünün inkişafının imkan və yollarına dair metodik tövsiyələr verir .
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С. Мурадова

Применение определенного интеграла для
расчета областя объектов

Резюме

Bопрос об увеличении научного уровня и эффективности обучения был выдвинут
своевременно, выделив достаточное пространство для интерпретации научных
принципов преподавания системы исследований по интеграции средних школ и их
применения в различных ситуациях. Методологические соображения для изучения
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Интегрированной учебной системы, которые будут выражены в предмете, помогут
математике средних школ, улучшить учеб ные пособия и учебные программы. Таким
образом, можно достичь развития учеников путем координации теоретической и
практической деятельности по изучению системы интеграции на курсе математики
средней школы.

S. Muradova

Counting in the system of right-angled coordinating
definite integration with the help of the areas of the different figures

Summary

The issue of increasing the scientific level and effectiveness of the training has been put
forward in a timely manner by allocating sufficient space for the interpretation of the
scientific principles of the teaching of the system of studies on the integration of secondary
schools and the application of them in different situations. The methodological considerations
for the study of the Integrated Study System,which will be expressed in the subject, will help
maths of secondary schools, improve teaching aids and curricula. Thus, it is possible to
achieve the development of pupils by coordinating theoretical and practical activity on the
study of the system of integration in the secondary school mathematics course.

Redaksiyaya daxil olub: 30.01.2019
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Məktəb riyaziyyat kursunda limit anlayışı
və onun öyrədilməsi metodikası

Aytac Seyidova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: aytac.seyidova.95@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov,
f.-r.ü.e.d., dos. İ.C. Mərdanov

Açar sözlər: cəbr, ədəd, ardıcıllıq, silsilə, limit, funksiya
Ключевые слова: алгебра, номер, правопреемство, прогрессия, предел, функция
Key words: algebra, number, sequence, series, limit, function

Müşahidələr göstərir ki, limit anlayışı məktəb riyaziyyat kursunun ən mühüm
anlayışlarından biridir. Mühüm olmaqla yanaşı, bu anlayış bir çox mövzuların öyrənilməsində
aparıcı rol oynayır. Bu baxımdan biz diqqət yetirməliyik ki, bu anlayış məktəb kursunda
şagirdlərə daha sadə və başa düşülən dildə çatdırılsın. Limit anlayışı şagirdlərin nəzərinə
onuncu sinif proqramında sadə şəkildə verilsə də on birinci sinif proqramında bu anlayışa
daha çox yer verilir. Belə ki, şagirdlər əvvəlcə funksiya anlayışı ilə tanış olurlar və onu yaxşı
mənimsədikdən sonra limit anlayışı tədris olunur. Belə ki, bu mövzuda şagirdlərə

1. Dəyişən və sabit kəmiyyətlər
2. Funksiya anlayışı
3. Dəyişən kəmiyyətin limiti
4. Funksiyanın limiti
5. Limit haqqında əsas teoremlər
6. Məşhur limitlər
7. Funksiyanın kəsilməzliyi
8. Kəsilməz funksiyanın bəzi xassələri anlayışları öyrədilir. Aydındır ki, ali məktəb

kursunda bu anlayış daha da dərin şəkildə tədris olunur və müxtəlif elmi müəssisələrdə bu
mövzu haqqında tədqiqatlar aparılır. Biz də limit anlayışının tədrisi metodikasını daha sadə
şəkildə verməyə çalışaq. Bu məqsədlə əvvəlcə dəyişən və sabit kəmiyyətləri öyrənək.

Ümumiyyətlə riyazi kəmiyyətlərə nəzər salsaq biz onların iki hissəyə ayrılmış olduğunu
görərik: sabit kəmiyyətlər və dəyişən kəmiyyətlər. Həmişə (yaxud da müəyyən proses
dövründə) eyni bir ədədi qiyməti olan kəmiyyətlərə sabit kəmiyyətlər, müxtəlif ədədi
qiymətlər alan kəmiyyətlərə isə dəyişən kəmiyyətlər deyilir. Məlumdur ki, sabit kəmiyyətə
həmişə eyni bir ədədi qiymət alan dəyişən kəmiyyət kimi də baxmaq olar. Bundan sonra biz
dəyişən kəmiyyətləri x, y, z, u,... və s. hərfləri ilə sabit kəmiyyətləri isə a, b, c,... və s. hərfləri
ilə işarə edəcəyik.

Demək lazımdır ki, konkret fiziki hadisələrə baxanda belə bir hal ola bilər ki, eyni bir ad
daşıyan kəmiyyət hadisələrin birində sabit, digərində isə dəyişəndir. Məsələn, bərabərsürətli
hərəkətin sürəti sabitdir, bərabərtəcilli hərəkətdə isə sürət dəyişən kəmiyyətdir. Başqa sözlə
desək öz ədədi istənilən hadisədə sabit saxlayan kəmiyyətlərə mütləq sabitlər deyilir. Məsələn,
çevrə uzunluğunun diametrə nisbəti mütləq sabit kəmiyyətdir, yəni = 3,14159... . dəyişən
kəmiyyət müxtəlif ədədi qiymətlər aldığından baxılan məsələnin xarakterindən asılı olaraq bu
qiymətlərin toplusu müxtəlif ola bilər.

mailto:aytac.seyidova.95@gmail.com
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Tərif. Dəyişən kəmiyyətin ala bildiyi bütün qiymətlər çoxluğuna bu kəmiyyətin dəyişmə
oblastı deyilir.

İndi isə funksiya anlayışı ilə tanış olaq.
Verilmiş x və y dəyişən kəmiyyətləri bir-birindən asılı olaraq istənilən qiymətləri ala

bilirsə, yəni birinin aldığı qiymətlər, o birinin bu və ya başqa qiymətləri alıb almamasından
asılı deyilsə, onlara asılı olmayan və ya sərbəst dəyişən kəmiyyətlər deyilir. Aydındır ki, belə
dəyişən kəmiyyətlərin ayrılıqda öyrənməyin heç bir mənası yoxdur. Buna görə də riyaziyyat
elmində asılı olan dəyişən kəmiyyətlər öyrənilir.

Tərif. Əgər hər hansı f qaydası və ya qanunu vasitəsilə x dəyişən kəmiyyətinin X dəyişmə
oblastındakı hər bir qiymətinə y dəyişən kəmiyyətinin Y dəyişmə oblastında müəyyən bir
qiyməti uyğun olarsa, belə uyğunluğa funksiya deyilir və funksiya y = f (x) kimi işarə edilir.

Bu halda x dəyişəni arqument və ya sərbəst dəyişən, y dəyişəni funksiya və ya asılı
dəyişən, x və y dəyişənləri arasındakı asılılıq funksional asılılıq adlanır. X çoxluğuna
funksiyanın təyin oblastı, Y çoxluğuna isə funksiyanın qiymətlər oblastı deyilir.

Funksiyanı aşağıdakı müxtəlif şəkildə işarə etmək olar: y=f(x), y=F(x), y=g(x) və s.
Verilmiş y=f(x) funksiyasının x=a nöqtəsində aldığı qiyməti f(a) kimi işarə edilir.

Tutaq ki, y=f(x) funksiyası [a,b] parçasında təyin edilib. Absisləri arqumentin qiymətləri,
ordinatları isə funksiyanın qiymətləri olan M(x,y) nöqtələrinin həndəsi yerinə y=f(x)
funksiyasının qrafiki deyilir.

Əgər x dəyişənin hər bir qiymətinə y dəyişəninin ancaq bir qiyməti uyğun olarsa, onda y
funksiyası x-ın birqiymətli funksiyası deyilir. Əgər x dəyişəninin heç olmasa bəzi
qiymətlərinə y dəyişəninin bir neçə qiyməti uyğun gələrsə, onda belə funksiyaya çoxqiymətli
funksiya deyilir.

f funksiyasının verilməsi, x arqumentinin hər bir qiymətinə görə f(x) funksiyasının uyğun
qiymətinin necə tapılması deməkdir. Funksiyanın verilməsinin 3 üsulu vardır: analitik, yəni
düstur vasitəsilə, cədvəl və qrafik.

Funksiyanın limiti ilə tanış olmazdan əvvəl dəyişən kəmiyyətin limiti ilə tanış olaq.
Tərif 1. Əgər əvvəlcədən verilmiş istənilən kiçik müsbət ədədi üçün x dəyişən

kəmiyyətinin elə qiymətini göstərmək olarsa ki, həmin dəyişənin sonra gələn bütün qiymətləri
|x-a|< bərabərsizliyini ödəsin, onda a ədədinə x dəyişənin limiti deyilir.

Əgər a ədədi x dəyişən kəmiyyətinin limitidirsə, onda deyirlər ki, x dəyişəni a-ya
yaxınlaşır və bunu simvolik olaraq belə işarə edirlər: x→a, yaxud lim x=a.

Limitin tərifini həndəsi istilahlarla belə demək olar: əgər a ədədinin mərkəzi a nöqtəsində,
radiusu isə olan istənilən kiçik ətrafında x dəyişəninin elə qiymətini tapmaq mümkündür ki,
x-in bütün sonrakı qiymətlərinə uyğun nöqtələr bu ətrafda yerləşərsə, onda a sabiti x
dəyişəninin limitidir.

Tərif 2. Əgər istənilən müsbət M ədədi üçün x dəyişən kəmiyyətinin elə qiymətini
göstərmək olar ki, dəyişənin ondan sonra gələn bütün qiymətləri |x|>M bərabərsizliyini
ödəsin, onda x kəmiyyəti sonsuz böyüyən və sonsuzluğa yaxınlaşan adlanır.

Sonsuz böyüyən kəmiyyəti işarə etmək üçün aşağıdakı simvollardan istifadə edilir: lim x
= ∞, x → ∞, lim x → -∞, x→ -∞.

Tərif 3. Əgər istənilən kiçik müsbət ədədi üçün x dəyişənin elə qiymətini göstərmək
olarsa ki, həmin dəyişənin sonra gələn bütün qiymətləri |x|< bərabərsizliyini ödəsin, onda
deyirlər ki, x dəyişəni sıfıra yaxınlaşır və yaxud sonsuz kiçiləndir

Əgər kəmiyyət sonsuz kiçiləndirsə, onda o belə işarə olunur: x → 0, lim x=0.
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Sonsuz kiçilən və sonsuz böyüyən kəmiyyət arasında aşağıdakı teoremlərlə ifadə edilən
sıx əlaqə vardır.

Teorem 1. Əgər x sonsuz böyüyən kəmiyyətdirsə, onda x


sonsuz kiçilən kəmiyyətdir.

Teorem 2. Əgər x sonsuz kiçilən kəmiyyətdirsə, onda x


sonsuz böyüyən kəmiyyətdir.
Sonsuz kiçilən və sonsuz böyüyən kəmiyyətlərin bir sıra xassələri vardır.
1. Sonlu sayda sonsuz kiçilənlərin cəbri cəmi sonsuz kiçilən kəmiyyətdir.
2. Sonsuz kiçilən kəmiyyətlərin fərqi sonsuz kiçiləndir.
3. Sonsuz kiçilən kəmiyyətlə məhdud kəmiyyətin hasili sonsuz kiçiləndir.
4. Sonsuz kiçilən kəmiyyətin sabit kəmiyyətə hasili sonsuz kiçiləndir.
5. İki sonsuz kiçilən kəmiyyətin hasili sonsuz kiçiləndir.
6. Sonsuz kiçilən kəmiyyətin tam müsbət qüvvəti sonsuz kiçiləndir.
7. İki sonsuz kiçilən kəmiyyətin nisbəti heç də həmişə sonsuz kiçilən olmur.
Funksiyanın limiti anlayışını daxil edək.
Tərif 1. Tutaq ki, y=f(x) funksiyası a nöqtəsinin bir ətrafında və ya bu ətrafın bəzi

nöqtələrində təyin olunmuşdur. Əgər istənilən kiçik müsbət ədədi üçün elə δ ədədi var ki,
x-in a-dan fərqli və |x-a| < bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlər üçün

f(x)=A+ α(x) və ya f=A+α (1)
Burada α=α(x) kəmiyyəti x→a şərtində sonsuz kiçiləndir. Bunun əksi də doğrudur: əgər (1)

bərabərliyi ödənirsə, onda =A.
Tərif 2. X dəyişəni a ədədinin yalnız kiçik qiymətlər alaraq ona yaxınlaşdıqda, f(x)

funksiyası A1 limitinə yaxınlaşarsa, =A1 yazırlar və A1 ədədinə f(x) funksiyasının a
nöqtəsində sol limiti deyirlər. Əgər x kəmiyyəti yalnız a-dan böyük qiymətlər alırsa, onda

=A2 yazırlar və A2 ədədinə funksiyanın a nöqtəsində sağ limiti deyilir.
Tərif 3. Əgər kiçik müsbət ədədi üçün elə N ədədi göstərmək olarsa ki, |x|>N

bərabərsizliyini ödəyən bütün x-lər üçün |f(x)-A|< bərabərsizliyi ödənərsə, onda A ədədinə x
sonsuzluğa yaxınlaşdıqda f(x) funksiyasının limiti deyilir və aşağıdakı kimi işarə edilir:

Məqalənin aktuallığı. Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyat kursunda limit anlayışı
və onun öyrənilməsi zamanı şagirdlər müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır. Bu nöqteyi-nəzərdən
limit anlayışının araşdırılması aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbdə riyaziyyat kursunda şagirdə fərdi yanaşma zərurəti
meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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A. Сеидова

Понимание предела и методика его обучения
в школьном курсе математики

Резюме

В этом теме мы ознакомились предел и его методика и обучение в школьном курсе
математики. В статье мы коснулись и изучили понятия изменяющихся и постоянных
величий, функциональных понятий, пределов переменных и пределов
функциональности.

A. Seyidova

Limit understanding of the school math course
and its teaching methodology

Summary

In this regard, we have come to terms with the concept of limit and its teaching method.
We have touched and examined the concepts of changing and constant quantities, functional
concept, limits of variables and limit of functionality in the article.
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Çoxüzlülərin təlimi metodikası

Vəsilə Rüstəmova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: vesilenuri060@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.A. Adıgözəlov,
ped.e.ü.f.d., dos A. Cəfərov

Açar sözlər: səth, til, çoxüzlü, prizma, piramida, paraleliped
Ключевые слова: поверхность, язык, бредовые, призмы, пирамида, параллельные
Key words: surface, tongue, delusional, prism, pyramid, parallel

Səthi sonlu sayda müstəvi çoxbucaqlılardan ibarət olan cismə çoxüzlü deyilir.

Çoxüzlülər olduqca mürəkkəb quruluşa malik ola bilər. Evləri, binaları, stolları nəzərdən
keçirməklə siz bunu əyani görə bilərsiniz. Kristallar təbiətdə olan real çoxüzlülərdir.
Çoxüzlünün səthini təşkil edən müstəvi çoxbucaqlılara çoxüzlünün üzləri deyilir.
Çoxbucaqlının tərəflərinə çoxüzlünün tilləri deyilir. Çoxüzlünün təpə nöqtələrində olan
çoxüzlü bucağa onun çoxüzlü bucağı deyilir. Çoxüzlünün sərhəddi müstəvi çoxbucaqlılardan
təşkil olunmuş çoxüzlü səthdir. İstənilən üzünün müstəvisinin bir tərəfində qalan
çoxüzlüyə qabarıq çoxüzlü deyilir.

Bir üzə aid olmayan iki təpəni birləşdirən parçaya çoxüzlünün diaqonalı deyilir. Düzgün
tetraedrin diaqonalı yoxdur. Kubun isə dörd diaqonalı vardır. Çoxüzlüləri təpələrindəki
hərflərin hamısını yazmaqla və ya qısa olaraq bir diaqonalın uclarındakı hərflərlə işarə edirlər.
Çoxüzlü üzlərinin sayı ilə adlandırılır: dördüzlü (tetreadr), beşüzlü (pentaedr), altıüzlü
(hekseadr).

Prizma
İki üzü paralel müstəvilər üzərində olan çoxbucaqlı, qalan üzü paraleloqram olan

çoxüzlüyə prizma deyilir. Paralel müstəvilər oturacaqlar adlanır.
Prizmanın oturacaq müstəviləri arasındakı məsafəyə prizmanın hündürlüyü deyilir. Yan

tili oturacağına perpendikulyar olan prizmaya düz, perpendikulyar olmayan prizmaya mail
prizma deyilir. Prizmanın bir üzünə aid olmayan iki yan tilindən keçən müstəvi ilə
kəsişməsinə onun diaqonal kəsiyi deyilir. Prizmanın oturacağına paralel müstəvi ilə kəsiyi
oturacaqlara paralel və onlara bərabər çoxbucaqlıdır. Prizmanın bir üzü üzərində olmayan iki
təpəsini birləşdirən parçaya onun diaqonalı deyilir. Üçbucaqlı prizmanın diaqonalı yoxdur.
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Oturacağı düzgün çoxbucaqlı olan düz prizmaya düzgün prizma deyilir. Prizmanın yan
tilinə perpendikulyar müstəvi ilə kəsişməsindən alınan çoxbucaqlıya onun perpendikulyar
kəsiyi deyilir. Düz prizmada perpendikulyar kəsik oturacaqlara, yan til isə prizmanın
hündürlüyünə bərabərdir. Prizmanın üzlərinin sahələri cəminə prizmanın tam səthinin sahəsi
və ya, sadəcə tam səth deyilir. Yan üzlərinin sahələri cəminə prizmanın yan səthinin sahəsi
deyilir.

Teorem. Prizmanın yan səthi.
Prizmanın yan səthinin sahəsi onun perpendikulyar kəsiyinin perimetri ilə yan tilinin

uzunluğu hasilinə bərabərdir.
Syan=P*L

Nəticə. Düz prizmanın yan səthinin sahəsi onun oturacağının perimetri ilə hündürlüyü
(yan tili) hasilinə bərabərdir.

Syan=Pot*H
Tam səthi tapmaq üçün yan səthin sahəsini oturacaqların sahələrini əlavə etmək lazımdır.

Stam = S yan + 2Sot
Düzbucaqlı parallelepiped. Oturacağı düzbucaqlı olan düz paralelepipedə düzbucaqlı

paralelepiped deyilir Düzbucaqlı paralelepipedin bütün üzləri düzbucaqlıdır. Onun 12 tili
vardır və bir təpədən çıxan tillərinə onun ölçüləri deyilir. Bu ölçülər en, uzunluq və hündürlük
adlanır. Düzbucaqlı paralelepiped şəklində olan əşyaların və cisimlərin ölçüləri axbxc kimi
yazılır. Məsələn qutunun üzərində olan 40 x 70 x 30 yazısı qutunun eninin 40 sm
uzunluğunun 70 sm və hündürlüyünün, 30 sm olduğunu göstərir. Onun bütün tillərinin
uzunluqları cəmi P=4(a+b+c), tam səthinin sahəsi: S1=2(ab+bc+ac). Düzbucaqlı
paralelepipedin diaqonalları bir nöqtədə kəsişir və həmin nöqtədə yarıya bölünür.
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Teorem.
Düz bucaqlı paralepipedin diaqonalının kvadratı onun bir tərədən çıxan tillərinin (üç

ölçüsünün) kvadratının cəminə bərabərdir. d2=a2+b2+c2. Ölçüləri bərabər olan düzbucaqlı
paralelepipedə kub (heksaedr) deyilir. Bütün üzləri bərabər düzgün çoxbucaqlılar olan hər bir
təpəsindən eyni sayda til şıxan qabarıq çoxüzlüyə düzgün çoxüzlü deyilir. Yaxşı tanıdığımız
kub düzgün çoxüzlüdür. Çünki onun bütün üzləri kvadratdır, hər bir təpəsindən üç til çıxır.

Teorem 2. Düzgün çoxüzlünün hər bir üzünün tərəfləri sayı 5 dən çox ola bilməz.
Əgər düzgün çoxüzlünün üzləri bərabərtərəfli üçbucaq olsa, onda onun hər bir təpəsindəki

müstəvi bucaqlarının sayı 3.4 və ya 5 ola bilər. Bu zaman düzgün tetradr (dördüzlü), düzgün
oktaedr (şəkkizüzlü) və düzgün ikosaedr (iyirmiüzlü) alınır.

Düzgün oktaedr səthi səkkiz bərabərtərəfli üçbucaqdan ibarət düzgün çoxüzlüdür. Onun
hər bir təpəsində dörd til çıxır. Onlar dörd müstəvi bucaq əmələ gətirir. Düzgün ikosaedr səthi
iyirmi bərabərtərəfli üçbucaq ibarət düzgün çoxüzlüdür. Onun hər təpəsindən beş til çıxır.
Onlar beş müstəvi bucaq əmələ gətirir.

Riyaziyyatın səciyyəvi xüsusiyyətlərindən, elmi məntiqi metodlarından, pedaqoji-psixoloji
tədqiqat metodlarından istifadə etmişik. Bu metodları rəhbər tutaraq mövzu ilə əlaqədar
proqram, dərslik, dissertasiya və metodik ədəbiyyatı, şagirdlərin biliklərini, müəllimlərin işini
təhlil edib, ümumiləşdirmələr aparmışıq.

Məqalənin aktuallığı. Məktəb təcrübəsi göstərir ki, çoxüzlülər mövzusunda şagirdlər
müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşır. Bu, çoxüzlülərə dair çalışmaların təliminin araşdırılması
aktuallıq kəsb edir. Müəllim şagirdin yaradıcı müstəqil təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün
müxtəlif yollar və vasitələr tətbiq edir. Şagirdlərin riyazi tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf
etdirilməsi təlim prosesində müəllimin başlıca vəzifəsidir. Hələ ənənəvi təlim metodları
içərisində tədqiqatçılıq metodu çox geniş tətbiq olunurdu və onun xüsusi yeri vardır.
Tədqiqatçılıq metodları şagirdləri elmi idraki metodları ilə tanış edir, həmin metodlardan
istifadəyə həvəsləndirir, onlarda yaradıcılıq fəaliyyətinə, araşdıra bilmək bacarığı –
tədqiqatçılıq bacarığının yaradılmasına səbəb olur. Riyazi biliklərin tam və düzgün, hərtərəfli
mənimsənilməsinə şərait yaradır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində şagirdə fərdi yanaşma
zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən müəllimlər, təhsilverənlər
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şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafının imkan və yollarına dair metodik tövsiyələr verə
bilərlər.
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В. Рустамова

Обучение многообразию методология

Резюме

Очевидно, что судьи — одна из самых сложных и важных проблем в геометрии.
Статья посвящена преподаванию судей. Здесь вы можете найти информацию о
поверхности, языке, твердом теле, типах полиномов, правильных многочленах. Также в
пирамиде, правильно паралелированной, призму широко интерпретировали.

V. Rustamova
Multitudes methods of teaching

Summary

Obviously, judges are one of the most complex and important issues in geometry. The
article is devoted to the teaching of the judges. Here you can find information about the
surface, the tongue, the solid, the types of polynomials, the correct polynomials. Also in the
pyramid, properly paraleliped, prism was widely interpreted.

Redaksiyaya daxil olub: 22.02.2019

https://kayzen.az/blog/riyaziyyat/.prizma.paraleliped.html


Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

301

Cismin həcminin hesablanmasına inteqralın tətbiqi
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
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Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.S. Adıgözəlov,
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Müstəvidən fərqli səthlərdən ən çox diqqəti cəlb edən nisbətən sadə səthlər silindr, konik
və fırlanmadan alınan səthlərdir.

Düzbucaqlını onun tərəflərindən birinin ətrafında tam fırlatsaq silindir adlanan həndəsi
fiqur alarıq. Düzbucaqlının kateti ətrafında fırlanmasından silindir alınır. Fırlanma zamanı
düzbucaqlının uzunluqlu tərəfləri dairə, tərəfi isə silindirik səth əmələ gətirir. Dairələr
silindirin oturacaqları, silindirik səth isə yan səth adlanır.

Silindirin üst oturacağının mərkəzi ilə alt oturacağın mərkəzini birləşdirən
parçasına silindirin oxu deyilir. Silindirin oxu həm də onun hündürlüyüdür. Silindirin

oxundan keçən müstəvi ilə silindirin kəsişməsindən alınan fiqur, silindirin ox kəsiyi adlanır.
Silindirin ox kəsiyi ilə silindirik səthin kəsişməsindən alınan parçalar silindirin doğuranı

adlanır. Aydındır ki, silindirin ox kəsiyinin oturacaqlarla kəsişməsindən alınan parçalar
oturacaqların diametrləri olar.

Doğuran adlanan xəttin verilmiş xəttə paralel yerdəyişməsindən (fırlanmasından) alınan
səthə silindirik səth deyilir. Doğuran xətt fırlanma zamanı istiqamətləndirici kəsilməz əyrini
kəsir. Bu əyrini çevrə götürsək, dairəvi silindirik səth alarıq. Silindirik səthi doğurana
perpendikulyar müstəvi üzrə kəssək kəsikdə dairə alınır.

Əgər silindirik səthi doğurana perpendikulyar paralel
müstəvilərlə kəssək dairəvi silindir alarıq. Düzbucaqlının
bir tərəfini ox adlandırıb onu bu ox ətrafında fırlatsaq,
alınan cismə düz dairəvi silindir deyilir. Silindirin ox kəsiyi
oturacağı oturacaq çevrəsinin diametri, hündürlüyü
silindirin hündürlüyünə bərabər düzbucaqlıdır.

Düz dairəvi silindirin açılışı da düzbucaqlıdır. Bu
düzbucaqlının oturacaq tərəfi silindirin oturacaq çevrəsinin
uzunluğuna, hündürlüyü isə silindirin hündürlüyünə
bərabərdir.

Şəkildə silindirin oxu, düzbucaqlısı
silindirin ox kəsiyidir. Silindirin ox kəsiyi kvadrat olarsa,
ona bərabərtərəfli silindir deyirlər. Silindiri onun hər hansı
doğuranı boyunca kəssək və alınan səthi müstəvi üzərində
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hamarlasaq, düzbucaqlı və iki bərabər dairə alarıq. Bu düzbucaqlının tərəflərindən biri
oturacaq çevrəsinin uzunluğu, digər tərəfi isə silindirin doğuranı olar. düzbucaqlısı,
silindirin yan səthinin açılşı olacaq. Onda tərəfi oturacaq çevrəsinin uzunluğu
olduğundan , tərəfi isə silindirin doğuranı olduğundan,

, olsun. Onda olar.
Silindirin oturacaqları dairə olduğu üçün, onun tam səthi

olar. Təpələri silindirin
oturacaqları üzərində olan prizma silindir daxilinə çəkilmiş prizma adlanır. Silindir isə prizma
xaricinə çəkilmiş silindir adlanır.

Səkil 5-də görduyünüz silindirin daxilinə düzgün
altıbucaqlı prizma çəkilmişdir. Silindirin həcmi ilə prizmanın
həcmləri arasındakı fərq hiss olunur. Təsəvvür edin ki, bu
silindirin daxilinə düzgün bucaqlı çəkilmişdir. Onda həcmlər
arasındakı fərq hiss olunmayacaqdır, yəni həcmlər təxminən
eyni olacaqdır. Bu zaman prizmanın oturacağının sahəsi
dairənin sahəsi ilə təxminən eyni olduğundan belə nəticəyə
gəlmək olar ki, silindirin həcmi

olduğundan,
, kimi də yazmaq olar. (burada

oturacaq çevrəsinin radiusu, isə doğurandır). İnteqral
hesabından bu düsturun doğruluğu alınır.

əvəzləmələrini qəbul
etsək, düsturunu nəzərə alsaq,

alınır.
Konus tərpənməz bir nöqtədən keçib doğuran

adlanan xəttin istiqamətləndirici əyrini kəsərək
hərəkəti nəticəsində alınan səth konik səth adlanır.
İstiqamətləndirici əyri çevrə olsa, konik səthlə
oturacağı dairə olan cism düz dairəvi konus adlanır.

Düzbucaqlı üçbucağı katetləri ətrafında fırlatsaq,
düz dairəvi konus alarıq.

konusun hündürlüyü,
oturacağın radiusudur. nöqtəsini oturacaq
çevrəsinin nöqtəsi ilə birləşdirdikdə alınan xətlər
doğuranlardır.

Konusun ox kəsiyi yan, tərəfləri doğuran,
oturacağı oturacaq çevrəsinin diametrinə bərabər olan bərabəryanlı üçbucaqdır. Bərabərtərəfli
konus dedikdə olan konusu başa düşürük .

Konusun açılışı radiusu doğurana, qövsün uzunluğu oturacaq çevrəsinin uzunluğuna
bərabər dairə sektorudur.
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Burada ilə qövsün uzunluğu işarə edilmişdir. - dir. Onda konusun yan səthinin
sahəsi aşağıdakı kimi olar:

olduğu alınır.
Tam konusu oturacağa paralel müstəvi ilə kəssək, kəsən müstəvi ilə oturacaq arasında

qalan tam konusun hissəsinə kəsik konus deyilir.
Düzbucaqlı trapesiyanı düz bucaq əmələ gətirən tərəf ətrafında fırlatsaq dairəvi kəsik

konus alarıq. Kəsik konusun ox kəsiyi bəarbəryanlı trapesiyadır, yan tərəfi doğuranlar,
oturacaqları isə alt və üst oturacaqların çevrələrin diametrləridir.

Məqalənin aktuallığı. Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyatı tədrisində cisimlərin
həcminin hesablanması, onlara inteqralın tətbiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu mövzu
şagirdlər tərəfindən müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır. Bu nöqteyi nəzərdən cisimlərin
hesablanmasında inteqralın tətbiqinin araşdırılması aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində şagirdə fərdi yanaşma
zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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В. Сафарова

Применение интеграла в вычислении объема тела

Резюме

Использование целых чисел для вычисления объема объектов является
незаменимым предметом геометрии. Применение интеграла к вычислению является
началом математического анализа.
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V. Safarova

The application of integral in the calculation
of the volume of the body

Summary

The use of integers to calculate the volume of objects is an indispensable subject of
geometry. The application of integral to calculation is the beginning of mathematical analysis.

Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2019
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Məktəb riyaziyyat kursunda həndəsi silsilənin
öyrədilməsi metodikası

Vəfa Məhəmmədli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: vefa.mehemmedli96@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.A.S. Adıgözəlov,
r.ü.e.d., dos I.C. Mərdanov

Açar sözlər: həndəsi silsilə, düstur, ardıcıllıq, çoxluq, təyin oblastı, funksiya, silsilə
vuruğu
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Müşahidələr göstərir ki, həndəsi silsilə anlayışına riyaziyyatda geniş yer verilmişdir.
Məktəb riyaziyyat kursunda həndəsi silsilə anlayışı şagirdlərə IX sinifdə tədris edilir. Bu
zaman şagirdlərə həndəsi silsilə, həndəsi silsilənin xassəsi, həndəsi silsilənin n-ci həddinin
düsturu, həndəsi silsilənin ilk n həddi cəminin düsturu kimi anlayışlar öyrədilir. Bu mövzunu
tədris etməmişdən öncə ədədi ardıcıllıqlar mövzusu şagirdlərə xatırladılmalıdır.

İlk olaraq ardıcıllıqlar mövzusuna nəzər salaq. Ardıcıllıqları nümunə üzərində izah edək.
4 rəqəmi ilə qurtaran ikirəqəmli ədədləri artan sıra ilə yazaq.
14; 24; 34; 44; 54; 64; 74; 84; 94.
Birinci 14 ədədi, ikinci 24 ədədi, üçüncü 34 ədədi, doqquzuncu (axırıncı) 94 ədədi

yazılmışdır. 1-dən 9-a qədər hər bir natural ədədə 4 rəqəmi ilə qurtaran yeganə ikirəqəmli
ədəd uyğun qoyulmuşdur:

1→14;2→24;3→34;…;9→94.
Bununla da təyin oblastı {1;2;3;...;9} çoxluğu, qiymətlər oblastı isə {14;24;34;…;94}

çoxluğu olan funksiya verilmişdir. Bu funksiyanı g hərfi ilə işarə edək, onda
g(1)=14; g(2)=25;g(3)=35;…;g(9)=95.
Təyin oblastı natural ədədlər çoxluğu və ya ilk n natural ədədlər çoxluğu olan funksiyaya

ardıcıllıq deyilir.
Tutaq ki, {bn} ardıcıllığının birinci həddi 3-ə bərabərdir, ikincidən başlayaraq hər sonrakı

hədd isə özündən qabaqkı həddin 2- yə vurulmasından alınır.Onda
b2=3·2=6, b3=6·2=12, b4=12·2=24, b5=24·2=48,...

Tərif: Birinci həddi sıfırdan fərqli olan ədədi ardıcıllığın, ikincidən başlayaraq hər bir
həddi özündən qabaqkı həddin sıfıra bərabər olmayan eyni bir ədədə vurulmasından alınarsa,
belə ardıcıllığa həndəsi silsilə deyilir.

Bu tərifdən istifadə edərək nəzərdən keçirdiyimiz (bn) ardıcıllığı həndəsi silsilə olduğu
məlum olur, çünki istənilən n≥1 üçün bn+1=bn·2.

(bn) həndəsi silsiləsində ikincidən başlayaraq istənilən həddin, özündən qabaqkı həddə
nisbəti eyni bir ədədə bərabərdir, bu nisbəti b2:b1=b3:b2=...=bn:bn-1=bn+1:bn=... şəklində yazıb
və q ilə işarə etsək, aydın olar ki, həndəsi silsilənin vuruğu q-dür.

Beləliklə (bn) həndəsi silsiləsi aşağıdakılarla təyin olunur:

mailto:vefa.mehemmedli96@mail.ru
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1) b1=b (b≠0) şərti ilə;
2) bn+1=bn·q (q≠0) rekurrent düsturu ilə.
(bn) həndəsi silsilənin verilməsi üçün, onun b1 birinci həddini və q vuruğunu bilmək

kifayətdir. Məsələn, b1=6 və q=1/2 olarsa, onda biz
6;3;3/2;3/4;3/8;...

həndəsi silsiləsini alırıq.
Qeyd edək ki, q<0 olan halda silsilənin tək nömrəli hədlərinin işarəsi birinci həddin işarəsi

kimi olur, cüt nömrəli hədlərinin işarəsi isə, birinci hədd işarəsinin əksinə olur. Bu halda
silsilə nə artan , nə də azalan ardıcıllıqdır.

Əgər q>0 (q≠1) olarsa, onda silsilə ya artan və ya azalan ardıcıllıqdır. q =1 olarsa. Onda
silsilənin bütün hədləri bir-birinə bərabərdir. Bu halda silsilə sabit ardıcıllıq olacaqdır.

Həndəsi silsilənin aşağıdakı xassələri vardır: həndəsi silsilənin ikincidən başlayaraq
istənilən həddi özündən qabaqkı və sonrakı hədlər arasında orta mütənasib ədədə bərabərdir.

Bunu isbat edək. Tutaq ki, (bn) ardıcıllığı həndəsi silsilə və bn-1,bn,bn+1 onun ixtiyari
seçilmiş üç ardıcıl həddidir (n≥2).

Həndəsi silsilənin istənilən həddinin özündən qabaqkı həddə nisbəti eyni ədədə bərabərdir,
ona görə bn+1 / bn = bn / bn-1 olur.

Bunun tərsi də doğrudur: bir ardıcıllıqda ikincidən başlayaraq istənilən hədd özündən
qabaqkı və sonrakı hədlər arasında orta mütənasib ədədə bərabərdirsə, onda bu ardıcıllıq
həndəsi silsilədir.

Doğrudan da, tutaq ki, bir (bn) ardıcıllığının istənilən üç ardıcıl bn-1,bn,bn+1 (n≥2) həddi
üçün

bn+1 / bn = bn / bn-1 münasibəti doğrudur.
Beləliklə, aşağıdakı teorem doğrudur: ədədi ardıcıllıq o və yalnız o halda həndəsi silsilə

olar ki, onun ikincidən başlayaraq istənilən həddi özündən qabaqkı və sonrakı hədlər arasında
mütənasib ədədə bərabər olsun.

Məktəb riyaziyyat kursunda həndəsi silsilənin n-ci həddinin düsturu aşağıdakı kimidir:
(bn) həndəsi silsiləsinin b1 birinci həddini və q vuruğunu bilərək, ardıcıl hesablama yolu ilə

onun ikinci, üçüncü və ümumiyyətlə istənilən həddini tapmaq olar. Lakin nömrələri kifayət
qədər böyük olan hədləri taparkən, (bn) ardıcıllığının istənilən həddini, b1 birinci hədd, q
silsilə vuruğu və axtarılan həddin n nömrəsi ilə ifadə edən düsturdan istifadə etmək
əlverişlidir.

Silsilənin tərifindən
b2 = b1 · q
b3 = b2 · q = (b1·q) ·q = b1·q2
b4 = b3· q = (b1· q2)·q =b3·q3 və s. alınır.

Ümumiyyətlə,
bn = b1· qn-1. (1)

düsturundan istifadə olunur.
Məktəb riyaziyyat kursunda həndəsi silsilənin ilk N həddi cəminin düsturu aşağıdakı

kimidir:
Tutaq ki, (bn) həndəsi silsilədir. Bu silsilənin ilk n həddini yazaq:

b1; b2 ; b3;....; bn-1; bn.
Bu hədlərin cəmini Sn ilə işarə edək:

Sn = b1 + b2 + b3 + ... + bn-1 + bn .
q = 1 olarsa, onda silsilənin bütün hədləri b1 - ə bərabərdir və Sn = nb1. q≠1 olan hala
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baxaq.
bərabərliyinin hər tərəfini q –yə vuraq:

qSn = b1q+b2 q+b3q +...+bn-1q+bnq.
Lakin

b1q =b2, b2q=b3, b3q=b4,....,bn-1q=bn
olduğundan:

qSn= b2+b3+b4+...+bn+bnq (2) olar.
(2) bərabərliyindən (1) bərabərliyini tərəf- tərəfə çıxaq:

qSn – Sn = bnq – b1,
Sn(q-1) = bnq – b1.

q≠1 olduğu üçün
Sn =bnq – b1 / q-1

Misal. Aşağıda verilmiş (bn) silsiləsinin ilk 10 həddinin cəmini tapın:
1;2;4;8;....

Silsilənin birinci həddi 1, silsilə vuruğu 2-dir. Bu silsilənin 10-cu həddini tapaq:
b10= 1 ·210-1= 29.

İndi (1) düsturundan istifadə edək:
S10= 29·2 -1 / 2-1 = 210 – 1= 1024 -1 =1023.

Bəzən həndəsi silsilənin ilk n həddi cəminin başqa şəkildə göstərilmiş düsturundan istifadə
etmək əlverişli olur. Sn= bnq – b1 / q-1 düsturunda

(burada q≠1) bn əvəzinə b1· qn-1 ifadəsini yazaq.
Onda

Sn = b1(qn -1) / q-1 (q≠1) (3)
alarıq.
Məqalənin aktuallığı. Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyatı tədrisində həndəsi

silsilənin tətbiqində şagirdlər müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır. Bu nöqteyi-nəzərdən həndəsi
silsilənin araşdırılması aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbdə riyaziyyat kursunda şagirdə fərdi yanaşma zərurəti
meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

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

Метод обучения геометрические
прогрессия по математике

Резюме

В этой статье мы дали информацию об определение геометрические прогрессия. В
то же время мы были знакомы с определение геометрические прогрессия, особенность,
формула n-го уравнения, сумма первого n порога.

V. Mahammadli

Method of teaching geometric series in
school mathematics course

Summary

In this article we gave information about the determination of geometric series. At the
same time, we were familiar with the determination of the geometric series, the property of
the geometric series, n is the formula of the geometric series, the sum of the first n of the
geometric series.

Redaksiyaya daxil olub: 16.10.2018
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4-cü və 5-ci siniflərdə həndəsə elementlərinin öyrədilməsi

Gülşən Sadıqova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: gulsenbdu96@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A. Adıgözəlov,
ped.ü.f.d., dos. A. Cəfərov

Açar sözlər: şagird, həndəsi fiqur, hissə, cins, növ
Ключевые слова: студент, геометрическая фигура, отдел, род, жанр
Key words: student, geometric figure, department, genus, genre

Məlumdur ki, həndəsi elementlər riyaziyyatın ən mühüm anlayışlarından biridir. Şübhəsiz
ki, həndəsi elementlərin öyrədilməsi riyaziyyatın özəyidir. Riyaziyyatın ən geniş və
əhəmiyyətli hissəsi olan həndəsə elementləri şagirdlərdə fəza təsəvvürlərinin və
təxəyyüllərinin formalaşdırılması, riyazi nitqin və təfəkkürün inkişaf etdirilməsi,
məqsədyönlü praktik vərdişləri həyata keçirir.

İbtidai məktəbin 4-cü sinfində həndəsə elementləri ilə bağlı bəzi tədqiqatlara nəzər salaq .
Transportirlə bucaqları ölçmə və çəkmə qaydaları öyrədilir.

Şagirdlər bucağın ölçü vahidinin dərəcə olduğunu başa düşür. Bucaqları ölçmək və
qurmaq üçün transportir və günyədən (düzbucaqlı üçbucaq formalı xətkeş) istifadə edilir.
Günyə düz bucaqları ölçmək və qurmaq üçün əlverişlidir. Trans-portirlə 180 -yə qədər
istənilən bucaqları qurmaq və ölçmək olar. Transportirin mərkəzi bucağın təpəsində olmaqla,
bucağın bir tərəfi transportirin üzərinə düzgün qoyulur. Bucağın digər tərəfinin transportir
üzərindəki hansı bölgü üzərinə düşdüyü qeyd olunur. Bu bölgüyə uyğun ədəd bucağın
dərəcələrlə ölçüsünü göstərir.

Bucaqlar transportir vasitəsilə qurulur:
1) İxtiyari bir nöqtəni başlanğıc qəbul edərək bir şüa çəkin. Bu şüa bucağın bir tərəfidir.
2) Transportirin mərkəzini şüanın başlanğıc nöqtəsinə qoymaqla transportirin 0

bölgüsünün şüanın üzərində düzgün yerləşdiyinə diqqət edin.
3) İstədiyiniz bucaq ölçüsünün bərabərində bucağın digər tərəfinin keçəcəyi nöqtəni qeyd

edin.
4) Transportiri qaldırın. Bu nöqtə ilə əvvəlcədən çəkilən şüanın təpə nöqtəsini birləşdirin.
Şagirdlər 90 -li bucağın düz bucaq, 90 -dən kiçik olan bucağın iti bucaq, 90 -dən

böyük olan bucağın kor bucaq olduğunu başa düşürlər.
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Təpəsi və tərəfi üzərində tələb olunan ölçüdə bucaq çəkə bilmə tapşırıqları da bucaqları
çəkmə və ölçmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün əlverişlidir.

İbtidai siniflərdə bucaqların ölçüsünü təxminetmə şagirdlər tərəfindən ətrafda rast
gəldikləri əşyalar və hərəkətlər üzərində əyani olaraq göstərilməklə yerinə yetirilməlidir.
Çünki kiçikyaşlı uşaqlar yeni anlayışı manipulyativ və oyun xarakterli məşğələlər üzərində
daha yaxşı öyrənirlər. Bu belə olmadıqda yuxarı siniflərdə şagirdlər həndəsə məzmun xətti
üzrə mövzuları ya heç qavramırlar, ya da praktik olaraq tətbiq edə bilmirlər.

Şagirdlər həmçinin transportirin köməyi ilə müxtəlif bucaqlar qururlar. Onların 30°, 45°,
60°, 90°-li bucaqları qurma və ölçmə tapşırıqlarını daha çox yerinə yetirmələri tövsiyə olunur.
Müxtəlif bucaqların ölçülərini təxmin edərkən bu bucaqlara nəzərən müqayisələr aparılması
əlverişlidir.

Müxtəlif bucaqları görmə fəaliyyəti müxtəlif formalı hərflər-şəkillər üzərində davam
etdirilə bilər. Məsələn, aşağıdakı hərflərdən hansının yazılışında iti və düz bucaq var?

C hərfinin yazılışında bucaq görmək mümkündürmü?

Həndəsə elementlərinin təlimi prosesində şagirdlərin praktik işinə xüsusi diqqət verilir və
onlar fiqurları müşahidə etməklə, kağız və kartondan hazırlamaqla, onların mühüm və mühüm
olmayan əlamətlərini (xassələrini) aşkar edirlər.

İndi isə dördbucaqlıların 4-cü sinifdə tədrisinə nəzər salaq .
Sinfə əvvəlcədən hazırlanmış bir dolaq qalın ip gətirilir. İpdən müəyyən qədər məsələn, 3

m kəsilir. İpə müxtəlif aralıqlarla düyünlər vurulur.
Məsələn, 50 sm, 1 m, 50 sm, 1 m aralıqlarla düyünlər vurulur. Şagirdlərdən 4 nəfəri ipin

düyün vurulmuş nöqtələrini tarım çəkməklə (künclərin düzgün olması, yəni 90 dərəcəli bucaq
əmələ gəlməsi üçün) düzbucaqlıları modelləşdirirlər. Düz-bucaqlının təpələrini əlində tutmuş
şagirdlərin adları lövhəyə yazılır. Lövhəyə bir düzbucaqlı çəkilir və şagirdlərin adlarının baş
hərfi ilə işarələnir. Düzbucaqlıları adlarının baş hərfləri müxtəlif olan şagirdlər
modelləşdirirlər. Növbə ilə rollar də-yişdirilir. Məsələn, Samir, Emil, Lalə və Aliyənin
modelləşdirdiyi düzbucaqlı (və ya istənilən dördbucaqlı) SELA və ya, LASE, ASEL, ELAS
kimi oxuna bilər.

Lövhəyə müxtəlif dördbucaqlılar — kvadrat, düzbucaqlı, romb, paraleloqram çəkilir və
adlandırılır. Şagirdlər bu fiqurları müxtəlif əlamətlərinə görə təqdim edir-lər.

Məsələn, rombu təqdim edərkən, KOLP fiquru rombdur. Onun 4 tərəfi, 4 təpəsi və 4
bucağı var. K, O, L, P hərfləri rombun təpə nöqtələrini göstərir. KO, OL, LP, PK parçaları
rombun tərəfləridir. Rombun bütün tərəfləri bərabər, qarşı tərəfləri isə paraleldir.

PLMN dördbucaqlısı paraleloqramdır. P, L, M, N hərfləri onun 4 təpəsini göstərir. PL,
LM, MN, NP paralelolqramın tərəfləridir. Paraleloqramın qarşı tərəfləri paralel və bərabərdir.
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Burada rombun və paraleloqramın qarşı bucaqlarının bərabərliyi haqqında da danışmaq
olar. Şagirdlər artıq düz bucaqdan fərqli bucaqları ölçüsü ilə tanıyırlar. Lakin bu vacib deyil.
Bu barədə seçimi müəllim sinfin səviyyəsinə görə edə bilər.

RSTU fiquru trapesiyadır. R, S, T, U hərfləri trapesianın 4 təpəsini göstərir. RS, ST, TU,
UR parçaları trapesiyanın tərəfləridir. ST||RU, RS və TU tərəfləri paralel deyil.

Trapesiyanın yalnız iki qarşı tərəfi paralel olmalıdır.
Bu qayda ilə şagirdlər fiqurları yazılı olaraq təqdim edirlər.
Bu dərsdə konqruyent fiqurlar haqqında təsəvvür yaratmaq üçün praktik tapşırıqların

yerinə yetirilməsi tövsiyə edilir.
Həndəsi fiqurlar olduqca müxtəlifdir. İbtidai siniflərdə şagirdlər ən sadə müstəvi fiqurları

öyrənirlər. Bəzi fəza fiqurları: kub, paralelepiped, silindr tanışlıq məqsədilə şagirdlərə
öyrədilir.

İbtidai siniflərdə tədris olunan həndəsənin əsas anlayışları aşağıdakılardır:
1) Nöqtə
2) Düzxətt
3) Yarım düzxətt
4) Parça
5) Bucaq
Nöqtə və düz xətt ilkin anlayışlar olduğundan onlara tərif verilmir. Nöqtə —

həndəsənin əsas elementlərindən biridir. Onun fəzada heç bir ölçüsü yoxdur. Həndəsəyə
aksioma baxımından yaxınlaşdıqda (Sintetik həndəsə) nöqtə ilə bəarbər düz xətdə eyni
səviyyədə çıxış edir. Analitik və diferensial həndəsədə isə bütün başqa obyektlər nöqtələr
çoxluğu kimi təsvir olunurlar. Yunan filosofu Evklid e.ə. 300-ci ildə nöqtəni bölünməyən bir
hissə kimi təsvir etmişdir. Nəzəri cəhətcə nöqtənin təsdiqinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Müasir aksiom sistemləri isə bunu inkar edirlər. Məsələn, Hilbert aksiom sisteminə görə
həmişə iki nöqtə bir xətti əmələ gətirir.

Düz xətti kiçik hərflə və ya onun üzərində olan hər hansı iki nöqtə ilə də işarə etmək olar.
Мəsələn; a-düz xətti və ya AB düz xətti. Düz xəttin aşağıdakı xassələri vardır: İki üst-üstə
düşməyən nöqtədən yalnız bir düz xətt keçirmək olar. Müstəvi üzərində üst-üstə düşməyən iki
düz xətt ya bir nöqtədə kəsişir, ya da paraleldir.

Düz xəttin verilmiş nöqtəsindən bir tərəfdə olan bütün nöqtələrindən ibarət hissəsinə
yarım düz хətt və ya şüa deyilir. A – şüanın başlanğıc nöqtəsidir.

Düz xəttin iki nöqtə ilə məhdudlanmış hissəsinə parça deyilir. A və В nöqtələri parçanın
uc nöqtələridir. Parça |AB| kimi işarə edilir. Parçanı ölçmək üçün mm, sm, dm, m, km kimi
uzunluq vahidlərindən istifadə edirlər.

Bir nöqtədən şıxan iki süanın əmələ gətirdiyi həndəsi fiqura bucaq deyilir. Bucağı dərəcə
və ya radianla ölçürlər. Məsələn, 15°,30°,2 rad-və s. Bir radian təqribən 57°-yə bərabər
götürülür.

Bucaq dərəcə ölçüsündən asılı olaraq aşağıdakı növlərə ayrılır:
 İti bucaq (0° ilə 90° arasında)
 Düz bucaq (90°)
 Kor bucaq (90° ilə 180° arasında)
 Açıq bucaq (180°)
 Qabarıq olmayan bucaq (180° ilə 270° arasında)
 Tam bucaq (360°)
Müstəvi – həndəsənin əsas anlayışlarındandır. Nəzəri cəhətcə kiçik ölçülü sonsuz
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uzunluğa malik yastı, sonsuz kiçik qalınlığa malik obyekt. Müstəvinin tənliyi ilk dəfə olaraq
A.K.Kleronun 1731-ci ildə nəşr edilmiş əsərində, müstəvinin kəsiklərdə tənliyi Q.Lamenin
1816-1818-ci illərdə çap edilmiş işlərində, normal tənliyi isə L.Qessenin 1861-ci ildəki
tədqiqatlarında rast gəlinir. Müstəvinin n-ölçülü fəzada təsvirini ifadə edən tənliyi
E.Kondratyev 2006-cı ildə təklif edib .

Məqalənin aktuallığı. Müşahidələr göstərir ki, məktəb riyaziyyatı tədrisində həndəsi
elementlər mövzusu şagirdlər tərəfindən müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır. Bu nöqteyi-nəzərdən
həndəsə elementlərin tətbiqlərinin araşdırılması aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində şagirdə fərdi yanaşma
zərurəti meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır .

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllimlərə, təhsilverənlərə şagirdlərin
yaradıcı təfəkkürünün inkişafının imkan və yollarına dair metodik tövsiyələr verir .
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Г. Caдыгова

Преподавание элементов геометрии
в классах начального образования

Резюме

Особое внимание уделяется объемам работы в классах математики начальной
школы, включая геометрические величины и учебные материалы. Изучение материалов
геометрии в элементарных классах служит главным образом для формулирования
достаточного числа геометрических понятий.

G. Sadıgova

Teaching elements of geometry in primary education classes
Summary

Particular emphasis is given to the amount of work in elementary school mathematics
classes, including geometric quantities and study materials Learning geometry materials in
elementary classes serve mainly to formulate a sufficient number of geometric concepts.
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Məktəb riyaziyyat kursunda fiqurların sahəsinin təlimi
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параллелограмм
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Müstəvi üzərində sahə çoxbucaqlılara baxaq. Əgər çoxbucaqlının iki tərəfinin ümumi

nöqtəsi yoxdursa, heç bir təpə nöqtəsi onun üzərində deyilsə və hər bir təpə nöqtəsi yalnız iki
tərəfin sonudursa, onda ona sadə çoxbucaqlı deyilir.Sadə çoxbucaqlıları sonlu sayda müstəvi
üçbucaqlara ayırmaq olar. Yada salaq ki, üçbucaqla məhdud edilmiş müstəvinin sonlu
hissələrinə müstəvi üçbucağı deyilir.

Qabarıq müstəvi çoxbucaqlı da sadə çoxbucaqlıya misal ola bilər. Onun hər hansı
təpəsindən çəkilmiş diaqonalları, bu çoxbucaqlını müstəvi üçbucaqlara ayırır. Biz ancaq
müstəvi çoxbucaqlılara baxacağıq, buna görə hər dəfə müstəvi sözünü işlətməliyik.

B E D

A B
A C

F C
Sadə çoxbucaqlılar üçün sahənin tərifini verək. Sadə çoxbucaqlılar üçün sahə-müsbət

kəmiyyətdir, onun ədədi qiymətinin aşağıdakı xassələri vardır:
1) Bərabər çoxbucaqliların sahələri bərabərdir;
2) Çoxbucaqlı sahə çoxbucaqlılarla hissələrə ayrılırsa, onda bu çoxbucaqlının sahəsi

onun hissələrinin sahələri cəminə bərabərdir;
3) Tərəfi uzunluq vahidinə bərabər olan kvadratın sahəsi vahidinə bərabərdir.
Düzbucaqlının sahəsi
Tərəfləri a, b olan düzbucaqlının sahəsini tapaq. Bunun üçün əvvəl isbat edək ki,

oturacaqları bərabər olan iki düzbucaqlının sahələri nisbəti onların hündürlükləri nisbətinə
bərabərdir.

Tutaq ki, – ortaq oturacağı olan iki düzbucaqlıdır. Onların
sahələri olsun.

İsbat edin ki,
Düzbucaqlının AB tərəfini böyük ədəd olmaqla n bərabər hissəyə bölək. Onlardan hər biri

n
AB -ə bərabər olacaqdır. tərəfi üzərindəki bölgü nöqtələrinin sayı m olsun.

mailto:amemmedli36@gmail.com
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olar. Hər tərəfi AB –yə bölsək, alarıq

yaxud
Bölgü nöqtələrindən AD oturacağına paralel düz xətlər çəkək. Onlar hər birinin sahəsi

n
S olar. Aşağıdan hesablamaqla, ilk m düzbucaqlı düzbucaqlısına

daxildir. düzbucaqlısı isə düzbucaqlısına daxildir. Sahə vahidi olan

B C
b b

a b
D

B1 E a 1

1 1

kvadrat, tərəfləri 1,a olan düzbucaqlı və tərəfləri a, b olan düzbucaqlı götürək. İsbat
etdiyimizə əsasən onların sahələri müqayisə edək, alarıq

və
Bu bərabərlikləri tərəf –tərəfə vursaq, alarıq

S=
Beləliklə tərəfləri a,b olan düzbucaqlının sahəsi

S düsturu ilə hesablanır.
Paraleloqramın sahəsi

ABCD verilmiş paraleloqram olsun. Əgər o düzbucaqlı deyilsə, onda onun bucaqlarından
biri – A və ya D bucağı itidir. Müəyyən olmaq üçün, tutaq ki, 8-ci şəkildə təsvir olunduğu
kimi A iti bucaqdır.

A və D tərəflərindən BC düz xəttinə AE və ya DF perpendikulyarlarını endirək. ABE və
DCF düzbucaqlı üçbucaqlar bərabərdir, çünki onların AB və CD hipotenuzları və AE və DF
katetləri bərabərdir. Buradan alınır ki, ABCD paraleloqramın sahəsi ADF düzbucaqlısının
sahəsinə bərabərdir.

Həqiqətən

Beləliklə, paraleloqramın sahəsi, onun tərəfi ilə bu tərəfə çəkilmiş hündürlüyün hasilinə
bərabərdir.
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E B F C

D

Məqalənin aktuallığı. Məktəb təcrübəsi göstərir ki, sahə həndəsi kəmiyyətinin
öyrənilməsi və ölçülməsində şagirdlər müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşır. Ona görə də məktəb
riyaziyyat kursunda sahə həndəsi kəmiyyətinin təliminin araşdırılması aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində şagirdə yanaşma zərurəti
meydana çıxır. Bu səbəbdən də materialın əhəmiyyəti mənimsəmə, həm də şərhetmə
xarakterinə görə zəruri sayılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllimlərə, təhsilverənlərə şagirdlərin
yaradıcı təfəkkürünün inkişafının imkan və yollarına dair metodik tövsiyələr verir.
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A. Мамедбейли

Подготовка фигур в школьном курсе математики

Резюме

Статья посвящена изучению вопросов, связанных с преподаванием полевой
концепции, которая преподается в математических классах общеобразовательных школ
и по геометрическим величинам. Показано, что в основе каждого поля поля лежит
эффективное обучение понятию квадрата или квадрата.

A. Mammadbayli

Training of figures in school mathematics course

Summary

The article is devoted to the study of issues related to the teaching of the field concept,
which is taught in the mathematical classes of general education schools and by geometric
quantities. It is shown that the basis of each field of the field is effective learning the concept
of a square or a square.

Redaksiyaya daxil olub: 20.02.2019
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MS Excel proqramı MS Office inteqrallaşdırılmış tətbiqi proqram paketinin ən çox
istifadə edilən proqramlarından biridir. O, əsasən riyazi, iqtisadi, statistik məsələlərin həllində,
mühasibat uçotunda tətbiq olunur. Excel proqramı proqramlaşdırma texnologiyasından
istifadə etmədən tələb olunan nəticələrin alınması üçün cədvəl şəklindəki verilənlərin emalına
və hesablama prosesinin daha asan və sürətli aparılmasına imkan verir.

Excel proqramında 600-ə yaxın funksiya var və bu funksiyalar 11 kateqoriyaya bölünür:
1. Funksiyaların tam siyahısı - All;
2. Ən son istifadə olunan funksiyalar – Most Recently Used;
3. Maliyyə funksiyaları - Financial;
4. Tarix və zaman funksiyaları – Date&Time;
5. Riyazi və triqonometrik funksiyalar – Math&Trig;
6. Statistik funksiyalar - Statistical;
7. Əvəzetmə və istinad funksiyaları – Lookup&Reference;
8. Verilənlər bazasının funksiyaları - Database;
9. Mətn funksiyaları - Text;
10. Məntiqi funksiyalar - Logical;
11. İnformasiya funksiyaları - Information.
Cədvəlin istənilən xanasına funksiya daxil etmək üçün ilk növbədə bərabərlik işarəsi (=)

qoyulmalıdır. Daha sonra ya xanaya funksiyanın özünü əllə daxil etmək ya da İnsert Function
f(x) düyməsini sıxıb açılan dialoq pəncərəsindən funksiyanı seçmək lazımdır. Funksiyalar
arqumentlərdən ibarət olur və onlar mötərizələr içərisində yazılır. Bu arqumentlər arasında
nöqtəli vergül işarəsi (;) qoyulur. Funksiyada arqumentlərin sayı ən çox 30 ola bilər.

Riyazi kateqoriyalı funksiyalar riyazi məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulur. Aşağıdakı
cədvəldə bu funksiyaların qısa təsvirini verək:

Funksiyanın yazılışı Funksiyanın izahı

ABS Daxil edilən ədədin
modulu

COS Daxil edilən ədədin
kosinusu
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EXP e ədədinin daxil edilmiş
dərəcəyə yüksəldilməsi

LN Daxil edilən ədədin
natural loqarifmi

LOG Verilmiş əsaslı ədədin
loqarifmi

SİN Daxil edilən ədədin
sinusu

TAN Daxil edilən ədədin
tangensi

SİGN Daxil edilən ədədin
işarəsini qaytarılması

SQRT Daxil edilən ədədin
kvadrat kökü

POWER Daxil edilən ədədin
qüvvətə yüksəldilməsi

SUMM Daxil edilən ədədlərin
cəmlənməsi

Funksiyaların tətbiqinə aid nümunələrə baxaq.
Misal 1. eksponensial funksiyasının [-1;1] parçasında qrafikini qurun. Bunun

üçün uyğun əməliyyatları aparmaqla aşağıdakı cədvəl şəklində verilmiş qiymətlər və nəticələr
təsvir olunur.

x y x y
-1 20.09 0.1 0.74
-0.9 14.88 0.2 0.55
-0.8 11.02 0.3 0.41
-0.7 8.17 0.4 0.30
-0.6 6.05 0.5 0.22
-0.5 4.48 0.6 0.17
-0.4 3.32 0.7 0.12
-0.3 2.46 0.8 0.09
-0.2 1.82 0.9 0.07
-0.1 1.35 1 0.05
0 1.00
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Misal 2. Verilənlərin modasını hesablayın. Bunun üçün statistik funksiyalar
kateqoriyasında yerləşən MODE funksiyasından istifadə edəcəyik. Bu funksiyanı tətbiq
edərək verilən arasındakı ən çox rast gəlinən ədədi tapacağıq. Əgər verilənlər arasında təkrar
olunan ədəd yoxdursa, onda Excel proqramı #N/A nəticəsini verəcək.

Misal 3. Matrisin determinantını hesablayın. Bunun üçün Riyazi və triqonometrik
funksiyalar kateqoriyasında yerləşən MDETERM funksiyasından istifadə edəcəyik. Matrisin
elementlərini A1:C3 diapozonuna daxil edək. Funksiyanı isə D1 xanasına daxil edək.

Baxdığımız nümunələrdə olan məsələlərin proqramlaşdırma dillərində həlli olduqca
çətindir və vaxt itkisinə səbəb olur. Excel funksiyaları isə məsələlərin daha asan və tez həll
edilməsinə kömək edir.

Məqalənin aktuallığı. MS Excel proqramı MS Office inteqrallaşdırılmış tətbiqi proqram
paketinin ən çox istifadə edilən proqramlarından biri olduğu üçün bir daha bu mövzuya
müraciət olunması məqalənin aktuallığını sübut edir.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Excel proqramında
mövcud olan, amma az araşdırılan bəzi funksiya və onların kateqoriyalarının təsnifatı verilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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J. Aydınlı

Mathematical functions in Excel
program and operations on them

Summary

This article discusses the functionality of the MS Excel program and its operations.
Information on the mathematical, economic, statistical issues and the features used in
accounting are applied. The examples of the application of the functions are explained in
detail.

Дж. Айдынлы

Функций используемых в программе MS Excel
и применение этих функций

Резюме

В этой статье рассматриваются различные классы функций, используемых в
программе MS Excel, применение этих функций для решения математических,
экономическим и статистических задач, а также приведены примеры по использованию
функций.

Redaksiyaya daxil olub: 28.01.2019
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V sinif informatika kursunun proqram-metodik
təminatının təhlili

Vüsalə Süleymanova
Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi

Ülkər Babayeva
Sumqayıt Dövlət Universitetinin assistenti

E-mail: abdullayev_ayxan@list.ru

Rəyçilər: r.ü.f.d., dos. M.N. Heydərova,
r.ü.f.d., dos. F.F. Əliyev

Açar sözlər: İnformatika fənni, informasiya texnologiyaları, ALPLogo dili, İKT, milli
strategiya

Ключевые слова: Предмет информатики, информационные технологии, язык
ALPLogo, ИКТ, национальная стратегия

Key words: IT subject, information technology, ALPLogo language, ICT, national
strategy

İnformatikanın bir elm kimi formalaşması keçən əsrin ikinci yarısına təsadüf edir.
İnformatika elmi kibernetika elminin əsasında yaradılmış, təkmilləşdirilmiş və bu gün konkret
informasiya proseslərinin (texnologiyalarının) hamısına aid olan ümumi qanunauyğunluqları
öyrənir.

İnformasiya texnologiyaları xəttinin hər bir mövzusunun öyrədilməsi həmin
texnologiyaların tətbiq sahələri ilə tanışlıqla başlamalıdır. Məsələn, qrafik redaktorlardan
hansı məsələlərin həlli üçün istifadə edilir, onlardan gələcəkdə kimlər istifadə edə bilər və s.
kimi məsələlər şagirdlərə izah edilməlidir. Mətn redaktorlarının tətbiqinin həyatımızın çox
sahələrində geniş yer tutduğu nəzərə çatdırılmalıdır. Texnologiyaya aid hər bir mövzu
keçirilərkən aşağıdakıların öyrədilməsi vacibdir: informasiya və informasiya
texnologiyalarının təsviri, bu sahəyə aid olan məsələlərin qoyuluşu və texnoloji üsullarla həlli.
İkinci sinifdə informasiya texnologiyaları məzmun xəttinin tədrisi kompüter, onunla tanışlıq
mövzusu ilə başlayır. Növbəti siniflərdə hər dəfə bir az genişlənmiş şəkildə təqdim olunur. 5-
ci sinifdə də bu proses davam etdirilərək kompüterlə işləmək üçün vacib məqamlar öyrədilir.

Göstərilir ki, kompüter insan əməyini yüngülləşdirmək üçün istifadə olunan bir maşındır.
Kompüterlərdən məktəblərdə, xəstəxanalarda, banklarda, aeroportlarda, mağazalarda və s.
yerlərdə istifadə olunur. Sonrakı dərslərdə isə texniki xarakteristikalar – məsələn,
klaviaturanın düymələri, onların hər birinin adı və istifadəsi, siçan qurğusunun sağ və sol
düymələrinin funksiyaları, yaddaş qurğuları, kompüterin iş masası, qovluqlar, printer və s.
haqqında məlumatlar verilir. Daha sonra isə mətn redaktorunda mətnlərin yığılması,
formatlaşdırma və redaktə əməliyyatları, qrafik redaktorun alətləri və bu alətlərin köməyilə
şəkillərin çəkilməsi, kalkulyator proqramında hesablamaların aparılması öyrədilir.

Bu günə qədər məktəb informatika kursunun inkişafında nəzərə çarpan ən vacib
məqamlardan biri onun məzmununda İT–nın həcminin artmasıdır. İlk informatika
dərsliklərində informasiya texnologiyalarına bir o qədər də yer verilmirdi. Bu onunla bağlı idi
ki, o zamanlar məktəblərin kompüter texnikası ilə təminatı çox zəif idi. Lakin yeni nəsil
kompüter texnologiyalarının tətbiqi məktəb informatika kursunda İT mövzusuna daha çox yer

mailto:abdullayev_ayxan@list.ru
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verilməsinə səbəb oldu. İnformasiya texnologiyaları məzmun xəttinə aid olan mövzuların
tədrisi zamanı müəllim tərəfindən nəzəri və texnoloji məzmun ayrı-ayrılıqda izah edilməli və
aydınlaşdırılmalıdır. Nəzəri məzmuna müxtəlif növ informasiyanın kompüterin yaddaşında
təsviri, verilənlərin strukturlaşdırılması və ya cədvəl şəklində göstərilməsi, məsələlərin
texnoloji üsullarla həlli metodları və s. daxildir.

Təxminən yarım əsrdir ki, bütün dünyada kiçik yaşlı məktəblilər proqramlaşdırmanı,
əsasən, LOGO dili vasitəsilə öyrənirlər. LOGO dili şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün və məsələ
həll etmək bacarıqlarının inkişafına böyük köməklik göstərir. 5-ci sinif dərslik komplektinə
ilk dəfə olaraq LOGO dilinin Azərbaycan versiyası əlavə olunmuşdur. ALPLogo adlanan bu
proqram müəlliflər tərəfindən hazırlanmışdır və onu www.bakineshr.az, yaxud
www.informatik.az saytlarından pulsuz yükləmək olar. Arxiv faylını açdıqdan sonra proqramı
kompüterin C diskinə, sadəcə köçürmək lazımdır. ALPLogo proqramının digər xarici
proqramlardan ən mühüm fərqi ondadır ki, bu proqramda komandalar Azərbaycan, ingilis və
rus dillərində yazıla bilər. Sistem hər üç dili qəbul edir.

İnformatika kursunun proqram-metodik təminatına dərsliklər, müəllim üçün metodik
vəsaitlər, informatika üzrə əlavə kompakt-disklər və s. daxildir. 5-ci sinif dərsliyin və bu
dərslikdən daha effektiv istifadə üçün nəzərdə tutulan müəllim üçün metodik vəsaitin əsas
xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

1. Təlim materialları idrak taksonomiyasının mərhələlərinə uyğun olaraq
qruplaşdırılmışdır.

2. Qruplaşdırılmış təlim materialları fəal təlimin mərhələləri üzrə yerləşdirilmişdir və
şagirdə müstəqil təlim üçün imkan yaradır.

Metodik vəsaitdə aşağıdakı materiallar öz əksini tapmışdır:
 informatika fənn kurikulumunun tələblərinin reallaşma mexanizmlərinin şərhi və

əsaslandırılması;
 dərslik komplektinin mövzular üzrə strukturu;
 fənn üzrə məzmun standartlarının reallaşma cədvəli və illik planlaşdırma nümunəsi;
 fənlərarası inteqrasiya imkanları və digər fənlərin uyğun alt standartları ilə inteqrasiya

cədvəli;
 şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilmə prinsipləri və formaları;
 gündəlik planlaşdırmaya dair nümunələr;
 hər mövzu üzrə qruplaşdırılmış təlim materiallarının dərslik səhifələrinin kiçildilmiş

surətləri üzərində sxematik təsviri;
 hər mövzuda qruplaşdırılmış təlim materialları üzrə iş texnologiyasının şərhi;
 hər bir mövzu üzrə tövsiyələrin əvvəlində dərsin təlim məqsədlərinin reallaşdırılması

ilə bağlı daha çox diqqət yetirilməli məsələlər;
 müəllimlər üçün mövzu üzrə əlavə məlumatlar;
 müəllimin istifadə edə biləcəyi mənbələr.
Müəllim tövsiyə olunan materiallardan sinfin hazırlıq səviyyəsinə, tədris vaxtına, texniki

təchizata və diferensial təlim prinsiplərinə uyğun olaraq lazım bildiyi qədər istifadə edə bilər.
Praktik dərslər zamanı isə şagirdlərdə fərdi bacarıqların formalaşdırılması məqsədi ilə,

əsasən, fərdi və cütlərlə iş formasından istifadə edilməsi daha məqsədəuyğundur.
Sinifdəki kompyuterlərin sayı imkan verərsə, hər şagird bir kompyuterin qarşısında əyləşə

bilər. Əgər kompyuterlərin sayı az olarsa, onda sinif cütlərə bölünür və kompyuterdə praktik
işlər cütlərlə aparılır. Cütlərdə işləyən şagirdlər praktik tapşırıqları da birlikdə yerinə yetirirlər.

İnformatikanın təqdim olunan tədris metodikasının əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

http://www.bakineshr.az
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Həyati əhəmiyyətliliyi. Dərsliyə daxil edilmiş təlim materialları məzmun standartlarının
reallaşdırılmasına xidmət etməklə yanaşı, İKT-nin müasir inkişaf səviyyəsinə uyğun tərtib
edilmişdir. Təklif olunan praktik tapşırıqlar həyati bacarıqların formalaşdırılması baxımından
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Şəxsiyyətyönlülüyü. Tərtib edilmiş tapşırıqların əksəriyyəti şagirdlərin real
həyatda qarşılaşdıqları situasiyalarla birbaşa bağlıdır. Ona görə də verilən bütün təlim

materialları şagirdin özündən qaynaqlanır. Nəticədə şagird təlim materiallarını
“özününküləşdirir”.

Mövzunun “kəşf edilməsi”. Dərslikdə hər mövzunun “Fəaliyyət” hissəsində praktik
fəaliyyətə yönəlmiş, mövzu və onun tətbiqi ilə bağlı tapşırıqlar verilmişdir. İnformatikanın
əsas anlayışlarının mənimsənilməsi və informasiya texnologiyalarından istifadə vərdişlərinin
formalaşdırılması, əlbəttə, şagird tərəfindən təlim nəticəsi olaraq müəyyən bacarıqların
reallaşdırılması ilə həyata keçirilir. Başqa sözlə, şagird praktik fəaliyyət nəticəsində yeni bilik,
bacarıq və vərdişləri özü əldə edir.

Dərslikdə müzakirə və diskussiyalar üçün suallar, bilikləri dərinləşdirmək üçün materiallar,
yaradıcı tətbiqetməni nəzərdə tutan sual və çalışmalar öz əksini tapmışdır.

Cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsi yeni təhsil prinsiplərinin yaranmasını tələb edir. Bu
prinsiplər insanın inkişafında təhsilin rolu haqqında təsəvvürlərin dəyişməsinə əsaslanır.
Bəşəriyyətin qazandığı bütün bilikləri şagirdlərə mənimsətmək tələbi məktəb üçün artıq
çoxdan öz əhəmiyyətini itirmişdir. Müasir insan müəyyən bilik səviyyəsinə malik olmaqla
yanaşı, öyrənmək bacarıqlarına da yiyələnməlidir. Başqa sözlə, təlim fəaliyyəti zamanı
müxtəlif problemləri həll etməyi bacarmalıdır.

Təlim fəaliyyətində yarana biləcək problemlər bunlardır: idrak fəaliyyətinin məqsədlərini
aydınlaşdırmaq; qoyulmuş məqsədə nail olmağın optimal yollarını müəyyən etmək; müxtəlif
informasiya mənbələrindən istifadə etmək; lazım olan informasiyanı axtarmaq və əldə etmək;
qazanılmış nəticələri qiymətləndirmək; öz fəaliyyətini təşkil etmək; digər təhsilalanlarla
əməkdaşlıq etmək.

Azərbaycan təhsilində yeni prinsiplərin yaradılmasının və aparılan təhsil islahatlarının
əsas istiqamətlərindən biri təhsilin informasiyalaşdırılmasıdır. Çox geniş imkanlara malik olan
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tədris prosesinə tətbiqi və onun effektivliyi
təlim iştirakçılarının İKT kompetensiyalarından asılıdır. İKT kompetensiyaları dedikdə
təhsilalanların informasiya fəaliyyəti zamanı informatika və İKT sahəsində əldə etdikləri bilik,
bacarıq və vərdişlərdən yararlanma səviyyəsi başa düşülür. İnformasiya fəaliyyəti bunlardır:

— informasiyanın əldə olunması (informasiyanı harada və necə axtarmağı bilmək;
— informasiyanın emalı (informasiyanın təşkili və təsnifatı üçün müəyyən sxemlərdən

istifadə);
— informasiyanın inteqrasiyası (digərləri ilə müqayisə etməklə informasiyanın

interpretasiyası və təqdimolunması);
— informasiyanın qiymətləndirilməsi (onun keyfiyyəti, relevantlığı, faydalılığı və

əhəmiyyəti haqqında mülahizə yürütmək);
— informasiyanın yaradılması (köhnələri adaptasiya etmək və yeni informasiya yaratmaq).
Bu gün çox mühüm həyati kompetensiyalardan sayılan İKT kompetensiyalarını məktəbdə

yalnız İnformatika fənni formalaşdırır. Bu baxımdan informatika fənnini təhsilin
informasiyalaşdırılmasının inkişaf nöqtəsi hesab etmək olar. Milli kurikulum əsasında
hazırlanmış informatika fənn kurikulumu əsas təhsil pilləsində aşağıdakı məqsədləri daşıyır:

— informasiya və informasiya prosesləri, sistemləri, texnologiyaları və modelləri
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haqqında elmi təsəvvürlərin əsasını təşkil edən biliklərin mənimsədilməsi;
— kompüter və digər İKT vasitələrindən istifadə etməklə müxtəlif informasiya növləri ilə

iş bacarıqlarının formalaşdırılması, şəxsi informasiya fəaliyyətinin təşkili və onun
nəticələrinin planlaşdırılması;

— İKT vasitələri ilə maraq dairəsinin genişləndirilməsi, intellektual və yaradıcı
bacarıqların inkişaf etdirilməsi;

— hüquqi və etik aspektlər nəzərə alınmaqla informasiyaya məsuliyyətli münasibətin
tərbiyə edilməsi;

— qəbul olunmuş informasiyalardan lazım olanı seçmək bacarıqlarının formalaşdırılması;
— gündəlik həyatda, fərdi və kollektiv layihələrin icrasında, təlim fəaliyyətində və sənət

öyrənilməsində İKT vasitələrinin tətbiq edilməsi vərdişlərinin formalaşdırılması.
Milli strategiyanın icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab

İlham Əliyevin 21 oktyabr 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə qəbul edilmiş Azərbaycan
Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005–2008-ci illər
üçün dövlət proqramı (Elektron Azərbaycan) sənədində də müasir İKT-dən istifadə etməklə
keyfiyyətli təhsilə nail olmaq əsas məqsədlər sırasındadır. Bu istiqamətdə dövlət başçısının
təsdiq etdiyi bir çox proqramlar təhsil müəssisələrinin kompüter avadanlığı ilə təchiz
edilməsinə ümumrespublika miqyasında geniş start verildi, ümummilli səviyyədə vahid
elektron təhsil məkanının formalaşdırılmasını əsas vəzifə kimi qarşıya qoydu.

Ölkəmizdə İKT-nın müasir inkişaf sürəti məktəb informatika kursunun tədrisinə
yanaşmanı tamamilə dəyişmişdir. Bu baxımdan informatikanın məktəbdə tədrisi metodikası
yeni səviyyəyə keçmişdir. Onun qarşısında duran əsas məqsəd informatika fənnini cəmiyyətin
sifarişinə uyğun tədris etmək, nəticədə isə nəinki bu günə, hətta sabahın tələblərinə cavab
verən şəxsiyyətləri formalaşdırmaqdır.

Məqalənin aktuallığı. Müasir Azərbaycan məktəblərində İKT-dən istifadə üzrə
informatika fənn bacarıqları ümumfənn bacarıqları müstəvisinə keçmək üzrədir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim materialları kurikulum sənədində informatika fənni üzrə
məzmun standartlarının reallaşdırılmasını təmin edən fəaliyyət xətlərinə uyğun hazırlanmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu gün orta məktəblərimizin böyük hissəsinin
müasir kompüter sinifləri ilə təmin olunmasına baxmayaraq İnformatika dərslərinin nəzəri
tədrisinə daha cox üstünlük verilir. Dərslərdə komputerdən istifadəyə daha çox yer verilməsi
tədqdirə layiq olardı.

Ədəbiyyat

1. R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva. İnformatika: Ümumtəhsil məktəblərinin V sinfi
üçün dərslik. Bakı, 2012.

2. R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva. İnformatika: 5-ci sinif. Müəllim üçün metodik
vəsait. Bakı, 2012.

3. X. Novruzova. İnformatikanın tədrisi metodikası. Bakı, 2017.
4. www.bakineshr.az
5. http://anl.az
6. http://genderi.org
7. http://edu.gov.az
8. http://kurikulum.az
9. http://informatik.az

http://informatik.az


Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

325

В. Сулейманова, У. Бабаева

Анализ методического материала
курса информатики V класса

Резюме

Одним из важных моментов развития школьного курса информатики является всё
большее присутствие информационных технологий в процессе развития данного курса.
В первых учебниках информатики было уделено недостаточно места информационным
технологиям. Внедрение компьютерных технологий нового поколения привело к тому,
что в школьном курсе информатики информационным технологиям стало отводиться
ещё больше места. В процессе обучения темам, относящихся к информационным
технологиям, теоретическую и технологическую часть урока преподаватель должен
разъяснять в отдельности.

V. Suleymanova, U. Babayeva

Analysis of methodical material course informatics V class

Summary

One of the highlights of the development of the school informatics course is the increasing
presence of information technology in the development of this course. In the first computer
science textbooks, not enough space was given to information technology. The introduction of
a new generation of computer technology has led to the fact that in the school course of
computer science information technology has been given even more space. In the process of
teaching topics related to information technology, the theoretical and technological part of the
lesson should be explained separately by the teacher.

Redaksiyaya daxil olub: 14.02.2019
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Paskal proqramlaşdırma dilində şərti keçid
və şərtsiz keçid operatorları

Nurlan Zamanlı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: nurlan_zaman@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.f.d., prof. Ə. Məmmədov,
tex.e.ü.f.d., dos. Ç. Həmzəyev

Açar sözlər: şərti keçid operatorları, şərtsiz keçid operatorları, alqoritmik blok-sxem,
qısaldılmış forma, tam forma

Ключевые слова: операторы условного перехода, операторы безусловного
перехода, алгоритмическая блок-схема, сокращенная форма, полная форма

Key words: conditional transition operators, unconditional transition operators,
algorithmic block- diagram, abbreviated form, full form

Şərti keçid operatorlarında budaqlanan proqramların tərtib olunmasında istifadə olunur.
Budaqlanan proqramların tərtib olunması zamanı biz şərtsiz keçid operatorlarındanda istifadə
edirik.

İlk öncə şərtsiz keçid operatoru haqqında məlumat verək:
1.Şərtsiz keçid operatorunun ümumi yazılışı aşağıdakı kimi olur:

Goto nişan;
Məsələn,

LABEL 5
............
Goto 5;

5: y:= x+1;
Deməli, programın icrası zamanı GOTO operatorundan sonra, qarşısında GOTO

operatorunda göstərilən nişan olan operator və ondan sonrankı operatorlar yerinə yetirilir.
GOTO operatorunda əməl etməli oluduğumuz əsas qaydalar ondan ibarətdir ki, GOTO

operatoru ilə idarəetmənin ötürüldüyü operator eyni prosedur, eyni modul, eyni funksiya
daxilində olmalıdır. Bunun da mənası o deməkdir ki, GOTO operatoruyla prosedura, modula,
funksiyaya daxil ola və kənara çixa bilmərik.

2.Şərti keçid operatoru (İF)
Şərti keçid operatorunun iki forması vardır: 1) qısaldılmış forma 2) tam forma.
1) Qısaldılmış forma haqqında məlumat verək:
İf şərt
Then operator_ 1;
Burada şərt yoxlanılır, şərt ödənilirsə verilən operator yerinə yetirilir (then operator), lakin

şərt ödənilimirsə bu zaman proqram işini sona çatdırır.
Bu dediklərimizi Alqoritmik blok- sxemlə təsvir edək.
2.Tam forma haqqında məlumat verək:
Tam formanın da yazılış forması aşağıdakı kimi olacaq.

İf şərt
Then operator_ 1
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Then operator_ 2

Burada ilk öncə şərt yoxlanılır, şərt öndənilirsə, 1-ci operator (operator_1) yerinə yetirilir,
şərt ödənilmədiyi halda isə 2-ci operator (operator_2) yerinə yetirlir.

Tam forma üçün yazdıqlarımızın Alqoritmik blok- sxemini quraq.

Hər iki formada, yəni istər tam formada istərsədə qısaldılmış formalarda şərtin ödənilib-
ödənilməməsindən aslı olmayaraq, operatorlardan yalnız biri yerinə yetirilir. Biz elə
məsələlərlə rastlaşırıq ki, bu zaman bir deyil, bir neçə opertorun icrası lazım gəlir. Bu zaman
operatorların əvvəlində begin, sonunda isə end sözlərini yazırıq.

Dediklərimizi tam şərti keçid operatorunda izah edək.
İf şərt begin

Operator_11;
Operator_12;
Operator_13;
...................
Operator_1n;

End
Else begin

Operator_ 21;

Şərt

Operator_1

+

-

Şərt

Operator_1

+-

Operator_2
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....................
Operator_ 2m;

End;
Burada birinci yazılmış olan End operatorundan sonra “ ; ” işarəsi qoyulmur. Paskal

proqramlaşdırma dilində proqramların yazılışında istifadə etdiyimiz begin və end operatorları
mötərizələr rolunu oynayır. Biz mətnləri tərtib edərkən mötərizələrdən istifadə edərik,
mötərizələri açmazdan əvvəl və mötərizəni bağladıqdan sonra vergül qoymadığımız kimi
begin operatorunda sonra və end operatorundan əvvəl vergül “;” (nöqtəli vergül) qoyulmur.

Şərti keçid operatoruna aid bir misala baxaq və dediklərimizi tətbiq edək.
Misal: Verilən şərtlərə görə z funksiyasının qiymətini hesablayın:

c+ d əgər c > d
z = c- d əgər c < d

hesablama aparılmadı əgər c = d

Bu misalın paskalda proqramını tərtib edək:
Program k_1
Var c, d, z: real;
Begin
Write (‘c=’); readln (c);
Write (‘d=’); readln (d);
İf c > d then
Begin
z:= c+ d; writeln (‘z =’, z);
end
else if c < d then
begin
z:= c - d; writeln (‘z=’, z);
end
else writeln (‘hesablama aparildi’);
readln;
end.
Məqalənin aktuallığı. İnformatika və alqoritçmləşdirmədə Paskal proqramlaşdırma

dilində şərti keçid və şərtsiz keçid operatorlarından geniş istifadə olunduğu üçün bu mövzuya
müraciət edilməsi məqalənin aktuallığını göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Paskal
proqramlaşdırma dilində şəti və şərtsiz keçid operatorlarından istifadəyə dair yeni baxışlar
verilmişdir.

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

Операторы условного перехода и неограниченного
перехода в языке программирования Pascal

Резюме

Используя GOTO, оператор без ограничений, вы можете использовать одну и ту же
строку сценариев при выполнении программы, позволяя программному обеспечению
перемещаться по паскалю. При использовании программного обеспечения Pascal мы
используем условный транспондер. Если проверяется только одно условие, полный
условный оператор выполняется, когда укороченная форма проверяется для двух или
более условий.

N. Zamanlı

Conditional Transition and Unconstrained Transition
Operators in Pascal programming language

Summary

By using the GOTO, a constraint-free operator, you can use the same line of scripts when
executing the program, enabling the software to navigate through the pascal. When using the
Pascal software, we use the conditional transponder. If only one condition is checked, a full
conditional conditional operator is executed when a shortened form is checked for two or
more conditions.

Redaksiyaya daxil olub: 08.02.2019
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ

Azərbaycan fəlsəfi fikrində təfəkkürün
tənqidiliyi problemi

Sona Əliyeva
ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi

E-mail: sonasi83@mail.ru

Rəyçilər: psixol.ü.f.d. Ç.Q. Verdiyeva,
psixol.ü.f.d. S.H. Əlizadə

Açar sözlər: fəlsəfi fikir, təfəkkürün tənqidiliyi, əxlaq, məntiq, psixoloji fikir tarixi, zehin
Ключевые слова: философская идея, критичность мышления, мораль, логика,

история психологических идей, ум
Key words: philosophical idea, criticism of thinking, morality, logic, history of

psychological ideas, mind

Bildiyimiz kimi psixologiya uzun müddət fəlsəfənin tərkibində olmuşdur. XIX əsrin son
rübündə filosoflar insan təbiətini öyrənərkən bir qayda olaraq məhdud təcrübəyə, intuisiya və
ümumiləşdirmələrə əsaslanırdılar. Filosofların o dövrdə biologiya, fizika və başqa təbiət elm
sahələrində mövcud olan metod və vasitələrdən istifadə etməyə başlamaları ilə fəlsəfədə,
xüsusilə insanın öyrənilməsində əsaslı dəyişiklik baş verdi. Məhz bundan sonra insan
düşüncəsini etibarlı yolla öyrənmə vasitələri olan müşahidə və eksperiment metodlarından
istifadə edilməsilə psixologiya özünün fəlsəfi kökündən ayrılmağa başladı. Heç də təsadüfi
deyildir ki, psixologiya tarixçiləri fəlsəfi əsasdan elmi əsasa keçidi “psixologiyada nə vaxtsa
baş vermiş olan ən böyük dəyişiklik” adlandırırlar (1, s. 8).

Azərbaycan psixoloji fikir tarixini araşdırarkən, onun hər hansı bir sahəsini öyrənərkən,
yaxud da təşəkkül tarixini tədqiq edərkən, Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixinə nəzər salmaq,
klassik Azərbaycan filosoflarının əsərlərini, onların idrak nəzəriyyəsi, məntiq, etik fikirlərini
psixoloji aspektdən araşdırmalıyıq. Azərbaycan psixoloji fikir tarixinin köklərini qədim
Azərbaycan fəlsəfəsində axtarmağımız heç də təsadüfi deyildir. Çünki, psixologiya təkcə
Azərbaycanda deyil, bütün dünyada XIX əsrin ortalarına qədər müstəqil elm sahəsi olmadığı
üçün, başqa elmlərin, xüsusən də fəlsəfənin tərkibində təşəkkül tapmışdır. Azərbaycanda
tənqidi təfəkkür konsepsiyasının təşəkkül tarixini öyrənmək üçün klassik Azərbaycan
fəlsəfəsini və onun görkəmli nümayəndələrinin əsərlərində irəli sürdükləri fikir və ideyaları
təhlil etməyi vacibdir. Etika – fəlsəfi fikrin tərkib hissəsi sayılır. Ərəb dilində etikaya “əxlaq
elmi” deyilir. “Əxlaq” isə “xülq” – xasiyyət sözünün cəmidir. Əslində yunanca – etika (ethika)
termini də elə “xasiyyət” mənasını bildirir. Bu baxımdan “əxlaq” mənəviyyat, əxlaqi
keyfiyyətlər məzmununu daşımaqla bərabər, çox vaxt “xasiyyətlər” yerində işlədilir (2, s.
218). Hörmətli filosof Zakir Məmmədovun yuxarıda qeyd etdiyi fikirlərə əsaslanaraq deyə
bilərik ki, qədim və orta əsr Azərbaycan filosoflarının əsərləri, xüsusilə onların etik fikirləri,
elə psixoloji fikirlər olduğu üçün, o əsərləri müasir Azərbaycan psixoloji fikrinin ilk
qaynaqları hesab etmək lazımdır. Sinifli cəmiyyətin yaranması və ilk dövrlərin əmələ gəlməsi
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ilə əlaqədar insanların dünyagörüşü də yetkinləşməyə başlamış, ictimai şüurun xüsusi forması
olan fəlsəfə təşəkkül tapmışdır. Fəlsəfə varlığa və idraka ən ümumi baxışlar sistemi olduğu
üçün özündə həm də psixologiyanı əks etdirir.

Bu məqalədə biz fəlsəfə tarixinin ən zəngin olan orta əsrlər dövründə orijinal fəlsəfi
təlimlər yaradan Azərbaycan filosofları Əbülhəsən Bəhmənyar, Əbuhəfs Sührəvərdi,
Siracəddin Urməvi, Nəsrəddin Tusi və b. əsərlərini nəzərdən keçirib, ağıl, tənqidi təfəkkür
məsələləri ilə bağlı fikir və ideyaları araşdırıb, oradakı psixoloji cəhətlərə diqqət yetirəcəyik.

Azərbaycan filosofu, Əbülhəsən Bəhmənyar XI əsr Şərq peripatetizminin ən görkəmli
nümayəndəsi hesab olunur. Onun əsərlərindən “Təhsil”, “Məntiqə dair zinət”, “Gözəllik”,
“Səadət”, “Musiqi kitabı”, “Metafizikanın mövzusu”, “Mövcudatın mərtəbələri” qeyd etmək
olar. Bu əsərlər arasında “Təhsil” xüsusi yer tutur. Şərqin başqa peripatetik filosofları kimi,
Əbülhəsən Bəhmənyar da idrak prosesinin hissi və əqli olmaqla iki mərhələdən keçdiyini
göstərmişdir. O, göstərmişdir ki, şeylər təbii surətdə duyğular vasitəsilə, sonra onların nüsxəsi
olan təxəyyül vasitəsilə, daha sonra isə əql vasitəsilə dərk edilir. İnsanda duyğu ilə dərk etmə,
təxəyyüllə dərketmə, fəhmlə dərk etmə vardır. Əbülhəsən Bəhmənyarın fəlsəfəsində əqli idrak
məsələləri geniş işıqlandırılmışdır. Bununla bağlı Əbülhəsən Bəhmənyar (2, s.76) yazır:
“Şeylərin mahiyyətlərinin dərk olunması hisslərin işi deyildir. Belə ki, onlar dəyişə bilən
zahiri cəhətləri qavrayır, əql isə şeylərdə sabit olan mahiyyətləri və həqiqətləri dərk edir”.

Əbülhəsən Bəhmənyar əqli idrakı hissi idrakın bilavasitə davamı, sonrakı mərhələsi kimi
şərh etmişdir. Görkəmli Azərbaycan filosofunun təlimində idrak prosesinin hər bir mərhələsi
özündən sonrakı mərhələ üçün şərt olub, onu hazırlayır. Hissi idrak formaları tərəfindən
spesifik tərzdə əldə edilən məlumat əqlin sərəncamına verildikdən sonra yeni bir keyfiyyət
qazanır. Duyğu qatışıq şeyləri xəyala ərz edir, xəyal onları əqlə ərz edir, hər birinin bir fərd
olaraq götürərək ən xüsusini, ən ümumini, substansionalı və aksidentalı müəyyənləşdirir. Bu
zaman əqldə birinci mənalar, yəni təsəvvür üçün ilkin şeylər rəsm olur. Bundan sonra əql
onlardan təriflər düzəldir (2, s. 96).

Əbülhəsən Bəhmənyar idrakın əqli mərhələsini onun hissi mərhələsindən nəinki mütləq
surətdə ayırmır, əksinə, əqli məlumatların hissi məlumatlar əsasında meydana çıxdığını
söyləyir.

Əbülhəsən Bəhmənyarın idrak nəzəriyyəsi onun məntiq təlimi ilə üzvi surətdə bağlıdır və
orada təfəkkür formaları xüsusi olaraq dərindən araşdırılır. Azərbaycan filosofunun fikrincə
məchul olan, sonra isə düşünməklə məluma çevrilən axtarılanlar tərifin və sillogizmin
sayəsində tapılır. Dahi filosofun tərif haqqındakı təlimi, hökmlər və istidlal barədə verdiyi
məlumatlar nəinki öz dövrü üçün, həm də bu gün üçün də çox maraqlıdır.

O, tərif almaq üçün zəruri olan qaydaları göstərmişdir. Əbülhəsən Bəhmənyar idrak və
məntiq məsələlərindən bəhs edərək fikir, zehin, zəka və intuisiya kimi terminlərin daşıdığı
mənalara da diqqət yetirmişdir. O, “Təhsil” kitabında yazır: “Fikir əqlin faydalandığı bir
qüvvədir, fikir mətləblərin başlanğıclarına doğru insan zehninin elə hərəkətidir ki, onlardan
mərtəbələrə gedib çıxılır, zehin bilik əldə etmək üsulunu hazırlayan nəfs qüvvəsidir, zəka
intuisiya qabiliyyətidir, intuisiya – axtarılan verildikdə orta termini tapmağa, yaxud orta
termin tapıldıqda böyük termin tapmağa yönəlmiş nəfsin hərəkətidir. Bir sözlə, intuisiya
məlumdan məchula keçmək sürətidir”.

Əbuhəfs Sührəvərdinin (1145-1234) zəngin yaradıcılığı olmuşdur (2, s. 110). Onun
əsərlərindən “Biliklərin töhfələri”, “Duaların şərhinə dair bəndələrin xəzinəti” və “Ürəkləri
sevgiliyə qovuşmağa aparan cazibə” daha geniş şəkildə dünyaya yayılmışdır. Orta əsrlərdə
böyük sufi təliminin öyrənilməsində Əbuhəfs Sührəvərdinin əsərləri böyük rol oynamışdır.
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O, öz əsərlərində sufizmin praktikasının–sufilərin əxlaq normalarının, mənəvi psixoloji
keyfiyyətlərinin, davranış və münasibət qaydalarının geniş şərhini vermişdir. Belə demək olar
ki, Azərbaycan sufi təlimi, tənqidi təfəkkür konsepsiyasının episentrində dayanmış olan
təlimdir. Sufizm şəriət, təriqət və həqiqət adlanan üç mərhələdən ibarətdir. Sufi
mütəfəkkirlərinin əqidəsincə bədəndə baş verən psixi hadisələr bilavasitə ruhla bağlıdır: Ruha
görə əql qərarlaşıb, ruha görə mühakimə cari olub. Əgər ruh olmasaydı, əql fəaliyyətini
itirərdi, nə ona əsaslanan, nə də ona məxsus bir mühakimə olardı. Əbuhəfs Sührəvərdinin əqlə
belə əhəmiyyət verməsi onun islamın sufi elmi fəlsəfə qolunun nümayəndəsi olduğunu
təsdiqləyir. Mütəfəkkirin fikrincə, ruhun və bəsirətin mövcudluğu əqlin mövcudluğu ilə iqrar
edilir: “Əql ruhun dili, bəsirətin tərcümanıdır”.

Sufilərin fikrinə görə, ruh həm maddi, həm qeyri-maddidir. Əbuhəfs Sührəvərdi maddi
ruhu “heyvani ruh” adlandırmışdır, insani ruhun isə ilahi aləmdən göndərildiyini qeyd edir və
hesab edir ki, insani ruh heyvani ruhla birləşdikdə insan nitqə və ilhama malik olur. Sufilər
insanın mütləq həqiqəti dərk etməsini hiss və əqli idrak qüvvəsi ilə deyil, yalnız mistik hallara
və məqamlara yiyələnməklə mümkün sayırdılar. Mistik özünükamilləşdirmə yolunda ilk
mərhələ şəriətdirsə, son məqsəd həqiqətdir. Şəriətdən həqiqətə mənəvi gediş yoluna təriqət,
bu yolun üstündəki dayanacaqlara məqamlar deyilir. Məqamlar sufi halları ilə qırılmaz
surətdə bağlıdır. Məqam sufinin öz ciddi cəhdi sayəsində çatdığı kamillik mərtəbəsidir, hal
hər bir məqamı tamamlayan, yolçunu yeni məqama hazırlayan və nəhayət, haqqa qovuşduran
ətadır, ilahi vergidir. Hal, ani, keçici, məqam isə nisbətən sabit, dayanıqlı psixoloji vəziyyət
kimi səciyyələndirilir.

Əbuhəfs Sührəvərdinin sufi təliminə görə şəriət, təriqət və həqiqət mərhələlərinə uyğun
olaraq idrakın yəqinliyin elmi (elm -əl yəqin) yəqinliyin eyni (ayn-əl yəqin) və yəqinliyin
həqiqəti (haqq-əl yəqin) kimi üç mərhələsini fərqləndirmişlər. Yəqinliyin elmi eşidib
öyrənməklə, yəqinliyin eyni görüb anlamaqla həqiqəti dərk etməkdir. Yəqinliyin həqiqəti isə
həqiqəti dərk etmək üçün həqiqətə qovuşmaqdır. Birinci yəqinlik, məsələn, od haqqında
eşitməklə, ikinci yəqinlik odu görməklə, üçüncü yəqinlik isə odda yanmaqla, ona toxunmaqla
əldə edilir.

Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişaf tarixinə təsir göstərən filosoflardan biri də
Siracəddin Urməvi olmuşdur. Onun əsərləri orta əsrlərdə bəşər elmi-fəlsəfi fikri ilə yanaşı
həm də Azərbaycan psixoloji fikir tarixini zənginləşdirmişdir və ona görə də Siracəddin
Urməvi irsinin öyrənilməsi fəlsəfə tariximizlə yanaşı psixoloji fikir tariximiz üçün də qiymətli
xəzinədir.

Böyük Azərbaycan filosofu Siracəddin Mahmud Əbubəkr oğlu Urməvi 1198-ci ildə
Cənubi Azərbaycanın Urmiyə şəhərində anadan olmuşdur. Filosofun kitabları içərisində
“Nurların doğuşları” əsəri daha geniş şöhrət tapmışdır. Onun idrak nəzəriyyəsinə aid olan
fikirləri “Hikmət incəlikləri” kitabında toplanmışdır. Siracəddin Urməvi idrak prosesini hissi
və əqli olmaqla iki mərhələdən keçdiyini göstərmişdir. İdrakın əqli mərhələsini Siracəddin
Urməvi, ümumiyyətlə, Şərq peripatetikləri tərəfindən hissi mərhələnin davamı, həqiqətin əldə
edilməsi prosesinin yüksək məqamı kimi göstərmişdir. Belə ki, şeylərin mahiyyəti yalnız bu
mərhələdə dərk edilir. Təfəkkür formalarından bəhs edən məntiq idrakın əqli mərhələsi ilə
bağlıdır. Siracəddin Urməvi qeyd edir ki, idraki əhəmiyyət daşıyan məntiqin əsas qayəsi
həqiqətə çatmaqdır (2, s. 205). O, göstərir ki, məchul olanı aşkar edərkən səhvə yol verilə
bilər. Bu səhvi aradan qaldıracaq müəyyən üsullar və xüsusi şərtlər vardır. O, yazır: “Bir çox
nəzəri biliyin bəzi başqa zəruri bilikdən hasil edilməsi müəyyən üsullar və xüsusi şərtlərlə
mümkündür. Onların mövcudluğu və düzgünlüyü zəruri surətdə bilinmədiyi üçün fikirdə tez-
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tez səhv baş verə bilər”. Müəyyən üsullar dedikdə anlayışın tərifinə və istidlalın deduksiya,
induksiya, analogiya kimi növlərinə, xüsusi şərtlər dedikdə isə tərifin və istidlalın qaydalarına
riayət etmək nəzərdə tutulur. Siracəddin Urməvi məlum biliklərə istinadən yeni biliklərə
çatmağı mümkün saymışdır. Buradan da yeni biliyin əldə edilməsi yollarını və şərtlərini
öyrədən xüsusi elm kimi məntiqin vəzifəsi meydana çıxır. “Nurların doğuşları” əsərində
yazılır: “Məlumlardan məchullara keçmək yollarını və onların şərtlərini öyrədən bir qanuna
ehtiyac duyulur. Belə olduqda fikirdə yalnız nadir hallarda səhv baş verə bilər. Bu məntiqdir”.
Siracəddin Urməvi anlayış, hökm və istidlaldan ibarət təfəkkür formalarını, onların növlərinin
geniş araşdırmışdır.

Siracəddin Urməvi insanda mövcud olan bütün xasiyyətlərin başlanğıcını (əsasını) dörd
qüvvəyə - əql qüvvəsi, qəzəb qüvvəsi, şəhvət qüvvəsi və ədalət qüvvəsinə aid etmişdir.
Mötədilliklə olduqda tədbirin yaxşılığı, rəyin düzgünlüyü, incə şeylərdə gözüaçıqlıq,
səriştəlilik və hikmət əsərlərindən olan hər şey meydana çıxır”. Beləliklə, insanda mövcud
olan bütün xasiyyətlərin başlanğıcının əql, qəzəb və şəhvət qüvvələrinə gedib çıxdığını
söyləyən Siracəddin Urməvi yazır “Bu üç qüvvənin kamilliyi ədalətlə açıldıqda onun nəticəsi
xasiyyətlərin və işlərin yaxşısı olur. Ədalət (tənlik, mötədillik) həmin üç qüvvəni daima
müşayiət edir, tənzimləyir, kamilləşdirir: Əql qüvvəsinin kamilliyinin nəticəsi hikmətdir,
qəzəb qüvvəsinin kamilliyinin nəticəsi şücayətdir, şəhvət qüvvəsinin kamilliyinin nəticəsi
şərəfdir. Məhz bu keyfiyyətlər insanı ideallaşdırır, yer üzünün əşrəfi edir: Özündə hikmət,
şücayət, şərəf, ədalətlilik hasil edən kəs mələklər dərəcəsinə yaxınlaşır və şeytanlar
mərtəbəsindən uzaqlaşır. Hər kəs şeytanlara mələklər dərəcəsindən uzaq olduğu qədər
yaxındır (2, s.221)”. Göründüyü kimi, Siracəddin Urməvinin əqli qüvvənin mötədillik
prinsipinə uyğun olaraq inkişaf etməsi elə ağlın inkişafı, təfəkkürün müstəqillik və tənqidilik
kimi keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsinin başlıca yoludur.

Nəsrəddin Tusi “hikmət” cinsinə aşağıdakı keyfiyyətləri daxil etmişdir: zəka, dərk sürəti,
zehin aydınlığı, öyrənmə asanlığı, ağıl gözəlliyi, hafizə və hazırcavablıq. Göründüyü kimi bu
keyfiyyətlər olmadan insanın nə özünü, nə də ətraf aləmi düzgün dərk etməsi mümkün
deyildir. Elə tənqidi təfəkkür də bu keyfiyyətlərdən azad deyildir. N.Tusi hikmət
kateqoriyasına daxil etdiyi keyfiyyətlərin məzmununu belə izah edir (60, s. 90):

Zəka – ona deyilir ki, çoxlu hadisə və xüsusiyyətlər içərisindən ilk baxışda, dərhal, ani
surətdə (şimşək sürəti ilə) özünə lazım olanı seçə bilib asanlıqla düzgün nəticə çıxara bilsin.

Dərk sürəti – ona deyilir ki, nəfs yalnız öyrəniləsi şeylərə doğru yönəldilsin,
mənimsəmədə “dayanmaq”, “duruxmaq” kimi “rəzilətlərə” ehtiyac qalmasın.

Zehin aydınlığı – ona deyilir ki, nəfsin istedadı iztirab və təşviş keçirmədən, tərəddüdə yol
vermədən istənilən məqsədə yönəldilmiş olsun.

Öyrənmə asanlığı (diqqət) – ona deyilir ki, nəfs diqqəti nəzəri üzərində səyi artırsın, o,
müxtəlif xatirələr, ümumiyyətlə, özünə aid olan məsələlərlə deyil, heç bir maneəyə baxmadan
yalnız tələb edilən məsələyə yönəldilmiş olsun.

Ağıl gözəlliyi – ona deyilir ki, istər mübahisə, istər tədqiqat, istər kəşfdə həqiqət necədirsə,
həmin hədd və həmin kəmiyyətdə qorunub saxlanılsın, nə daxili ehtimala, nə də xarici təsirə
yol verilməsin.

Hafizə – ona deyilir ki, ağıl, təsəvvür, təfəkkür və ya təxəyyül vasitəsilə ümumiləşdirilib
yığcamlaşdırılmış anlayışlar (surətlər) mühafizə edilib, yaxşı yadda saxlanıla bilsin.

Hazırcavablıq – ona deyilir ki, dərk edilmiş və yadda saxlanılmış anlayışlar istənilən vaxt
asanlıqla xatırlanıb deyilə bilsin.

N.Tusi insanın mahiyyətinin, onun əxlaqını (xarakterini) əsasən nəfsi (nitq nəfsi) əsasında
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izah etməyə çalışmışdır. Bu cəhd N.Tusi dövrü üçün çox böyük nailiyyət hesab olunur. O,
özündən əvvəl yaşamış olan filosoflardan fərqli olaraq hissi idraka deyil, məntiqi idraka daha
çox əhəmiyyət vermiş və hər şeyin “nəfs” qüvvəsi əsasında baş verdiyini göstərmişdir.
Fikrimizi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, N.Tusinin elmi-fəlsəfi baxışları, insan
psixologiyası, xüsusilə nəfs (psixika, şüur, ruh) anlayışı ilə bağlı verdiyi izahlar Azərbaycan
psixoloji fikir tarixinin ən qiymətli nümunələridir və “Əxlaqi-Nasiri” əsəri əvvəldən axıra
kimi həm də cəmiyyətdə tənqidi təfəkkürün inkişafına xidmət edən ən zəngin fəlsəfi-psixoloji
xəzinədir.

Məqalənin aktuallığı. Psixologiya elminin tarixini inkişaf etdirmək, psixoloji nəzəriyyə,
ideya və konsepsiyaların mənşəyini, inkişaf xüsusiyyətlərini sistemləşdirmək, elmi nəzəri
aspektdən təhlil etmək, onlardan obyektiv nəticələr çıxarmaq müasir dövrdə Azərbaycan
psixologiyası, onun perspektiv inkişafı üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan
fəlsəfəsi və psixoloji fikir tarixi, ədəbi-bədii irsimiz təfəkkürün tənqidilik konsepsiyasının
əsas təşəkkül qaynağından biridir. Bu baxımdan Azərbaycan fəlsəfəsi fikrində təfəkkürün
tənqidiliyi xüsusiyyətlərinin araşdırılması aktualdır.

Mövzunun elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, tədqiqatın nəticələri psixologiya
elminin nəzəri müddəalarla zənginləşdirməsinə kömək edə bilər.

Mövzunun praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalədən psixologiya ixtisası üzrə təhsil
alan tələbə, magistr və doktorantlar üçün nəzərdə tutulan “Azərbaycanda psixoloji fikrin
inkişaf tarixi” adlı kursda istifadə oluna bilər.
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С. Алиева

Критичность мышления в философских
взглядах Aзербайджана

Резюме

Поскольку произведения древних и средневековых азербайджанских философов
являются психологическими идеями, их следует рассматривать как первые источники
современной азербайджанской психологической мысли.

В этой статье мы рассмотрели работы азербайджанских философов Абулхасан
Бахманьяр, Абхафс Сухраварди, Сираджаддин Урмави, Насирэддин Туси и других,
которые создали научно — философские взгляды в богатейшей средневековой истории
философии. Научные философские взгляды Н.Туси, объяснения человеческой
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психологии — являются наиболее ценными примерами истории психологической
мысли Азербайджана. «Эхлаги-Насири» — это богатое философско-психологическое
сокровище, которое служит развитию критического мышления в обществе, от начала и
до конца.
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S. Aliyeva

Critical thinking in philosophical views of Azerbaijan

Summary

Since the works of ancient and medieval Azerbaijani philosophers are considered to be
psychological ideas, they should be regarded as the very first sources of modern
psychological thought. In this article we reviewed the works of Azerbaijani philosophers
Abulhasan Bahmaniar, Abkhavs Sukhravardi, Sirajaddin Urmavi, Nasiraddin Tusi who have
created scientifically-philosophical views in history of medieval philosophy. N.Tusi’s
scientific philosophical views, explanation of human psychology- are considered to be the
most vivid examples of history of Azerbaijan psychology. “Ehlagi-Nasiri”-is a very valuable
philosophy-psychological treasure which improves critical thinking in society from the
beginning till the end.

Redaksiyaya daxil olub: 01.01.2019
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Mentalitetin cəmiyyətdə rolu: milli və ictimai mentalitet
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Mentalitet (latıncadan tərcümədə mens və ya mentis – ruh, qəlb) – hər hansı sosial və
etnik qrupa, millətə, xalqa, xəlqiliyə xas olan əqli, emosional, mədəni xüsusiyyətlərin, dəyər
istiqamətlərinin və mexanizmlərinin məcmusudur. Mentalitet kollektiv təsəvvürlər və düşüncə
tərzini əks etdirir.

Hesab olunur ki, fransız filosofu, etnoloqu Levi-Bryül (1857-1939) ilk dəfə olaraq “İbtidai
cəmiyyətlərdə mental xüsusiyyətlər” və “İbtidai təfəkkür” əsərlərində bu termindən istifadə
edib. Levi-Bryül belə qənaətə gəlir ki, eyni cəmiyyətdə və eyni şüurda həm məntiqi, həm də
məntiqəqədər şəkildə müxtəlif təfəkkür strukturları mövcuddur [1, 320]. İngilis dilində tam
qarşılığı “sürü davranışı və düşüncəsi” olan mentalitet həmçinin ingilis neyrocərrah Uilfred
Trotterin (1872-1939) “Sülh və Müharibədə sürü instiktləri” kitabında da araşdırılıb. [2, 113]

Tədqiqatçılar mentalitet problemi ilə bir çox ictimai və humanitar elmlərdə - tarix, fəlsəfə,
sosial psixologiya, etnologiya, kulturologiya, politologiya və digərlərində üz-üzə gəlirlər. Son
dövrlərdə bu problemə marağın artması müxtəlif mövqeli anlayışların yaranmasına gətirib
çıxarır.

Mentalitetdən söhbət getdikdə bir qayda olaraq müxtəlif dövrlər — orta əsrlər, yeni dövr
və s. üçün insanların zehniyyət fərqliliyi, milli xarakterdən danışdıqda isə ilk növbədə etnik
müxtəlifliyi – Azərbaycan milli xüsusiyyəti, fransızların milli xarakteri və s. nəzərdə tutulur.
Mentalitet bütöv sistem olaraq insanın düşünmək, hiss etmək, dünyanı konkret şəkildə,
müəyyən dəyərlərə, mədəni kodlara uyğun qəbul və ya rədd etmək kimi meyllərini şərtləndirir.

Etniklik, millət, milli xarakter, dil, milli ideya, milli ruh bu gün populyar mövzulardan
biridir. Müasir dünyanın ən mürəkkəb problemi – cəmiyyətin milli-etnik problemidir. Buna
görə də bu gün milli mentalitet yaşamın ağrılı nöqtəsinə çevrilir. Heç bir insan, hətta əkizlər
belə digərinin eyni deyil, yaxın oxşarlıq ola bilər, lakin mütləq eynilik mümkün deyil.
Millətlər, xalqlar da belədir, xarici bənzərlik olsa da, zövq, xarakter, hiss və dünyagörüşləri
fərqlidir. Çox uzaq getməyək, bizimlə eyni kökə malik, qardaş, bir millət iki dövlət hesab
etdiyimiz Türkiyə türkləri ilə Azərbaycan türkləri arasında nə qədər yaxınlıq, adət-ənənə
oxşarlığı olsa da dünyagörüşlərində, ətraf aləmə münasibətdə kəskin təzadlar mövcuddur.
Bunun da özünəməxsus obyektiv və sübyektiv səbəbləri var ki, bura ölkələrin uzun müddət
daxil olduğu siyasi sistem, inzibati idarəetmə üsulu və s. aiddir. Hətta bütöv xalqı götürsək
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belə, hər kəsin özünün də xüsusi mentaliteti var. Təbii ki, belə müxtəliflik və özünəməxsusluq
olmasaydı, o zaman yer kürəsində minlərlə xalq deyil, yalnız dünya xalqı mövcud olardı.

Milli mentalitet özündə müəyyən xalqa, millətə xas olan dəyərlər sistemini əks etdirir. Hər
bir xalqın milli mentaliteti həmin cəmiyyətə mənsub insanların intellektual, əqli, tarixi,
geosiyasi, iqlim, etnoqrafik, etnik və məişət şəraitinə uyğun xarakterlərinin məcmusudur.
Milli mentalitet birdəfəlik və daimi qazanılmır. O əsrlərlə formalaşır və nisbətən dayanıqlı,
mühafizəkar məzmuna malikdir. Lakin eyni zamanda zənginləşmək və möhkəmlənmək
bacarığını da ehtiva edə bilir. Milli mentalitet xarakterinə görə yekcins deyil, onda həm
pozitiv, həm də neqativ xüsusiyyətlər müşahidə olunur. İnsan özünə normal yaşayış təmin
etmək üçün daima axtarışda və tədqiqatdadır. Yəni həyatın sirrini açmaq istəyir. Böyük rus
mütəfəkkir İ.F.Dostoyevski qardaşına yazdığı məktubda bildirirdi ki, o, bu sirri çözməklə
məşğuldur, çünki insan olmaq istəyir [3, 67]. İnsanın sirrini çözmək xalqın mentalitetini dərk
etmək deməkdir. Milli mentalitetin mahiyyətini dərk etmədən heç bir fərdi tam anlamaq
mümkün deyil.

Mentaliteti cəmiyyətin coğrafi, geosiyasi və sosial faktların təsiri ilə birlikdə təyin etmək
mümkündür. Dəyərlər öz yaradıcısından ayrı mövcud ola bilməz. Heç bir xalq öz mədəni
ehtiyatından, ənənəsindən, etik normalarından və digər dəyərlərindən kənarda mövcud deyil.
Milli mentalitetə elmi yanaşma yalnız Yeni dövrdə yaranır. Fransız maarifçi Ş.Monteskyü
yazırdı: “İnsanları çox şey idarə edir: iqlim, din, qanunlar, idarəetmə prinsipləri, keçmişin
nümunələri, adətlər, bunların nəticəsi kimi xalqın ümumi mənəviyyatı meydana gəlir” [4,
412].

Mentalitet özündə böyük sosial qrupların fundamental və dərin, eyni zamanda dəyişikliyə
cüzi meylli psixologiyasını əks etdirir. Siyasi, iqtisadi təsirlər mentalitetdə yalnız daxili
keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olur. Xalqların tarixi təşəkkülünün təhlili göstərir ki, hər
millətin, xalqın gündəlik həyatında özünü büruzə verən xüsusi mentaliteti var və o təkcə milli
adətə, ənənələrə, tarixə görə deyil, həm də xalqın vəhdətində, maddi və mədəni dəyər
mübadilələrində formalaşır. Baxmayaraq ki, mentalitet hər hansı etnosun spesifik psixi halının
təzahürüdür, əgər siyasi-iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar determinasiyaya uğrayırsa, deməli
cəmiyyətin bütün sferalarına təsir edir.

Mentalitet insan mənəviyyatına müvafiq olaraq informasiya xarakterli təzahürdür.
İstənilən informasiya kimi o da əksolunma, tənzimlənmə funksiyasına malikdir. Subyektin
aktivliyini tənzimləyərək mentalitet mövcud olan sosial münasibətləri saxlamaq və ya
dəyişmək iqtidarındadır. M.Y.Şevakov qeyd edirdi: “Mentalitetin ictimai şüurdakı funksiyası
stabillik deyil, dəyişiklik mexanizmini təmin etməkdən ibarətdir” [5, 21 ].

Mentalitetin cəmiyyətdəki rolu əsasən onunla müəyyənləşir ki, o, makro və mikro mühitdə
yayılaraq həyat fəaliyyətinin konkret istiqamətlərini xarakterizə edir. Cəmiyyətin mentaliteti
bir qayda olaraq şəxsiyyətin mentalitetinə çox təsir edir. Onun təsir dərəcəsi konkret olaraq
hər bir fərdin cəmiyyətin ictimai həyatında nə dərəcədə iştirak etməsi ilə bağlıdır. Mentalitet
cəmiyyətlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. Bu qarşılıqlı fəaliyyətdə əsas rol mentalitetin
məzmununu öyrənən, onun inkişafına təsir edən cəmiyyətin bir hissəsinə — sosiuma
məxsusdur. Buna görə də mentalitet müəyyən mənəvi, iqtisadi, mədəni, siyasi səviyyəyə
uyğun gəlir və bununla birlikdə inkişaf edir. Modernləşmə prosesində əhəmiyyətli rol
oynayan mentalitet cəmiyyətə yad münasibətləri və vərdişləri aradan çıxarır və beləliklə,
insanların birləşməsində vacib funksiyanı həyata keçirir.

Mentalitetin cəmiyyətlə bağlı komponentlərinə mənəvi, iqtisadi, dini, siyasi amillər
daxildir. Mentalitet özündə ikili mövqe — ənənə və yeniliyi təcəssüm etdirir. O bir tərəfdən
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stimulaşdırıcı tərəqqi, digər tərəfdən həddindən artıq böyük və sürətli ictimai dəyişikliklər
amilidir. Eyni zamanda balanslaşma, tarazlıq da zəruri fenomenlərdir. Hədsiz yenilik, məsələn
tələsik düşünülmüş layihələr və ya hədsiz mühafizəkarlıq da cəmiyyətdə mənfi əlamətlərlə
xarakterizə olunur: durğunluğa, həll olunmayan problemlərin yığılmasına, cəmiyyətin
dağılmasına gətirib çıxaran destruktiv proseslərə səbəb olur. Super dövlətlərin dağılması bu
nümunələrdən hesab oluna bilər.

Mentalitet fərdi və qrup mədəniyyətinin, subyektin mədəni strateji proqramı olaraq
cəmiyyətin inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir. Vətəndaş cəmiyyəti – cəmiyyət və
mədəniyyətin birgə yaradıcılıq məhsuludur. Şəxsiyyət və cəmiyyət problemlərinin vəhdətinə
zidd istiqamətlənən fenomenlərdən biri də mürəkkəb və yekcins olmayan mentalitet
problemidir.

Mentalitet istənilən sosiumun mövcud xarakteristikası kimi nəzərdən keçirilir, belə ki,
insan sosiomədəni subyekt kimi yalnız obyektiv dünyaya deyil, həm də bu və ya digər
mentalitetin yaratdığı dünyanın intersubyektiv mənzərəsinə daxildir. Hər bir xalqa daxil
etnosların və ya bütöv xalqın strukturunu və səciyyəvi xüsusiyyətlərini dəqiq öyrənmədən
cəmiyyətin və dövlətin modernləşməsi mümkünsüzdür. Köklü dəyişikliklər zamanı insanların
mental xüsusiyyətlərini, xüsusilə mentalitetin dəyər mexanizmini nəzərə almaq lazımdır.
Köklü islahatlar həmişə xalqın həyatında əsaslı dəyişikliklərə səbəb olur, bu dəyişikliklər
özünü dəyər, təsəvvür, norma və inanclarda büruzə verir.

Bəşər sivilizasiyasının müasir inkişaf mərhələsi qlobal proseslərin sürətlənməsi,
beynəlxalq dünyanın yüksək dinamizmi, xalqların və dövlətlərin qarşılıqlı əlaqələrinin və bir-
birindən asılılığının möhkəmlənməsi ilə xarakterizə olunur. Bir sıra hallarda mentallıq
cəmiyyətin inkişafının deyil, tənəzzülünün təşəbbüsçüsü olur. Bu özünü daha çox totalitar
rejimlərdə göstərir. Diktator və ya hakim elita ətraflı düşünülmüş dezinformasiya vasitəsilə
kütləvi düşüncəyə, bəşəriyyətin və xalqın mənafeyinə zərbə vuran zehniyyət aşılayır. Buna
misal olaraq ari irqi tərəfindən uydurulmuş intellektual üstünlük ideyasını göstərə bilərik.

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, bizimlə düşmən mövqedə olan Ermənistan dövlətinin
“özünəməxsus” mentaliteti nəticə olaraq sonda onun özünə, öz millətinə qarşı çevrilsə də,
daha çox qonşu xalqların mənafeyinə toxunur və istər-istəməz öz maddi və mənəvi
sərvətlərini müdafiə etmək üçün tarix boyu bu mentaliteti daşıyan toplumla üz-üzə gəlmək
məcburiyyəti yaranır. Özgə torpağına, maddi və mədəni sərvətlərinə tamah, iddia əsrlər boyu
bu millətin xisləti, mentaliteti olub və olmaqda da davam edir.

İctimai həyat cəmiyyətin daxili, xarici şərtlərinin təsiri ilə formalaşır. Təbiət və iqlim,
demoqrafik və siyasi quruluş, din və mədəniyyət bu şərtlərə daxildir. Bunların uzun müddət
cəmiyyətdə mövcudluğu ictimai dünyagörüşü və ya mentalitetin yaranmasına gətirib çıxarır.
İctimai mentalitetin 1-ci şərti təbiət və iqlim, 2-ci faktoru mədəniyyət, 3-cü faktoru isə dindir.

Cəmiyyətin formalaşmasında qrup və fərdi mentalitetin əhəmiyyəti haqqında ehtimallar
çox illər bundan öncə ifadə edilmişdi. Hələ 18-ci əsrdə alman tarixçisi, filosofu Y.Q.Herdern
yazırdı ki, “Milli ruh (müasir izahda milli mentalitet) hər bir ölkənin inkişafı üçün hərəkət
edən stimuldur” [6,302 ]. E.Fromm hesab edirdi ki, sosial xarakter (bizim anlayışımıza uyğun
olaraq mentalitet) sosial proseslərin izahında həlledici rol oynayır [7,443 ]. Professor Zahid
Orucova görə “Tarixin əsil həlledici gücü ordu, iqtisadiyyat deyil, dövrün düşüncə tərzidir...
Cəmiyyəti həmişə tarixin müəyyənləşdirdiyi düşüncə tərzi “idarə edir” [8,18 ].

Deyilənlər əsasında güman etmək olar ki, cəmiyyətin əsas ziddiyyətlərini mentalitet və
sosial münasibətlər arasında olan ziddiyyətlər təşkil edir. Cəmiyyətdəki dəyişikliklər onun
kiçik bir hissəsini təşkil edən intellektual elita vasitəsilə təmin olunur, geniş ictimaiyyət
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yenilikləri qavramaqda, qəbul etmək və reallaşdırmaqda müəyyən qədər gecikir. Şəxsiyyət nə
qədər geniş miqyaslı olarsa, onun sosial toplumun mentalitetinə təsiri də böyük olar. Yeni din
yaradıcılarının – Konfutsi, Budda, İsa Məsih, Məhəmməd peyğəmbərin kütlələrin
mentalitetinə təsiri nəzərəçarpacaq dərəcədədir. Onların fəaliyyəti yeni mədəniyyət növlərinin
başlanğıcını qoydu. Mədəni yenilik mental xüsusiyyətlər şəklində əvvəlcə ayrı-ayrı fərdlərdə
dövrün problemlərinin vacib həlli kimi yaranır, sonra möhkəmlənərək dayanıqlı hala keçir.
Fərdin mental xüsusiyyətlərinin ictimai mentalitetə çevrilməsi çətin və mürəkkəb prosesdir. O,
mübarizə, müvəqqəti anlaşılmazlıq, novatorların təqibi ilə müqayisə oluna bilər.

Cəmiyyətin inkişafında çoxlu hərəkətverici qüvvələr var: maddi nemətlərin istehsal
üsulunda, mədəniyyətdə və təhsildə, texnika və texnologiya sahəsindəki elmi biliklərin
istehsalında və s. dəyişikliklər bu qəbildəndir. Amma çox güman ki, bu amillərin içərisində ən
önəmlisi mentalitetdəki dəyişikliklərdir və bu dəyişikliklər cəmiyyətin siyasi, iqtisadi, sosial
və mənəvi sferasında insan fəaliyyətinin yeni təzahürlərini törədir. Həddindən artıq mental
fərqlər ayrı-ayrı xalqlar, bütünlükdə bəşər sivilizasiyası üçün təhlükə törədir. Qloballaşma
prosesində sosiumların qarşılıqlı fəaliyyətinin gücləndirilməsi zamanı xalqların mentalitetində
fərqlər münaqişələrin kəskinləşməsinə səbəb ola bilər. Ona görə də qloballaşma prosesi
mentalitetlərin yaxınlaşması və onlar arasındakı fərqlərin aradan qaldırılması proqramını
təkidlə tələb edir. Bu məsələdə ehtiyatla davranmaq lazımdır. Mentalitet cəmiyyətin,
bəşəriyyətin inkişafını ləngitməməklə, hər bir xalqın bəşər sivilizasiyasına inteqrasiyasına
mane olmamaqla yanaşı, milli kimliyin, milli yaddaşın genotipinə çevrilməlidir.

Məqalənin aktuallığı. Hazırda xalqiarın, xüsusilə azərbaycanlıların milli və ictimai
mentalitetinin öyrənilməsi, onun cəmiyyətə təsiri məsələləri sosial fəlsəfənin aktual
problemlərindən biridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, hər bir xalqın, o cümlədən
azərbaycanlıların mentaliteti özünəməxsusluğu ilə fərqlənir və problem spesifik olaraq tədqiq
olunmuşdur.

Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən fəlsəfə sahəsilə məşğul olan
mütəxəssislər, tələbələr və magistrlər istifadə edə bilərlər.
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Ф. Джабраилова

Роль менталитета в обществе: национальный
и общественный менталитет

Резюме

В предлагаемой статье рассматриваются сущность и происхождение терминов
«менталитет», «национальный менталитет», «общественный менталитет».
Анализируются основные признаки глобализации и их влияние на менталитет. Особое
внимание в статье уделяется анализу влияния менталитета на общество.

F. Jabrailova

The role of mentality in society:
national and social mentality

Summary

The presented article deals with the essence and the origin of the terms “mentality”,
“national mentality”, “social mentality”. The main features of globalization and its influence
to the mentality are analyzed. The main attention is based on the influence of mentality to
society.
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Цивилизация новейшей эпохи переживает переход к социальным отношениям иного
уровня. Локальный переход в отдельных странах, смешивается с общемировым
переходом к сетевому или after-посткапиталистическому сообществу. Этот процесс
сопровождается разносторонними социальными изменениями, возникающие как
следствие противоречий или конфликтов в разных аспектах социальной структуры и
проявляются как результат изменений социальных отношений в макро и микро уровнях.
Г.И.Козырев определяет социальные изменения, как «переход социального объекта из
одного состояния в другое; существенная трансформация социальной организации,
социальных институтов; рост многообразия социальных форм и др.» [4]. По
В.В.Касьянову «социальные изменения – это переход общества из одного состояния в
другое. Изменение, в ходе которого происходит необратимое усложнение
общественной структуры, которого называют социальным развитием» [3]. П.Штомпка
интерпретирует социальные изменения, как отличие «различных временных моментов
и состояний одной и той же системы», под которым понимается «любая необратимая
перемена социальной системы». По мнению автора, фрагментарные или частичные
изменения трансформируют тождественность в системе, способствуют качественным и
количественным изменениям. П.Штомпка предполагает, что только посредством
комплексного влияния система принимает такие общие особенности, как равновесие
или нестабильность, консенсус или негодование, гармония или разногласие,
кооперация или конфликт, мир или война, развитие или кризис [14]. В физике для
любых колебаний характерна периодичность, т.е. движение, повторяется по истечении
времени. Колебание или изменение представляется движением с переменным
ускорением, а отклонение, скорость и ускорение являются функциями времени.
Различаются затухающие, незатухающие и гармонические колебания и/или изменения
[5, s.82-87]. Если отнести все сказанное к социальным системам, можем прийти к
такому выводу, что социальные системы подвергаются постепенной деформации на
основе бесконечного воздействия окружающей среды. На первом этапе реальная
система прилагает усилия сохранить свою сущность и не подвергается
фундаментальному изменению, т.е. не происходит основательное изменение
внутренней энергии системы, потому что восстановительная сила системы
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преодолевает ее регресс. Этот процесс продолжается до возникновения кризисной
ситуации. Этап до кризисной ситуации можно охарактеризовать как постепенное
количественное изменение системы. Постепенное количественное изменение в течение
конкретного времени переходит в качественное изменение, т.е. изменяется общая (не
первоначальная) сущность системы, стабилизируется процесс изменений, система
усваивает влияние окружающей среды, т.е. адаптируется. Ослабление (не затухание,
именно ослабление) изменений связано с эволюционными свойствами системы. В
физике полагается, что на колебательную или изменяющую систему действуют три
силы: восстанавливающая сила; сила, вызывающая затухание; возмущающаяся сила.
Любая колебательная система может одновременно совершать несколько колебаний
(гармоническое, негармоническое) [12]. На основе наблюдений можем сказать, что в
социальных системах в каждом этапе изменений прослеживается несколько суб или
подэтапов, иногда эти этапы так переходят друг в друга, что определить какой из них
первый и какой следующий, становится трудным. Особенно в нестабильных
социальных системах процесс изменений иногда приобретает длительный характер, а
иногда возвращается в первоначальную форму или повторяется. По мнению
П.Штомпки, «соответственно макро, мезо и микро системам социальные изменения
могут быть на макроуровне; на мезоуровне; на микроуровне». Рассматривая структуры
как статистически эмерджентные по отношению к субъектам, и динамически
эмерджентными по отношению к действиям, П.Штомпка предлагает три формы
независимой динамики структур: 1) принцип инерции; 2) принцип момента; 3) принцип
последовательности. Анализируя сущность горизонтальных отношений на верхнем
уровне между структурой и ее функционированием, автор приходит к такому выводу,
что возникающие противоположности в этих отношениях разрушают структуру, но
однородные и гармоничные отношения обеспечивают стабильное функционирование
структуры и если отношения недифференцированно централизованы, то ожидается
застой [14]. По первому закону Ньютона – если на тело не действует внешняя сила, то
оно находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Это
свойство называется инерцией тел, и любое изменение состояния движения
обусловлено действием сил. По второму закону Ньютона – ускорение силы
сопротивления тела пропорционально силе, действующей на него [5]. Можно прийти к
такому выводу, что и внутренняя и внешняя сила системы ускоряет ее динамичное
действие или изменяет ее статичное состояние. Сила инерции системы направлена
против изменений и как центробежная сила, ориентирована против изменения
состояния движения. Сила изменения и сила инерции как противоположные силы
равны по величине. Каждая система, в том числе и социальные системы, имеют силу
инерции, т.е. силу внутреннего сопротивления, которое возникает в результате
взаимовлияний внутренней и внешней среды, и увеличивается с усилением внешнего
вмешательства. Внутренний потенциал системы и внешняя интервенция могут
определять уровень внутренних изменений системы, т.е. могут привести к
количественным или качественным изменениям. Возникновение кАчественных
изменений приводит систему к кризисному состоянию, к ее деформации. Известно, что
система функционирует в определенных пространственно-временных пределах.
Важнейшие проблемы социального порядка, социального изменения, социального
действия и т.д. формулируются в определенном времени. Как отмечает английский
социолог Элиотт Жак: «Время: сформулированная концепция восприятия событий
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постоянства (идентичности) и трансформации объектов; объекты продолжают
существовать в разных точках в том же или изменением состоянии: такие точки могут
быть названы временными точками, дистанция между ними может быть названа
длиной времени; общее ощущение длительности любой из этих точек или всех их
вместе и дистанций между ними может быть определено как чувство самого времени»
[8]. В физике мера времени определяется цикличными процессами. По А.Гидденсу
пространственно-временные пределы, это система существующих симбиозных или
противоречивых отношений во времени и в пространстве. Пространственно-временные
меры социальных систем… как мера социальных отношений объясняется результатом
прогресса. Время измеряется с помощью стабильного и/или цикличного физического
и/или социального процесса. Социальное время имеет разные формы: 1) время –
возвращающееся в первоначальную форму, 2) постоянное 3) невозвратное время.
Структура социальных явлений в определенном времени и в определенном
географическом пространстве изучается как география времени [10]. Социальное время
можно характеризовать, как определенное время взаимодействия индивидов в
определенном социальном пространстве и определить такие формы социального
времени: как социальное время существования и взаимодействия конкретного
индивида в социуме; социальное время, связанное с конкретными социальными
процессами и явлениями внутри конкретной социальной группы; социальное время
существования и развития конкретного общества; социальное время, связанное с
развитием и интеграцией человечества. Содержание социального времени определяется
с сутью социального пространства. Дж.Ахмедли определяет следующие виды
пространства и времени: - реальное или физическое пространство и время; —
перцептуальное пространство и время – условие существования и смены наших
восприятий этих реальностей. Автор отмечает, что «пространство и время не прерывны
в мега и макромире и дискретны в микромире» и «прерывность и непрерывность
пространства и времени отражают сущность движения материи» [2, s.14]. В физике
«пространство – это свойство протяженности и взаимного расположения объектов.
Обобщая мнений П.Сорокина [9] о социальном пространстве, можем прийти к такому
выводу, что социальное пространство – это система социальных координат, которое
определяется положением человека или социального явления во вселенной, на Земле, в
социальной группе, и совокупность отношений, связей в этом положении. Определено,
что постоянные социальные изменения повышают относительность пространственно-
временных пределов системы, вместе с этим суть самих социальных изменений
определяется по социальному времени и социальному пространству, которые
возникают как совокупность изменений социальных отношений на макро и микро
уровнях системы, на основе чего отличаются сущность формаций и цивилизаций.
Нужно отметить, что социальным изменениям подвержены, прежде всего, социальные
структуры — социальные институты и организации, социальные группы и общности.
Различают четыре основные виды социальных изменений: 1.Структурные социальные
изменения. 2. Изменения в социальных процессах. 3.Функциональные социальные
изменения. 4. Мотивационные социальные изменения [11]. Любое изменение
непременно содержит в себе момент дезорганизации и «процесс организации и
дезорганизации взаимодополняясь стихийно организуют мир» [6]. Определение
«социальные изменения» неразрывно связано с такими понятиями как «социальная
динамика», «социальное развитие», «хаос» и т.д. Социальное динамика и социальные
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изменения обусловливают и раскрывают друг друга, а социальное развитие является
одним из проявлений социальных изменений. Социальные изменения, включающие в
себя социальный прогресс, определяют развитие. Другие же, которые не несут на себе
ни положительного, ни отрицательного смысла, определяются как социальные
перемены. Одни и те же социальные изменения в обществе, иногда могут
характеризоваться как прогресс/регресс, а иногда как простые социальные изменения
[13]. Регресс, дезинтеграция и дезорганизация системы приводит к социальному хаосу.
Как отмечает, Т.В.Аллахярова хаос это - «самая последняя грань нестабильности,
неумеренности или поле чрезмерно сильных флуктуаций и случайностей, …в не
стабильной ситуации создаются возможности для неодинаковых движений». Как
отмечает автор, «хаос… является закономерным этапом развития. Он может стать
скачком для нового развития». Таким образом, «развитие является закономерным
чередованием порядка и хаоса, …хаос имеет созидательную силу для формирования
нового порядка» [1, s.185]. Таким образом, социальные изменения сопровождаются
процессами неодинакового уровня. На основе анализа можем различить условные
этапы социальных изменений: хаос – созидание – развитие – прогресс – регресс –
деструкция – хаос. Важным этапом социальных изменений является инновация, т.е.
созидание, появление и укрепление новых элементов. В настоящее время нововведение
рассматривается как определенная стадия процесса социального изменения. Каждое
нововведение проходит три стадии: отвергание, привыкание, восприятие [11]. В
социологической литературе различают следующие модели социальных изменений:
линеарный прогресс, стадиальный ступенчатый рост, ЦИКлический рост, эволюция с
разветвленной структурой, невекторная циклическая динамика, логистический цикл,
экспоненциальный рост, инволюция и т.д. [7, s.163-169]. Существуют некоторые
теории социальных изменений: эволюционистская теория, неоэволюционизм, теории
циклических изменений, структурно-функциональные, системные теории, теория
конфликтов, социально-психологические теории, теория модернизации и т.д. В
зависимости от того, какие факторы в них считаются решающими для социальной
эволюции, из всего огромного многообразия синтетических теорий можно выделить
три большие группы: социокультурные, индустриально-технологические и социально-
экономические [11]. При объяснении социальных изменений многие исследователи
придерживаются концепции “длинных волн (больших циклов)”. Длинные волны – это
периодичекие повторения характерных социальных, экономических, технологических
ситуаций, таких, как продолжительные подъемы и спады, сравнительно короткие
периоды интенсивной реализации технических новшеств, пики социальной
напряженности и т.д. Эти характерные ситуации регулярно повторяются примерно
через каждые 50 лет. [4]. Социальные изменения являются последствием противоречий
и конфликтов, проявляющихся в разных аспектах социальной структуры и между
социальными процессами. Социальные изменения, происходящие в социальных
системах – результат изменений социальных отношений в макро и микро уровнях. В
каждой эпохе формируется своеобразная модель мира. С давних времен люди
описывали свои представления о модели мира, и естественно, в этих представлениях
чувствуется разный уровень мировоззрений обществ и той исторической реальности, к
которым они относятся. Созданные модели мира являются системными суждениями о
пространственно – временных отношениях человека и среды в конкретный
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исторический период. По сущности можем различать мифическую, средневековую
модель мира, индустриальную, постиндустриальную модели мира и т.д.

Исследование показывает, что изучение сути исторического развития и социальных
изменений было и является актуальной проблемой во все века.

Актуальность статьи. Глобальный переходный период сопровождается
социальными изменениями и влияет на ход истории человечества, что актуализирует
анализ и прогнозирование этого процесса.

Научная новизна статьи. Социальные изменения исследуются на теоретических
основах в сравнительном анализе социальных и механических систем.

Практическое значение и применение статьи. Итогами статьи могут пользоваться
интересующие проблемами социальных изменений, так же преподаватели социологии
в проведении курса, студенты и магистранты.
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S. Məmmədova

Sosial dəyişikliklər keçid dövrünün əsas amili kimi

Xülasə

Təqdim edilən məqalə sosial dəyişikliklərin nəzəri əsaslarda öyrənilməsilə bağlıdır.
Müasir bəşəriyyət sosial münasibətlərin yeni keçid dövrünü yaşayır. Ölkələrdəki local keçid
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universal keçid prosesi ilə çulğaşır. Keçid mərhələsi yeni sosial münasibətlərin formalaşdığı,
böhranlarla müşayiət olunan və yeni maraqların, inamların, ümidlərin formalaşdığı mərhələdir.
Keçid prosesində üç mərhələ izlənir: 1. mövcud sosial münasibətlər tənəzzül edir; 2. Köhnə
sosial münasibətlərlə yanaşı yeni sosial münasibətlər formalaşır; 3. yeni sosial münasibətlər
möhkəmlənməyə başlayır.

S. Mammadova

Social changes as main factor of transition period

Summary

İn this article is analyzed the theoretical basis of social changes. The modern humankind
endures the following stage of transition to new social relations. Local transition in the
countries mixes up with universal transition. The transition period is a process of formation of
new social relations, crisis in outlook, and formation of new interests, belief, and the purposes.
It is conditionally possible to distinguish three stages of a transition period: 1) contradictions
in former social relations go deep; 2) near to former social relations new social relations are
formed; 3) new social relations start to become stronger.

Redaksiyaya daxil olub: 09.02.2019
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BMT ona üzv olan dövlətləri insan hüquqlarının müdafiəsini təmin etməyə və bu
istiqamətdə müsbət addımlar atmağa çağırır. Hər bir dövlətin hüquqi öhdəlikləri
konvensiyalar və digər hüquqi sənədlərlə müəyyən olunur. Bununla bağlı əsas tələblər BMT-
nin rəsmi sənədlərində göstərilir. Regional səviyyədə isə Avropa Şurası və Avropa İttifaqı
insan alverinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliklə bağlı Mərkəzi, Şərqi Avropa və
keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrinin öhdəliklərini müəyyən edir. Avropada Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) və Cənub-Şərqi Avropa üçün sabitlik Paktı üzv dövlətlərin
insan alverinə qarşı mübarizə siyasəti və standartlarını yaratmaqla bağlı öhdəlikləri müəyyən
edir [1].

Azərbaycanda insan alveri problemi Sovet ittifaqı dövründən mövcud olmuşdur. Lakin o
zamanlar həmin əməllər cinayət hesab olunmurdu və adətlər kimi qəbul edilirdi. Məsələn, ailə
qurmaq məqsədilə qızların Türkmənistana aparılmsı və evləndirmə adı ilə qızın yüksək
“başlıq”la satılması halları mövcud idi. Uşaq əməyinin kütləvi istismarı (xüsusən kənd
təsərrüfatında) halları da mövcud idi. Lakin bu da adət və eyni zamanda partiyanin qərarları
hesab edilirdi. Yəni cinayət əməlləri mövcud idi, lakin həmin əməllər cinayət hesab
olunmurdu.

Sovet İttifaqının dağılması, sərhədlərin açılması, ölkənin keçid dövrünü yaşaması insan
alverinə daha çox şərait yaratdı və insanlar transmilli cinayətkar qrupların qurbanlarına
çevrilməyə başladılar. “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Qanunun qəbuluna və
Cinayət Məcəlləsində insan alverinin cinayət məsuliyyəti yaradan əməl kimi nəzərdə
tutulmasına qədər olan müddətdə qurbanların müdafiəsi mexanizmi yox idi. Azərbaycanda bu
fəaliyyətə 2004-cü ildən başlanıldı. Bu dövrə qədər beynəlxalq təşkilatlar və yerli QHT-lər
insan alverini cinayət məsuliyyəti yaradan əməl kimi nəzərdə tutan qanunun qəbul edilməsinə
çalışırdılar. Bu işdə daha aktiv olan təşkilat isə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı idi. Həmin
təşkilatın Azərbaycan hökumətinə tövsiyələri və bu istiqamətdə bir sıra layihələri də var idi.

2000-ci ildən başlayaraq insan alveri dövlət orqanları tərəfindən həll edilməsi vacib olan
məsələ kimi gündəmə gətirildi. Bu prosesi hökumət və QHT nümayəndələrinin bir sıra
beynəlxalq layihə və proqramlarda iştirakı, eləcə də yerinə yetirilməli olan beynəlxalq
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öhdəliklər sürətləndirdi. İnsan alveri ilə bağlı ilk böyük miqyaslı müzakirə Demokratik
Təsisatlar və İnsan Hüquqları İctimai Birliyi və ATƏT-in 2000-ci ildə qadınlara qarşı
zorakılıq əleyhinə təşkil etdikləri konfransda baş tutdu. Bu və digər oxşar müzakirələr və
konfranslar, eləcə də qanunvericilik və institusional çərçivənin tədricən formalaşması
beynəlxalq təşkilatların (məsələn, BMT), Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının
birbaşa təsiri altında baş verdi. Azərbaycan hökumətinin bu fəaliyyəti onun Avropa Birliyinə
tədricən yaxınlaşması və ABŞ hökuməti ilə əməkdaşlıq əlaməti kimi qəbul edilməlidir. 2001-
ci ildə qadın zorakılığı və insan alverinə qarşı mübarizə kontekstində polis əməkdaşları, daha
sonra prokurorluk və məhkəmə rəsmilərinin iştirakı ilə yeni proqram icra olunmağa başlanıldı.
2001-ci ildən Azərbaycan BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondunun “zorakılıqsız həyat” adlı
regional informasiya kampaniyasına qoşuldu. 2003-cü ildə cinsi istismar məqsədilə insan
alverinə qarşı mübarizə fəaliyyəti ilə bağlı Avropa Şurasının tövsiyələri Azərbaycan dilinə
tərcümə edildi. BMT-nin “Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı” Konvensiyası, onu
tamamlayan “İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan
qaldırılması və cəzalandırılması” Protokolu1 və “İnsan alverinin qarşısının alınması və ona
qarşı mübarizə haqqında” Brüssel Bəyannaməsi 2003-cü il mayın 13-də Azərbaycan
Respublikasının qanunu ilə təsdiq edildi [2].

“İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Avropa Şurası Konvensiyasının
implementasiyası ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının
2013-cü il 19 aprel tarixli qanunu ilə Cinayət Məcəlləsinə və “İnsan alverinə qarşı mübarizə
haqqında” Qanuna insan alveri qurbanlarının reabilitasiyasına və repatriasiyasına dair yeni
normalar əlavə olundu. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə
“Çətin həyat şəraitində hesab edilmənin əsasları üzrə şəxsin (ailənin) çətin həyat şəraitində
olmasını təsdiq edən sənədlərin Siyahısı”, “İnsan alveri qurbanlarının repatriasiya” və “Çətin
həyat şəraitində olan şəxslərin (ailələrin) dövlət sosial xidmət müəssisələrinə yerləşdirilməsi”
ilə bağlı qaydalar təsdiq edildi. Qurbanlara zəruri tibbi, psixoloji, sosial və hüquqi yardımın
göstərilməsində, onların məşğulluqlarının təmin edilməsində, maarifləndirmə və təbliğat
işlərinin aparılmasında qeyri-hökumət təşkilatlarının imkanlarından daha səmərəli istifadə
olunması üçün 2013-cü ilin iyul ayında DİN ilə İnsan Alverinə Qarşı Qeyri-Hökumət
Təşkilatları Koalisiyası arasında 2013-2018-ci illəri əhatə edən Anlaşma Memorandumu
imzalanmış, Koalisiyanın Əsasnaməsinə müvafiq dəyişikliklər edilmişdir [3].

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 6 fevral tarixli Qərarı ilə “İnsan
alveri qurbanı olmuş uşaqların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası üzrə
Proqram” qəbul olunmuşdur. “İnsan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi” və “İnsan alveri
qurbanları üçün xüsusi müəssisələrin yaradılması, maliyyələşdirilməsi, fəaliyyəti, habelə

1 Palermo protokolları BMT-nin Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasına əlavə olaraq qəbul
edilmişdir və 3 protokoldan ibarətdir:
— “İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması”
haqqında Protokol;
— “Miqrantların quru, dəniz və hava ilə sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə qarşı” Protokol (Hər iki Protokol Ali
Məclisin 2000-ci il 15 noyabr tarixli, 55/25 saylı Qətnaməsi ilə qəbul edilmiş, Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin 13 may 2003-cü il tarixli, № 435-IIQ Qərarı ilə Azərbaycan ratifikasiya etmişdir.);
— “Odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz hazırlanmasına
və dövriyyəsinə qarşı” Protokol (Ali Məclisin 31 may 2001-ci il tarixli, 55/255 saylı Qətnaməsi ilə qəbul edilmiş,
Azərbaycan Respublikası Protokola Azərbaycan RespublikasıPrezidentinin 10 sentyabr 2004-cü il tarixli, №750-
IIQ Qərarı ilə qoşulmuşdur).
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onların fəaliyyətinə nəzarət” Qaydalarına Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 9 noyabr tarixli 203 nömrəli Qərarı ilə müvafiq dəyişikliklər edilmişdir [4].

Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının ən çox qarşılaşdıqları istismar forması cinsi
istismardır. Cinsi istismar qurbanlarının hüquqları “İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Cinayət Məcəlləsi və digər yerli və Azərbaycan
Respublikasının ratifikasiya etdiyi beynəlxalq sənədlərlə tənzimlənir. 2013-cü il 19 aprel
tarixində Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik edilənə qədər yalnız ölkə xaricində baş verən
istismar halları insan alveri kimi qiymətləndirilirdi. Bu ziddiyyət səbəbindən ölkə daxilində
cinsi istismara, məcburi əməyə məruz qalanların insan alveri qurbanı kimi hüquqları təmin
edilmirdi. Qanunvericilikdəki bu dəyişiklik ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmışdır.

“İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması
və cəzalandırılması” haqqında Protokola (2000-ci il) əsasən, uşaq alveri dedikdə uşaqların
istismar məqsədilə cəlb edilməsi, daşınması, təhvil verilməsi, təhvil alınması, gizlədilməsi
başa düşülür. Bu, onların hüquqları və rifahını pozur, potensiallarının reallaşmasının qarşısını
alır [5, maddə 3]. İnsan alveri barədə Palermo Protokolu uşaqlarla əlaqədar (c) yarım-
bəndində uşaqların xüsusi vəziyyətini tanıyır və onlarla əlaqədar insan alverinin baş tutması
üçün “vasitənin” olması zərurətini aradan qaldırır. Başqa sözlə, uşaqlarla əlaqədar insan
alverinin baş verməsi üçün “hədələmək” və ya güc istifadə etmək və ya məcburetmənin başqa
formaları, qaçırma, dələduzluq, aldatma” hallarının mövcud olması vacib deyil. Məsələn, əgər
valideyn öz övladını müəyyən yerə göndərirsə və orada o, işləməyə məcbur edilirsə (məs.,
küçələrdə dilənçilik etməyə), hətta uşaq bu işin könüllü iştirakçısıdırsa və bir müddətdən
sonra geri qaytarılırsa, bu, insan alveri hesab edilir. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki,
uşaq əməyi haqqında dövlətlərin daxili qanunvericiliyi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir və
Protokolda göstərilən standartlara uyğun gəlməyə bilər.

Azərbaycan Palermo Protokoluna 2003-cü ildə qoşulsa da Azərbaycan Respublikasının
Cinayət Məcəlləsində müvafiq dəyişiklik 19 aprel 2013-cü il tarixində edilmişdir.
Dəyişiklikdə yuxarıda qeyd edilən hal nəzərə alındı. Belə ki, Məcəllənin 144-1.1-ci
maddəsinə (3-cü bənd) qeyd şəklində daxil edilmişdir: “yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin
istismar məqsədi ilə cəlb edilməsi, əldə edilməsi, saxlanılması, gizlədilməsi, daşınması,
verilməsi və ya qəbul edilməsi bu Məcəllənin 144-1.1-ci maddəsində göstərilən üsullardan
istifadə olunmasa da, insan alveri hesab edilir” [6].

İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Avropa Birliyinin Brüssel Bəyannaməsinə əsasən uşaq
cinayətləri, köləlik, ev qulluqçuluğu, cinsi istismar, məcburi əməklə yanaşı uşaqların
diləndirilməsi də insan alverinin formalarından biri hesab edilir.

Azərbaycanda yetkinlik yaşına çatmayanların öz valideynləri və ya başqa şəxslər
tərəfindən avaralığa cəlb edilməsi zamanı əlli manatdan doxsan manatadək məbləğdə cərimə
edilir və ya işin hallarına görə, xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bu tədbirlərin
tətbiqi kifayət sayılmadıqda beş gündən on beş günədək müddətə inzibati həbs tətbiq edilir [7,
mad. 522].

25 iyun 2015-ci il tarixindən Ədliyyə Nazirliyinin insan alveri qurbanlarına hüquqi yardım
göstərmə səlahiyyəti ləğv edilmiş və insan alveri qurbanlarına Kömək Fondu sədrinə hüquqi
yardım göstərilməsi haqqında müqavilə bağlaması (məhkəmələrdə iddiaçı və cavabdeh kimi
çıxış etmək, Fondun adından tələb və iddialar irəli sürmək üzrə) səlahiyyəti verilmişdir [8].

25 iyun 2015-ci il tarixində Nazirlər Kabinetinin bir sıra qərarlarına edilmiş dəyişikliklərə
əsasən insan alveri ilə mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən QHT-lərin insan alveri
qurbanlarına hüquqi yardım göstərməsində, eləcə də onların sosial reabilitasiyası və qurbanlar
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üçün xüsusi müəssisələrin fəaliyyətinin təşkilində yaxından iştirakı, xüsusi müəssisə
tərəfindən müqavilə əsasında ştatdankənar mütəxəssislərin cəlb еdilməsi, xüsusi müəssisədə
insan alveri qurbanlarına göstərilən xidmətlərin nəticələrinin qeydiyyatının aparılması və
istifadəsi üçün konfidensial elektron məlumat bazasının formalaşdırılması nəzərdə
tutulmuşdur. [9].

Məqalənin aktuallığı. Qlobal xarakter kəsb edən insan alveri ilə mübarizə və alver
qurbanlarının sosial müdafiəsi Azərbaycanda mövcud normativ-hüquqi sənədlərə, beynəlxalq
normalara, müqavilələrə, konvensiyalara və öhdəliklərə uyğunlaşdırılaraq həyata keçirilir. Bu
isə insan alveri ilə mübarizə istiqamətində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və ölkənin
beynəlxlaq sənədlərlə bağlı öhdəliyinin yerinə yetirilməsinə xidmət edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan Respublikasında insan alveri ilə mübarizə üzrə
hüquqi sənədlər beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılsa da bu istiqamətdə fəaliyyətdə müəyyən
boşluqlar müşahidə olunur. Məqalədə bu problem araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ölkədə insan alveri ilə mübarizədə
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və bu istiqamətdə fəaliyyətin beynəlxalq normalara uyğun
şəkildə həyata keçirilməsi baxımından müsbət təsirə malikdir.
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Торговля людьми включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц
или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги,
рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение
органов.

В этой статье показаны анализ и разница работы между местными и
международными организациями по борьбе торговли людьми, а также разница между
законами о помощи жертвам и их социальной реабилитации и реинтеграции.

G. Nazarova

Analysis of international and national
laws on struggle against human trafficking

Summary

Trafficking in human being shall include, at a minimum, exploitation of prostitution of
others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices
similar to slavery, servitude or removal of organs.

National and international documents was analyzed on the assistance to the victims of
human trafficking, social rehabilitation and reintegration process of the victims in the article.

Redaksiyaya daxil olub: 11.02.2019
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Sağlam ailə mühitində yaşamaq hər bir fərdin şəxsi həyatında və fəaliyyətində çətinlikləri
aşmaq, problemləri daha rahat həll etmək, sevgi və qayğı ehtiyaclarını ödəmək üçün əlverişli
mühitin əlçatan olması deməkdir. Həyat öz öhdəlikləri ilə insanları sıxdığı zaman
məsuliyyətlərin paylanması, bərabər qayğı yükünü daşımaq onların işini yüngülləşdirir.
Özünə qayğı göstərməkdə çətinlik çəkən yaşlılar, fiziki və əqli qabiliyyəti məhdud insanlar
ailə mühitində yaşadıqda onlara bioloji bağları olan insanların qulluq etməsi həm insani
dəyərlərin yüksək tutulduğundan xəbər verir, həm də yaxınlıqda böyüyən uşaqlara humanist
davranış əyani təbliğ olunur ki, bu da onların psixi sağlam, mərhəmətli şəxs kimi böyümələri
üçün faydalıdır. A. H. Maslou insanın əsas ehtiyaclarını təsvir edərkən ilkin qida, su, isti
mühit və s. kimi fiziki ehtiyaclardan sonra təhlükəsiz sığınacağa olan ehtiyacı, onun ardınca
isə sevgi və bağlılıq, bir qrupa aid olma ehtiyacını vurğulayır. Bu ehtiyaclar ən təməl
ehtiyaclar qədər mühümdür və sağlam ailə mühiti insanlara həmin ehtiyacı ödəmək imkanı
yaradır. [1]

Funksional ailə həm də üzvlərinin maddi ehtiyaclarının ödənilməsi üçün səylərin bərabər
paylaşdığı mühitdir, işləyən hər kəs digərinin rifahı, böyüməsi və inkişafı üçün qazancından
töhfə verir ki, bu da ailə üzvlərinin bir-birilə bağlılığını artırır, güclərini birləşdirir, rifahlarını
qoruyur. Kommunal xərclərin ödənilməsi, maddi ehtiyacların öhdəsindən gəlmək üçün
büdcənin idarə edilməsi ailəni ayaqda saxlamaqla yanaşı uşaqlara pulu düzgün idarə etməyi
öyrədir. İnsanlar pulla davranmağı, xərcləri idarə etməyi dostları, yaxınları və tanışlarından
əvvəl ailədə öyrənirlər, aparılmış araşdırmanın nəticəsinə görə, rəyi soruşulanların 56%-i
pulla, yaxud maliyyə xərclərilə bağlı qərarlarını valideynlərilə məsləhətləşərək verirlər. Buna
görə də funksional ailənin öhdəliklərindən biri də uşaqlara erkən yaşdan pulun dəyərini
öyrətmək, onunla doğru rəftar etmək üçün praktiki bacarıq və vərdişlər aşılamaqdır, bu isə
ailələr fərqli milli və mədəni köklərə söykəndikləri üçün cəmiyyətlərə görə fərqlənə bilər [2].

Uşaqlar böyüyüb ailəni tərk etdikdən, başqa şəhərlərə təhsil, yaxud iş tapmaq üçün köç
etdikdən, hətta evlənib ayrı yaşayandan sonra da maddi sıxıntıya düşdükdə valideynlərinin
dəstəyinə ehtiyacları olur. Möhkəm ailə bağları həm də fərdlərin maddi rifahının
yüksəldilməsinə xidmət edir [3].

Maslounun istəklər iyerarxiyasına bir daha müraciət etməli olsaq, piramidanın üçüncü
pilləsində sevgi və aid olma ehtiyacını görə bilərik. Bu, insanın sosiallaşmaq və bağlılıq
ehtiyaclarının ödənilməsi ilə izah olunur. Maslouya görə, insanlar arası münasibətlər davranışı
motivasiya edir, yəni dostluq, etibar, bir qrupa daxil olma, bəyənilmə, birlikdə olmaq istəyi,
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sevgi vermək və almaq insanın sosial ehtiyacıdır və bunlar ailə, dostluq və iş mühitində
gerçəkləşə bilir.

Asudə vaxtın birgə paylaşılması, gəzintilərə çıxmaq, xoş xəbərini bölüşmək, yorğun və
gərgin vəziyyətdə, yaxud qəmgin anlarda kədərini, yükünü sevdiyi insanların əhatəsində
yaşamaq insana mənəvi rahatlıq verir. Maslou qeyd edir: “müşahidə etdiyim insanların
dediklərinə görə, sağlam sevgi münasibətinin verdiyi dərin məmnunluq hissi onlarda
təhlükəyə qarşı müdafiə və qorunma hissinin kənarlaşdırılmasına və özlərini olduqca təbii və
içlərindən gəldiyi kimi hərəkət etmək hissini təmin edir. Belə bir münasibətdə qorunmaq,
gizlədilmək, təsir etməyə çalışmaq, gərgin hiss etmək, münasibətdə olduğu insanın sözlərini
və hərəkətlərini güdmək, onu sıxışdırmaq və təzyiq altında saxlamaq əsas deyil. İnsanlar onlar
üzərində tələblər və gözləntilər qoyulmadığı zaman özlərini olduqları kimi hiss edirlər; onlar
özlərini psixoloji (həmçinin fiziki) çılpaq hiss etməklə yanaşı hələ də sevilən, arzu olunan və
təhlükəsiz hiss edə bilirlər” [1, s. 185].

Aydın olduğu kimi sağlam münasibətdə tərəflər özlərini daha rahat və əmin hiss etdikləri
üçün ailə səmimi bağlar əsasında mövcudluğunu davam etdirir.

Hərtərəfli bacarıqlara sahib uşaq yetişdirməyin əsas və ilkin yolu da ailə içində möhkəm
dəstək verməkdən keçir ki, bu da uşağın gələcək uğurlarına, özünü rahat və xoşbəxt hiss
etməsinə, eləcə də ətrafı rahatlıqla öyrənməsinə vəsilə olur. Valideynlər uşaqda qarşıya
məqsəd qoymaq, ona çatmaq həvəsini inkişaf etdirmək üçün uşaqda özünü rahat, əmin və
səriştəli hiss etmək hissini yaratmalıdırlar. Uşağın ətrafı öyrənmə prosesi o, hələ məktəbə
getməzdən əvvəl başlayır və bu ilkin cəhdlər onun böyüdüyü və yetişdiyi mühitdə baş verir.

Ətrafı tədqiq edən uşaq ilkin suallarını valideynlərinə, ona qayğı göstərən və əhatə edən
ailə üzvlərinə verir, suallarına qane edici cavab almaqla uşağın məntiqi təfəkkürü inkişaf
etmiş olur. Bundan əlavə, uşağa sevgi göstərmək, onu əzizləmək, ünsiyyətdə olmaq onun
mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsi və yuxarıda qeyd edildiyi kimi sevgi və aid olma
ehtiyaclarının tamamlanmasına gətirib çıxarır. Bu fikir öz təsdiqini uşağın ailə mühitində,
bioloji valideynləri ilə sıx ünsiyyət və qayğı ilə daha sağlam böyüyə biləcəyini araşdıran Con
Baulbinin əsərlərində tapır.

Uşaq psixologiyasını öyrənən ilk psixoanalistlərdən biri Con Baulbiyə görə, insan
həyatının ilk beş ili onun gələcək inkişafı üçün olduqca vacibdir. Körpə ikən gün ərzində
anasını çox görməyən və dayəsi tərəfindən qayğı görən Baulbi 7 yaşında internat məktəbinə
göndərilir. Həyatının ilk illərində ailəsindən uzaq düşən Baulbi gələcəkdə bu təcrübəsindən
istifadə edərək uşağın valideynləri ilə əlaqə və ünsiyyətinin onun inkişafı üçün nə qədər
böyük əhəmiyyət daşıdığını müəllifi olduğu bağlılıq nəzəriyyəsində qeyd edir.

Uşaq 18-24 aylıq olarkən ətrafındakı qaydaları, digər insanlarla ünsiyyətdə olmağı,
danışıq və müəyyən bədən dilini anlamağı öyrənir, buna görə də Baulbi hesab edirdi ki, həmin
dövrdə anasından ayrı düşən uşaq (müəllif “ana” fiqurunu şərti götürərək uşağa ana kimi
qayğı göstərən istənilən kəsi nəzərdə tuturdu) gələcək həyatında bir sıra sosial, emosional və
intellektual çətinliklər yaşaya bilər. Uşaqlarda doğuşdan yaranan əmmə (stress səviyyəsini
azaldır və rahatlıq verir), qucaqlanma (uşağın bədəninin anasının bədəninə yapışması arada
bağın yaranmasına səbəb olur), baxma (araşdırmalar göstərir ki, uşaq anasına baxdıqda
anasından reaksiya görməzsə stress səviyyəsi yüksəlir, çünki baxış qarşıdakı insanda özünə
qarşı reaksiya oyatmaq üçün dəvətdir), gülümsəmə (cavab reaksiyası gözləyən anadangəlmə
sosial relizdir), ağlama (ağrı və kömək istəməklə əlaqələnən sosial relizdir).

Bu sosial relizlər vasitəsilə ana/qayğı göstərən uşaqla bağlılıq yaradır və bu bağlılıq uşağın
ətraf aləmi kəşf etməsi üçün kifayət edir. Baulbi aydınlaşdırır ki, möhkəm bağlılıq əlaqəsi
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uşağın bütün gələcək sosial münasibətlərinin prototipi rolunu oynayır və onun pozulması iki
ciddi sonluqla nəticələnə bilər: 1) sevgisizlik psixopatiyası digər insanlara qarşı mərhəmət,
səhv, günah hiss edə bilməmək cinayətkarlığa aparıb çıxara bilir; 2) davranış geriliyi, yəni,
uşağın ona ilkin qayğı göstərən şəxslə güclü bağının olmaması uşaqda xətalı davranış
yaradacaq və gələcək münasibətlərinə təsir edəcək.

Con Baulbi sevgisizlik psioxopatiyasının yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların cinayət
etməklərinə, emosional çətinlik yaşamaqlarına və antisosial davranışlarına təsirini öyrənmək
üçün oğurluq etmiş 44 azyaşlı cinayətkar və 44 nəfər də emosional narahatlıqları olan, lakin
hələ cinayət törətməmiş, yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar üzərində işlədiyi klinikada
tədqiqat aparır. Baulbi uşaqlar klinikaya gələn kimi onların İQ testini edərkən sosial işçi də
uşaqların valideynləri ilə uşaqların erkən uşaqlıq dövrləri haqda məlumatlar toplayır. Sonra
Baulbi valideynlərin müşayiətilə uşaqlarla ilkin müsahibə aparır və tədqiqatın nəticəsi kimi
aydın olur ki, oğurluq etmiş uşaqların yarıdan çoxu həyatlarının ilk 5 ilində ən azı 6 aydan
çox müddətdə analarından uzaq düşüblər, onlar qayğı evlərində və ya xəstəxanalarda qalarkən
ailə üzvləri tərəfindən tez-tez ziyarət olunmayıblar, digər qrupda isə yalnız iki nəfərin
anasından ayrı qalma təcrübəsi olub.

Oğurluq etmiş uşaqların 14 nəfəri başqalarının hisslərinə qarşı laqeyidlik göstərməklə
sevgisizlik psioxopatiyası əlamətlərini nümayiş etdiriblər, ikinci qrupda isə belə bir hal
müşahidə olunmayıb. Müəllif tədqiqatını uşağın erkən həyatında anadan ayrı düşməsinin ona
emosional zərbə vuraraq emosional inkişaf çatışmazlığına səbəb ola biləcəyi və beləliklə digər
insanlara qarşı günah, maraq, nigaran qalma hisslərinin çatışmazlığına, o cümlədən mənalı və
uzunömürlü münasibətlər qura bilməməsi fikri ilə yekunlaşdırır. [4]

Beləliklə, ilkin olaraq anadan başlayan və daha sonra atanın da qoşulduğu həvəsləndirici,
dəstəkləyici, əməkdaşlıq etməyə ruhlandıran valideyn modeli uşağın gələcək münasibətlərinin
qurulması, onda digər insanların da yardımsevər olduqlarına inam yaradaraq insanlara dəyər
vermək hissini öyrətmək üçün faydalı baza olduğunu qeyd etmək lazımdır. Uşağa ətrafını
tədqiq etməyə imkan yaratmaq, çətinliklərinin öhdəsindən gəlmək fürsəti vermək onda
səriştəli olmaq bacarığını öyrədəcək. Təminedici, funksional ailə uşağın yalnız ilkin illərdə
fiziki və psixoloji inkişafı ilə məşğul olmur, onun həm də gələcəkdə içinə düşəcəyi
xoşagəlməz vəziyyətlərdə emosional nəzarətini qoruyan, balanslı şəxsiyyətə çevrilməsi üçün
zəmin yaradır. [5, s. 378]

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə insanların həyat tərzləri dəyişdiyi və gündəlik
qayğıları artığı üçün ailə bağları zəifləyə və ailə üzvləri arasında münasibətlər soyuya bilir.
Məqalə də funksional ailə və onun rolları, ailə üzvlərinin rifahı, həmçinin uşaqların sağlam
böyüməsi kimi həlli vacib məsələlərə həsr olunduğundan onu aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq məşhur
psixoanalist Con Baulbinin bağlılıq nəzəriyyəsinə əsaslanaraq, funksional ailənin
yaradılmasının əsasında psixoloji cəhətdən sağlam və möhkəm ailə bağları ilə tərbiyə olunan
uşaqları cəmiyyətə hazır vətəndaş kimi təqdim olunmasının yolları göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar, social işçilər istifadə edə
bilərlər.
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А. Курбанова

Жизненные преимущество в функциональной
семейной жизни

Резюме

Жить в здоровой семье означает способность преодолевать трудности в личной
жизни, легче решать проблемы и иметь доступ к комфортной обстановке для
удовлетворения потребностей в любви и заботе. Функциональная семья также является
средой, в которой усилия делятся поровну для удовлетворения материальных
потребностей ее членов. Тем не менее, родительская модель, которая оказывает
поддержку, сотрудничество научит ребенка умению строить будущие отношения,
исследовать окружающую среду и быть компетентным.

A. Gurbanova

Advantages of living in the functional family

Summary

Living in a healthy family means being able to overcome difficulties in personal life and
activities, to solve problems more easily, to have access to the comfortable environment, and
to meet the needs for love and care. The functional family is also an environment where
efforts are shared equally to meet the material needs of its members. At the same time, the
parent model that encourages encouragement and supportive, collaborative learning will teach
the child the ability to build future relationships, explore the environment, and to be
competent for coping with the challenges.

Redaksiyaya daxil olub: 22.02.2019
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Yeniyetmələrin formalaşmasında sosial şəbəkələrin rolu
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Müasir dövrümüzdə yeniyetmələri sosial şəbəkələrdən kənarda təsəvvür etmək demək olar
ki, mümkünsüzdür. “Sosial şəbəkə” termini elmi leksikona ilk dəfə 1954-cü ildə ingilis
sosioloqu Barn tərəfindən daxil edilib. O zamanlar sosial şəbəkə deyəndə sosial obyektlərdən
ibarət qovşaqları birləşdirən struktur nəzərdə tutulurmuş.

“Facebook”, “İnstagram”, “Twitter”, “Odnoklassniki.ru“, Vkontakte” və s. kimi sosial
şəbəkələr yeniyetmələrin şüurunu o qədər məşğul edib ki, demək olar ki, onlar arasında
hazırda təsadüfi tanışlıq belə qalmayıb və bütün ünsiyyət və tanışlıq internet vasitəsilə həyata
keçirilməyə başlayıb.

Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, müasir dövrümüzdə sosial şəbəkələrin yeniyetmələrin
sosiallaşması prosesinə və şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri olduqca böyükdür.
Yeniyetmələrin vaxtlarının çox hissəsini internetdə keçirmələri, oyunlara, virtual ünsiyyətə,
tanışlığa üstünlük vermələri, həmçinin də əksər sosial şəbəkələrdə qeydiyyatda olmaları təbii
ki, onların şəxsiyyətinə öz mənfi təsirini göstərməkdədir [3, s. 131].

XXI əsrdə cəmiyyətimiz böyük dəyişikliklərlə xarakterizə olunur ki, bunlar da yeni
informasiya-kompüter və telekommunikasiya texnologiyalarının sosial proseslərə daxil
olması ilə şərtlənmişdir. Sosial reallığın dəyişilməsində əsas rol İnternetin üzərinə düşür.
Onun inkişafı yeni sosial təcrübələrin meydana çıxmasına səbəb olur. Sosial şəbəkələrdən
daha çox yeniyetmə və gənclərin istifadə etdiyini də nəzərə alsaq, qeyd edə bilərik ki, çox
vaxt internetin yeniyetmələr üzərində təsiri müsbət deyil. Sosial şəbəkələrin yeniyetmələrin
sosiallaşmasına göstərdiyi təsiri öyrənmək üçün anket vasitəsilə sosioloji tədqiqatlar
aparmışıq. Tədqiqatda Bakı şəhəri 72 saylı orta məktəbin 7 və 8-ci sinif şagirdləri iştirak
etmişdir. Tədqiq olunanların yaş həddi yeniyetməlik yaş dövrünə uyğun seçilmişdir: 11 yaş -
30 nəfər, 12 yaş -15 nəfər, 13 yaş - 35 nəfər, 14 yaş - 20 nəfər olmaqla cəmi 100 nəfər
sorğuda iştirak etmişdir. Tədqiqatın nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur:

1. Sosial şəbəkələrdə qeydiyyatdan keçmisinizmi? Bəli- 91%, xeyr - 9%
2. Hansı sosial şəbəkələrdə qeydiyyatdan keçmisiniz? Facebook - 86%, Twitter - 11%,

İnstagram - 83%, Vkontakte - 5%.
3. Sosial şəbəkələrdən hansı məqsədlə istifadə edirsiniz? Dostlarla ünsiyyət məqsədilə -

92%, oyun oynayıram - 39%, məlumat əldə edirəm - 54%.
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4. Sizcə, sosial şəbəkələrin üstünlüyü nədir? Uzaq məsafələrdən əlaqə yaratmaq - 47%,
ünsiyyətin asan olması- 19%, məlumatların sürətli əldə edilməsi -34%.

5. Sosial şəbəkələrin çatışmazlığı nədir? Vaxt aparır - 82%, sağlamlığa zərərlidir - 18%.
Yeniyetmələrin sosial şəbəkələrdə olması tezliyini və müddətini isə biz müşahidə

vasitəsilə öyrənə bilmişik. Belə ki, tədqiq olunan 100 yeniyetmədən 22%-i sosial
şəbəkələrdən 1 saatdan az müddətə istifadə etmişdir, qalan 71% isə sosial şəbəkələrdə 3-4
saatdan da çox vaxt keçirmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, onlar daha çox axşam və gecə
saatlarında “aktiv” olmuşlar.

Apardığımız sosioloji analiz nəticəsində sosial şəbəkələrin yeniyetmələr üzərində 7
müsbət və 11 mənfi təsirini aşkar etdik. Bu mənfi təsirlər sırasında qorxuları (fobiyalar),
ünsiyyət çatışmazlığını, savadlılıq səviyyəsinin aşağı enməsini, internetdən patoloji asılılığı,
təlimdə geriqalmanı, əqli yorğunluğu, həyat keyfiyyətinin aşağı enməsini və s. misal
göstərmək olar. Bundan əlavə, yeniyetmələrin əksəriyyəti tanımadıqları yad insanları da
dostluğuna qəbul edirlər ki, bunun da nəticəsində potensial olaraq internet-fırıldaqçılarının
qurbanlarına çevrilə bilirlər. Sosial şəbəkələr demək olar ki, yeniyetmələr üçün bütün
sosializasiya institutlarını - ailəni, məktəbi və hətta dostlarını da əvəz etməyə başladı [1, s. 13-
21].

Bundan əlavə, yeniyetmələrin şəxsiyyətin formalaşması dövründə bütün vaxtlarını sosial
şəbəkələrdə keçirmələri faktı onu göstərir ki, gələcəkdə onların əksər hissəsi lazımı ünsiyyət
bacarıqları əldə etməyəcəkdir. Onlarda real insanlarla ünsiyyətdə qorxular meydana çıxa bilər
ki, bu da gələcəkdə patoloji asılılığın növlərindən birinə çevrilə bilər. Hazırda elmdə bu
asılılığı kiberasılılıq adlandırırlar və bu hal mif deyil, acı reallıqdır. Yeniyetmələr real dünya
ilə get-gedə əlaqələrini itirir və virtual dünyada olmağa başlayırlar. Onlar anlamırlar ki, sosial
problemlərdən qaçıb kiber dünyaya sığınmaqla onlar bu problemi həll etmirlər, sadəcə
müvəqqəti olaraq ağır həqiqətlərdən uzaqlaşa bilirlər. Daha sonralar onların real dünyaya
qayıtmaları isə get-gedə daha ağır və çətin olacaqdır [2, s. 11]. Jestlərimizin, mimika və
ifadələrimizin virtual olduğu bir mühitdə “nə dərəcə doğru bir ünsiyyət qura bilərik,
qarşımızdakına necə güvənə bilərik” sualına sosial şəbəkə istifadəçiləri hazır olmalıdırlar.

Sosial şəbəkələrdə vaxt keçirən bütün yeniyetmələr internet-mədəniyyətinin təsirinə
məruz qalırlar. Onların lüğət ehtiyatı azalır, dilləri təhrif olunur, leksik ehtiyatları düzgün
olmayan sözlərlə dolmağa başlayır və nitqləri qrammatik səhvlərlə dolu olur ki, onlar real
ünsiyyətdə də bu səhvlərdən qaça bilmirlər. Bir çox ailə övladının həddindən çox internet
istifadə etdiyindən və oyun oynadığından şikayətlənir. Bunun tədbiri kiçik yaşlarda
alınmalıdır. Çünki yetkinlik dövründə problemi həll etmək bir az daha iradə istəyəcək.

Sosial şəbəkələrin təsiri altında yeniyetmələr özünüinkişaf haqqında unudur, bütün günü
evdə oturur və bununla da öz sağlamlıqları və təlimləri, hətta günü gündən uzaqlaşdıqları
cəmiyyətin bir parçası olduqları haqqında unudurlar. Valideynin diqqətindən kənarda qalan
yeniyetmələr özlərinə nəzarət edə bilmir, “1 dəqiqə baxım, çıxıram” kimi bəhanələrlə sosial
şəbəkələrə daxil olub bütün günlərini orda keçirirlər. Beləliklə, sosial şəbəkələr onlar üçün
“dayə” rolunu oynayır və ən dəhşətlisi də budur ki, bu “dayə” heç də müsbət tərbiyəçi hesab
olunmur. O, yeniyetmələrə böyüklərə hörmət etməyi, gələcək haqqında düşünməyi öyrətmir
və əksər hallarda onun beynini lazımsız informasiya ilə doldurur. Nəticədə isə yeniyetmə
məktəbdə pisi və yaxşını ayırd edə bilmir və hər şeyi süngər kimi özünə çəkir [5, s. 19-26].

Sosioloqlar qeyd edir ki, yeniyetmələr sosial şəbəkələrdə çox vaxt keçirdikcə onların
kitaba ayırdıqları zaman daha da azalır. Yeniyetmələrdə sosial şəbəkələrdən asılılıq dərəcəsini
öyrənmək üçün kiçik tədqiqat apardım. Tədqiqatın nəticələrini ümumiləşdirərkən
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yeniyetmələrin sosial şəbəkələrdən asılılığının aşağıdakı əlamətləri diqqətimi cəlb etdi :
— Yeniyetmə sosial şəbəkələrdə keçirdiyi vaxta nəzarət edə bilmir. Onlar buraya sərf

etdikləri vaxtı azaldacaqlarına söz versələr də, bunu etmələrinə iradə gücləri kifayət etmir.
— Onlar sosial şəbəkələrdə keçirdikləri müddət barədə yalan danışırlar; ya vaxtı

olduğundan az deyir, ya da tapşırıqla bərabər gördüyü digər işləri gizlədirlər (məsələn, referat
yazdığını deyir, amma əslində bu müddət ərzində internetdə oyun oynayır və ya dostları ilə
söhbət edir).

— Sosial şəbəkələrdə keçirdikləri uzun müddət nəticəsində onun yaratdığı mənfi
təsirlərdən əziyyət çəkir (məsələn, baş ağrıları, göz ağrıları və s. kimi).

— Sosial şəbəkələrin öz həyatındakı rolunu olduğundan artıq qiymətləndirir, onun
yaratdığı problemləri görmür və ətrafdakıların tənqidi qiymətləndirmələrinə diqqət yetirmirlər.

— Sosial şəbəkələrdən istifadəyə görə qarışıq hislər keçirirlər: ya burada həddindən çox
vaxt keçirdikləri üçün, ya da sosial şəbəkələrdə ünsiyyət zamanı anormal davranışlarına görə
günahkarlıq hissi keçirirlər.

— Virtual ünsiyyət və aktivliklə yüklənirlər
— Sosial şəbəkələri problemlərdən qaçış və yaxud da real həyatdakı qeyri-adekvatlıq

hissindən qorunmaq məqsədilə istifadə edirlər.
Sosial şəbəkələrin çatışmazlıqlarının çox olmasına baxmayaraq, bəzi yeniyetmələr sosial

şəbəkələrdən bacarıqla istifadə etməklə onların müsbət tərəflərini də kəşf edə bilərlər. Hamıya
məlum olduğu kimi, məhz sosial şəbəkələr sayəsində böyük və uzaq məsafələr artıq insanlar
üçün maneə rolunu oynamır və kommunikasiya zamanı əksinə, insanlara bir-birilə ünsiyyət
yaratmaqda kömək edir. Bundan əlavə, öz maraqlarına uyğun ünsiyyət quracağın insanları
tapmaq, dostlaşmaq, özünügerçəkləşdirmək və özünüqiymətləndirməni artırmaq üçün də
sosial şəbəkələr əlverişli yerlərdən biridir. Yeniyetmələr burada özlərinə lazım olan
informasiyanı asanlıqla əldə edə bilər, elmi istiqamətləri qruplara qoşularaq öz maraqlarına
uyğun məlumatlar əldə edə bilərlər ki, bu da onların dünyagörüşünün formalaşmasına
əhəmiyyətli göstərər [1, s. 49]. Həmçinin eyni zamanda gənclər sosial şəbəkələr üzərindən
onlayn alış-veriş platformasi (kitablar, əl işləri, ikinci əl əşyalar, xaricdən gətirilən müəyyən
geyim və aksesuarlar) həyata keçirirlər, ailənin kommunal borclarını bilavasitə internet
üzərindən ödəyirlər.

Yuxarıda deyilənləri yekunlaşdıraraq bunu da qeyd etmək vacibdir ki, sosial şəbəkələrin
yeniyetmələrin formalaşmasına təsirinin mənfi olmasını yüz faiz əminliklə demək olmaz.
Eyni zamanda da onun müsbət olması haqqında da fikir yürütmək birmənalı olar. Sadəcə bir
şey aydındır ki, sosial şəbəkələrin yeniyetmələrə təsirini inkar etmək və onları bu təsirdən
qorumaq üçün valideynlərin nəzarəti mütləqdir. Əks-halda, yeniyetmə hansısa dini sekta,
terrorçu qrup, pis vərdişli insanlar yaxud narkomanın təsiri altına düşə bilər. Digər tərəfdən
həddən ziyada sosial şəbəkələrdə olmaq uşaqları təhsildən yayındırıb, avaraçılığa da sövq edə
bilər. Buna görə də azyaşlı uşaqlar ailə üzvlərinin kəskin nəzarəti altına alınmalıdır. Sosial
şəbəkələr həyatımıza “dünən” daxil olsa da, onun ayrılmaz hissəsinə çevriliblər. Bu isə o
deməkdir ki, yeniyetmələrin sosializasiyası prosesində onun təsirini inkar etmək
yolverilməzdir.

Məqalənin aktuallığı. Hazırkı dövrdə sosial şəbəkələrin cəmiyyətimizdə gündən-günə
artan rolunu və yeniyetmələrin buna xüsusi marağını, eləcə də sosial şəbəkələrin bir sıra
hallarda yarada biləcək zərərli, neqativ halları nəzərə alsaq, onda məqaləni aktual hesab edə
bilərik.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə sosial şəbəkələrin
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yeniyetmələrin sosializasiyasına göstərdiyi təsiri öyrənmək üçün aparılan sosioloji tədqiqatın
nəticələrindən istifadə olunmuşdur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də sosioloqlar istifadə edə bilərlər.
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Х. Кулиева

Роль социальное сети в формировании несовершеннолетних

Резюме

В статье рассказывается о роли социальной сети в современном мире и в
формировании несовершеннолетних. В связи с этом обсуждается итоги
социологической исследовании, проводимой по этому вопросу.

H. Guliyeva

Role of the social nets in forming of the juveniles

Summary

In the article in our modern world and is talked there in forming of the juveniles from role
of social nets. Other sociology carried out connected with this is discussed results of the
investigation.
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Sosial iş riskli mühitlərdə, fərqli psixo-sosial risklərlə qarşı-qarşıya olan klient sistemlərilə
çalışan və müdaxilə etmək səlahiyyəti olan sahələrdən biridir. Sosial iş peşə olaraq diqqətini
"İnsan mühitdə" olaraq müəyyənləşdirmişdir. Sosial iş bir sahə kimi fərdlərin həyat dövründə
özlərinin idarə edə bilmədikləri problemlərin həll edilməsində, optimal sosial funksionallığı
inkişaf etdirmədə kömək edən, bu problemlərlə bağlı olan resurslardan yararlanaraq eyni
zamanda peşənin diqqət mərkəzində olan risk qruplarına yönəlmiş sosial siyasətlərə də
mühüm töhvəsini verir[2].

Sosial işin fərqli praktik sahələrində işləyən sosial işçilər zaman keçdikcə fərqli
xüsusiyyətləri olan müxtəlif risk faktorlarına malik və qarışıq problemləri olan klientlərlə
işləyirlər [3].

Sosial iş özü bir çox sahələrlə prinsip və məqsədcə yaxındır. Həmçinin səhiyyə və sosial
işin prinsip və məqsədlərinin ortaq olması və praktik sahələrinin iç-içə olması ilə də bir-birinə
çox yaxındılar. Səhiyyənin əsasında duran sosial tibb yanaşmasına görə tibb eyni zamanda
sosial elm sahəsidir. Digər tərəfdən əsas səhiyyə xidmətləri yanaşmasına görə sosial iş eyni
zamanda sağlamlığı qoruyan, səhiyyə problemlərinin qarşısını alan işlərdir. Bu mənada
səhiyyə və sosial iş bir-birinin içindədir. Tibbi sosial iş isə sosial işin birbaşa tibbin içində
həyata keçirilməsi baxımından daha çox bir-birilə təmasda olduğu sahədir [1].

Sığınacaq axtaran şəxslər, təcrid olma və damğalanmaya məruz qalan xəstələr, travma
yaşayanlar, evsizlər kimi müdafiəsiz qruplara istiqamətlənmiş gücləndirmə çalışmaları və
qadına yönəlmiş zorakılıq, uşaq istismarı, zərərli maddə istifadəsi kimi sosial müdaxiləyə
ehtiyac duyan səhiyyə problemləri, sosial siyasət və ətraf mühit siyasətləri kimi problemlərə
istiqamətlənmiş müvəkkillik işi kimi bir çox ortaq sahələri vardır [4, s. 48].

Tibbi sosial iş özündə ictimai səhiyyəni, sağlam davranışı, onkologiya, nevroloji və
paliativ qayğı kimi çoxsaylı alt sahələri ehtiva edir. Tibbi sosial iş müalicə üçün səhiyyə
müəssisələrinə müraciət edən fərdlərin xəstəlikdən əvvəl və sonra həyatında vacib rol
oynayan psixo-sosial və iqtisadi faktorların dəyərləndirilməsi, mümkün risklərin, ehtiyacların
və dəstək üçün mənbələrin müəyyənləşdirilərək xəstənin optimal sosial funksionallığının
yenidən qazanılmasında peşəkar bir sosial işçi tərəfindən həyata keçirilən planlı peşə
müdaxilə formalarını əhatə edən peşə sahəsidir. Səhiyyə müəssisələrində işləyən peşəkar
sosial işçilər ilk öncə xəstələrin psixo-sosial ehtiyaclarını qiymətləndirir və müalicədə iştirak
edən komandanın bir üzvü olaraq digər səhiyyə işçilərinə xəstələrin psixo-sosial ehtiyaclarını
və bu ehtiyacların müalicəyə mənfi təsirlərini çatdırır [4, s. 4].

Tibbi sosial işin ümumilikdə məqsədi xəstə və ailəsinin xəstəliyə və müalicəyə
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uyğunlaşmasına mənfi təsir göstərən psixo-sosial və iqtisadi faktorların təsirlərinin minimum
səviyyəyə endirilməsi və ya qarşısının alınmasıdır.

Tibbi sosial iş xəstəlikdən əvvəl xəstəliyə səbəb olan, müəyyən edilmiş xəstəliklə birlikdə
gələn, müalicə prosesində xəstə və ailəsinə müəyyən dərəcələrdə təsir göstərən, müalicəyə
uyğunlaşmanı və motivasiyanı pozan, qarışıq hisslərin yaranmasına səbəb olan, həyatında
yenidən tənzimlənməyə ehtiyac duyan psixo-sosial və iqtisadi problemlərə dair həyata
keçirilən peşəkar sosial iş müdaxilələrini özündə birləşdirir [4, s. 10].

Həssas qruplardan olan insanlarla işləyərkən sosial işçinin digər bir əhəmiyyətli rolu da
keys menecer roludur.

Sosial işdə keys menecmentin əsas məqsədi klientin müxtəlif ehtiyaclarının uyğun
xidmətlər təmin edilərək mümkün olan ən təsirli və lazımi miqdarda qarşılanması üçün
klientin sosial funksionallığını maksimum səviyyəyə çatdırmaqdır (Ashman, 1999).
Xəstəxanada tibbi müalicə müddətində sosial işçi klientin və ailəsinin ehtiyaclarını
qiymətləndirir. Xəstənin ya da ailəsinin ehtiyaclarının qarşılanması prosesində xidmətləri
tənzimləmə, koordinasiya etmə, izləmə, yenidən qiymətləndirmə və ehtiyac olduqda müdafiə
etmək kimi strategiyalar istifadə edir [5]. Tibbdə bu müvəkkilliyin məqsədi xəstənin ya da
digər ailə üzvlərinin xidmətlərdən etibarlı şəkildə faydalanmalarını təmin etməkdir. Sosial iş
fərdlərin sağlamlıq və rifahını artırmaq üçün sosial dəyişimi, insan münasibətlərində problem
həll etməyi, fərdlərin güclənməsini və müstəqil olmalarını dəstəkləyən bir peşədir. Buna görə
də vacib peşə rollarından biri də müvəkkillikdir. Müvəkkillik sosial işin ümumi müdaxilə
modelində tətbiqi strategiyadır (Ashman 1999). Bu rol sosial işçinin işlədiyi fərddə
qərarlaşdırılmış hədəf dəyişikliyin reallaşmasını təmin edəcək ən effektiv yolların
müəyyənləşdirilərək həyata keçirilməsi deməkdir. Müvəkkillik müalicə prosesində fərdin
yanında tərəfkeş olma mənasını verir. Tibbdə bu müvəkkilliyin məqsədi xəstənin ya da digər
ailə üzvlərinin xidmətlərdən etibarlı şəkildə faydalanmalarını təmin etməkdir.

Sosial işçilər tibbi müalicə qrupunun vacib bir üzvüdür. Yerinə yetirdiyi peşə rolları və
vəzifələri ümumən aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilə bilər:
 Xəstənin və ailəsinin xəstəlikdən əvvəl, xəstəlik zamanı və sonrasında dəyişən

ailədaxili münasibətlərini, xəstənin müalicəyə uyğunlaşmasını, qarşılaşılan problemlərə həll
yolu tapma bacarıqlarını, yeni yaranan halların öhdəsindən gəlmə üsullarını, güclü tərəflərini
və sosial xidmətlərə olan ehtiyaclarını qiymətləndirir.
 Qiymətləndirmə prosesində tibbi müalicə komandasında olan digər tibbi personalları

ilə görüşərək xəstə və ailəsi haqqında məlumat alır və qiymətləndirmələrini, qərarlarını və
təkliflərini müalicə qrupu ilə bölüşür.
 Müalicə prosesində müalicəyə uyğunlaşma prosesinə mənfi təsir göstərən,

çətinləşdirən, tibbi personalla əlaqələrinə, münasibətlərinə mənfi təsir göstərən faktorların
aydınlaşdırılması, müəyyənləşdirilməsi, anlaşılması və həll edilməsində mühüm bir rolu
öhdəsinə götürə bilər.
 Anidən ortaya çıxan və müalicə tələb edən tibbi problemlərin kəskin dövründə

müalicə prosesində xəstə və ailəyə emosional dəstək göstərər, bu dövrü asanlaşdırmaq kimi
rolları yerinə yetirər.
 İstismar, tərk edilmə, ailədaxili zorakılıq, müxtəlif şəkillərdə risk altında olma, pis

vərdişlərinin olması kimi müxtəlif risk hallarında lazım olam müdaxilələri edərək aidiyatı
müvafiq məhkəmə və sosial xidmət müəssisələri ilə əməkdaşlıq və koordinasiya etməni
həyata keçirmək.
 Xəstə və ailəsinin xeyrinə ictimai resursların istifadə edilməsində və faydalanmasında



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

363

yardım etmək.
 Xəstənin ev mühitinin qiymətləndirilməsi, yenidən tənzimlənməsinə ehtiyac olduğu

hallarda, xəstəxanadan çıxma prosesinin planlanması. Riskli halların müəyyənləşdirilməsi
üçün evlərə ziyarətlər edilməsi, izlənməsi, ailə üzvlərinin uyğunlaşma prosesi ilə işləmə,
xəstənin müalicəyə uyğunlaşmasına mane olan amillərin aradan qaldıraraq gücləndirilməsi
kimi müdaxilələri həyata keçirir.
 Xəstənin həyatının son dövrlərində arzuladığı ən yaxşı şəkildə keçirə bilməsinin təmin

edilməsi, qərar vermə prosesinin dəstəklənməsi, yas dövrünün öhdəsindən gəl ailə üzvlərinin
bacarıqlarını gücləndirilməsi, bu prosesin asanlaşdırılması kimi rolları yerinə yetirir.
 Xəstəliklə birlikdə yaranan işinin itirilməsi, Əlilliyə görə pensiyaya çıxma, sosial

yardımlardan yararlanma, digər ailə üzvlərinin iş tapmaqla bağlı prosesləri izlənməsi və
dəstəklənməsi istiqamətində işləri idarə etmək [4 ,s.12].

Xəstəxana mühitində sosial işçinin tibbin ixtisaslaşmış birliklərində müalicə olunan və
izlənilən xəstələrin daha spesifik problemlərinə yönəlmiş problem həll etmə məqsədilə sosial
iş müdaxilələrilə bağlı peşə rol və vəzifələri də vardır.

Bütün bu rolları sosial işçilər 4 mərhələdə həyata keçirirlər:
1. Tanış olma və ilkin qiymətləndirmə
2. Planlama
3. Planı həyata keçirmə
4. Monitorinq, yekunlaşdırma və izləmə [1]
Yuxarıdakıları ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, tibbi sosial iş səhiyyə və sosial işin ortaq

dəyər və prinsiplərinə əsaslanaraq həyata keçirilən sosial işin bir qoludur. Bu prinsip və
dəyərlər sosial işçinin bir neçə mərhələdə müvafiq rolları tamamlamaqla reallaşdırılır.

Məqalənin aktuallığı. İnsanlarda yaranan müxtəlif xəstəliklər onların iqtisadi, psixo-
sosial vəziyyətinə ciddi təsir göstərir. Ona görə də hal-hazırda respublikamızda bu sahəyə
xüsusi diqqət göstərilməli olduğunu və bu mövzuya az müraciət edildiyini nəzərə alsaq,
məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə sosial işçilərin rolları
və peşə vəzifələri, eləcə də yerinə yetiriləcək bu işlərin mərhələlərinin geniş şərhi verilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də tibb müəssisələrində çalışan sosial işçilər və
praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Сущность медико-социальной работы

Pезюме

Медико-социальная работа — это профессиональная сфера, позволяющая
минимизировать или предотвратить воздействие психосоциальных и экономических
факторов, возникающих при определенной болезни, и в определенной степени
затрагивающих пациента и его / ее семью. Вся работа выполняется путем выполнения
различных ролей и с использованием различных методов.

F. Alishova

The essence of medical social work

Summary

Medical social work is a professional field to minimize or prevent the effects of psycho-
social and economic factors coming with certain illness, and affecting the patient and his / her
family on a certain extent. All the work is accomplished by performing distinct roles and
using different methods.

Redaksiyaya daxil olub: 22.02.2019



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

365

Dövlətlərin ekoloji problemlərə
yanaşmalarının fəlsəfi təhlili

Faruk Kurt
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,

Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: humanist30@bk.ru

Rəyçilər: f.ü.e.d. prof. R.N. Aslanova,
f.ü.f.d., dos. Q.C. Mürşüdlü

Açar sözlər: ekologiya, ekoloji böhran, Roma klubu, Stokholm konfransı, Kioto
protokolu, davamlı inkişaf konsepsiyası

Ключевые слова: экология, экологический кризис, Римский клуб, Стокгольмская
конференция, Киотский протокол, Концепция устойчивого развития

Key words: Environment, Ecological crisis, Rome Club, Stockholm Conference, Kyoto
Protocol, Sustainable Development Concept

Ətraf mühitə dair problemlərin, ekoloji böhran halına çevrilməsi, ondan sonrakı prosesdə
də, dövlətlərin gündəminə yerləşməsi; Digər bir ifadəylə, ekoloji problemlərin qloballaşması
faktı və kütlələrin, insanların birgə taleyini maraqlandıran problemlərlə məşğul olmaqdan
uzaqlaşmış olması həqiqəti ilə birlikdə, 1970-ci illərin məhsulu olaraq ortaya çıxmış bir haldır.

1969-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi Uthantın dövlətləri ekoloji
problemlər qarşısında bərabər hərəkət etməyə çağırması sonra 1972-ci ildə Roma Klubuna
Forrester və Medouz tərəfindən təqdim edilən "Artım həddi" adlı məruzəsi, dünyada böyük
rezonans doğurdu. Məruzənin müəllifləri qlobal problemlərin vəziyyətinin kəskin surətdə
pisləşməsi ilə əlaqədar təcili olaraq ekoloji və iqtisadi sabitləşmə tədbirləri həyata keçirməyi,
iqtisadi artımdan qlobal tarazlığa keçidi tələb edirdilər [1, s. 202].

Roma Klubunun aparmış olduğu bu işdə “World 3” adlı bir model istifadə edilməklə
qlobal iqtisadi sistemin beş alt sistemi (başlığı) olan, əhali, sənaye istehsalı, ərzaq, bərpa
olunmayan ehtiyatlar və ətraf mühitin çirklənməsi kimi beş əsas dəyişkən arasındakı qarşılıqlı
təsiri açıqlamağa çalışır və bunların bir-biri ilə olan əlaqələri araşdırılmışdır [5, 311].

Araşdırmanın zaman miqyası 1900-cu ildən 2100-cü ilə qədər olacaq şəkildə
müəyyənləşdirilmişdir. Bu hesabata görə qlobal trendlərin bu sürətlə davam etməsi lazımi
sənaye mənada, istərsə də əhali mənasında təxmin edilməyəcək nəticələr doğuracaqdır. Bu
səbəbdən əhali artımının təbii ehtiyatlar üzərində yaratdığı böyük təzyiqə görə dünya
önümüzdəki 100 il içərisində inkişafın sərhədlərinə gəlib çatmış olacaq. Başqa sözlə, bəhsi
keçən bu beş trend təbii inkişafın önünə keçdiyi təqdirdə dünya daşıma qabiliyyətinin çox
üstünə çıxacaq və ciddi təhdidlərlə qarşı-qarşıya qalacaqdır [1, s. 203].

“Roma Klubu”nun “Tədqiqat proyekti” (1977) və onun prezidenti A. Peççeinin “İnsan
keyfiyyətləri” əsəri (1980) insan varlığının dəyər və keyfiyyətinə həsr olunmuşdur. Her iki
işdə “insanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması” məsələsi ön plana çıxarılmışdı. Əsas məsələ
kimi insan tələbatlarının ödənilməsi deyil, insanın özünün inkişafı götürülürdü. Bunun üçün
insanın keyfiyyətcə inkişaf etdirilməsi, özgələşmə, qapalılıq, eqoizm, öz mənfəətini güdmək
kimi hissləri aradan qaldırılmalıdır. İnsan cəmiyyətin bir hissəciyi kimi, ayrıca şəxsiyyət kimi
dəyişməlidir. Əks təqdirdə o, yer üzündən silinib getməyə məhkumdur [1, s. 203].
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Dünya iqtisadiyyatı və ətraf mühiti bir araya gətirməsi adına bu iş ilk qlobal modeldir. Bu
işin ətraf mühit və inkişaf adına etmiş olduğu proqnozlar bütün dünyada əks-səda tapmış, iş
30 dilə çevrilərək milyonlarla surəti satılmışdır. Hesabatda məsələ olan nöqtələr milli və
beynəlxalq arenada hələ də gündəmdəki yerini qoruyur ancaq bəzi təbəqələrlə resursların
istehlakı və azalması kimi məsələlərdə bədbin yanaşma içində olduğuna dair dəyərləndirmələr
aparılır. Bütün bunlar bir tərəfə qoyulsa, məhdud resurslarla sərhədsiz inkişafın
mümkünsüzlüyünü vurğulayan bu hesabat yaşıl iqtisadiyyatın da elementi kimi
qiymətləndirilir [6, s. 307].

Bu tədqiqatlara nümunə təşkil edəcək ikinci bir nəşr də, Beynəlxalq ətraf mühit
hüququnun inkişafına təkan verən ən mühüm təşəbbüs Stokholm Konfransı olmuşdur. 1972-ci
ildə Stokholmda BMT-nin ətraf mühit məsələsi üzrə konfransı keçirildi. Konfrans ətraf
mühitin mühafizəsi haqqında bəyanat qəbul etdi və 5 iyun «Beynəlxalq ətraf mühitin
mühafizəsi» günü elan olundu. Əgər mühitin hüquq yolu ilə qorunub inkişaf etdirilməsinə bir
başlanğıc nöqtəsi olunacaqsa, şübhəsiz, ən uyğun kilometr daşı, 1972-ci ildə Stokholmda baş
verən Birləşmiş Millətlər İnsan Ətrafı Konfransıdır. Beləliklə, ətraf mühit problemləri ilk dəfə
beynəlxalq bir konfransın əsas mövzusu olur və bu təşəbbüs ilə birlikdə beynəlxalq ekologiya
hüququ sahəsində yeni bir proses başladı [7, s. 352].

Ətraf mühit probleminin Beynəlxalq xarakter almasına ölkə, region, ümumbəşəri və
qlobal səviyyədə baxmaq tələb olunur. Belə yanaşma ona görə gərəklidir ki, ətraf mühitin
qorunması ümumbəşəri xarakterlidir. İnsanların əmək fəaliyyətinin predmeti sayılan yerüstü
və yeraltı sərvətlər bütün dünya üçün gərəklidir. Dünya okeanı sərvətləri, iqlim və kosmik
resurslar ümumbəşəri xarakter daşıyır. Belə elementlər qloballaşmanın vüsət alması
imkanlarını daha da artırır. Nəticədə bütün dövlətlər üçün qorunması gərək olan vahid ekoloji
məkan yaranır. Vahid qlobal əməkdaşlığın həyata keçirilməsi yollarının tapılmasına böyük
ehtiyac vardır. Bu, hər şeydən əvvəl, cəmiyyət və ətraf mühit problemlərinin həllinin həyata
keçirilməsi üçündür [3, s. 12-13].

Konfransda ölkələr öz daxillərində az inkişaf etmiş və inkişaf etmiş ölkələr kimi ayrıca
gediblər, az inkişaf etmiş ölkələr ətraf mühit problemlərinin səbəbkarı olaraq inkişaf etmiş
ölkələri işarə edərək həllin də onlar tərəfindən olması lazım olduğunu bildirmişlər. Ancaq öz
içlərində yaşadıqları iqtisadi və ictimai proseslər az inkişaf etmiş ölkələrin də ekoloji
problemlərə səbəb olduğu mövzusunda razılaşmışlar. Konfransda;

— Yaşayış sahələrində ətraf planlaşdırması və ətraf mühit idarəçiliyi
— Təbii ehtiyatlar və dənizlərin çirklənməsi
— Beynəlxalq səviyyədə ətraf mühitə zərərli maddələrin tanınması və nəzarəti
Ətraf mühit problemləri ilə bağlı təhsil, informasiya, sosial və mədəni siyasətlə Ətraf

mühit hərəkətlərində milli təşkilatların mövcudluğu ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır [3, s.
12-13].

Bunlardan başqa 11 dekabr 1997-ci ildə 192 dövlətin iştirakı ilə Yaponiyanın Kioto
şəhərində iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı sayca III konfrans keçirildi. Konfransın sonunda “İqlim
dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Kioto Protokolu” qəbul edildi. Protokolun 8 il
sonra qüvvəyə mindi. Buna səbəb 25-ci maddə ilə əlaqələndirilir. Həmin maddəyə əsasən
Konvensiya imzalayanların ən az 55-i, hansı ki, payına ümumi karbondioksid tullantılarının
minimum 55%-i düşən inkişaf etmiş sənaye ölkələri qrupuna daxil olan ölkələr tərəfindən
təsdiq edildikdən 90 gün sonra qüvvəyə minir. Bu göstərici 18 oktyabr 2004-cü ildə
Rusiyanın protokola qoşulması ilə tamamlandı. Beləliklə, 16 fevral 2005-ci ildə protokol
qüvvəyə mindi. ABŞ isə protokolu ratifikasiya etmədi. Kanada və İslandiya 2002-ci ildə
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protokola qoşulan ölkələr oldu [4, s. 70].
Azərbaycan Respublikası isə 1995-ci ildə BMT-nin “İqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə

Konvensiyası”nı ratifikasiya etmiş, 2000-ci ildə Konvensiyaya əlavə olunan “Kioto
protokolu”nu imzalamışdır. Konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün
“Azərbaycan Respublikası tərəfindən 1995-ci il yanvarın 10-da təsdiq edilmiş Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasına uyğun Azərbaycan
Respublikasının qəbul etdiyi öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsinə dair tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 30 aprel tarixli 560 nömrəli
Sərəncamı ilə İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət Komissiyası yaradılmışdır. Konvensiyanın tərəfi
kimi Azərbaycan iqlim dəyişmələrinin gözlənilən təsirinin azaldılmasına yönəlmiş milli və
regional proqramların hazırlanması, həyata keçirilməsi və nəşr etdirilərək ictimaiyyətə
çatdırılması kimi öhdəliklər götürmüşdür [4, s. 72].

XX əsrin sonunda insan-təbiət münasibətlərinin tənzimləndiyi davamlı cəmiyyətə keçid
haqqında bir çox təlim və konsepsiyalar yaradılmışdır.

Hazırda dünya birliyi tərəfindən ən çox bəyənilən və tətbiq edilən inkişaf
konsepsiyalarından biri “Davamlı inkişaf” konsepsiyasıdır. Bu konsepsiyanın yaranması və
qəbul edilməsi BMT-nin təbiəti mühafizə fəaliyyəti ilə əlaqədar olmuşdur. Hələ 1984-cü ildə
BMT Baş Katibinin təşəbbüsü ilə BMT nəzdində “Ətraf mühit və inkişaf” üzrə Beynəlxalq
Komissiya yaradılmışdır. Norveçin sabiq Baş naziri xanım Qro Xarlem Brutland bu
komissiyaya başçılıq etmişdir. Komissiyanın əsas vəzifəsi ətraf mühit və inkişaf üzrə
uzunmüddətli strategiya 2000-ci ilə qədər və sonrakı dövr üçün müxtəlif ölkələrin davamlı
inkişafını nəzərdə tuturdu [2, s. 24].

1984-cü ildən başlayaraq dünya alimlərinin ətraf mühit və inkişaf üzrə təkliflərini toplayan
xanım Qro Xarlem Brutland 23 ölkənin ekspertlərinin köməyi ilə 1987-ci ildə “Bizim ümumi
gələcəyimiz” adlı məruzə hazırladı və bu məruzəni BMT-nin Baş Asambleyasına təqdim etdi.
“Bizim ümumi gələcəyimiz” adlı məruzənin əsas mahiyyətini Davamlı inkişaf konsepsiyası
təşkil edirdi. Konsepsiyanın əsas məğzi: “Gələcək nəsillərin həyatını təhlükə altına qoymadan,
indiki nəsillərinin tələbatının sosial, iqtisadi və ekoloji cəhətdən normal ödənilməsi”ndən
ibarətdir. “Bizim ümumi gələcəyimiz” adlı məruzə BMT Baş Asambleyasının təşəbbüsü ilə
müxtəlif ölkələrə yayılmış və bir çox dillərdə kitab şəklində çap olunmuşdur [2, s. 24].

Nəticədə əsas tövsiyələri ətraf mühitin təmizlənməsi olan bu tədbirlər, mövcud ətraf mühit
problemlərinin həlli üçün spesifik xarakterli həll təklifləri gətirmiş, lakin, istehsal və istehlak
formalarında həyata keçirilməsi lazım olan bütöv bir dəyişikliyi ifadə etmə cəsarətini göstərə
bilməmişdir. Halbuki, ümumiyyətlə, ekologiya hərəkatı, xüsusilə isə sosial ekologiya yanaşı,
dövlətləri aşan ətraf mühit problemlərinin irəli gedərək, mövcud paradiqmanın ortaya
çıxardığı təxribatı bütöv bir baxışla ələ almaq, insanın bugünkü təbiəti qəbul etməsinin
hakimiyyətinə alternativ bir paradiqma yaratmaq iddiasında olmuşdur.

Мəqalənin аktuallığı. Son zamanda dünya miqyasında ekoloji böhranın aradan
qaldırılması yolları ilə bağlı aparılan işlərin həm öyrənilməsi və mənimsənilməsi mühüm
əhəmiyyət və aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Sosial ekoloji fəlsəfəsi tarixi baxımından ilk dəfə araşdırılmışdır
və bu yenilik məqalənin məzmununda özünü göstərir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə sosial-ekoloji fəlsəfəsi baxımından
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq araşdırılmışdır. Dissertasiya materiallarından ali məktəblər üçün
dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında, fəlsəfə tarixi, sosial ekologiya üzrə
araşdırmalarda istifadə etmək olar.
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А современном этапе сфера значимого у личности и общества расширяется, что
является поводом к проявлению не безразличия, одним из которых является
толерантность — интолерантность. Интерес к этой проблеме связан с тревогой людей
за судьбы человечества. Затрагивая проблему толерантности, мы видим насколько
важно и значимо это качество для каждого человека. Понятие “толерантность” во
многих культурах рассматривается как синоним “терпимости”. Словари ХХ века также
однозначно указывают на перевод этого слова как терпимость. Однако эти понятия
следует отличать друг от друга. Смешение этих понятий произошло видимо, от того,
что русское слово “толерантность” происходит от английского слова “толеранте”,
которое восходит к латинскому глаголу “толераре”, что совпадает со значением с
русским словом “терпеть”. В научный оборот понятие “толерантность” было введено в
ХVIII веке. В России это понятие стали употреблять с середины ХIX века. В 30-е годы
ХХ столетия оно исчезло из политической лексики и вновь стало употребляться лишь с
1990-х годов. До середины прошлого века понятие “терпимость”, которое трактовалось
как пассивная позиция, а “толерантность” рассматривалась как синоним “терпимости”,
то в настоящее время несет в себе иной смысл. “Толерантность” считается активным
социальным поведением, которому личность приходит добровольно и сознательно.
Иными словами, толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание
других культур, способ самовыражения и проявления индивидуальности.
Толерантность не является уступкой, снисхождением или потворством. Это не означает
отказа от своих убеждений, нетерпимости к социальной несправедливости или
навязывание своих убеждений другим.

На уровне микросоциологии проблема толерантности была исследована Дж. Мидом
и Блумером, которые опирались на процессы межличностного взаимодействия и
символический интеракционизм. Ряд социологов (Д.М.Бондаренко, Е.Б.Деминцева)
считают толерантность универсальным принципом на современном этапе, на котором

mailto:genrl_office@mail.ru
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должен базироваться мир, поскольку к началу ХХI особую важность приобрели
этнорасовая, конфессиональная аспекты данной проблемы.

Индийские буддисты считали толерантность в качестве религиозного идеала. Будда
провозглашал веротерпимость к другим религиям. Ряд ученых соглашаются с
буддийской толерантностью, которая против насильственного распространения этого
учения в другую культуру, и должна быть добровольной и постепенной.

Толерантность в психологии понимается как терпимость, снисходительность к кому
или чему-либо. Это принятие (понимание) убеждений, традиций, ценностей других
людей и уважительное отношение к ним, несмотря на отличие от собственных.
Коммуникативную толерантность можно рассматривать как показатель отношения
личности к людям, степень переносимости его неприятных или неприемлемых по ее
мнению качеств и поступков партнеров по общению. В. Бойко выделяет несколько
видов коммуникативной толерантности: ситуативную, типологическую,
профессиональную и общую. Типологическая толерантность проявляется в отношении
определенной группы людей. Например, представителей определенной национальности,
расы или социального слоя. При общей коммуникативной толерантности проявляется в
отношениях к людям в целом, в связи со свойствами характера, нравственными
принципами и т.д. Ситуативная коммуникативная толерантность — это отношение
данной личности к конкретному человеку. Оно проявляется в таких высказываниях, как:
“Терпеть не могу этого человека”, или “Он меня раздражает”.

В процессе осуществления профессиональной деятельности проявляется
профессиональная коммуникативная толерантность. Например, терпимость врача или
медсестры к капризам больного и т. д.

В психологии в человеческих отношениях выделяют различные виды толерантности.
Отмечают следующие виды: естественная, нравственная, моральная, этническая.
Толерантность и интолерантность свойственны как межнациональным, так и
глобальным социальным проблемам взаимоотношений между людьми. Толерантный
человек отличается от интолерантного как в чертах характера, так и жизненной
позиции. Толерантный человек обладает здоровым чувством юмора, адекватно
воспринимает шутки и критику, стремится к самореализации, развитию и образованию.
Он также любознателен, с готовностью помогает окружающим. Кроме того, он может
осознавать свои недостатки и достоинства.

Интолерантному человеку не свойственно сопереживание. Для них характерна
обвинительная позиция по отношению к недостаткам других, чувство незащищенности.
Для него также свойственно видеть во всем незнакомом угрозу своей безопасности.
Интолерантность предполагает диктат и наличие авторитарной власти.

В общем понимании толерантность — это отсутствие реакции (негативной)
личности, когда она возможна и ожидаема

Различают естественную и проблемную толерантность, в случае отсутствия
оснований для негативной реакции — это естественная толерантность. В случае, когда
негативная реакция возникает ввиду каких-то оснований для нее — это проблемная
толерантность. Разновидностями проблемной толерантности являются следующие:
толерантность подчинения (иерархии), толерантность выгоды, толерантность умысла,
толерантность воспитанности. Примером толерантности выгоды может быть, когда
учитель в классе терпит шалуна, лентяя, потому, что отец его видное лицо в городе,
который вознаграждает учителя различными благами. Толерантность подчинения, как
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и выгоды — это проявление вынужденной толерантности. Толерантность умысла,
когда личность терпит неприятное для него поведение того, кого он вводит в
заблуждение своей терпимостью. Толерантность воспитанности близка
снисходительности.

Понятие толерантность — интолерантность в психологии связаны со многими
аспектами. Например, с потребностями, установками, привычками, смыслом жизни,
запретом, иерархией, авторитетом, чувством собственного достоинства, архетипами,
фанатизмом и т.д. Каждый индивид постоянно избирательно относится к объекту
потребности по такой формуле: связь-оценка-отношение — действие. Характер
действий зависит от нашего отношения к объекту. Смысл слова “отношение” может
меняться, смотря, в каком числе мы его употребляем. Например, “я имею отношение”
или “отношение поддерживаю”.

В первом случае — это связь и оценки, а во — втором — взаимодействие.
Огромную роль в установление связи играет имя, затем после знания об объекте и на
ее основе возникаем отношение, определяющее характер наших возможных действий
(поступков). Чувства человека, такие как любовь, дружба, могут либо усиливать нашу
толерантность или интолерантность, (например, зависть, ревность, ненависть). Любовь
является высшим проявлением толерантности, а ненависть — интолерантности.
Сплетничество можно рассматривать как бытовое проявление интолерантности.

Толерантность и интолерантность личности может быть объективной или
субъективной, справедливой или несправедливой, также как отношение и оценка.
Скажем, интолерантное действие может быть следствием интолерантного побуждения,
включающее в себя как негативное отношение, так и негативную оценку.
Интолерантное действие может затормаживаться, если между тремя элементами
действия (оценка-отношение-побуждение) происходит торможение.

Следовательно, проблема толерантности является проблемой сдерживания
индивидом своей негативности в оценке, отношении, побуждении. Чтобы
интолерантность не проявлялась в сфере общественных отношений, используется
понятие “политкорректность”. Главными его составляющими является умение
подчинять поведение определенными требованиям, в основе которых равенство и не
агрессивность, а также перестать воспринимать различие как недостаток. В первую
очередь — расовые, Национальные, конфессиональные, языковые, социологические,
возрастные и т.д.

Объектом оценки может быть не только предмет, но и человек, однако оценивая
человека, мы можем применить только две оценки: фактурную и критериальную.
Говоря о человеке, что он добрый или злой, умный или глупый - это фактурная оценка.
Когда мы говорим о человеке, как Свой, Чужой, Иностранец, Враг и т. д. – это
критериальные оценки. Они являются как бы оценки - эталонами, имеющими
устойчивые особенности. При оценки людей в плане толерантности нужна развернутая
оценка, которую следует начинать с фактурной.

Если мы станем оценивать человека лишь одно — сторонне, то можно впасть в
интолерантность. При превышении критериальной оценки над фактурной, то это
психология отчуждения или основа “классового подхода”. Таким образом, определяя
человека по его сущностным (фактурным) свойствам, у него будет меньше оснований
для предвзятости. Если фактурная оценка базируется на углубленном анализе черт
человека, то критериальная — лишь на каком-то свойстве, без знания в целом этого
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человека отсюда непримиримость к данному человеку.
Несмотря на то, что у человека имеются разные виды оценок, но ему легче

реагировать на основании простого восприятия признака, чем глубоких переживаний.
Итак, все зависит от оценки, и именно она определяет наше отношение к любым
явлениям. А толерантность — интелерантность — это и есть отношение.
Толерантность формируется следующим образом. Вначале человек воспринимает
объект, затем возникает связь между ними в виде знания об объекте и его свойствах.
После формируется оценка (положительная либо отрицательная).

При положительной оценке возникает положительное отношение к нему и,
следовательно, такое отношение ведет к положительным побуждениям в отношении
объекта, т, е, возникает естественная толерантность. С. Бандырева и Колесов Д.
различают несколько видов толерантности в зависимости от оценки. Толерантность,
считают авторы, может быть естественной, идентичности, адаптивной, а также
снисходительной, конвенциональной.

В случае оценки человека или его поведения как подобного себе, то это
толерантность идентичности. Например, человек говорит: “Как я могу критиковать вас
за это, если я сам такой!” Адаптивная толерантность, когда говорят: “Я от вас устал -
делайте что хотите!”. Снисходительная толерантность проявляется в том, что нечто не
затрагивает индивида личности, но, не смотря на отрицательное отношение. Например;
“Это для меня мелочь — не хочу вникать в ваши дела!”

Снисходительная толерантность может иметь и конвенциональный характер, т.е.
если какие-то критические замечания в адрес друг друга в одних условиях допустимы,
то в других не допустимы. Толерантность или интолерантность не всегда являются
однозначно положительными понятиями. Например, принципиальность-это позитивная
интолерантность, а беспринципность, соглашательство, цинизм — негативной
толерантностью. Оценка представляет собой процесс обстоятельный и требует от
человека усилий. По мере накопления жизненного опыта критерии оценивания
изменяются, т.е.

Этот процесс должен быть гибким, такие свойства, как предвзятость, мнительность,
предрассудки относятся к отрицательным чертам личности. Предрассудком считается
такое явление, вернее оценка, которая не учитывает доводов разума по разным
причинам. Предубеждение имеет выборочный негативизм, настороженность и близко к
мнительности. Предвзятость может влиять на формирование толерантности –
интолерантности.

Она может, с одной стороны, препятствовать оцениванию, а с другой – порождает
разные оценки. Таким образом, личность может положительно отнестись к тому, что
этого и не заслуживает и наоборот. Предвзятость может быть двух видов: первичная
(пороговая) и вторичная (критериальная). При пороговой предвзятости невозможно
оценивать, а критериальная - искажает информацию. Различают 5 векторов пороговой
предвзятости (интолерантности): новизна объекта, сложность, упорядоченность,
различие и сверхценность. При толерантном отношении оценки должны быть
непредвзятыми. И если непредвзятая оценка отрицательная, следует к ней относиться
терпимо, т. к. каждый имеет право на собственное мнение.

Говоря о терпимости (толерантности), мы видим, что она не стала еще
добродетелью. В зависимости от личности, его уровня проявляются и различные
действия. Важным этапом формирования терпимости должно быть формирование
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двухэтапного анализа объекта: сначала объекта как такового, а затем его связей и
отношений. От кругозора индивида и богатства его личности зависит отношение к
разным объектам. Когда отсутствует у человека негативизм к различиям — это
свидетельствует о целостности психики. Такой личности легко удается понимать
чужую культуру, усваивать новое. Можно это сравнить с тем, что чем больше языков
знает человек, тем ему легче дается основание нового языка.

Люди широко образованные, высококультурные терпимее ко многому. В случае,
когда индивид предъявляет крайнюю степень приверженности к каким - то взглядом и
в то же время нетерпимость не только к разным взглядам, но и их носителям - это
проявление фанатизма. Фанатик считает, что только его взгляды верны, но нуждается в
постоянной защите, поскольку многое вокруг отличается от них.

Актуальность статьи. Тема толерантности, затронутая в статье, на сегодняшний
день является весьма актуальной, поскольку современные ученые говорят о кризисе
идентичности, который проявляется в утрате в связи между позитивной идентичностью
и этнической толерантностью.

Научная новизна статьи. Новизна темы в том, что в статье толерантность
рассматривается как отношение и в частности различные виды коммуникативной
толерантности.

Практическая значимость работы в том, что можно формировать толерантность у
молодежи с применением информационно-просветительских программ, а также
тренингов по межкультурной коммуникации. По профилактике и преодолению
ксенофобии, по разрешению конфликтов, снижению агрессивности и т.д.
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A. Guliyev, E. Yüzbaşova

Millətlərarası münasibətlərdə kommunikativ tolerantlığın
təzahürünün psixoloji xüsusiyyətləri

Xülasə

Tolerantlıq digər mədəniyyətlərə hörmət, onları qəbul etmək və düzgün anlamaq, özünü
ifadə etmə üsulu və fərdiyyətin təzahürü deməkdir. Tolerantlıq imtiyaz, təvazökarlıq və
səbirsizlik deyil. Tolerantlıq və dözümsüzlük insanlar arasındakı əlaqələrin həm millətlərarası,
həm də qlobal ictimai problemlərinə xasdır. Tolerant insan həm xarakter xüsusiyyətlərinə,
həm də həyat mövqeyinə görə başqalarından fərqlənir. Dözümlü insanın sağlam yumor hissi
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var, zarafatlar və tənqidləri layiqincə qəbul edir, özünü təsdiq etmək, inkişaf etdirmək və
təhsilə üçün çalışır. O, maraqlıdır, başqalarına asanlıqla kömək edir.
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A. Guliyev, E. Yuzbashova

Psychological features manifestation of communicative
tolerance in interethnic relations

Summary

Tolerance means respect, acceptance and correct understanding of other cultures, way of
self-expression and manifestation of individuality. Tolerance is not a concession,
condescendsion or indulgence. Tolerance and intolerance are peculiar to both interethnic and
global social problems of relationships between people. A tolerant person is different from an
intolerant in both character traits and life position. A tolerant person has a healthy sense of
humor, adequately perceives jokes and criticism, strives for self-realization, development and
education. He is also curious, readily helps others.

Redaksiyaya daxil olub: 13.02.2019
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Müasir dövrdə gender bərabərliyi, gender asimmetriyası, gender münasibətlərinin
formalaşması dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da olduqca aktual və vacib məsələlərdən
biridir. Gender psixologiyası insanların cinsi mənsubiyyətindən asılı olaraq, sosial davranışını
determinə edən identikliyinin xarakteristikasını öyrənən psixologiyanın bir sahəsidir [1, s. 47].
Gender psixologiyası differensial psixologiya ilə inkişaf psixologiyasının qovşağında və
əsasında formalaşmış psixoloji bilik sahəsidir.

Dünyada qadın və kişilərin sosial xarakteristikalarının nəzərə çarpan müxtəlifliyi və
bioloji xarakteristikalarının oxşarlığı belə nəticə çıxarmağa imkan verir ki, bioloji cins
insanların sosial rollarının fərqlərinin izahı ola bilməz. Gender anlayışı, bioloji cinsindən asılı
olaraq, insanlara cəmiyyət tərəfindən təlqin edilən sosial və mədəni normaların məcmusunu
ifadə edir. Qadın və kişilərin psixoloji xüsusiyyətlərini, davranış modellərini, peşə və
fəaliyyətini müəyyən edən bioloji cins deyil, sosial-mədəni qaydalardır.

Müasir elmdə sosial və mədəni proseslərdə və hadisələrin analizində gender
yanaşmalardan çox geniş istifadə olunur. Gender yanaşmaların bir neçə istiqaməti mövcuddur.
Bu gün sosial və humanitar elmlər tərəfindən qəbul edilmiş əsas gender nəzəriyyəsi genderin
sosial təşkil olunması nəzəriyyəsidir. Genderin sosial təşkili nəzəriyyəsi iki postulata əsaslanır:

1. Gender-sosiologiya, əmək bölgüsü, gender rollar sistemi ailə və kütləvi informasiya
vasitələrinin köməyi ilə yaradılır.

2. Gender həm də individlərin özləri vasitəsilə — onların şüur səviyyəsində (gender
identifikasiyası) yaranır. Bu nəzəriyyə gender eyniyyəti, gender ideologiyası və gender rolları
anlayışlarında geniş istifadə edir [2, s. 106].

Gender asimmetriyası müxtəlif sahələrdə hər iki cinsin qeyri-mütənasib irəli sürülmüş
sosial və mədəni roludur [3, s. 170].

Təhsil sistemi cəmiyyəti formalaşdırır və onlara xidmət edən cəmiyyətlər tərəfindən
formalaşır. Təhsil sahəsində gender bərabərliyi daim müzakirələrə səbəb olmuş və öz
aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Təhsil cinsindən asılı olmayaraq, hər kəsə ictimai həyatın
müxtəlif sahələrində uğur əldə etmək üçün yol göstərməkdədir. Müasir dövrdə valideynlərin,
müəllimlərin digər bir vəzifəsi təhsillə yanaşı cinsindən asılı olmayaraq hər bir fərdi gender
mədəniyyətinə malik şəxsiyyət kimi formalaşdırmaqdır.

Müasir dövrdə qadınlara qarşı tətbiq olunan gender əsaslı ayrı-seçkilik, qadağalar və
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stereotiplər həm təhsil, həm sosial, həm iqtisadi sahədə müzakirələrə səbəb olur. Eyni peşə
sahəsində, qurum, təşkilat və ya şirkətdə bir gender kateqoriyasına aid insanların yuxarı, orta
və ya aşağı vəzifələrdə cəmləşməsinə şaquli gender seqreqasiyası deyilir. Şaquli seqreqasiya
cəmiyyətdə dərin kök salmış gender bərabərsizliyinin əlamətidir [4, s. 79].

Aydındır ki, insanların inkişafı onların cins və ya gender mənsubiyyətinə əsasən
məhdudlaşdırılmamalıdır. Gender bərabərliyi-qadınların və kişilərin bərabər hüquqlu
vəzifələri və imkanları deməkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, cinslərin sosial bərabərlik nəzəriyyəsini qəbul etməyənlər və
gender konsepsiyasının tənqidçiləri də mövcuddur. Onların əsas arqumenti odur ki, qadın və
kişilərin təbiəti fərqlidir və bu fərqlər yalnız fizioloji deyil, psixoloji sahəni də əhatə edir.

XIX əsrin ənənəvi kişi və qadın peşə stereotipləri və etalonları vardı. XX əsrdə bu
stereotiplər və etalonlar öz-özünə sadəcə köhnəldi. Qadın nəinki, özünü sadəcə mühəndis və
ya sadəcə rejissor rolunda təsdiq etdi, həmdə lider kimi cəmiyyət həyatında önəmli rol
oynamağa başladı.

Cəmiyyət həyatında qadının rolu günü-gündən artır. İctimai-siyasi hadisələrdə, xüsusilə
qadın təhsilinin sürətlə inkişaf axarında gender problemi əmələ gəlib və sürətlə inkişaf
etməkdədir.

Cinslərin davranışındakı fərqlər onların fizioloji və bioloji xüsusiyyətlərindən asılı deyil,
daha çox cəmiyyətdə kişi və qadın haqqında formalaşmış təsəvvürlər və stereotiplərlə
müəyyənləşir. Bir çox hallarda gender problemi dedikdə daha çox qadınların hüquqlarının
pozulması başa düşülür. Bu isə kişilərdə mənfi münasibət yaradır. Əslində isə, gender
bərabərliyi dedikdə, həm kişi, həm qadın hüquq bərabərliyini nəzərdə tutulur.

Gender bərabərliyi qadın dünyasının, onun təhsildə, ictimaiyyətdə, ailədə rolunun və
cəmiyyətdə tutduğu mövqeyini tənzimləyən amillərdən ən önəmlisi olduğunu nəzərə almaq
vacibdir. Gender bərabərliyi qadın dünyasının, onun ictimaiyyətdə rolunun və cəmiyyətdə
tutduğu mövqeyini tənzimləyən amillərdən ən önəmlidir.

Gender sistemi cinslərindən asılı olmayaraq, insanlara ünvanlandırılan asimmetrik mədəni
qiymətləri və gözləmələri əks etdirir. Sosial normalar zamanla dəyişə bilər, ancaq gender
asimmetriyası olduğu kimi qalır. Gender cəmiyyətin sosial stratifikasiyası üsullarından biridir.
Gender sisteminin saxlanılması və inkişafında əsas rolu insan şüuru oynayır. Fərdlərin gender
şüurunun yaradılmasında, sosial və mədəni stereotiplərin, normaların və təlimatların
saxlanması və yayılması vasitəsi ilə baş verir. İnsan doğulandan etibarən gender sisteminin
təsir obyektinə çevrilir. Buna misal olaraq uşağa kiçik yaşlarından cinsindən asılı olaraq
müxtəlif rəngli paltarların, oyuncaqların alınmasını göstərə bilərik. Elə kiçik yaşlarından hər
bir insanda gender stereotipləri formalaşmağa başlayır.

Gender bərabərsizliyi-müxtəlif sosial qrupların cəmiyyətdə qeyri-bərabər imkanlara və
davamlı fərqlərə malik olması ilə müşayiət olunan sosial quruluşun xarakteristikasıdır [4, s.
265]. Gender bərabərsizliyi 1980-ci ildə müasir feminist nəzəriyyənin əsası kimi gender
anlayışının meydana çıxması ilə sosial və humanitar elmlərin tədqiqatçıları tərəfindən irəli
sürülmüşdür.

Genderə dair müxtəlif elmi istiqamətlərdə olduğu kimi psixologiya sahəsində də
tədqiqatlar çoxdur. Lakin təhsil sistemini nəzərdən keçirsək görərik ki, gender asimmetriyası,
gender münasibətləri, norma və dəyərlər gender mədəniyyəti istiqamətində hələ də problemlər
görülməkdədir. Gender mədəniyyətinin inkişafı üçün bir sıra maarifləndirmə işlərinin
seçilməsi və tətbiqi olduqca vacibdir. Gender maarifləndirilməsi tədqiqatçılar üçün də
əhəmiyyətlidir.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

378

Məqalənin aktuallığı. Gender və onun tədqiqi məsələləri müasir dövrün hər bir sahəsində
olduğu kimi təhsil sistemində də özünü büruzə verir. Gender tədqiqatları ilk növbədə cinsin
sosial psixoloji və sosial mədəni xüsusiyyətləri aspektindən öyrənilməlidir. Gender
mədəniyyəti və onun gələcək nəsillərə aşılanması olduqca vacib məsələlər sırasındadır.
Bunları nəzərə alaraq, gender və onun sosial-psixoloji xüsusiyyətlərinin araşdırılması
zəruridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Cəmiyyətin bir-birindən fərqli iki cinsdən ibarət olması, onların
oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinin təhlili hər zaman mübahisələrə səbəb olmuşdur. Müxtəlif
elmi araşdırmalara əsaslanaraq gender münasibətlərinin araşdırılması və onun sosial-psixoloji
tərəflərinin üzə çıxarılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Qadın və kişi bərabərliyi probleminin fərdi və
sosial aspektləri mövcuddur. İctimai həyatda qadın və kişilərin cinsi fərqləri sosial
funksiyaların bölüşdürülməsində əks olunmuşdur və onların möhkəmlənməsində mədəniyyət
faktorunun rolu çox böyükdür. Qadın problemlərinin hazır ki dövrdə gender tədqiqatları
çərçivəsində geniş şəkildə öyrənilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Məqalədən ali və orta
ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik-psixoloqlar istifadə
edə bilərlər.
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А. Дадашова

Гендерная психология и её социально-психологический анализ

Резюме

В современное время гендерное равенство, гендерная асимметрия, формирование
гендерных отношений, как и во всём мире, также в Азербайджане является одним из
чересчур актуальных и важных вопросов. Гендерная психология в зависимости от
половой принадлежности людей является одной из областей психологии, изучающая
социальное поведение с определяющей идентичностью характеристики. Гендерная
психология совместно с дифференциальной психологией на взаимосвязи и основе
развивающейся психологии является сформировавшееся научной областью психологии.
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A. Dadashova

Gender psychology and its social-psychological analysis

Summary

As in the world gender equality, gender asymmetry, development of gender relations are
one of the most actual and important issues in Azerbaijan in our modern age. Gender
psychology is a part of psychology that studies characteristics of identity which determine
social behavior of people depended on their gender. Gender psychology is a psychological
knowledge which developed between and based on differential psychology and
developmental psychology.
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Проблеме девиантного поведения посвящено много работ в психологии.
Большинство из них рассматривают социально-психологические детерминанты
подобного поведения. Среди подобных работ можно перечислить те, которые изучают
связь девиантного поведения с особенностями воспитания, c отношениями с
родителями, ситуацию в школе, отношения со сверстниками в юном возрасте и пр.

Некоторые работы посвящены изучению социального познания людей с
девиантным поведением. Большая часть из них рассматривают социальное познание с
помощью методологии когнитивной психологии. Исследуются когнитивные искажения
в процессе переработки информации, например, ошибки в восприятии эмоций, в
интерпретации поведения окружающих, аттитюды и пр. Результаты исследований
многих авторов свидетельствуют о том, что субъекты, склонные к девиантному
поведению также склонны объяснять поведение окружающих негативным образом.
Например, в одном из исследований было обнаружено, что у подростков, находящихся
в заключении, имеются нарушения в узнавании эмоций, особенно страха, веселья и
интереса. Кроме того были выявлены нарушения в рассматривании ими ситуаций с
перспективы других людей (1).

Прежде чем продолжить обсуждение следует обратиться к вопросу о том, что же
такое социальное познание? Стремительное развитие когнитивной психологии в 70-е
годы ХХ века привело к выделению особой области исследования — психологии
социального познания. В отличие от когнитивной психологии, в психологии
социального познания изучается не познание вообще, не познание любых объектов. Ее
специфика заключается в том, что объектом исследования является социальная
реальность. К.Грауманн, пытаясь ответить на вопрос что такое социальное,
анализирует ответы исследователей. Он сводит их к тому, что это деятельность и в ее
ходе взаимодействующие индивиды конструируют общую для них реальность. Именно
таким образом феноменам коллективной реальности можно придавать социально-
психологический смысл и говорить о познании социального (2).

Другой особенностью психологии социального познания является то, что речь идет
о познании, осуществляемом не исследователями, а обычными людьми. Это
подразумевает изучение не того, каким должно быть познание, или какое познание
является "правильным". Исследователи стремятся изучать обычных людей с их



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2019/1

381

способами переработки информации. В рамках данной области исследований большое
внимание уделяется искажениям в восприятии социальной реальности. Исследователи
сравнивают воззрения людей с объективной реальностью, пытаются понять суть
ошибок, отдаляющих людей от этой реальности. Субъективное противопоставляется
объективному, оно может соответствовать, либо не соответствовать объективному
положению вещей. Именно в ходе изучения адекватности субъективного ученые
познали такие феномены, как стереотипы, ошибки атрибуции, формирование образа
различных людей и групп (3).

Требование учета социального контекста в исследованиях социального познания не
является новым в социальной психологии. Однако расходятся мнения о значимости
контекста. Как мы упоминали выше, в психологии социального познания, которая
берет свое начало от когнитивной психологии, принято говорить об объективной
реальности и оценивать адекватность познания в соответствии с этой реальностью.
Однако, в психологии наблюдается смена исследовательских парадигм и появляются
альтернативные методологии изучения психических процессов.

Г.М. Андреева в своем обзоре анализирует парадигму социального
конструкционизма К.Гергена, возникшей в рамках ориентации на постмодернизм.
Согласно Гергену, сомнение в том, что окружающий мир является само собой
разумеющимся, должно быть исходным пунктом познания. Т.е. исследователи
понимают, что объяснения этого мира могут быть только конвенциональными.
Следовательно, осмысление этого мира - это результат совместной деятельности
конструирования, осуществляемая обществом (2).

Е.О. Голынчик также рассматривает методологию социального конструкционизма.
Данная методология предполагает множественность описаний реальности и ни одна из
них не оценивается как истинная. Даже интерпретация ситуации экспертами
рассматривается как мнение — одна из возможных точек зрения (3).

При изучении конструирования образа социальной реальности большое внимание
уделяется особенностям ситуации, контексту коммуникации, культурным аспектам,
межгрупповым отношениям, распределению власти в социуме, социальным
представлениям и пр. факторам, влияющим на формирование определенного, а не
какого-нибудь другого образа (3). Т.е. формы понимания этого мира зависят от
социальных процессов, именно социальные изменения приводят к появлению правил,
определяющих как следует объяснять события. Например, с появлением социальных
сетей изменились правила частной жизни людей. Они стали делиться личной
информацией, которая раньше могла быть доступной только самым близким. Это
воспринимается обществом как норма и существуют даже определенные правила, с
помощью которых люди делают выводы о человеке, поделившимся информацией, о его
образе жизни.

Слова, которые используются для объяснения определенных социальных
отношений имеют смысл только в рамках данного контекста. Бездумный перенос
одних и тех же слов в другие контексты делает их неадекватными. Говоря о словах,
следует обратиться к теории дискурса, которая начала разрабатываться такими
учеными как Р.Харре, Ю.Хабермас и пр. Согласно этой теории коммуникация является
ключевым пунктом в объяснении социальной жизни общества. Харре считает, что
именно в ходе обсуждения, его участники анализируют категории, посредством
которых обозначаются предметы и явления этого мира. В результате этого они выходят
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на проблемы этого мира и делают их предметом социального взаимодействия (2).
Таким образом, осмысление различных ситуаций осуществляется в тексте. Поэтому

в теории дискурса предполагается изучение авторского языка, выражений, метафор,
эпитетов и пр. лингвистических средств. Это делает возможным обращение к
феноменам социального познания напрямую, а не посредством научных понятий и
гипотез. Рассматриваются дискурсивный и социальный контекст, в котором ситуациям
придается определенный смысл. Анализируется то, каким образом конструируются
образы этих ситуаций представителями общества, журналистами, экспертами, их
взаимовлияние. Ученые рассматривают не только содержание ситуации, но и ее
понимание автором данного текста (3).

На наш взгляд, для изучения социального познания будет полезным использование
методологии социального конструкционизма. Это приблизит нас к пониманию точки
зрения самого познающего.

Несмотря на перечисленные преимущества мы не считаем, что стоит отказываться
от достижений когнитивной психологии. При достаточном анализе можно найти точки
соприкосновения между социальном конструкционизмом и когнитивизмом. Например,
о понятии категорий, создаваемых людьми на основе их жизненного опыта,
посредством которых они в дальнейшем анализируют информацию, говорилось в
когнитивной психологии, но идея не противоречит принципам конструкционизма.
Существуют также подходы, изначально предполагающие социальную
обусловленность категорий. В качестве примера можно привести подходы российских
ученых: культурно-историческую теорию Л.С. Выготского, понятие образа мира А.Н.
Леонтьева и т.д. (4).

Каким образом могут быть связаны особенности социального познания и
девиантное поведение с точки зрения современных парадигм исследования? Мы нашли
работу о дискурсах молодых людей с девиантным поведением. В нем было обнаружено,
что в их дискурсах, в особенности тех, которым взрослые не давали право голоса,
девиантное поведение рассматривается как политика протеста против постановлений
взрослых. Т. е. взрослые не дают молодым людям выражать себя и считают их
поведение девиантным. В дискурсах же молодых людей были выявлены гендерные
различия. Девушки считают свое проблемное поведение инструментом протеста против
строгого родительского контроля над их времяпровождением, юноши же видели
подобное поведение как способ избегания тяжелых конфликтов с родителями
касательно школьных или Рабочих ситуаций (5).

Итак, мы видим, что одно и то же поведение имеет разные смыслы для молодых
людей и их родителей. Каким образом люди, склонные к девиациям интерпретируют
ситуации и предвосхищают последствия своих действий? Как они принимают
девиантную идентичность? Можно ли говорить об определенном жизненном сценарии
этих людей? Для ответов на подобные вопросы необходимо провести социально-
психологическое исследование.

У каждого человека есть жизненная история, которая предшествует девиантному
поведению. Речь идет об условиях, в которых человек жил, депривациях, проблемах и
их субъективном значении. Они являются факторами риска, но не обязательно ведут к
девиации. Авторы предлагают модель, которая описывает три стадии принятия
девиантной идентичности.

Первая стадия характеризуется случайными контактами с возможностями девиации.
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Вторая стадия подразумевает признание возможных, либо подтверждение преимуществ
уже совершенных девиантных действий. Окружающие также признают в человеке
способность девиантного поведения и это формирует ожидания касательно его
дальнейшего поведения. На третьей стадии происходит стабилизация: он привыкает,
опция девиантного поведения начинает казаться самой простой и само собой
разумеющейся. Происходит отказ от норм, увеличивается дистанция между
регулирующими ожиданиями общества и собственным поведением индивида, между
социально приемлемым идеалом и неприемлемым образом собственной личности.
Человек приспосабливается и достигается консенсус с наблюдателями в интерпретации
его поведения: среди возможных объяснений девиации наблюдателями выбираются
упрощенные и человек сам начинает ориентироваться на свой образ, привитый
обществом, тем самым уменьшая возможности альтернативного поведения (6).

Говоря обо всем этом, нельзя обойти вопрос о возможной связи девиантного
поведения и дискурсов, конструируемых людьми, с интеллектом. Исследования
показывают связь девиантного поведения с низким интеллектом. В одном из них было
проведено сравнение между делинквентными мальчиками с высоким и низким
интеллектом. Было показано, что мальчики с низким интеллектом совершили больше
делинквентных поступков, чем мальчики с высоким интеллектом. Импульсивность,
особенно в плане поведения, была характерна для всех делинквентных респондентов.
Однако у мальчиков из группы высокого интеллекта лучше развита система
когнитивного контроля. Это означает, что респонденты с низким интеллектом имеют
трудности при анализе ситуации, не могут видеть последствия своих поступков, в
результате чего, они совершают более тяжелые поступки по сравнению с
респондентами с высоким интеллектом. Не было выявлено различий между
респондентами с высоким и низким интеллектом по показателям чувства вины и
эмпатии. Данные показатели были связаны с противоправным поведением в целом (7).

Было бы хорошо проверить как взаимосвязаны социальное познание, девиантное
поведение и интеллект и попытаться понять, что является первичным при девиантном
поведении - интеллект, либо особенности социального познания? Можно ли говорить
об интеллектуальном дефиците людей с девиантным поведением? Или это больше
связано с вопросом сознательного выбора и дальнейшего использования своего
Интеллекта (высокого, либо низкого) в выбранном направлении? Например, в
исследовании, на которое мы ссылаемся выше, респонденты с высоким интеллектом
могли лучше продумывать делинквентные поступки и поэтому меньше попадаться. А
респонденты с низким интеллектом совершали импульсивные действия, плохо
планировали, в результате чего в их статистике больше противоправных поступков.
Для прояснения всех этих вопросов следует провести исследование о связи
социального познания и девиантного поведения. При этом в нем должны участвовать
респонденты и с высоким и с низким уровнем интеллекта в пределах нормы.

Актуальность статьи. Девиантное поведение и факторы, играющие роль в его
формировании, требуют особого внимания с точки зрения нахождения способа
воздействия и превенции развития человека в данном направлении.

Научная новизна статьи. В качестве психологического явления, взаимосвязанного
с девиантным поведением, рассматривается социальное познание, ставится вопрос о
связи девиантного поведения и социального познания с интеллектом. Обосновывается
проведение исследования о связи перечисленных явлений с помощью методологии
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социального конструкционизма.
Практическое применение и значение статьи. На основе исследования,

проведение которого обосновывается в данной статье, можно будет разработать
принципы исправительного и профилактического воздействия на личность, развитие
которой идет в направлении девиации.
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N. İsmayılova

Sosial idrakın xüsusiyyətləri və deviant davranış

Xülasə

Məqalədə sosial idrakın xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin metodologiyaları müqayisə
edilir. Sosial idrak ilə deviant davranış arasındakı əlaqənin tədqiq edilməsi üçün sosial
konstruksionizm metdologiyasının daha məqsədəuyğun olması irəli sürülür. İnsanın həyat
ssenarisinin onu deviant davranışa necə gətirib çıxarması, deviant identikliyin necə əldə
edilməsi, bütün bunların intellektlə bağlılığının xarakteri haqqında suallar qoyulur və bunların
araşdırılması üçün tədqiqatın zəruriliyindən bəhs edilir.

N. İsmailova
Social cognition and deviant behaviour

Summary

Methodologies of staying social cognition are compared in this article. Social
construtionism is considered more appropriate to study the relation between social cognition
and deviant behavior. Several questions about a person's life pattern leading to deviant
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behavior, steps of gaining deviant identity and relation of all this with intelligence are posed.
Necessity of a research in order to clarify them is claimed.

Redaksiyaya daxil olub: 23.02.2019
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Professional tükənmə sindromu nədir?
Tükənmə sindromu fiziki tükənmə, emosional yorğunluq və boşluq hissi ilə, bəzi hallarda,

insanlara qarşı laqeydlik və qeyri-insani davranışlar, peşə sahəsində qeyri-adekvatlıq,
uğursuzluqlar, şəxsi həyatda isə pessimizm, gündəlik işdən məmnun qalmama və s. ilə
xarakterizə olunur.

Tükənmə sindromu termini 1976-cı ildə amerikalı psixoloq K.Maslaç tərəfindən
işlənmişdir. O, sindromu üç kriterə görə təyin etmişdi: emosional tükənmə, depersonalizasiya
və səmərəsizlik.

İlk əvvəl bu sindromdan ən çox müəyyən peşə insanlarının, daha doğrusu, sağlamlıq
işçiləri, müəllimlər, sosial işçilərin əziyyət çəkdiyi düşünülmüşdür. Artıq müasir dövrdə
tükənmişlik sindromunun bütün peşə sahiblərinə təsir göstərə biləcəyi daha aydın olur. Bunun
səbəbi kimi iş şəraitində getdikcə artan gərginliyi göstərmək olar.

Aşağıdakı səbəblərin xüsusilə təhlükəli olmasını qeyd etmək olar: iş yükü, iş mühiti və
həmkarları, şəffaflıq, dürüstlük və ünsiyyət.

Cəmiyyətimizdə artan təzyiq səbəbiylə, bu sindroma yiyələnmək riski əhəmiyyətli
dərəcədə artır. Bu xəstəliyin təhlükəsi alkoqolizm asılılığında olduğu kimi, yavaş-yavaş və
tədricən inkişaf edir.

1) subyektiv (fərdi) bağlılıq: şəxsi xüsusiyyətlər, yaş (gənc işçilərin "tükənmə riski" daha
çoxdur), fərdi psixoloji qorunma yolları və mexanizmləri, həyata keçirilən fəaliyyət növlərinə:
şəxsi münasibətə, iş yoldaşlarına və ailənin üzvləri ilə münasibətdə özünü biruzə verir. Bu,
onların peşə fəaliyyətinin heç də yüksək nəticələri kimi xarakterizə olunmur. Ən yaxşı
işçilərdə belə - işlərinə ən çox laqeyd, məsuliyyətsiz yanaşması nəzərə çarpır.

2) obyektiv (situasiya) birbaşa rəsmi vəzifələrlə əlaqəli, məsələn: peşəkar iş yükünün
artması, rəsmi vəzifə anlayışının olmaması, qeyri-adekvat davranış forması və s.

Tükənmənin simptomları aşağıdakı şəkildə özünü biruzə verir:
Fiziki əlamətlər, çox vaxt yorğunluq, boşluq hissi, immunitetin aşağı düşməsi və davamlı

pis əhval-ruhiyyə.Tez-tez baş, əzələ və bel nahiyələrində ağrı, iştah və yuxu vərdişlərinin
pozulması, nəfəs almada çətinlik və nəfəs darlığı. Ürəkbulanma, başgicəllənmə, həddindən
artıq tərləmə, titrəmə, arterial təzyiqin yüksəlməsi və. s
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Emosional əlamətlər və simptomları: heç bir hissin olmaması, özünə inamsızlıq, çarəsizlik,
təklik, motivasiya itkisi, tez-tez mənfi düşüncələr, vəzifənin icra edilməməsi hissi. Çarəsizlik
və frustrasiya. Məyusluq, ümidsizlik, aqressivlik, təşviş, irrasional narahatlığın artması,
konsentrasiyanın olmaması və s.

Davranış əlamətləri və simptomları: məsuliyyətdən qaçmaq, özünü ətraf mühitdən təcrid
etmək, təlaş, uzun müddətə məqsədə nail olmamaq. Özü və başqaları haqqında xəyal qırıqlığı.
İşdən yayınmalar. İş yerinə gec gəlib tez tərk etmə, iş vaxtlarında yorğunluq və işi dayandırıb
tərk etmə arzusu, yeməyə qarşı etinatsızlıq, fiziki fəaliyyətin az olması, tütün, spirt, narkotik
maddələrə maraq, impulsiv emosional davranış.

Fəlsəfi simptomlar və əlamətləri: İşdə yeni nəzəriyyələrə və fikirlərə marağın azalması,
problemləri həll etmək üçün alternativ yanaşmaların olmaması, artan cansıxıcılıq,
dözümsüzlük. İşə yaradıcı yanaşmanın olmaması, müntəzəm olaraq standart şablonlara istinad
edilməsi. Yeniliklərə qarşı laqeydlik, inkişaf təcrübələrinə (təlim və təhsil) aşağı maraq və ya
imtina, işin formal aparılması.

Sosial simptomlar və əlamətlər: İctimai fəaliyyət üçün vaxt və gücün olmaması. Əyləncə
və xobbilərə maraqların azalması. Sosial əlaqələr işlə məhdudlaşır. Evdə və iş yerində
başqalarına qarşı biganə münasibətlər, başqalarından təcrid olunma və yanlış anlaşılma hissi.
Ailədən, dostlardan, həmkarlarından dəstək olmaması hissi.

Professional tükənmişlik sindromu üç mərhələdə özünü biruzə verir. (K. Maslach, 1982)
İlk mərhələ: emosiya və hisslərin kəskin şəkildə boğulması, şəxs diqqət edir ki, hər şey

yaxşı görünsə də, daxilində boşluq hissi var və hər şey ona cansıxıcı gəlir. Müsbət emosiyalar
yoxa çıxır, insanlarla münasibətlərdən qaçmaq istəyir. Narazılıq bildirir. Tez-tez belə ifadələr
səsləndirir: “Mənə rahat buraxın, öz-özümlə tək qalmaq istəyirəm!”.

İkinci mərhələ: başqaları (tələbələr, valideynlər, pasientlər, müştərilər) ilə anlaşılmazlıqlar
yaranır, tədricən düşmənçilik kimi özünü göstərməyə başlayır - əvvəl çətin bir şəkildə özünə
hakim olsa da sonradan antipatiya, daha sonra isə qıcıq epizodları kimi özünü birüzə verir.
Şəxsin bu davranış modeli özüdə dərk etmədən ünsiyyətdə özünüqoruma mexanizmi kimi
qəbul edir.

Üçüncü mərhələ: həyatın dəyərlərinə dair fikirlər, dünyaya münasibəti, hətta öz həyatına
qarşı laqeyd yanaşma tərzi kimi özünü göstərir. Bu, insanın xarici görünüşündə biruzə
verməsə də, ancaq gözlərində parlaqlığın və hər şeyə qarşı marağın itməsi baş verir, fiziki
cəhətdən nəzərə çarpan bir soyuqluq olur.

Duyğusal tənzimləmə. Özümüzü tükənmə sindromundan necə qoruya bilərik? Müdafiə
tədbirinin özünü tənzimləmə və özünü bərpa etmək üsullarından istifadə etməkdir. Bu, özünə
uyğun bir mexanizm kimi peşə fəaliyyəti dövründə daha çox insanlar ilə sıx təmasda olan
peşəkarlara aid edilir. Heç bir halda təklikdə acı çəkməyin (narahatlıqlarınızı, problemlərinizi),
güvəndiyiniz bir insanla (səssiz və nəcib dinləyici) ilə paylaşın. İsti bir duş qəbul edib,
istirahət edin. Vəziyyəti diqqətlə təhlil edin - heç bir çıxış yolu olmadığı yerdə, yeni bir
başlanğıc olmalıdır. Bu cür terapiyalardan istifadə etmək olar:

1. Musiqi dinləmə.
2. Təbiətilə yaxın təmasda olmaq: dənizi seyr etmək meşəyə gedmək, dağa çıxmaq və.s
3. Ev heyvanlarını sığallamaq və onlar ilə təmiz havada gəzmək;
4. Əmək terapiyası, yuxu rejimini gözləmə, soyuq duş alma, masaj və s.
5. Tənəffüsün tənzim olunması, əzələ tonusunun idarə olunması, sözün təsiriylə əlaqəli

üsullar: öz-özünə əmr, özünü proqramlaşdırma.
Məsələn: Bu gün uğur qazanacağam; Bu gün mən ən sakit və sərbəst olacağam və s.
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6. Özünü təsdiqləmə, özünü mükafatlandırmaq: hətta kiçik əhəmiyyətli uğurlarda belə
özünü tərif etmək.

Tükənmə sindomunun qarşısını almaq üçün aşağıdakı qaydalara riayət edilməlidir: İş
yükünün düzgün hesablanması və bölünməsi. Bir fəaliyyətdən növündən digərinə keçməyi
öyrənmək; iş yerində münaqişələrə etinaslz yanaşma. Həmişə ilk ən yaxşısını etməyə can
atmamaq və.s

Tükənmə sindoromu nə xəstəlik, nə də diaqnoz deyil. Əslində, bu, bir insanın özünə və
həyatına necə yanaşma tərzindən aslıdır. Bu onun ya “ulduz” ya da “şam” olması, yanmaq və
ağlamaq ehtimalını yüksəldir.

Məqalənin aktuallığı. Son illərdə emosional tükənmə sindromunun tədqiqinə maraq xeyli
artmışdır. İndiki dövrdə iş yükünün, problemlərin və stresslərin çoxluğunu nəzərə alsaq,
məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə tükənmə
sindoromunun yaranma səbəbləri ilə yanaşı, onun təsnifatı verilir, xəstəliyin mərhələləri və
müalicə üsulları göstərilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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А. Баширова

Влиятельные явлении к жизнедеятельности со стороны
синдрома эмоционального выгорания

Резюме

В свете социальных изменений и трансформации рабочей ситуации интерес к
проблема выгорания выросла за последнее десятилетие. Есть заметныйнесоответствие
между тем, что считается определенным знанием, и тем, чтоопубликованное мнение.
На сегодняшний день нет общепринятого определения выгорания, илиобязательные
диагностические критерии. Согласно наиболее распространенному описанию в
настоящее время, синдром выгорания характеризуется истощением, деперсонализацией
и снижением удовлетворение в исполнении. Из-за его этиопатогенеза, в настоящее
время выгорание в основномрассматривается как результат хронического стресса,
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который не был успешно преодолен. В статье дается обзор текущего определения
синдрома выгорания и состояний возможные современные гипотезы для их этиологии.
Изучая диагностические критерии методы леченияи обсуждаются возможныеметоды
профилактики. Существует острая необходимостьдля дальнейших исследований, чтобы
определить, является ли синдром выгорания рабочимболезни.

A. Bashirova

Emotional ending syndrome influence
disturbance to life manner

Summary

In the light of social change and a transformation in the work situation, interest in
theproblem of burnout has grown over the past decade. There is a conspicuousdiscrepancy,
however, between what is regarded as certain knowledge and what ispublished opinion. To
date, there is no generally accepted definition of burnout, orbinding diagnostic criteria.
According to the most common description at present, burnout syndrome is characterized by
exhaustion, depersonalization and reducedsatisfaction in performance. Because of its
aetiopathogenesis, burnout is today mainlyregarded as the result of chronic stress which has
not been successfully dealt with. Thispaper gives an overview of the current definition for
burnout syndrome and statespossible contemporary hypotheses for its aetiology. By
examining diagnostic criteriaand possible therapies, methods of prevention are discussed.
There is an urgent needfor further investigations to determine whether burnout syndrome is a
work-relateddisease.

Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2019
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Psixoaktiv maddələrdən asılılıq — hər hansı bir psixoaktiv maddənin insan üçün fizioloji
və ya psixoloji tələbat halına gəlməsi, maddəyə qarşı həddən artıq istək yaranması və istifadə
etməyə ehtiyac duyması, istifadə dozasının və tezliyinin get-gedə artması, istifadə edilmədiyi
zaman kəsilmə simptomlarının meydana çıxması və gündəlik fəaliyyətlərin yerinə
yetirilməsinin mümkünsüz hala gəlməsi ilə müşahidə olunur. İnsanın yaşadığı mühitdə
psixoaktiv maddə ilə qarşılaşması hər zaman və hər insanda psixoaktiv maddə istifadəsi və ya
asılılığına səbəb olmur. Bir çoxları hər hansı maddədən istifadə etdiyi halda sui-istifadə
mərhələsinə keçmir, maddədən sui-istifadə edənlərin bəziləri isə asılı hala gəlmirlər. Bu
səbəblə psixoaktiv maddə asılılığının etiologiyası ilə bağlı olaraq bir sıra psixoloji yanaşmalar
meydana çıxmışdır [1, 34].

Psixodinamik yanaşmalar. Psixodinamik yanaşmanın tərəfdarları qeyd edirlər ki,
psixoaktiv maddələrdən sui-istifadə edən və ondan asılı olan insanlar bu cür asılılıq üçün
güclü tələbatlara malikdirlər və bu problemin izləri erkən uşaqlıq dövründə tapıla bilər. Bu
nəzəriyyənin tərəfdarlarına görə, kiçik yaşlarında valideynləri tərəfindən tələbatları
ödənilməyən, qayğı və diqqət göstərilməyən insanların, çox güman ki, maddələrdən digər
insanlara nisbətən daha çox asılı olurlar, onlar bu maddələrdə kömək və rahatlıq tapırlar [1,
47].

Klassik psixoanalizin təməlini qoyan Z.Freydə görə, psixoseksual inkişaf dövrlərindən biri
olan oral mərhələdə baş verən problemlər asılılığa səbəb olur. Belə insanlarda anaya həddən
artıq bağlılıq, pessimizm, emosionallıq, qərarsızlıq kimi hallar müşahidə oluna bilər. İnsan
inkişaf etdikcə oral dövrlə bağlı olan obyektlər dəyişilir. Uşaqlıqda təmin olunmayan su, süd
və s. irəliləyən yaşlarda alkoqol, siqaret və narkotik maddəyə çevrilir. Beləliklə, təmin edən,
həzz verən obyektlər alkoqol, siqaret və narkotik olur.

Alfred Adlerə görə isə, insanın davranışlarını natamamlıq kompleksi yönləndirir. Güclü
olmaq, yetərlilik, üstünlük duyğuları insanın inkişafında və davranışlarında mühüm rol
oynayır. Anadangəlmə qüsurlar, ciddi təhsil, sosial və iş həyatında baş verən uğursuzluqlar,
əks cins ilə əlaqədə yaşanan çətinliklər böyük bir xaos meydana gətirir. Bu mürəkkəbliyi həll
edə bilməyən və bu duyğularla mübarizə apara bilməyənlər həyatlarındakı çatışmazlıqları
siqaret, spirtli içki, narkotiklərlə əvəz edir.

İnsanın həyat boyu ana bətnindəki rahatlığı, güvəni axtardığı fikrini irəli sürən Otto Rank
qeyd edirdi ki, böyük bir narahatlıq yaşayan insanlar bu hissini boğmaq, ana bətnindəki olan
dövrlərə dönərək rahatlıq və xoşbəxtlik tapmaq məqsədi ilə narkotik maddələrə yönəlir.
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Narkotik maddə istifadəsi ilə xarici mühitdən təcrid olunan şəxs özünü ana bətnindəki kimi
təhlükəsizlikdə hiss edir.

İnsanın fərdi inkişafında getdikcə artan təcrid olma və tənhalıq hiss yaranır. Özünü
cəmiyyətə qəbul etdirə bilməyən və yalnızlaşan insanlarda narahatlıqlarını azaltmaq üçün bir
sıra müdafiə mexanizmləri müşahidə olunur. Anadan təcrid olma, cəmiyyət tərəfindən tərk
edilmə, sevgisizlik qarşısında insanın keçirdiyi gərginlik onu maddə istifadəsinə sövq edir və
həmin insan yalnız bu şəkildə problemlərdən qurtulub rahatlıq tapa bilir [2,37].

Maddə istifadəsi davamlı hal aldıqda asılılıqdan danışmaq olar. Narkotik maddələr həyatın
çətinliklərindən insanı qoruya, çəkilən iztirabları dayandıra, məyusluq kimi hissləri basdıra və
bu yolla həzz yarada bilir.

Son psixodinamik yanaşmalar isə maddə istifadəsi ilə depressiya arasındakı əlaqə üzərində
qurulmuşdur və bu yanaşmalarda maddə istifadəsini pozulmuş eqo funksiyalarının əks
olunması kimi qəbul edirlər. Buna görə də maddə istifadəsini oral mərhələ ilə əlaqələndirmək
əvəzinə, onu daha çox adaptasiya və qorunma ilə bağlı bir davranış kimi görürlər. Psixoaktiv
maddə aqressiya, utanc kimi emosiyalara qarşı müdafiəni qüvvətləndirə bildiyi üçün reqressiv
vəziyyət maddə istifadəsi yolu ilə tərsinə çevrilə bilir və buna görə də insan reqressiyadan
qurtulub mühitə adaptasiya olunur. Bəzi müasir psixoanalitiklər (Kernberg, 1975; Khantzian,
1981; Levin, 1987) psixoaktiv maddələrdən asılılığı belə təsvir etmişlər: 1) zəif eqo ilə
mübarizə aparmaq istəyi; 2) pataloji narsissizm; 3) yetərsizliklə mübarizə aparmaq cəhdi. Bu
yanaşmaya görə, psixoaktiv maddələr insanın çatışmazlıqlarının kompensasiya olunmasına
kömək edir. Kaufman (1985), Peele (1998) psixoaktiv maddə istifadəsini və asılılığı
narsissistlik və antisosial şəxsiyyət pozuntuları və psixoz kimi problemləri öz-özünə aradan
qaldırmaq cəhdi, özü ilə bağlı narahatlıqları aradan qaldırma, qəbul olunmayacaq aqressiya və
düşmənlik hisslərini yox etmək istəyi, gücsüzlüyünü kompensasiya etmək, stresslə mübarizə
aparmaq yolu kimi izah etmişlər.

Narkotik maddədən istifadə edənlərin uşaqlıq dövrü alkoqoldan istifadə edənlərə nisbətən
daha nizamsız keçmişdir. Bir sıra tədqiqatlar şəxsiyyət pozuntuları ilə psixoaktiv maddələrdən
psixoloji asılılığın inkişafı arasında əlaqə olduğunu göstərmişdir.

Psixodinamik yanaşmaya əsasən, yekun olaraq qeyd etmək olar ki, psixoseksual inkişaf
dövrlərində ödənilməmiş sevgi, qayğı, güvən kimi tələbatlar, böyük yaş dövrlərində yaşanılan
problemlərin basdırıla bilməsi və bu cür mənfi hisslərin öhdəsindən gəlmək məqsədilə insan
psixoaktiv maddələrə yönəlir [3,42].

Psixososial yanaşmalar. Bu yanaşmanın tərəfdarları, çətin sosial-iqtisadi şəraitdə yaşayan
insanların maddədən istifadə edə biləcəyi və onlara asılılıq göstərə biləcəyini düşünürlər.
Həqiqətən də, işsizliyin yüksək səviyyədə olduğu bölgələrdə alkoqolizmdən əziyyət çəkən
insanların sayı daha da yüksəkdir. Buna müvafiq olaraq, cəmiyyətin aşağı təbəqələri arasında
psixoaktiv maddələrdən istifadə edən insanların sayı digər sosial təbəqələrdən daha yüksəkdir.
Bununla yanaşı, tədqiqatçılar valideynləri və həmyaşıdları arasında kiminsə psixoaktiv maddə
istifadəçisi olduğu şəraitdə, eləcə də çətin sosial-iqtisadi şəraitdə yaşayan yeniyetmə və
gənclər arasında asılılığın daha çox olduğunu təsdiqləyirlər.

Maddə asılılığının sosio-mədəni faktorlarla əlaqəli olması müxtəlif mənşəli və müxtəlif
mədəniyyətlərə malik insanların psixoaktiv maddələrdən istifadəsini müqayisə edən geniş
tədqiqatlar vasitəsilə təsdiq edilmiş və geniş şəkildə izah edilmişdir. Göründüyü kimi, bu
nəzəriyyə başda ailə olmaqla, cəmiyyət üzərində qurulmuşdur. Lakin, bəziləri bu yanaşmaya
etiraz etmişlər. Çünki eyni sosial şəraitdə və eyni sosial çətinliklər içində yaşayan uşaqların
hamısında asılılıq müşahidə olunmur.
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Bu isə, başqa amillərin də təsirli olduğu fikrini yaradır. Wong, Tang, Schwarzerin (1997)
min nəfər yeniyetmə üzərində apardıqları tədqiqatlarda qrup təzyiqinin yeniyetmələrin
alkoqol, siqaret və ya narkotik maddələrdən istifadə etməsinə böyük təsiri olduğunu müəyyən
etmişlər. Gottfredson (1987) altı yüz ayrı-ayrı məktəblərdə şagirdlərin düzgün olmayan
davranışlarını müşahidə etmiş və nəzarət və idarəetmədə problemi olan, intizamı düzgün
qurmayan müəllimlərin olduğu qayda-qanunların pozulduğu, əməkdaşlığın lazımi səviyyədə
olmadığı məktəblərdə müxtəlif maddələrdən istifadə edən və başqa zərərli davranışlara
meyilli şagirdlərin digər məktəblərə münasibətdə daha çox olduğunu müəyyən etmişdir [4,
23].

Deviant davranışların alkoqol istifadəsi ilə əlaqəli olduğunu bildirən tədqiqatçılar istifadə
olunan alkoqolun miqdarı ilə deviant davranışlar – şiddət, təcavüz, cinayət və s. arasında
əlaqənin mövcud olduğunu irəli sürürlər.

Antisosial şəxsiyyət pozuntusunun əlamətlərindən biri olan şiddətin maddələrdən psixoloji
asılılıq olmaqla əlaqəsini öyrənən Regier və dostları (1990) Amerikanın beş əyalətindəki
20.291 nəfər üzərində apardıqları tədqiqat nəticəsində antisosial şəxsiyyət pozuntusunun
xüsusiyyətlərini daşıyan insanların psixoaktiv maddələrdən asılı olma ehtimalının şəxsiyyət
pozuntusu olmayan insanlardan 21 dəfə yüksək olduğunu müəyyənləşdirmişdir. Həmçinin,
Corte də (2001) psixoaktiv maddə asılılığı olan 21-31 yaş arasındakı qadın və kişilər üzərində
tədqiqat aparmışdır. O, antisosial şəxsiyyət xüsusiyyətlərini daşıyan maddə aludəçilərinin
müalicəsinin də çətin olduğunu, əsasən, müalicəni tam bitirmədən yarıda qoyduqlarını
açıqlamışdır [5,69].

Sevgi və təhlüksizlik ehtiyacı alkoqol aludəçisinin sosial həyatda adaptasiya ilə bağlı ciddi
problemlər yaşamasına səbəb olur. Bu cür problemlər sırasında o, özünü düzgün ifadə edə
bilməməyi, maneələr qarşısında sərt reaksiya verməyi, şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə
hədsiz həssaslığı, uyğunsuzluğu göstərir. Alkoqol aludəçilərinin müalicəsi gedişində
cəmiyyətə uyğunlaşmağı bacaran, hiss və düşüncələrini rahat ifadə edə bilən, özgüvəni
yüksək olan insanların alkoqolsuz həyata daha tez alışdığı müşahidə olunur. Corbin və
dostları (1996) alkoqol aludəçilərinin fərdi xüsusiyyətləri ilə bağlı apardıqları tədqiqatda
özünü aşağı qiymətləndirən, özgüvəni əksik olan aludəçilərin sosial uyğunlaşma səviyyəsinin
də aşağı olduğunu müəyyən etmişdir [5,120].

Schulenberg və Maggs (2002) ailəsi ilə problemlər yaşayan və özgüvəni aşağı olan
gənclərin dostlarının təzyiqi altında zərərli vərdişlərə və davranışlara daha da meyilli
olduqlarını qeyd edirdilər.

Steffenhagen və Burns (1987) özünü olduğu kimi qəbul etməyi bacarmayan, maneələrlə
mübarizə etməkdən qaçan, üzərinə məsuliyyət götürə bilməyən insanlarda asılılığa daha çox
rast gəlindiyi fikrini irəli sürmüşdür. Bütün bunlarla yanaşı, maddə istifadəçilərinin keçmiş
həyatlarını analiz etdikdə, onların ailələrinin təməl ehtiyaclarına qarşı empatiya qura
bilmədiklərini müəyyən etmişlər.

Glashow və Greenberg (2004) gənclər üzərində apardıqları tədqiqatlarda mənlik şüurunun
psixososial inkişaf üzərində hansı təsirlərinin olduğunu öyrənmişlər. Bu tədqiqatların sonunda
əldə etdikləri nəticələrə görə, mənlik şüuru yüksək inkişaf etmiş gənclərdə alkoqol və
narkotik maddə asılılığına daha az rast gəlinir. Tədqiqatçılar ailələrinin nəzarətinin və
dəstəyinin gənclərin mənlik şüurunun formalaşması ilə əlaqəli olduğunu və onların alkoqol,
siqaret və narkotik maddələrlə bağlı fikirlərinə də təsir göstərdiyini müşahidə etmişlər.
Vaillant (1984) tədqiqatlarından əldə etdiyi nəticələr əsasında, dəyərsizlik və yetərsizlik
hissləri ilə yanaşı mənlik şüuru tam formalaşmamış, asılılıqlarını inkar edən, məsuliyyətlərini
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qəbul etməkdə çətinlik çəkən psixoaktiv maddə istifadəçilərinin ailə münasibətlərində
məsafəli olduğunu bildirmişdir [6,72].

Davranış yanaşmaları. Psixoaktiv maddələrdən asılılığın səbəblərini açıqlamağa yönəlmiş
bəzi bihevioral modellər fiziki asılılıq simptomlarından daha çox “maddə axtarma davranışı”
(substance seeking behavior) üzərində dayanmışlar. Bunun səbəbi isə hər növ maddənin
fizioloji asılılıq yaratmamasıdır. Onlar fizioloji asılılıq yaratmadığı halda “maddə axtarma
davranışı”nı ortaya çıxaran dörd böyük prinsip üzərində dayanmışlar.

Birinci və ikinci prinsip bəzi maddələrin müsbət və mənfi möhkəmlətmə kimi təsir
göstərməsidir. Psixoaktiv maddələrin çoxu ilkin istifadədən dərhal sonra müsbət təcrübə,
istifadə məqsədlərinə uyğun şəkildə təsir (məsələn, eyforiya və ya təşvişin azalması) göstərir
və beləliklə, bu maddələr daha sonrakı “maddə axtarma davranışı” üçün müsbət
möhkəmlətmə rolu oynayır və fərdin psixoaktiv maddə istifadəsinə yol açan davranışları artır.
Məsələn, alkoqolun xüsusiyyətləri arasında stressin azaldıcı və rahatladıcı təsiri vardır və bu
təsirlər alkoqol istifadəsinin davam etdirilməsi üçün səbəbdir. Yəni, alkoqoldan istifadə
həyəcan keçirən insanın getdiyi yerdə özünü daha rahat hiss etməsinə kömək edir. Artıq bu
insan alkoqolun gərginliyi azaldan və insanı rahat hiss etdirən formada göstərdiyi təsiri
müsbət möhkəmlətmə olaraq görməyə başlayır. Rahatlıq hissi ilə bərabər, daha yaxşı vaxt
keçirmək kimi təcrübələr artdıqca bu möhkəmlətmə daha da güclənir. Belə olan halda,
alkoqol istifadəsi problemi həll etmə mexanizmi, müsbət nəticələr verən davranış kimi
qavranılır.

Bəzi maddələr isə meydana çıxan əks təsirlər səbəbilə “maddə axtarma davranışı”nı
azaldan təsirə malikdir. Bunlar arasında günahkarlıq hissini, vəzifələrini yerinə yetirə
bilməməyi və s. misal göstərmək olar. Bu halda isə alkoqol istifadəsi mənfi möhkəmlətmə
yaradır. Üçüncü prinsip fərdin istifadə etdiyi maddəni digər maddələrdən fərqli formada
qavramasıdır. Dördüncü prinsip isə bütün maddə axtarma davranışlarının maddə istifadəsinin
ortaya çıxardığı fərqli bir yaşantı və təcrübə ilə bağlı yaranan “hərəkətəgətirici və yönləndirici
təsirlər”lə (cue) birlikdə müşayiət olunmasıdır [7, 67].

Fiziki asılılığı olan insanlarda meydana çıxan kəsilmə sindromu da “maddə axtarma
davranışı”nı gözlənən nəticə halına gətirir və bu insanlar kəsilmə sindromunun təsirlərindən
maddələrdən istifadə edərək qurtulmağa çalışırlar. Lakin, kəsilmə simptomlarının aradan
qaldırılmasından müəyyən aylar sonra istifadə etdiyi maddə üçün istək yaranması, maddə
axtarma davranışının sadəcə kəsilmə sindromu ilə izah edilə bilməyəcəyini göstərir.
Psixoaktiv maddə istifadəsi ilə əvvəlcədən əlaqəli olan və aylar sonra yenidən ortaya çıxa
bilən psixoloji və sosial qıcıqlandırıcılar məhz kəsilmə sindromu kimi maddə istifadəsi üçün
çox şiddətli arzu və istək yarada bilər. Bu dövrdə maddədən sadəcə bir dəfə istifadə olunması
asılılığın çox sürətlə və tam şəkildə əvvəlki kimi ortaya çıxmasına yol açır ki, buna “əvvəlki
vəziyyətə qayıtma” (reinstatement effect) deyilir [7, 80].

Genetik yanaşmalar. Alkoqoldan sui-istafadə edənlərin etiologiyasında genetik faktorların
xüsusi bir rol oynadığı, əkizlər, övlad edilmiş uşaqlar və bir-birindən ayrı şəraitdə
böyüdülmüş bacı-qardaşlar üzərində aparılan təcrübələrlə sübut edilmişdir. Ancaq alkoqoldan
savayı digər maddələrdən sui-istifadə və ya bu maddələrdən yaranan asılılıqlar üzərində
genetik faktorların rolu ilə bağlı məlumatlar daha azdır. Bununla birlikdə, son vaxtlar,
xüsusilə RFLP (restriction fragment length polymorphism) texnikası ilə edilən bəzi
çalışmalarda, alkoqoldan savayı maddə asılılığı və onlardan sui-istifadə edənlərin də genetik
bir təməli olduğu göstərilmişdir [7,99].

Neyrokimyəvi yanaşmalar. Alkoqoldan savayı sui-istifadə olunan maddələrin çoxu üçün
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bu maddələrin təsirlərini təmin edən xüsusi neyrotransmitterlər və neyrotransmitter
reseptorları təyin edilmişdir. Məsələn, opiadlar, xüsusi “opiad reseptorları” üzərinə təsir
edirlər və bu səbəbdən çox az endogen opiad fəaliyyət və ya daha çox endogen opiad
antogenist fəaliyyətinə sahib olan bir şəxsdə opiad asılılığının inkişaf riski daha da artıqdır.

Bir insan, hətta tamamilə normal endogen reseptor funksiyasına və neyrotransmitter
fokuslanmasına sahib olsa belə, sui-istifadə edilən bir maddənin uzun zaman istifadə olunması,
gedərək beyindəki mövcud reseptor sistemlərini dəyişdirir və beyində bu alışılan maddənin də
içərisində olduğu yeni bir tarazlıq durumu (homeostasis) ortaya çıxar və nəticədə beyin bu
yeni tarazlıq vəziyyətini davam etdirmək üçün bu xarici maddənin (exogenous substance)
varlığına ehtiyac hiss edər. Bir maddəyə qarşı, Mərkəzi Sinir Sistemində (MSS) dözümlülük
yaranması mexanizmini reseptor səviyyəsindəki bu növ dəyişiklərlə açıqlamaq mümkündür [8,
58].

Necə ki, “Dözümlülük” və “Ehtiyac” fenomenlərinin beyindəki bu cür neyro-adaptiv
dəyişikliklər nəticəsində yarandığı və bu fenomenlərin, maddə asılılığı zamanı ortaya çıxan
dərin farmakoloji təsirlərə qarşı inkişaf etdirilən homeostatik proseslərin bir parçası olduğu
müxtəlif şəkillərdə göstərilmişdir. Məsələn, alkoqol, barbitüratlar və benzodiazepinlər kimi,
sıxıntı keçirmə və yuxu gətirmə xüsusiyyətləri olan və asılılıq yarada bilən maddələrin dərin
farmakoloji təsirlərindən biri də beyindəki GABA (Gama Amino Butirik Asid) funksiyalarını
artırmalarıdır. Bu maddələr qəbul edildikcə, beyindəki GABA və benzodiazepin reseptor
həssaslığında, GABA neyrotransmitterini asanlaşdıraraq bu maddələrin təsirlərini tarazlamağa
və beləliklə də, yeni vəziyyətə adaptasiya olmağa yönəlmiş dəyişikliklər baş verir. Məhz bu
vəziyyət, fərdin eyni farmakoloji təsiri yaratmaq üçün getdikcə daha çox miqdarda maddə
qəbul etməsi ilə nəticələnən dözümlülük fenomeninin inkişafı deməkdir [8, 72].

Əgər, qəbul edilən maddə birdən-birə dayandırılarsa, reseptor funksiyalarında davam
etməkdə olan adaptiv dəyişikliklər, GABA fəaliyyətində ani bir yıxılmaya səbəb ola bilər ki,
bu vəziyyət də ehtiyac (withdrawal) fenomeninin ortaya çıxması deməkdir. Təşviş pozuntusu
ilə, dərman asılılığı ilə bağlı ehtiyac sindromlarında görülən təşviş, yuxusuzluq və epilepsiya
tutmaları kimi klinik göstəricilərin bir çoxu beyində GABA funksiyalarının azalması ilə izah
oluna bilər. Bu da öz növbəsində anksiyolotiklər, hipnotiklər və dözümlülük” (cross-
tolerance), alkoqol ehtiyacı sindromlarının benzodiazepinlər ilə müalicə edilə bilməsi kimi
imkanlar yaradır. Digər maddələrin sui-istifadəsində görülən dözümlülük və ehtiyac
fenomenləri də oxşar adaptiv dəyişikliklərlə müşayiət olunur. Məsələn, opiadların dərin
istifadəsi beyin sapındakı noradrenalin hüceyrə gövdələrindəki çulğalaşmanı azaldır və bu
maddələrin daimi istifadəsi ilə hər dəfə meydana çıxan bu təsir, çox güman ki, opiad
reseptorlarının həssaslığında adaptiv dəyişikliklərə səbəb olaraq “dözümlülü”yün inkişafına
yol açar. Əgər opiadlar qəfildən kəsilərsə, noradrenalin neyronlarının kəskinləşməsində və
terminal bölgələrdən noradrenalin axınında ani bir artım olur. Noradrenerji fəaliyyətin artması
isə tərləmə, təzyiqin yüksəlməsi, təşviş pozuntuları kimi dərin opiad ehtiyac sindromlarında
görülən klinik göstəricilərin meydana çıxmasına səbəb olur. Bu biliklərdən hərəkətlə, bir
noradrenalin oto-reseptor agonisti olan “Clonidine” opiad ehtiyac sindromlarının
müalicəsində istifadə olunur [8,132].

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə psixoaktiv maddələrin istifadəsi qlobal xarakter
daşıdığından məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə respublikamızda ilk
dəfə olaraq psixoaktiv maddə istifadəçilərində yaranan psixoloji asılılıq problemi
araşdırılmışdır.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Р. Аллахвердиев

Научные подходы к проблеме психологической
целостности при использовании психоактивных веществ.

Резюме

Зависимость от психоактивных веществ является комплексной проблемой,
вызывающей нарушения в различных сферах жизнедеятельности человека.
Биологические последствия связаны с высоким уровнем смертности в результате
употребления психоактивных веществ, коморбидностью со многими психическими и
соматическими расстройствами, инвалидизацией. Наблюдаются различные
психические, эмоциональные, личностные изменения больных в результате
употребления психоактивных веществ. Социальные последствия сопряжены с высокой
криминогенной активностью химиически зависимых лиц, их низкой социальной
продуктивностью, нарушением семейных отношений. К духовному аспекту
заболевания относится искажение морально-нравственных ценностей, отсутствие целей
и смысла жизни В связи с этим использованием био-психо-социо-духовной парадигмы
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является необходимым условием эффективного лечения и реабилитации лиц,
зависимых от психоактивных веществ.

R. Allahverdiyev

Scientific approaches to the problem of psychological
integrity when using psychoactive substances.

Summary

Dependence on psychoactive substances is a complex problem causing disturbances in
various spheres of human life. The biological consequences are associated with a high
mortality rate due to the use of psychoactive substances, co morbidity with many mental and
somatic disorders, and disability. There are various mental, emotional, personal changes in
patients as a result of the use of psychoactive substances. Social consequences are associated
with high criminogenic activity of chemically dependent persons, their low social productivity,
violation of family relations. The spiritual aspect of the disease is the distortion of moral
values, the absence of goals and the meaning of life. In this regard, the use of the bio-psycho-
socio-spiritual paradigm is a necessary condition for the effective treatment and rehabilitation
of people dependent on psychoactive substances.

Redaksiyaya daxil olub: 31.01.2019
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Təlim prosesinin psixoloji mühit kimi xarakteristikası
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şagird
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Təlim dedikdə müəllim və şagirdlər arasında elə qarşılıqlı münasibətlər sistemi nəzərdə
tutulur ki, bunun nəticəsində şagird bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnir, onda əxlaqi,
mənəvi və psixoloji keyfiyyətlər formalaşır (1, s. 6). Qısa şəkildə qeyd etsək, təlim - bilik,
bacarıq və vərdişlərin, habelə dünyagörüşünün verilməsi və mənimsənilməsi prosesidir.
Latınca «hərəkət», «inkişaf» mənasındadır. Təlim prosesi şagirdin idrak yolundakı hərəkəti ilə
bağlıdır. O, biliksizlikdən bilikliliyə doğru inkişaf edir. Təlim prosesinin xarakteri, məzmunu
və təşkili formaları cəmiyyətin tələbi ilə, elm və texnikanın inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən
olunur. Bu baxımdan müasir dövrdə şəxsiyyətyönlü təlimin qurulması davamlı inkişafın əsas
prioritet istiqamətlərindəndir.

Təlim pedaqogikanın başlıca anlayışlarından biridir. Pedaqoji psixologiya yaranmağa
başladığı ilk gündən bu anlayışdan geniş istifadə etmiş və təlimin psixoloji problemlərini
müxtəlif yönümdə araşdırmışdır.

Pedaqoji psixologiya təlim problemini, təlimin təşkilinin psixoloji mexanizmlərini,
qanunauyğunluqlarını və səbəblərini öyrənir. Təlim psixologiyasında “şagirdlərin təlim
fəaliyyəti” anlayışı əmələ gəlib bərqərar olmuşdur.

Təlim müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyətinə əsaslanan, ikitərəfli, fəal pedaqoji-
psixoloji proses olduğundan müəllimlə şagird fəallıq və səy göstərərək inkişafetdirici təlim
qurmalıdır. Təlim prosesinə müəllim və şagirdlərin mexaniki olaraq yanaşı fəaliyyəti kimi
baxmaq olmaz, təlim birgə, bütöv proses kimi qurulmalıdır (3, s. 135). Müəllim və şagirdlər
ümumi məqsəd naminə, hər iki tərəfin qarşılıqlı olaraq fəal iştirakı ilə ifadə olunur.

Təlim situasiya istənilən haldan psixoloji qanunauyğunluqdan kənarda mövcud
olmadığından, həmin situasiyanın həm pedaqoji həm də psixoloji cəhətləri diqqət mərkəzində
olmalıdır. Çünki, dərs prosesi adi situasiyalardan fərqli şəkildə özünü göstərir. Doğrudur,
təlim situasiyasını bütünlüklə psixolojiləşdirmək eləcə də, didaktik elementlərin
dominantlığına birtərəfli qaydada şərait yaratmaq olmaz.

Təlim fəaliyyəti idrak prosesi ilə ünsiyyətin vəhdətinə əsaslanır. Bu prosesdə müəllim-
şagird münasibətlərinin özünəməxsus rolu vardır. Tam və dəqiq şəkildə qurulan ünsiyyət
təlim prosesində şagirdlərdə təlimə müsbət münasibətin formalaşmasına, müsbət
motivasiyaya, təlimdə əlverişli mənəvi-psixoloji iqlimin yaranmasına kömək göstərir. Təlim
prosesində subyektlərin səmimiliyi, qayğıkeşliyi, diqqətliliyi, ədalətliliyi təlimə maraq və
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məsuliyyət hissini artırır (2, s. 91).
Təlim prosesi öyrədən və öyrənənlərin, eləcə də öyrədənlərin birlikdə qarşılıqlı

fəaliyyətidir. Bu prosesdə informasiya mübadiləsi baş verir, sosial rollar, mövqelər və
yönəlişlər formalaşır və subyekt-subyekt əlaqələri və qarşılıqlı münasibətlər ortaya çıxır.

Təlimin psixoloji mahiyyətinin müəyyən olunması üçün, onu qarşılıqlı təsir və ünsiyyət
prosesi kimi təhlil etmək lazımdır. Müəllim təlim prosesində diqqətini, bir tərəfdən,
şagirdlərin təhsil fəaliyyətinin təşkilinə, digər tərəfdən isə düzgün ünsiyyət şəraitinin
yaradılmasına yönəltməlidir. Əgər o, diqqəti yalnız şagirdin təhsil fəaliyyətinə cəmləşdirib,
düzgün ünsiyyət üslubunun yaradılmasını təmin etməzsə, təlim istənilən nəticəni verməz (5, s.
219).

Təlimdə müəllim-şagird münasibətləri ilə yanaşı, şagirdlərin bir-birinə münasibəti də az
rol oynamır. Sinifdə uşaqlar arasında səmimilik, yoldaşlıq, qarşılıqlı yardım şəraiti təlim-
tərbiyə prosesinə müsbət təsir göstərir. Təlim şagird üçün subyektiv cəhətdən əhəmiyyət kəsb
etməlidir. O, təlimin özü üçün əhəmiyyətini təkcə ağıl məntiqilə deyil, həm də hiss məntiqilə
“başa düşməlidir” (4, s. 327). Bunun üçün təlim şagirdin iddia səviyyəsi və idealları ilə
bilavasitə əlaqələndirilməlidir. Psixoloji tədqiqatlar əsaslı surətdə göstərir ki, tədris fəaliyyəti
formalaşanda şagird, sözün əsl mənasında, öz fəaliyyətinin subyektinə çevrilir. Onun təlim
motivasiyasında keyfiyyətcə yeni xüsusiyyətlər əmələ gəlir. Tədris fəaliyyətində idrak
maraqlarının aktuallaşması üçün psixoloji cəhətdən əlverişli şərait yaranır.

Ümumiyyətlə, təlim prosesində təhsil alanlara psixoloji cəhətdən yanaşmadan, onun
psixoloji durumunu öyrənmədən, onun psixoloji durumunu müəyyənləşdirmədən onu nə
tərbiyə etmək, nə də ona bilik, bacarıq və vərdişlər vermək işində müvəffəqiyyət qazanmaq
olar. Bütün dünyada təlim prosesi ilə bağlı belə bir ümumi fikri var ki, uşağı həm fizoloji,
həm psixoloji cəhətdən pedaqoji prosesdə öyrənmək mümkündür.

Pedaqoji və ümumi psixologiyada müxtəlif təlim konsepsiyaları yaradılmışdır. Onlardan
tarixi-mədəni konsepsiya (L.S.Vıqotski), fikri fəaliyyətin mərhələli formalaşması
konsepsiyası (P.Y.Qalperin), inkişafetdirici təlim nəzəriyyəsi (V.V.Davıdov, D.B.Elkonin,
Z.İ.Kalmıkov, N.A.Mençinskaya, L.V.Zankov və başqaları), problemli təlim nəzəriyyəsi
(Q.V.Kudryavsev, İ.Y.Lerner, A.M.Matyuşkin, M.M.Mahmudov və başqaları), tolimin
optimallaşdırılması nəzəriyyəsi Y.K.Babanski, öyrənmənin dərketmə konsepsiyası
(B.H.Əliyev, R.V.Cabbarov) və başqalarını qeyd etmək olar.

Məqalənin aktuallığı. Təlim problemi pedaqoji psixologiyanın həm nəzəri, həm də
tətbiqi problemi olduğundan müasir dövrdə məktəblilərin psixi inkişafı və bunun təlim prosesi
ilə qarşılıqlı münasibəti məsələsinin araşdırılması aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi.Məqalədə təlim psixoloji istiqamətdən məqsədə yönəlmiş proses
olaraq araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən təlim prosesinin psixoloji
baxımdan təşkilində, şagirdlərin, müəllim və valideynlər üçün elmi-metodik tövsiyyələrin
hazırlanmasında, elmi-tədqiqat müəssələrində mütəxəssislərin tədqiqat işlərində istifadə oluna
bilər.
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А. Давудова

Характеристика процесса обучения как
психологического климата

Резюме

Обучение это двусторонний, активный психолого-педагогический процесс,
основывающийся на совместной деятельности учителя и учащихся. Для определения
психологического содержания процесса обучения, мы постарались раскрыть его как
процесс общения и взаимовлияния, исследуя теоретические основы обучения и
структуру учебной деятельности.

A. Davudova

Characterizing the Learning Process
as Psychological Process

Summary

Learning is a bilateral, active pedagogical and psychological process based on mutual
teacher-student cooperation. To highlight the psychological importance of the learning
process the research aims at studying the theoretical basis and the structure of the learning
activities, analyzing its lawfulness, and defining it as an interdependent and communicative
process.
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Emosional intellekt anlayışının psixoloji
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Emosional intellekt, həyatda insanın qarşılaşdığı problem və konfliktlərləri effektiv bir
şəkildə həll etmək üçün istifadə olunan elmi bilikləri təmsil edən bacarıqların və
qabiliyyətlərin cəmidir.

Emosiyalar ilə intellektin qovuşmasını hər bir incəliyinə qədər araşdırmış Q.Q.Qarskova
yazır ki, “emosional intellekt” anlayışı elm aləminə son zamanlarda C.Mayer və P.Selovey
tərəfindən gətirilib və D.Qolemanın işləri içərisində ingilis dilli ədəbiyyatda geniş yer tutmağa
başlamışdır. Bu istiqamətdə aparılmış tədqiqatlar yeni deyil, uzun müddətdir ki, davam edir.
Bu anlayışın elmə daxil edilməsi üçün iki əsas səbəb göstərilmişdir: “intellekt” anlayışının
müxtəlifliyi və intellektual əməliyyatların emosiyalarla yerinə yetrilməsi
(mükəmməlləşdirilməsi). P.Seloveyə əsasən, “emosional intellekt” özünə bir sıra
qabiliyyətləri daxil edir: xüsüsi emosiyaların müəyyən edilməsi, emosiyalara sahib olma,
başqalarının emosiyalarının başa düşülməsi və hətta özünü motivasiya.

Bu konsepsiyanın tənqidi ona əsaslanır ki, emosional intellekt haqqında təsəvvürlərdə
emosiyalar intellektlə əvəz olunur. Q.Q.Qorskovanın nəzərincə bu tənqid həqiqətə uyğun
deyildir. O, ona əsaslanır ki, emosiyalar insanın həyatının müxtəlif sahələrini və özünə
münasibətini əks etdirirlər, intellekt isə məhz bu münasibətlərin başa düşülməsi üçün xidmət
edir. Beləliklə, emosiyalar intellektual əməliyyatların obyekti ola bilər. Bu əməliyyatlar
emosiyaların dərk edilməsinə və fərqlənməsinə əsaslanan verbal formada həyata keçir.
Qorskovaya görə, emosional intellekt şəxsiyyətin emosiyalarla təmsil olunan münasibətlərini
başa düşmək qabiliyyəti və intellektual analiz və sintez əsasında emosional sahəni idarə
etməkdir.

Mütəxəssislər illər boyu ən vacib IQ araşdırmaçıları belə “emosiya“ və “intellekt“i bir –
birləri ilə əlaqələri olmayan terminlər olaraq görmək yerinə onları bir-biri ilə birləşdirməyə
çalışmışlar.

IQ və emosional intellekt bir-birlərinə zidd deyil, bir-birlərindən ayrı anlayışlardır və hər
bir insanda ağıl və emosional hissiyat qarışığıdır. IQ-sü yüksək ancaq emosional intellekti
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aşağı (və ya əksinə IQ aşağı, emosional intellekti yuxarı) olan insanlar, qəlibləşmiş inanclara
nəzərən daha az rast gəlinəndir. Əslində IQ və emosional intellektin bəzi tərəfləri arasında az
da olsa bir əlaqə vardir. Bu baxımdan IQ ilə emosional intellektin bir-birindən asılı olmayan
anlayışlardır. Emosional intellektin hər bir ünsürü haqqında çoxlu araşdırma olmasına
baxmayaraq, empatiya kimi bəzi qabiliyyətləri sınamanın ən yaxşı yolu, insanın o işdə
göstərdiyi praktiki vizual bacarığı nəzərdən keçirməkdir.

Emosional intellekt modelləri, emosional intellekt anlayışının fərqli tədqiqatçılar
tərəfindən fərqli şəkildə təsnif edilməsi istiqamətində ortaya çıxmış modellərdir. Bu modellər
aşağıda verildiyi kimi iki bölmədə toplanır:

1. Qarışıq emosional 401ap is401ct modelləri - Bar – On emosional 401ap is401ct modeli
2. Qabiliyyətlərin əsas götürüldüyü emosional 401ap is401ct modeli – Mayer və Salovey

emosional 401ap is401ct modeli
Bar – On emosional 401ap is401ct modeli emosional intellektin 401ap is 401ap is401ct

təməlində təsvir olunmasını vacib sayır. Bu mənada da model daxilində qavrama sadəcə
emosional 401ap is401ct olaraq deyil, “emosional-sosial 401ap is401ct” olaraq adlandırılır.
Emosional-sosial 401 ap is 401 ct- insanların gündəlik yaşadıqları hadisələri dərk etməsi, bu
müddətdə özünü anlaya və doğru ifadə edə bilməsini, digər insanlarla sağlam bir şəkildə
münasibətlər qura bilməsini mümkün edən 401 ap is və emosional bacarıqlar əhatəsində
dəyərləndirilir.

Bar – On emosional 401ap is401ct modelinə görə emosional-sosial 401ap is401ct, insanın
zəif və güclü tərəflərini bilməsi istiqamətində emosiya və düşüncələrini doğru ifadələrlə
paylaşa bilməməyi özündə birləşdirir. Bu səbəblə də emosional-sosial intellekti inkişaf etmiş
olan insanlardan, emosiya və düşüncələri müəyyən etmə və onları istədiyi kimi
istiqamətləndirməsi, düzgün münasibətlər qura bilməsi gözlənilir.

Modelə görə emosional-sosial 401 ap is 401 ct, mövcud vəziyyətin obyektiv olaraq
dəyərləndirilə bilməsini özündə birləşdirir və bu dəyərləndirmələr istiqamətində insanlar şəxsi
və 401ap is dəyişiklikləri effektiv bir şəkildə idarə edə və gerşəkləşdirə bilirlər. Bu gedişatda
insanlar problemləri həll etmə və doğru qərarı qəbul etmə bacarıqlarını istifadə etmək üçün
hərəkət edirlər və bunun üçün də nikbin ·pozitiv bir baxış bucağına və daxili motivasiyaya
sahib olmalıdırlar.

Ən ağıllı, yüksək IQ-lü insanlar ələ ala bilmədikləri ehtiraslarının, söz keçirə bilmədikləri
impulslarının əsiri ola bilir, öz şəxsi həyatlarında ağılasığmaz qərarlar alıb onu çox pis şəkildə
idarə edə bilirlər. Psixologiyada illərdir araşdırılan və haqqında müxtəlif əfsanələr olan
məsələlərdən biri də insanın IQ səviyyəsinin gələcək həyatındakı uğurlarını öncədən açıq
şəkildə əvvəlcədən təxmin edə bilməməsidir. Məlum məsələdir ki, məktəb dövründə nəticələri
yüksək olan şagirdlərin, IQ səviyyələri yuxarı olan tələbələrin gələcəyindən həm müəllim
heyəti, həm də valideynlər çox ümidli olurlar – hətta uğurların bol olacağına əmin şəkildə
yanaşırlar. Bəs bu həqiqətən də belədirmi? Bir bütöv olaraq böyük qrupların nəzərində IQ və
yaşayış şəraiti arasında bir əlaqə olduğuna əmin oluna bilər: Çox aşağı IQ–sü olan bir çox
insan daha az məvacibli və sosial statuslu işlərdə çalışarkən, yüksək IQ–sü isə daha yüksək
maaşlı işlərlə - əksər hallarda məşğul olurlar. Ancaq IQ insanın gələcəkdəki naliyyətlərini
müəyyən etməsi barədə bir çox istisna var. Hətta istisnaların sayı bu hipotezə uyğun gələn
misallardan daha çox ola bilər. “Bir insanın cəmiyyətdəki yeri IQ-dən kənarda qalan və sosial
sinifdən uğura qədər uzanan bir çox müxtəlif, fərqli amillər tərəfindən müəyyən
edilir“ (5.s.132)

P. Salovey həmkarı Mayer ilə birlikdə emosional intellektin geniş bir şəkildə açıqlamasını
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verərək, onu təşkil edən bacarıqları beş əsas başlıq altında toplamışdır. Bunlar aşağıdakı
şəkildə qeyd olunmuşdur.

Şəkil. Emosional intellektin strukturu
Aşağıda emosional intellektin sturuktur komponentləri qeyd olunmuşdur:
Özünü tanıma – hər hansı bir emosiyanın əmələ gələn anında yaxalanmasıdır.

Emosiyaların hər anda fərqində olma bacarığı psixoloji baxış və özünü anlamaq baxımından
vacibdir. Gerçək emosiyalardan xəbərdar olmama insanı onların insafına buraxır. Emosiyaları
tanıyan insanlar, həyatlarını daha yaxşı idarə edirlər: kiminlə evlənəcəyindən, hansı işə daxil
olacağına qədər şəxsi qərarları qəbul etməyi vacib görən məsələlərdə nə düşündüklərindən
daha çox əmindirlər. Özünü tanıma – bu bacarıq insanların güclü və zəif tərəflərini tanıya
bilməsi, emosiyalarını anlaya bilməsi və davranışlarında rəhbər olaraq istifadə edə bilməsini,
daxili dünyalarında nələrin olub bitdiyini və bu istiqamətdə özünü açıq və dəqiq bir şəkildə
ifadə edə bilməsi xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Bu baxımdan, özünü tanıma səviyyəsi
yüksək olan və emosiyalarını anlaya bilən insanlar, öz emosiya, duyğu, düşüncə, inanc və
hadisələrə baxış tərzlərini doğru olaraq qarşı tərəfə ötürə bilirlər.

2. Emosiyaları idarə edə bilmək – onları uyğun bir şəkildə idarə edə bilmə bacarığı, özünü
tanıma təməli üzərində inkişaf edir. Özünü ələ alma, idarə edə bilmə, dərin narahatçılıq hissi,
pessimizmlikdən, küsəyənlikdən can qurtarmaq bacarığını və bu təməl emosional bacarıqda
müvəffəqiyyətsiz olmanın nəticələrinə gətirib çıxarır. Bu qabiliyyəti zəif olan insanlar daimi
olaraq narahatçılıqla mübarizə edərkən, qüvvətli olanlar isə həyatın pis surprizləri və
tərslikləri ilə qarşılaşdıqdan 402 ap i özlərini daha asan şəkildə ələ ala bilirlər. Özünü və
emosiyalarını idarə edə bilmə – əslində 402ap is özünü pis hiss etdirəcək emosiyalara hakim
ola bilmə, emosional baxımdan sağlamlığın açarıdır: həddindən artıq – çox yüksək dərəcədə
gərgin ya da mənfi uzün müddətli emosiyalar hər bir insanın enerji balansını pozur. Təbii
olaraq bu emosiya hiss etmənin vacib olduğu anlamına gəlmir, hər zaman xoşbəxt olmaq, bir
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baxımdan “gülən üz maskaları”-na bürünmək deməkdir .
Hər bir insanın həyatında yaşadığı uğursuzluqlar, həyata müəyyən bir rəng verir, lakin

bunların tarazlıqda olması lazımdır. İnsanın özünü yaxşı və 403 ap is hiss etməsi onun
yaşadığı müsbət və mənfi emosiyalardan asılıdır. Yüzlərlə insanın üzərində aparılmış
tədqiqatlardan əldə olunan nəticələr bunları deməyə əsas verir. İnsanın özünü yaxşı hiss
etməsi üçün mütləq şəkildə mənfi eınosiyalardan qaçması vacib deyil. Ancaq gərgin
emosiyaların bütün pozitiv əhval-ruhiyyənin yerini alacaq qədər nəzarətdən çıxmaması
vacibdir. Yüksək dərəcədə əsəb ya da depressiya halları yaşayanlar, bunları tarazlaşdıran
müəyyən gərginlikdə şən və xoşbəxt anları olursa, yenə də özlərini yaxşı hiss edə bilərlər. Bu
araşdırmalar nəticəsində həmçinin insanın təhsil aldığı zaman aldığı qiymətlər və ya iş
həyatında əldə etdiyi nəaliyyətlər arasında bağlılığın çox az olması, emosional intellektin IQ-
dən asılı olmamasını da aydınlaşdırır. Necə ki, intellektin arxa planında düşüncələrin əsla
sakitləşməyən bir uğultusu varsa, dinməz bir emosional “uğultu” da vardır. Insanın həm
düşüncələri, həm də emosiyaları insan səhər yuxudan duranda bir cür olur və axşam yuxuya
gedənə qədər sayıla bilməyəcək qədər çox dəyişir. Ancaq əhval-ruhiyyənin həftəlik və ya
aylıq ortalaması, onun ümumilikdə özünü necə hiss etdiyini göstərir. Yəni, bir çox insan
həyatı boyunca ən yüksək həddə gərgin emosiyaları nadir hallarda yaşayır.

Yenə də emosiyaları idarə etmək tam günlük bir işdir, xüsusən də insan boş zamanlarında,
əsasən də əhvalına hakim olmaq üçün çalışır. Hər bir insanın kitab oxumaqdan, televizor
izləməyə qədər seçdiyi bütün fəaliyyətləri və dostları özünü yaxşı hiss etmək üçün əsasdır.
Özünü ələ ala bilmək əslində bir incəsənətdir və təməl bir həyat bacarığıdır.

3. Özünü aktuallaşdırma – emosiyalarını bir məqsəd uğrunda cəmləyə bilmək, diqqət edə
bilmə, özünü aktuallaşdırma, özünə hakim olma və yaradıcılıq üçün çox vacibdir. Emosional
özünü yoxlama – həzzi təxirəsalma və ani kənaraçıxan davranışları zəbt edə bilmə, hər bir
nailiyyətin altında yatan xüsusiyyətdir. Bir yerdə donub qalmamaq – axının istiqamətində
gedə bilmək, hər cür yüksək performansı mümkün edir. Bu bacarığa sahib olan insanlar
etdikləri hər işdə daha effektiv və yaradıcı olurlar. Özünü aktuallaşdırma – insanın
emosiyalarını müəyyən bir məqsəq ətrafında toplaya bilməsini, cəmləşdirməsini və ya
tənzimləməsini, bu istiqamətdə özünü hərəkətə keçirə bilməsi nəticəsində özünə nəzarət və ya
özünə hakim olmağı bacara bilməsini ifadə edir. Bu mənada özünü hərəkətə keçirə bilmə ya
da emosional özünü tənzimləmə, həyatın hər an həzzdən ibarət olmadığının bilinməsini və
tələblərin davamlı olaraq qarşılana bilməyəcəyinin dərk olunmasını nəzərdə tutur. Özünü
hərəkətə keçirmə, həyatın axışı içərisində müəyyən bir ahənglə yer tuta bilməyi mümkün edir.
Özünü aktuallaşdırma bacarığına sahib olan insanlar da bu səbəblə daha kreativ ola bilir və
həyatlarını istiqamətləndirə bilmək üçün mütəmadi olaraq çabalayırlar. Bu bacarığa sahib
olmayan insanlar isə, emosiyalarını hər zaman təzyiq altında tutduqları üçün qaçınılmaz
olaraq istəmədikləri bir həyatı yaşamaq məcburiyyətində qalırlar .

Emosional intellektin inkişaf etdirilməsində özünü hərəkətə keçirmənin vacib bir faktor
olaraq görülməsinin təməlində, bu bacarığa sahib olmayan insanların özləri ilə sağlam bir
əlaqə, münasibət içərisində olmamaları əsas götürülür. Belə ki, özləri ilə sağlam münasibətdə
olan insanlar da, emosiyalarını davamlı olaraq ləngitdikləri üçün, özlərinə ən yaxın insanlarla
belə əlaqə qurmaqda, münasibət yaratmaqda çətinlik çəkirlər. Bu vəziyyət daima nəticə
etibarilə yanlış anlaşılmalara gətirib çıxarır və insan sıxlıqla ətrafındakıların onu anlaya
bilmədiyini düşünür. Özünü aktuallaşdırma və ya özünü hərəkətə `keçirmənin təməlində yer
alan emosiyaların açıqlığa qovuşdurulması ya da emosiyaların açıqlanması mütləqdir ki, bu
da hər insan üçün eyni dərəcədə asan deyildir. Bir çoxları emosiyalarını paylaşmağı bir zəiflik
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olaraq görür və bu vəziyyəti daxili dünyasının insanlar tərəfindən icazə olmadan açılması
kimi qəbul edir. Xüsusilə digərlərinin özü haqqında nə düşündüyünün vacib olduğunu
düşünən insanlar emosiyalarını paylaşmaqdan qaça bilir və səmimi əlaqələr qurmaq yerinə,
birbaşa açıq münasibət qurmaqdan uzaqlaşırlar. Bu vəziyyət də nəticə etibarilə emosional
intellektin inkişaf etdirilməsinə şərait yaradan vacib bir gedişatın üzərindən səthi şəkildə
keçilməsinə gətirib çıxarır.

4. Başqalarının emosiyalarını anlamaq – emosional özünütanıma üzərində inkişaf edən
digər bir bacarıq olan empatiya, insanlarla əlaqəli təməl bacarıqdır. Empatiyanın kökü də
özünütanımadır. İnsan emosiyalarına bu qədər bələddirsə, onda hissləri oxumağı da bir o
qədər yaxşı bacarır. Empatik insanlar başqalarının nəyə ehtiyacı olduğunu, nə istədiyini
göstərən naməlum sosial siqnallara qarşı daha həssasdır. Bu da onları spesifık peşələrdə -
müəllim, tərbiyəçi və idarəçilikdə və s. Müvəffəqiyyətə aparır. Empatiya başqalarının
emosiyalarını anlama və ya başqa adı ilə empatiya, insanın digər insanların emosiyalarına
həssas olmasını, eyni zamanda öz emosiyalarını daha yaxşı tanıya bilməsini, anlaya bilməsini
və şərh etməsini mümkün edir. Empatiya yarada bilmək, danışmaya ehiyac qalmadan
qarşıdakı insanın necə bir əhval-ruhiyyədə olduğunun anlaşıla bilməsini və ona uyğun baxış
tərzi sərgiləməsini özündə birləşdirir. Bu səbəblə də empatiya qura bilən insanlar bir mənada
digərlərinin emosiyalarını oxuya bilən insanlar olaraq da təsvir edilirlər.

Empatiya qurmaq, emosional intellektin insanlar arası münasibətləri təməlində yer alması
vacib olan bir bacarıqdır. Çünki, yalnız empatiya qura bilən insanlar sosial münasibətlərdə
səmimiyyət, bağlılıq və həssaslığı ön planda tuta bilir və digər insanları təqdir edə bilirlər.
Bununla birlikdə empatiya qurmaq, digər insanların sadəcə o andakı emosiyalarının
anlaşılmasını deyil, gələcəyə istiqamətlənmiş emosiyaların anlaşıla bilməsi üçün də təxmin
etmə bacarığının olmasını özünə daxil edir.

Empatiya qurma bacarığı inkişaf etməmiş olan insanlar, özlərini bir başqası ilə eyniləşdirə
bilmədikləri üçün, digər insanları lazımi qədər anlamırlar. Bu səbəblə də ancaq empatiya qura
bilən insanlar qarşı tərəfin səhv etməsi nəticəsində özləri səhv etmiş kimi narahatlıq hiss edə
bilir, ya da başqalarının nəaliyyətlərindən özləri uğur qazanmış kimi həzz ala bilirlər.

Adler tərəfindən empatiya bacarığı, doğuşdan formalaşan sosial və qlobal bir duyğu olaraq
dəyərləndirilir. Bu təməldə Adler empatiya bacarığını “xarici dünyamızın daxili
dünyamızdakı əksi” olaraq təsvir edir və bu bacarığa sahib olmağın, insan ola bilmənin
qaçınılmaz bir xüsusiyyəti olaraq göstərir. Çünki, Adlerə görə insan ancaq empatiya bacarığı
vasitəsi ilə özünü xarici dünya ilə bütünləşdirə və sosiallaşa bilər.

Başqalarının emosiyalarını, keçirdiyi hissləri anlamağa səy göstərən insanlar, öz duyğu,
düşüncə və davranışlarını da digərlərinin psixoloji vəziyyətlərinə görə tənzimləyə bilir və bu
istiqamətdə sosial münasibətlərdə daha çox nəaliyyət əldə edirlər. Buna görə də empatiya
qurma insan münasibətlərinin təməlində yer alan vacib bir gedişat olaraq görülüb, şəxsi
həyatda və lazım olduqda iş həyatında da başqalarının hisslərini anlamaya səy göstərilməlidir.

Empatiya səviyyəsinin aşağı olması çox vacib bir psixoloji pozuntu olaraq dəyərləndirilir
və xüsusilə də deviant davranışlara meylli insanların empatiya qurma bacarıqları demək olar
ki, yox səviyyəsindədir.

Nəticə etibarı ilə empatiya insanın özünü dərk etmə və anlama bacarırığının mümkün
olması baxımından emosional intellektin dəstəkçisi olaraq dəyərləndirilir.

5.Münasibətləri davam etdirə bilmə – münasibət, əlaqə, böyük miqyasda başqalarının
emosiyalarını idarə edə bilmə bacarığıdır. Bu bacarıqlar papulyar olmanın, liderliyin, insanlar
arası münasibətin altında yatan ünsürlərdir. Bu bacarıqlarını çox inkişaf etdirmiş insanlar,
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digər insanlarla münaqişəsiz bir əlaqə davam etdirməyə hər sahədə müvəffəq olur və parlaq
bir sosial həyat davam etdirirlər. Münasibətləri davam etdirə bilmə – insanın sadəcə öz
emosiyaları üzərində deyil, başqalarının emosiyaları üzərində də nəzarəti əldə saxlaya
bilməsini ifadə edir. Məsələn, liderliyin ən vacib xüsusiyyətlərindən biri olaraq qəbul edilən
münasibətləri davam etdirə bilmək bacarığı, sosial münasibətlərdə problemlərin minimum
səviyyəyə endirilməsini asanlaşdırır. Emosiyalarını anlaya bilmə və idarə edə bilmə bacarığı
olmayan insanlar isə, ətrafındakılar tərəfindən hissiyatsız olaraq xarakterizə edilərək,
səmimiyyətsiz biri kimi qələmə verilir və bu insanların sosial əlaqələrində nəaliyyət əldə edə
bilmək şansları yoxdur.

Münasibətləri davam etdirə bilmə — başqa insanların hərəkətə keçirilə bilməsi, məqsəd və
hədəflərin gerşəkləşdirilməsi, istiqamətlənmiş təşviq və razı edilmənin insanların özlərini
bütövün bir parçası olaraq görməsinə gətirib çıxarması baxımından mühim əhəmiyyət kəsb
edir. Çox erkən yaşlarda yaranmağa başlayan münasibətləri davam etdirmə bacarığı, empatiya
qurma bacarığında olduğu kimi yenə uşaqların ana-atalarının davranışlarını, ya da baxış
tərzlərini təqlid etmələri ilə şəkillənir və dolayı yolla da uşaqlar ana-ataları kimi hərəkət edən
insanlar halına gəlirlər. Bu səbəblə də uşaq böyütmə, tərbiyə gedişatında ana-ataların uşaqları
üçün ən vacib rol modellər ilə hərəkət etmələrinin lazımi olduğunu ifadə edirlər.

Bu bacarığın inkişafı üçün insanın ilk öncə öz emosional dünyası üzərində hakimiyyəti
əldə etməsi vacibdir. Bu bir tərəfdən emosional intellektin təməl gücləri ilə şəkilləndirilən
münasibətləri idarə edə bilmə, digər tərəfdən insanın öz emosiyalarını ifadə edə bilməsi ilə
dəstəklənən vacib bir bacarıqdır. Çünki, yalnız öz emosiyalarını tanıyan və dorğu ifadə edən
insanlar digərlərinin emosiyalarını tanıya bilmə bacarığına sahib ola bilir və bu şəkildə
münasibətlərdə tarazlıq əldə edərək sosial münasibətləri sağlam bir şəkildə davam etdirə
bilirlər.

Emosional intellekt insanlara bir çox kritik vəziyyətdə yardım edə biləcək bacarıqların
məcmusudur. Emosional intellekti yüksək olan insanlar öz emosiyalarını planlarına
adaptasiya etdirməklə uyğunlaşdırırlar. Komforlu olmayan, narahat edici faktları belə
özlərindən uzaqlaşdırmırlar. Emosional intellektin yüksək olması insanlara hər bir
vəziyyətdən (məsələn, ehtiyaclarına uyğun olaraq planların dəyişdirilməsində; müxtəlif
situasiyalara adaptasiya ola bilməsində; bütün mümkün hərəkətlər sferasının nəzərə
alınmasında; alternativ planlar yarada bilməsində; davamlı və ardıcıl olaraq eyni yol ilə
irəliləməsində) çıxış yolu tapmaqda yardım edir.

Məqalənin aktuallığı. Mövzunun aktuallığı emosional intellektin stressli və çətin
vəziyyətlərdə olan insanların şəxsi və peşəkar həyatında baş verən dəyişiklikləri öyrənməsidir.
Burada əsas məqsəd emosional intellektin insanlar üzərindəki təsirini, insanın qarşılaşdığı
problem və konfliktlərləri effektiv bir şəkildə həll etmək üçün istifadə olunan elmi biliklərin
araşdırılmasıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Emosional intellekt məqsədlərə çatmaq və ehtiyacları ödəmək
üçün aktivliyin qeyri-adi üsullarını yaratmaq imkanına malikdir. Xarici aləmin
qanunauyğunluğunu əks etdirən abstrakt və konkret intellekdən fərqli olaraq, emosional
intellekt daxili aləmi və onun şəxsiyyətin davranışı və reallıqla qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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К. Казимова, Я. Велиева

Психологический сушность и ислледовательские
направлении понятии эмоционального интеллекта

Резюме

В работе исследовано модель эмоционального интеллекта в межличносных
отношениях. А также в работе эмоциональный интеллект человека классифицируется
как смещенная способность направленная внутри человека. В тоже время формирована
модель о самом человеке, при рассмотрении из любых направлений. Также отмечена,
что данная модель дает возможность в эффективной форме, внимательно во всех
периодах жизни и во всех местах использоваться этим модельям. В статье в основном
изучается как собственный интеллект и сознание человека, помогающий управлять
эмоциями. Основное научное заключение состоит в том, чтобы исследовать понятия
«Эмоциональный интеллект», в первую очередь важно в отдельности рассматривать
интеллект, эмоции, и их механизмы создания с анатомической точки зрения.

K. Kazimova, Y. Velieva

Directions of psychological essence and investigation
of the conception of emotional intellect

Summary

In the article is investigated model of the emotional intellect conception between people in
the wide range. In the article emotional intellect of the man- is classified as a interior, mutual
ability. At the same time correct model has formed of the man, when we are looking at from
each direction and is shown effective picture of using this ability. Here is also learnt
emotional intellect of the man and helping to control emotions. For learning “Emotional
intellect” as a whole, first of all, we must looking through emotions, intellect and mechanism
arising from anatomic side. All these have been noted in this article.
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Tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilinin
psixoloji xüsusiyyətləri

Mətanət Həsənova
Azərbaycan Dillər Universitetinin
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Açar sözlər: müstəqil iş, özünütənzimləmə, dinamik stereotip, idraki tapşırıq,
özünənəzarət

Ключевые слова: самостоятельная работа, саморегулирование, динамический
стереотип, познавательный задач, самоконтроль

Key words: independent work, self-regulation, dynamic ctеretype, cognitive task, self-
control

Müstəqil iş müəllimlə bilavasitə əlaqə yaratmadan tələbənin yerinə yetirdiyi və ya
müəllimin rəhbərliyi altında xüsusi təlim materialları vasitəsi ilə ifadə olunan təlim
fəaliyyətinin növüdür. Müstəqil iş təlim prosesinin ayrılmaz tərkib hissəsidir, həmçinin
müəllimin və ya dərsliyin, təlim proqramlarının quruluşuna müvafiq olaraq tələbələrin yerinə
yetirdikləri fərdi işdir.

Müasir didaktikada tələbələrin müstəqil işi bir tərəfdən müəllimin rəhbərliyi altında
müdaxiləsiz həyata keçirilən təlim əməyi, digər tərəfdən isə müstəqil idraki fəaliyyətə
tələbələrin cəlb edilməsi vasitəsidir. Təlim prosesində müstəqil iş fəaliyyətin təşkili və
metodların formalaşdırılması kimi nəzərdən keçirilir. Tələbələrin müstəqil işlərindən yalnız o
zaman effektiv nəticə almaq olar ki, o, təlim-tərbiyə prosesində və ali təhsil müəssisələrində
(kolleclərdə) tələbələrin tədrisinin mərhələlərində təşkil olunsun və həyata keçirilsin.

Şəxsi-didaktik məqsədlərə görə, müstəqil işlərin dörd tipini fərqləndirirlər:
Birinci tip müstəqil tapşırıqlar. Tələbələrin bacarıqlarının formalaşdırılması o zaman

mümkündür ki, verilən tapşırıqların şərti məzmunu idraki fəaliyyətdə aşkar edilsin. Çünki
tələbələrin idrak fəaliyyəti müvafiq bilik sahəsinin obyektləri haqqında informasiyaların
təkrar qavranılmasından ibarətdir. Müstəqil işlərin bu tipləri üçün əksər hallarda ev
tapşırıqlarından istifadə olunur. Buna: dərsliklə, mühazirə konspekti ilə iş aid ola bilər.
Müstəqil işin bu tipinin mühüm cəhəti ondan ibarətdir ki, axtarılan bütün məlumatlar, habelə
tapşırıqların icra üsulu aşkar formada və ya bilavasitə tapşırığın özündə təzahür edir.

İkinci tip müstəqil tapşırıqlar. Biliklərin zəruri olaraq formalaşdırılması mühüm
tapşırıqları həll etməyə yönəldilmiş bilikdir. Tələbələrin idrak fəaliyyəti təlim
informasiyasının mənimsənilməsinin məzmun və struktur dəyişikliyinin təzahürüdür və o
müxtəlif yollarla tapşırıqların icrasını müəyyən edir.

Bu tip tapşırıqların həlli üsulları məntiqi olaraq bir-birinin ardınca növbətilərin icrası ilə
nəticələnir. Müstəqil işin bu tipinə laborator işlərin və praktik məşğələlərin ayrı-ayrı
mərhələləri, kurs işlərinin layihələri, həmçinin idraki xarakterli ev tapşırıqları da aiddir. Bu
qrup işlərin xüsusiyyətləri onunla nəticələnir ki, tələbələr tapşırıqlarla bağlı fikir və rəylərini
bildirməli, həmin şəraitdə tətbiq olunan üsul və ya vasitələri inkişaf etdirməlidirlər.

Üçüncü tip müstəqil tapşırıqlar. Bu tip tapşırıqlarda tələbələrin bilikləri
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formalaşdırılmalıdır. Tələbələrin idrak fəaliyyəti bu məsələlərin həlli zamanı bilik, bacarıq və
vərdişlərin köçürülməsi yolu ilə həyata keçirilir. Bu tip tapşırıqların ümumi vəzifəsi təcrübə
ilə bağlı qərarların axtarışını, onların formalaşdırılmasını və reallaşdırılmasını nəzərdə tutur.
Tələbələrdən verilən tapşırıqda mənimsənilmiş informasiyaların tədris üsullarını dəyişməsi
tələb edilir. Müstəqil işin bu tipi tələbələrə tanış olmayan situasiyanı və informasiyaları təhlil
etməyə yönəltməlidir. Tələbələrin müstəqil işinin bu tipinə kurs və buraxılış işləri aid edilir.

Dördüncü tip müstəqil tapşırıqlar. Bu tip müstəqil tapşırıqlar tələbələrin yaradıcılıq
fəaliyyəti üçün ilkin şərait yaradır. Bu işlərin icra edilməsi zamanı tələbələrin idrak fəaliyyəti
yeni əlaqə və münasibətlərin qurulması, naməlum ideyaların tapılması üçün vacib olan yeni
informasiyanın əldə edilməsi ilə nəticələnir. Müstəqil işlərin bu tipi kurs və buraxılış işləri
daxil olmaqla elmi-tədqiqat xarakterli tapşırıqların icrası ilə reallaşır (5, s. 304-305).

Tələbələrin müstəqil işlərinin bilavasitə təşkili iki mərhələdə özünü göstərir:
Birinci mərhələdə müəllimdən tələbələrin idraki fəaliyyətində bilavasitə iştirak etməklə

yol verilən səhvləri göstərmək tələb olunur.
İkinci mərhələ özünütəşkiletmə mərhələsidir ki, burada tələbələrin biliklərinin sərbəst

formalaşması prosesində müəllimin bilavasitə iştirakı tələb olunmur. Bu mərhələdə tələbələrin
müstəqil işlərinin təşkilində sərbəst məşğul olmağa şərait yaratmaq, tədris materialının
həcmini və məzmun strukturunu düzgün müəyyən etmək, həmçinin tələbələrin sərbəst işinin
vacib metodik təminatı xüsusilə əhəmiyyətlidir.

Bir qayda olaraq, fənn proqramına müşahidələrin aparılması, ilk mənbələrin öyrənilməsi
ilə bağlı məsələlər, hər bir tələbə üçün qeyri-standart fərdi tapşırıqlar və s. aid edilir.
Tələbələrin müstəqil işləri üzrə tətbiq edilən müxtəlif elmi-metodik vəsaitlər informasiya
xarakteri daşıyır. Odur ki, tələbələri yaradıcılıq fəaliyyətinə yönəltmək zəruridir. Bunun üçün
yeni metodik tövsiyələr hazırlanması nəzərdə tutulmalıdır.

Psixoloji özünütənzimləmə insanların idraki fəallığının reallaşdırılması şərtlərindən biri
olub fəaliyyətin istənilən növünün müvəffəqiyyətli icrası üçün zəmin yaradır. Konkret
şəraitdən, xüsusən də qrup fəaliyyətinin xarakterindən, insanın şəxsi keyfiyyətlərindən asılı
olan özününizamlamanın qanunauyğunluqları tərbiyə və özünütərbiyə prosesində
formalaşdırılır. Tələbələrin müstəqil işlərinin sistemini yaradaraq ilk növbədə, onlara oxumaq,
ikinci halda isə əqli fəaliyyətin elmi təşkili texnikası öyrədilməlidir.

Təlim əməyinin gərginliyi tədris fəaliyyətinin bir növündən digərinə sürətlə keçməsindən,
təlimin yüksək emosionallığından, eləcə də təlim situasiyalarından asılı olaraq təzahür edir.

Aşağı hərəki fəallıq, əqli gərginliyin yüksək dərəcəsi, həmçinin qan təzyiqinin yüksəlməsi,
stress vəziyyətinə gətirən hallar psixoloji patologiyanın yaranmasına səbəb olur. Tələbələrdə
əqli yüklənmələr bəzən müəllimin nəzarəti olmadan baş verir ki, bu da onlarda sinir
sisteminin, yaddaşın və diqqətin pisləşməsinə, təhsilə və ictimai işə marağın azalmasına
gətirib çıxara bilər.

Əqli yüklənmələrin qarşısını almaq üçün tələbələrə düzgün rejimə əməl etmələrini tövsiyə
və məsləhət görürük. Müstəqil işin təşkilinə uyğun olaraq tələbələrə rus alimi N.A.Vvedensk
(1852-1922) tərəfindən qeyd edilmiş əqli işin rasional təşkili qaydalarını bilmələrini də
tövsiyə edirik:

1. İşə dərhal, sıçrayışla deyil, ona tədricən qoşulmaq lazımdır. Fizioloji baxımdan bu
onunla izah olunur ki, hiss orqanlarına xarici mühitin eyni təsirlərinin dəfələrlə təkrarı zamanı
yaranan şərti reflektor əlaqələrin nisbətən möhkəm sistemi — dinamik stereotipin əsası
qoyulmuşdur.

2. Əməyin ritmini təkmilləşdirmək məqsədilə həftə, ay və il boyunca işin bərabər bölgüsü
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aparılmalıdır. Ritm insanın psixoloji niyyətinin vasitəsinə xidmət edir və onun həyatında
xüsusi rol oynayır.

3. Hər bir işin həllində ardıcıllığa və sistemliliyə ciddi riayət edilməlidir.
4. Əməyin və istirahətin növbələşməsi ağılla uyğunlaşdırılmalıdır.
5. Məhsuldar əqli fəaliyyət ictimai əhəmiyyətə malik olmalıdır.
Zaman keçdikcə əqli əmək bacarıqları vərdişə keçir və şəxsiyyətin təbii ehtiyacına çevrilir.

Daxili intizam və mütəşəkkillik iradi təzahürlərin və sistematik özünənəzarətin, eləcə də əmək
rejiminin dəqiq təşkilinin nəticəsidir.

Müstəqil iş tələbələrin fəaliyyətinə yaradıcılıq proseslərini də daxil edir. Bundan asılı
olaraq tələbələrin müstəqil fəaliyyətinin üç səviyyəsini fərqləndirirlər:
 Reproduktiv (təlim) səviyyə;
 Yenidənqurma səviyyəsi;
 Yaradıcılıq (axtarıcılıq) səviyyəsi.
I. Reproduktiv (təlim) xarakterli müstəqil işlər. Bu işlər nümunə üzrə yerinə yetirilir:

tapşırıqların həlli, cədvəllərin doldurulması, sxem, tələbələrin idraki fəaliyyəti, tanıma
dərketmə və yaddasaxlamada təzahür edir. Bu tip müstəqil işlərin əsas məqsədi psixoloji
bilikləri möhkəmləndirmək, habelə bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaqdır.

II. Yenidənqurma (təlim) xarakterli müstəqil işlər. Bu işlərin gedişində planların tərtibinə
və məsələlərin həllinə yenidən baxılması həyata keçirilir. Bu səviyyədə referat işləri də yerinə
yetirilir.

III. Yaradıcılıq xarakterli müstəqil işlər. Bu işlər yeni informasiyaların alınmasını,
problemli situasiyaların təhlilini tələb edir. Tələbə müstəqil şəkildə vasitələri, onların həlli
üsullarını seçməlidir (elmi-tədqiqat işləri, kurs və buraxılış işləri) (5, s. 293-294).

Müstəqil iş zamanı tədrisin müxtəlif pillələrində tələbələr tərəfindən sistemli olaraq yeni
biliklərin alınması, onların möhkəmləndirilməsi, təkrarlanması və yoxlanılması işi həyata
keçirilir. Fikrimizcə, müəllim tərəfindən tələbələrə bilavasitə köməyin azaldılması
öyrənənlərin yaradıcılıq fəallığının yüksəlməsinə kömək edəcəkdir.

Tələbələrin yaradıcılıq fəaliyyətinin effektivliyi məşğələlərin təşkilindən və müəllimin
onlara psixoloji təsirinin xarakterindən çox asılıdır. Pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatda müstəqil
işin fəallaşdırılmasının müxtəlif üsulları təsvir edilir və onlar praktik olaraq tətbiq edilir:

1. Tələbələrə müstəqil iş metodlarının öyrədilməsi (müstəqil işin icra edilməsi üçün vaxt
büdcəsinin planlaşdırılması, refleksiv, psixoloji biliklərin çatdırılması, həmçinin
özünütəhliletmə və özünüqiymətləndirmə üçün lazım olan bacarıqların təkmilləşdirilməsi);

2. Mövcud tədris və peşəkar fəaliyyətin geniş müzakirələrində, metodik göstərişlərdə və
dərsliklərdə təklif edilən təlim materialına zəruri yiyələnmənin inandırıcı nümayişi;

3. Elmdə və texnikada istifadə edilən real müzakirələrin tipik üsullarının yenidən
işlənməsi, problemli materialın şərhi;

4. Təcrübə ilə nəzəriyyənin birmənalı əlaqəsinin qurulması məqsədi ilə qanun və
qaydaların formulə edilməsinin əməli tətbiqi;

5. Fəal təlim metodlarından istifadə (konkret vəziyyətlərin təhlili, müzakirələr, qrup və
cütlərlə iş, çətin məsələlərin kollektiv müzakirəsi, işgüzar oyunlar);

6. Tələbələrin nizam-intizamının, həmçinin onun elementlərinin məntiqi-struktur sxemi ilə
tanış olmaları və videosilsilənin tətbiqi;

7. Aşağı kurs tələbələrinə ardıcıl alqoritmi ifadə edən metodik göstərişin verilməsi və
tələbələrin ən böyük müstəqilliyə öyrətmək məqsədilə kursdan-kursa keçərkən izahedici
hissənin tədricən azaldılması;
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8. Metodik göstərişləri və təlim tapşırıqları nəzəri materiallara müvafiq olan müstəqil iş
üçün kompleks dərsliklərin hazırlanması;

9. Fənlərarası xarakterli dərs vəsaitlərinin tərtibi;
10. Ev tapşırıqlarının və laboratoriya işlərinin fərdiləşdirilməsi, həmçinin qrup işi zamanı

qrup üzvləri arasında onun dəqiq bölgüsünün aparılması;
11. Tipik məsələlərə məntiqi çalışmaların daxil edilməsi, həm də məsələlərin əlavə

məlumatlarla təmin edilməsi;
12. Hər mühazirədən sonra mühazirə dinləyiciləri üçün yoxlayıcı sualların verilməsi;
13. İlkin hazırlıq vaxtı müəllimin köməyi ilə mühazirənin bir hissəsinin tələbələr

tərəfindən oxunması;
14. Tələbə-konsultantlardan ən fəallarının və bacarıqlıların statusunun müəyyən edilməsi

və həmin tələbələrə hərtərəfli köməyin göstərilməsi;
15. Təlimin kollektiv metodlarının: qrup və cütlərlə iş formalarının tətbiqi (5, s. 313-315).
Tələbələrin müstəqil işlərinin təsirliliyinin artırılması yolları. Ali təhsil müəssisələrinin

aparıcı alim pedaqoq və psixoloqları tərəfindən təlim planlarında müstəqil işlərdən istifadəyə
geniş yer verilməsi mütəxəssis hazırlığında keyfiyyətin əldə olunmasına imkan və zəmin
yaradır.

Bu mənada müəyyən konstruktiv təkliflər irəli sürürük:
 Tələbələri elmi tədqiqat işinə cəlb etməklə fərdi planların və təhsil müəssisələrinin

sifarişləri üzrə real layihələrin təşkili;
 Kafedrada fərdi konsultasiyalara, tədris planına və dərs cədvəlinə tələbələrin sərbəst

işinin əlavə edilməsi;
 Tələbələrin müstəqil işinin icra edilməsi üçün tədris kompleksinin, təlim-metodik

vəsaitlərin proqrama uyğun hazırlanması;
 Kafedralararası müstəqil tapşırıqların inteqrativ sisteminin işlənilməsi;
 Tələbələrin müstəqil işinə nəzarətin reytinqli metodunun tətbiqi;
 Müəllim və tələbələrin qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətləri;
 Qeyri-standart qərarları ehtimal edən müstəqil tapşırıqların hazırlanması;
 Tələbələrin müstəqil işlərini nəzərə alaraq müəllimin fərdi məsləhət yükünün yenidən

hesablanması və s. (4, s. 138)
Tələbələrin müstəqil işi olmadan onların idrak fəaliyyətini formalaşdırmaq mümkün deyil.

Tələbələrin müstəqil işi onların dərketmə fəaliyyətinin ən mühüm şərti hesab olunmalıdır. Elə
buna görə də tələbələrin müstəqil işi tədris prosesinin təşkilinin tərkib hissəsini təşkil edir .

Bir sözlə, müstəqil iş tələbələrin bilikləri fəal qavramaq, anlamaq, bir sıra hallarda yenidən
işləmək, dərinləşdirmək, əldə edilənləri genişləndirmək və yeni informasiyalar yaratmaq üçün
fəaliyyət prosesidir.

Zənnimizcə, təlim prosesində tələbələrin müstəqil işlərinin tipləri, mərhələləri və işlənmə
texnologiyası, eləcə də tələbələrin müstəqil işlərinin təsirliliyinin yolları sistemli şəkildə
aparılmalıdır ki, bu da onların yaradıcılıq potensiallarının az bir vaxtda aşkar olunmasına
zəmin yaratmış olar.

Məqalənin aktuallığı. Müstəqil iş təlim prosesinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Eyni
zamanda, tələbələrin yerinə yetirdikləri fərdi işdir. Bu zaman onlar həmin işi müəllimin və
ya dərsliyin, təlim proqramlarının quruluşuna uyğun olaraq yerinə yetirirlər. Buna
baxmayaraq, təcrübə göstərir ki, tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili zamanı bəzi çətinliklər
yaranır. Həmin problemlərin öyrənilməsi və aradan qaldırılması baxımından məqaləni
aktual hesab etmək olar.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə sərbəst işlərin
tiplərinin, təşkili mərhələlərinin təsnifatı verilir və tələbələrin müstəqil fəaliyyətinin
səviyyələri təhlil edilir, eləcə də həmin işlərin təsirliliyinin artırılması məqsədilə zəruri
təkliflər irəli sürülür.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik-psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Психологические особенности самостоятельной работы студентов и их типы
последовательно интерпретированы в научной статье. Организация методологии
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work of have been students systematical investigated by author in the scientific article.
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Yeniyetməlik yaşı dövrü ümumi ontogenezdə inkişafın mühüm mərhələlərindəndir. Bu
yaş dövrü insan həyatının ən böhranlı çağlarıdır. Həyat perspektivləri və ideallarının, peşə
niyyəti və mənlik şüurunun formalaşması ilə əlaqədar olaraq yeniyetməlik dövründə təlimin
yeni motivləri əmələ gəlir.

Psixoloqlar L.İ.Bojoviç, A.N.Leontyev, A.B.Petroviç, D.İ.Feldşteyn və b. yeniyetməliyi
yaş dövrünün bir mərhələsi kimi yox, psixi inkişafın, uşaqlıqdan gəncliyə keçidin mühüm bir
mərhələsi kimi nəzərdən keçirirdilər. Hələ vaxtında Hegel uşaqlığı “özündə varlıq”, gəncliyi
isə “özü üçün varlıq” adlandırırdı. Yeniyetmə “özündə varlıq” mərhələsini başa vursa da, hələ
“özü üçün varlığa” çevrilməmişdir. Bu yaş dövründə bu iki anlayış vəhdət təşkil etmir.
Yeniyetməlik dövründə şagirdin sosiallaşması prosesi sürətlənir, bu prosesdə o, yeni sosial
mövqe qazanır, onda özünə və başqalarına qarşı şüurlu münasibət yaranır (3, s. 45).

Bu dövrdə aparılan tədqiqatların mühüm bir istiqaməti də yeniyetmələrin təlim
çətinliklərinin psixoloji xüsusiyyətləri probleminin araşdırılması ilə bağlıdır. Ə.Y.Seyidov,
M.M.Mehdizadə, F.Ə.İbrahimbəyov, Ə.K.Zəkizadə, Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Qədirov,
Ə.Ə.Əlizadə, M.Ə.Həmzəyev və b. bu sahənin inkişaf etdirilməsində önəmli işlər görmüşlər.
Təlim motivləri sahəsində tədqiqat aparan rus alimləri L.İ.Bojoviç, N.Q.Morozova,
L.S.Slavina təlim motivlərini öz məzmunlarına görə yaxın olan bir neçə qrupa bölürlər:

1.Oxumağın, təhsil almağın zəruriliyini göstərməklə bağlı motivlər; 2. Məktəblinin vəzifə
və borcunu göstərməklə bağlı motivlər; 3. Gələcək peşə fəaliyyəti üçün təhsilin zəruriliyini
göstərməklə bağlı motivlər; 4. Təlim prosesinin, biliyin özünə marağın olduğunu göstərməklə
bağlı motivlər; 5. Valideynlərin uşağı oxumağa təhrik edən və ya hətta məcbur edən tələbi ilə
bağlı motivlər; 6. Müəllimin tələbi və ona hörmətlə bağlı motivlər; 7. Öz nüfuzunu
gözləməklə bağlı motivlər; 8. Qrup təlqini, qrup təzyiqindən yaxa qurtarmaqla bağlı motivlər;
9. Müqabilində nəyi isə gözləməklə bağlı motivlər və s.

Bu cür motivlər bütün məktəb yaşı dövrlərindəki təlim fəaliyyətində özünü göstərir.
Şagirdlərdə təlim fəaliyyətinin müsbət motivləşmə sahəsini yaratmaq asanlıqla baş vermir.
Şagirddə öz müvəffəqiyyətlərini və getdikcə özünün əqli fəaliyyətini təkmilləşdirmək
imkanlarını dərk etmək zəruri təlim motivlərinin və oxumaq həvəsinin meydana gəlməsi üçün
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əsas şərtdir (1, s. 121)
Dərsdə sinfin fəallığı müvəffəqiyyətin təzahürü və sinifdəki hər bir şagirdin fəallığı

deməkdir. Dərsdə şagirdin fəallığını təmin etmək üçün onun fəaliyyətində baş verən qüsurları
dərhal aradan qaldırmaq və təlim prosesini daha səmərəli qurmaq zəruridir. Dərs prosesində
müəllim elə hərəkət etməlidir ki, onun baxışı da, duruşu da, danışığı da, iradları da, rəğbəti də
şagirddə böyük ruh yüksəkliyi yaratsın, ona yeni qüvvə versin. Şagirdi təlimə alışdırmağın
“Piqmalion effekti” adlanan üsulu isə yaşlının inamında və səbrlə gözləməsində özünü
göstərir. Bununla belə şagirddə təlimə marağı güclə inkişaf etdirmək olmaz.

Tədqiqat məqsədilə aparılmış “Sən nə üçün oxuyursan? Səni oxumağa məcbur edən
nədir?” və s. bu tipli suallara cavab verərkən məktəblilər təlim fəaliyyətindəki müxtəlif
çətinlikləri qeyd edirlər. İlkin olaraq yeniyetmələrdə təlim çətinliklərinin hansı səbəbdən və
nə vaxtdan baş verdiyi aydınlaşdırmalıdır. Sorğunun nəticələrini bu cür ümumiləşdirilir:

— Müəllimlərlə münaqişələr; Sinif yoldaşları və həyət uşaqları ilə münaqişələr;
Valideynlərlə münaqişələr; Əvvəllər aldığı biliklərdə sistemliliyin olmaması; Ev tapşırığını
yerinə yetirə bilməmək çətinliyi; Yeniyetməni təhsildən yayındıran faktorlar: kompyuter,
televizor, telefon əyləncələr və s. Çalışmaq istəyinin olmaması; Ailədə münbit şəraitin
olmaması; Təlim fəaliyyətinə motivasiyanın olmaması; Diqqətin və yaddaşın inkişafına aid
olan problemlər; Şəxsi problemlər; Uşağın məktəb təliminə hazır olmaması; Uşaqda xroniki
xəstəliklərin mövcudluğu; Pedaqoqun professional olmaması; Müəllimlərin yersiz danlağı
və s.

Şagirdlərdə ünsiyyət bacarıqlarının formalaşması və şəxsiyyətin inkişafı, yalnız dərslərdə
deyil, uşağın məktəbdə olduğu müddətdə həyata keçirilməlidir. Dərs zamanı yaranan
“müəllim-şagird”, “şagird-şagird”, “şagird-valideyn” ünsiyyətinin inkişaf koordinatları
mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır (4, s. 209).

Valideynlər uşaqlarının necə oxumalarına nəzarət edərkən onun üçün hansı tədris fənninin
çətin olduğunu daha yaxşı görürlər. Buna görə də müəllimlərlə birlikdə vaxtında vəziyyətdən
çıxış yolu tapmaqda dialoq apara bilərlər. Valideynlər uşaqlarının təlimdəki bu və ya digər
nöqsanlarını da görürlər. Məktəblinin təlimə fəallığının zəifləməsinə çox ciddi yanaşmaq
lazımdır.

Uşaq evdə hiss etməlidir ki, bütün ailə, həm böyüklər, həm də uşaqlar “İşin iş vaxtı,
istirahətin istirahət vaxtı” prinsipinə əməl edir: yalnız bütün vacib vəzifələr yerinə
yetirildikdən sonra, yəni, məktəbli dərslərini hazırladıqdan sonra istirahətdə və ya digər
əyləncə ilə məşğul ola bilər. Əsas məsələ tapşırığı başa düşməkdən, onun diqqətini praktik
məsələlərə cəlb etməkdən, uşağın üzərində qavramadığı tədris materialını canlandırmaqdan,
öz qüvvəsinə inamını möhkəmləndirməkdən ibarətdir (4, s. 309). Hesab edirik ki, valideynlər
üçün məqsədyönlü tövsiyələrin hazırlanması və bu əsaslar üzərində qurulması əhəmiyyətli
olar:

— Təlimdə çətinliyin müzakirəsi zamanı valideynlər uşaqlarının məktəb problemlərinə,
onların fikir və hisslərinə böyük maraq ifadə etməlidirlər;

— Valideynlər uşaqla isti və səmimi dostluq əlaqəsi qurmaqla, ondakı təşəbbüskarlığı
genişləndirməklə, uşağını mütəmadi olaraq məktəb problemlərinə görə danlamamağa
çalışmalıdırlar;

— Valideyn öz uşağı ilə qarşılıqlı ünsiyyətində ona lazım olan təşəbbüskarlığı vaxtında
ötürmək üçün iki tərəfli qarşılıqlı dialoqu dəstəkləməyə çalışmalıdır;

— Valideynlər ailədə, uşağın təlimdəki çətinliklərə münasibətini və davranışını nəzərə
alaraq, qarşılıqlı anlaşma, dəstək və şagirdin təşəbbüskarlığını, rəğbətləndirmə şəraitini
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yaratmaqla köməklik göstərməlidir.
Yeniyetmənin yaxın yoldaşları və dostları ilə ünsiyyəti onun təlim fəaliyyəti və marağına

güclü təsir göstərir (5, s. 297). Məktəb psixoloqunun təlim çətinlikləri problemlərinə aid olan
proqramında valideynlərlə yanaşı şagirdlərin bir-biri ilə ünsiyyətinə dair bəndlərin də nəzərdə
tutulması vacibdir:

— Uşaqlar müəllimin rəhbərliyi ilə bir-birləri ilə konstruktiv dialoqa girməyə
alışdırılmalıdırlar: öz fikrini konkret deyə bilmək, tənqidi axıradək dinləmək, başa düşmək,
həmsöhbətinin nəzər nöqtəsini qəbul etmək, anlamağı bacarmaq və s.;

— Oyunda və problemli situasiyaların həllində ünsiyyətin dialoji və monoloji formalarına
yiyələndirmək;

— Şagirdləri başqasının vəziyyətini anlamağı, sinifdə müsbət, emosional – normal fonu
dəstəkləməyə alışdırmaq;

— Şagirdlərin dərsdə yaradıcı tapşırıqları yerinə yetirmələri zamanı (oyun, səhnələşdirmə,
emosional pauzalar və s.) bir-birilərinə kömək etməyə alışdırmaq;

— Kollektiv (qrupla) tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı öz aralarında rol və tapşırıqların
düzgün bölüşdürülməsinə nail olmaq və s.;

Aparılan tədqiqatlara görə, sinifdə işgüzar və səmimi mühit yaratmaqla təlim çətinlikləri
olan yeniyetmə şagirdlərə hər dəfə bu və ya digər işi sona yetirməməyin sonluğunu və
nəticəsini başa salmaq böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təlim materiallarının verilməsində
sinifdəki uşaqların sayına görə daha rasional üsullar fikirləşib, tətbiq edilməsi uşaqlarda təlim
maraqlarının inkişafına təkan verir. Bu məqsədlə frontal, qrup və fərdi işin əlaqəli formalarını
nəzərdən keçirilməsi problemin həllində real göstəricidir.

Təlim çətinlikləri olan yeniyetmə şagirdlərlə öyrənilən materialın asanlaşdırılmasını təmin
etmək üçün, mütəmadi olaraq şagirdlərə öyrənilən mövzunun praktik əhəmiyyətinin əyani
olaraq göstərilməsi, şagirdlərdə maraq doğuran mövzuların öyrənilməsinə ayrılan dərs
saatlarının artırılması, fənlərarası və fəndaxili əlaqələrin gücləndirilməsi; şagirdlərin dərsdə
müstəqil işlərinin yerinə yetirilməsinin yeni formalarının işlənib hazırlanması, nümayişetdirici
vəsaitin müvafiq qaydalara uyğun tərtib edilməsi və uşaqlara onun məqsədyönlü şəkildə
təhlilinin verilməsi və s. onların gələcək həyata hazırlıq mərhələsi kimi böyük əhəmiyyət
daşıyır.

Proqram materialın mənimsənilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi, hər bir rübün axırı və
ilin sonu təlim proqramının öyrənilməsi səviyyəsinin təhlil edilməsi təlim çətinlikləri olan
yeniyetmə şagirdlərlə aparılan təlim fəaliyyətinin səmərəliliyinə xidmət edir. Müəllim təlim
çətinlikləri olan yeniyetmə şagirdlərlə dərs fəaliyyəti zamanı qarşıya qoyulan tapşırığın
məqsədini anlamalı və müəyyənləşdirməli, hərəkətlərinə nəzarət etməli, alınan nəticələri
qiymətləndirməli və s. bacarıq və vərdişlərini daha da inkişaf etdirməyə çalışmalıdır. Şagird
təlim prosesinin fəal iştirakçısıdır. Müəllim bu məqsədlə dərs prosesi zamanı müxtəlif
situasiyaları modelləşdirərək yeniyetmə şagirdlərlə mövcud davranışı müəyyənləşdirməlidir.
O, hər bir şagirdə özünəhörmət və adekvat özünüqiymətləndirmənin formalaşmasına təsir
edən münbit şəraiti yaratmağa çalışmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq yeniyetmələrin təlim çətinliklərinin psixoloji
xüsusiyyətlərinin əsas təzahürlərini müəyyənləşdirmək, müasir psixologiyanın elmi-nəzəri
tələbləri səviyyəsində həmin problemlərin təhlilini verməkdən ibarətdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik isə yeniyetmələrin təlim çətinliklərinin psixoloji
xüsusiyyətləri probleminin təhlili, yeniyetmələrin özünüdərk etməsinə, müsbət
xüsusiyyətlərlə yanaşı nöqsan və çatışmazlıqlarına da yaxından bələd olmağa köməklik
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göstərmək yollarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu ilə

maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbə və magistrləri istifadə edə bilər.
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Г. Алиханова

Причины трудностей в обучении
подростков и пути их устранения

Резюме

Актуальность выбранной темы продиктована тем что, неуспешным школьник
становится только тогда, когда вовремя не были преодолены “школьные трудности”,
под которыми понимается весь комплекс проблем, возникших у ребенка при
систематическом обучении и постепенно приводящих к ухудшению состояния,
здоровья, к нарушению социально-психологической адаптации и только в последнюю
очередь - к снижению успешности обучения». Pебенок должен хотеть учиться,
понимать, зачем ему это нужно, иметь базовые знания и умения, уметь общаться со
сверстниками и взрослыми, быть физически и психически здоровым.

G. Alikhanova

Causes of teenage learning difficulties and
ways to eliminate them

Summary

The relevance of the chosen topic is dictated by the fact that the schoolboy becomes
unsuccessful only when the “school difficulties” were not overcome in time, which means the
whole complex of problems that the child has with systematic training and gradually leading
to a deterioration of the state, health, to the violation of the socio-psychological adaptation
and only in the last instance – to a decrease in the success of training”. The child should want
to learn, understand why he needs it, have basic knowledge and skills, be able to
communicate with peers and adults, be physically and mentally healthy.
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Техника применения ассоциативных карт в
консультативной работе психолога
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Работа психолога в современных условиях глобализации и интеграции всех сфер
человеческой деятельности предполагает подбор наиболее мобильных и эффективных
средств, позволяющих за кратчайший срок выявить проблемы клиента. Для нас таким
инструментом явились метафорические ассоциативные карты, которые представляют
собой картинки – изображения, картинки-слова, имеющие определенный смысл и
позволяющие фантазировать, домысливать, а в некоторых случаях переносить личную
проблему на то изображение, которое представлено на рисунке.

Основанные на методе проекции, каждая картинка может быть по-разному
интерпретирована отдельным клиентом, визуализация будет на уровне того
внутреннего переживания, которое на данный момент будет актуализирована в беседе
по картинке. Как было отмечено в работе Н.В. Дмитриевой, Н.В. Буравцевой «в основе
проективного подхода заложено стремление человека интерпретировать явления и
предметы окружающей действительности во взаимосвязи с его желаниями,
потребностями, чувствами, - всем тем, что составляет его внутренний психологический
мир» [1, с.13].

Рассматривая вопрос об использовании метафорических ассоциативных карт,
следует отметить о методологическом обосновании важности их применения в работе
психолога. Это опора на психоанализ, гештальтпсихологию, которая представляет
проективные стимулы «обратимой фигурой», предполагающей наличие множества
толкований, включающим механизм влияний глубинных, личностных,
интрапсихических факторов.

Работы грузинской школы В.Г.Норакидзе [2], Д.Н.Узнадзе [3], обосновали идею о
взаимосвязи восприятия с установкой, объяснив механизм самой проекции. В работах Г.
Кац [4], Е. Морозовской [5], Т.Ушаковой [6] содержатся ценные идеи о возможностях,
которые раскрывают МАК в консультативной, коррекционной работе психолога,
обосновываются принципы, способы, методологические основы их использования.
Анализ научной литературы выявил наиболее часто встречающиеся способы выбора
карт: открытый, закрытый и комбинированный способ. Остановимся на каждом из них,
рассмотрев психологический контекст.

mailto:gulya_psy@mail.ru
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При открытом выборе клиент выбирает карту, наиболее созвучную его актуальному
состоянию (осознанный выбор), причем данный способ граничит с наличием чувства
безопасности, уверенность в положительном исходе решения проблемы. Клиент
чувствует себя реальным создателем истории, которая соответствует его актуальному
состоянию и реальным ожиданиям. Что происходит при закрытом способе выбора
МАК?

Закрытый способ несколько сложен, с точки зрения наличия у клиента тревоги,
противоречивого отношения к сложившейся благодаря бессознательному выбору карт
ситуации. Однако именно при данном способе выбора карт пробуждается творческий
потенциал, возможность самостоятельно, подключив интуитивное мышление
разобраться со сложившейся ситуацией. Говоря о применении комбинированного
способа выбора карт, следует отметить несколько важных моментов.

Выбор карт-слов активизируют когнитивные процессы, которые помогают в
интерпретации проблем и связаны с работой левого полушария мозга. Карты-
изображения, способствуют возникновению проекции, созданию ассоциативного
сюжетного ряда, деятельность которого связана с работой правого полушария
(появляются ассоциации на основе наглядно-чувственных представлений) и несет
ответственность за грамматическое оформление представлений и смысловым
контекстом.
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Остановимся на технике работы со страхами, которые достаточно часто возникали
при работе как с детьми, так и со взрослыми. В работе с конкретным случаем нами
были использованы набор МАК «Из сундука прошлого» (метафора детских
переживаний), разработанные Г.Кац, Е. Мухаматулиной, состоящий из 64 карт с
изображениями и 32 карт со словами. Технику консультативной беседы по работе со
страхом у детей младшего школьного возраста можно представить следующим образом:

Внизу представлен диалог (П-психолог, К-клиент). Клиенту предлагается выбрать
карту (возраст клиента 10 лет), которая символизирует его актуальное состояние.

Психолог Клиент
Выбери карту, которая говорит о твоем
сегодняшнем состоянии, что ты
чувствуешь?

Это картинка из моего детства – я
всегда чувствовал себя одиноким,
никому не нужным (страх одиночества).

Давай выберем карты, которые помогут
рассказать о том, чего тебе не нравится,
чего ты боишься, почему чувствуешь
себя беззащитным? (предлагаем
выбрать 4 карты, расположив их, как
показано на картинке внизу).
Что означает карта, расположенная
наверху?

Это моя мама, она всегда занята
младшим братом, а папа на работе.

Ты считаешь, что маме некогда
заниматься с тобой и от этого тебе
грустно?

Я завидую братику и ревную. Меня она
так не любит как его.

Что означает карта, находящаяся слева? Это моя бабушка. Она строгая и всегда
наказывала меня.

Она живет с Вами? Да, это папина мама и я ее боюсь.
А что можно рассказать о карте справа? Меня всегда заставляют учиться, делать

уроки, много заниматься, а я хочу
играть с детьми, гулять.

А что ты видишь на карте находящейся
внизу?

Это мой единственный друг, которого я
боялся потерять.
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Как видим, клиент расположил карты и рядом карты со словами: «ревность к матери,
которая занята братом», «не хочу делать уроки», «страх наказания со стороны
бабушки», «страх потерять друга». Очередным этапом работы было найти
положительные стороны, помочь клиенту выявить пользу от выявленных страхов.
Психологом задается вопрос: Задумывался ли ты над тем, что может быть, страхи
имели для тебя положительное значение, быть может, они помогают тебе? Давай
выберем еще 4 карты, которые расскажут нам об этом. Выбор клиента расположился
следующим образом:

Психолог Клиент
Как ты можешь объяснить свой выбор? Чтобы не чувствовать себя одиноким, не

видеть мать, которая целый день занята с
братиком, я решил уехать к дедушке с
бабушкой (мамины родители). Там меня
очень любят, и целый день проводят со
мной. Мне там весело. Я стал хорошо
учиться, у меня появилось много друзей.

Как ты думаешь, помогли тебе твои
страхи?

Да. Мне теперь весело («любимый»,
«радость», «восторг», «нравится»).

Что ты приобрел благодаря страхам? Мне не дает скучать дедушка, мы
хорошо проводим время. У меня много
друзей, они приходят к нам, бабушка
угощает нас пирожками. Я стал хорошо
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учиться.
А как твои родители, ты ходишь к ним? Я думаю, они меня тоже любят, просто

братик маленький, беспомощный, а я
большой, я должен его защищать.

А как нам быть с самой первой картой,
которую ты выбрал – страхом быть
одному? Мы можем ее заменить другую?

Да, я выбираю другую карту, на которой
семья сидит за столом и все счастливы.

Что ты теперь ощущаешь? Мне стало спокойно и радостно. Я не
одинок.

Таким образом, в беседе были выявлены страхи клиента и причины, которые можно
обозначить следующим образом: страх наказания, боязнь одиночества (недостаток
внимания со стороны родителей), желание быть самостоятельным, потребность в
поддержке. Использование данной техники позволяет достаточно быстро построить
беседу с клиентом, выявив наличие травмы и воздействуя на ее причину.

Актуальность статьи. Метафорические ассоциативные карты являются
эффективным инструментарием для работы с детьми и взрослыми.

Научная новизна статьи. Была разработана и применена на практике техника
работы с детьми младшего школьного возраста, с использованием МАК.

Практическое значение и применение статьи. Данный вид работы может быть
применен как в консультативной, так и коррекционной работе психолога.
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G. Həsənova

Psixoloqun konsultativ işində assosiativ
Kartlardan tətbiqetmə texnikası

Xülasə

Məqalənin məqsədi psixoloji travmaların diaqnostikası və korreksiyası zamanı psixoloqun
işində səmərəli vasitə kimi metaforik kartlardan istifadə və onun spesifikliyini araşdırmaqdır.
Uşaqlarla işləmək üçün istifadə edilən "Keçmişin sandıqçasından" (uşaq həyəcanları
metaforası) metaforik kartlar dəsti bizə aşağıdakı qeydləri aparmağa imkan verdi: müştərinin
faktiki təcrübələri və ehtiyacları aydınlaşdırıldı və anlaşıldı; çatışmazlıqlar, qorxular, şüuraltı
narahatlıqlar müəyyən edildi. Proyeksiyanın meydana çıxması, assosiativ süjet xəttinin
yaradılması nəticəsində yalnız mənfi deyil, eyni zamanda zədənin müsbət tərəfinin də
araşdırılmasına, vəziyyətin qəbulundan sonra, yeni şərhə keçməyə imkan yaradır.

G. Hasanova

Technique of associative cards in a
psychologist’s advisory work

Summary

The aim of the article is consideration of using metaphorical cards in the work of a
psychologist, which are an effective way both the diagnostics and the correction of
psychological trauma. Applied the metaphoric cards set “From the chest of the past”
(metaphor of childhood experiences) in working with children made it possible to note the
great information content of the obtained material, which is aimed at understanding and
realization of a client’s actual experiences and needs, detection of subconscious conflicts,
fears, anxiety. Appearance of projection, creating associative story line, allows to consider not
only negative but also positive sides of trauma, go over from acceptance of situation to its
new interpretation.

Redaksiyaya daxil olub: 08.01.2019
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Yeniyetmələrin təlim fəaliyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri
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Ключевые слова: подросток, трудности обучения, психическая активность,
конфликты, учебный деятельности, процесс присвоении, самооценивание

Key words: teenager, learning difficulties, mental activity, conflict, learning activity,
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Yeniyetməlik dövrünü “keçid”, “təhlükəli”, “dönüş” və s. dövrü də adlandırırlar. Həmin
dövrdə oğlan və qızların fiziki və psixi inkişafında müxtəlif keyfiyyət dəyişmələri baş
verir. Bununla əlaqədar olaraq uşaqlıqdan yaşlılığa keçid həmin dövrün əsasını təşkil edir. Bu
yaş dövründə uşağın anatomik – fizioloji və psixi inkişafında, iradi – emosional və əqli
həyatında nəzərə çarpan ciddi dəyişikliklər baş verir və yetkinliyin üç səviyyəsi özünü
göstərir. Bunlar cinsi, psixoloji və sosial yetkinlik prosesləridir.

Yeniyetmələrin təlim fəaliyyəti bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Hər şeydən əvvəl,
onlarla bir müəllim deyil, bir neçə müəllim məşğul olmağa başlayır. Çox vaxt həmin
müəllimlər öz davranış, ünsiyyət üslublarına, eləcə də dərsi aparma tərzlərinə görə bir-
birlərindən fərqlənirlər. Ayrı-ayrı müəllimlər yeniyetmənin qarşısına müxtəlif tələblər
qoyurlar. Bu isə yeniyetmələri hər bir yeni müəllimə fərdi olaraq uyğunlaşmağa məcbur edir.
Bununla yanaşı olaraq yeniyetməlik yaşı dövründə ayrı-ayrı müəllimlərə fərqləndirici
münasibət özünü göstərməyə başlayır (1, s. 39).

Yeniyetmələr bəzi müəllimləri sevir, bəzilərini heç sevmir, bəzilərinə qarşı isə laqeyd
olurlar. Yeniyetmələr ciddi, lakin ədalətli, uşaqlara xoş münasibət bəsləyən, materialı maraqlı
və aydın izah edən, şagirdləri düzgün qiymətləndirən, hamıya eyni xeyirxah münasibət
bəsləyən, demokratik ünsiyyət üslubuna malik olan müəllimləri daha yüksək qiymətləndirirlər.

Yeniyetmələrin təlim fəaliyyətinin yeni xüsusiyyətlərini səciyyələndirən ən mühüm cəhət
təlimdə şagirdin müstəqilliyinin inkişafı ilə əlaqədardır. Yeniyetmə yalnız dərsdə rast gədiyi
yenilikləri mənimsəməklə kifayətlənməyib, həm də biliklərin yeni sahələrini müstəqil surətdə
mənimsəməyə çalışır. Yeniyetmələri ən çox astronomiya, texnika, radiotexnika və
kibernetikaya dair məsələlər maraqlandırır və onlar sərbəst olaraq bu sahədə biliklərini
genişləndirir və eyni zamanda müxtəlif dərnəklərdə iştirak etməyə can atırlar, kompüter,
internet vasitəsilə müəyyən məlumatlar əldə edirlər.

Bəzən valideynlər arasında belə bir fikir formalaşır ki, yeniyetmənin bədii ədəbiyyatla
məşğul olması sadəcə olaraq, istirahət və ya əyləncə xarakteri daşıyır. Bu tamamilə yaniış
fikirdir. Valideyn və müəllimlər yeniyetmənin mütaliəsinə xüsusi fikir verməli və oxunulmuş
kitablar haqqında onunla fikir mübadiləsi aparmalıdırlar. Bu söhbətlər zamanı yaşlı
yeniyetməni hansı problemləri narahat etdiyini öyrənə bilir. Əgər uşaq hər hansı bir məsələnin
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mahiyyətini anlamaqda çətinlik çəkir, düzgün başa düşmürsə ona bu işdə əməli köməklik
göstərməyə çalışır. Bu da yeniyetmənin öz ləyaqətini, xüsusiyyətlərini üzə çıxarmağa imkan
yaradır (2, s. 103).

Gerçəkliyə şüurlu münasibətin ümumi inkişafı ilə əlaqədar olaraq yeniyetmənin təlimə
münasibəti tədricən dəyişilir. Yeniyetmə biliklərin əsasını mənimsədikcə həyat təcrübəsi artır.
Bəzən də onların maraqları hətta tədris proqramının çərçivəsindən belə kənara çıxa bilir.

Yeniyetmənin təlim fəaliyyətinin və ona münasibətinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq idrak
fəaliyyətinin inkişafı üçün şərait yaranır. Təlim fəaliyyəti yeniyetmələrin qavrayışına əsaslı
təsir göstərir və inkişafını sürətləndirir. Bu dövrdə şagirdlərin qavrayışı geniş əhatəli olmaqla
ardıcıl və seçici xarakter daşıyır. Onların qavrayışı ən çox maraqlandıqları cisim və
hadisələrlə bağlı olur: nə ilə daha çox maraqlanırsa, onu daha yaxşı qavrayır, maraqlanmadığı
sahədə qavrayışı səthi xarakter daşıyır. Yeniyetmələrdə zaman, məkan, hərəkət qavrayışı da
xeyli inkişaf edir.

Yeniyetməlik dövründə hafizə xeyli inkişaf edir. Yeniyetmə hafizəsini tənzim və idarə
etməyi bacarır, yaddasaxlamanın səmərəli üsullarından şüurla istifadə edir, öyrənəcəyi
materialı müqayisə edir, sistemləşdirir, mənasını anlayır, həmçinin öz sözləri ilə sərbəst
olaraq nəql edir. Şagird istər – istəməz təkcə öyrənmək, yadda saxlamaqla kifayətlənmir,
öyrəndiklərini əvvəlkilərlə əlaqələndirməyə, onun köməyi ilə yeni fikri məsələləri həll etməyə,
ümumiləşdirmələr aparmağa çalışır.

Yeniyetmələr məntiqi, eləcə də ixtiyari hafizədən istifadəyə üstünlük verirlər. Tədricən
yeniyetmələr belə bir qənaətə gəlirlər ki, mənalı yaddasaxlama və yadasalma daha üstün
əhəmiyyətə malikdir. Şübhəsiz, hələ elə materiallar da olur ki, onları hərfən yadda saxlamaq
və yada salmaq lazım gəlir (tərifləri, teoremləri və s.).

Yeniyetməlik dövründə diqqətin inkişafında özünəməxsus xüsusiyyətlər müşahidə olunur.
Bu dövrdə diqqətin tez-tez yayınması halları özünü göstərir. Uşağın təlim fəaliyyətindəki
əsaslı dəyişikliklər, tələbat və maraq dairəsinin dəyişməsi, şagirdin ayrı-ayrı fənlərə,
müəllimlərə münasibəti, keçirdiyi psixi hallar, yeni və rəngarəng təəssürat bolluğu, cinsi
yetişmənin başlanması ilə əlaqədar güclü təəssüratlar, yaşlılıq hissi ilə bağlı problemlər və s.
diqqətin təzahür və inkişafına, burada mənfi halların özünü göstərməsinə səbəb olur. Təlim və
tərbiyənin təsiri altında yeniyetmələrdə sabit ixtiyari diqqət inkişaf etməyə başlayır (3, s. 98).

Yeniyetməlik dövründə təxəyyülün inkişafında xeyli irəliləyiş baş verir. Bərpaedici
təxəyyül yüksək inkişaf səviyyəsinə çatır. Onlar getdikcə ədəbiyyat, riyaziyyat, fizika, tarix
və digər elmlərə aid biliklərini müəyyən sahəyə tətbiq edir, hekayə yazmağa, şəkil çəkməyə,
müəyyən modellər quraşdırmağa və başqa faydalı işlər görməyə başlayırlar. Romantik,
fantastik surətlərin yaradılmasına meyl yüksək olur. Yeniyetmələrin təxəyyülünün inkişafı
təlim materialını daha səmərəli və yaradıcı şəkildə mənimsəmələrinə imkan verir.
Yeniyetmələr əldə etdikləri bilikləri yeni sahəyə tətbiq etməyə başlayırlar.

Yeniyetmələrin təfəkkürü geniş ümumiləşdirməyə cəhd göstərməklə səciyyələnir. Hansı
davranış formasını seçməsindən asılı olmayaraq yeniyetmələrdə təfəkkürün müstəqilliyi və
tənqidiliyi özünü göstərir. Onlar cisim və hadisələr arasındakı əlaqələrlə maraqlanır, müxtəlif
mühakimə və fərziyyələr irəli sürür və bütün bunları sübut etməyə çalışırlar.

Yeniyetməlik dövründə tənqidi təfəkkürün inkişafı da xarakterik haldır. Yeniyetmələr
artıq öz rəylərini, fikirlərini əlaqələndirməyə çalışır, öz idrak obyektlərinə tənqidi münasibət
bəsləməyə can atırlar. Hətta çox vaxt onlar dərslikdəki mətnlərdə, yaxud müəllimlərin və
yaşlıların danışığında özünəməxsus “nöqsanlar” görürlər. Ona görə də yeniyetmələrin bu
xüsusiyyəti müəllimin diqqət mərkəzində olmalı və o, şagirdlərdə özünü göstərən həmin
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keyfiyyətləri düzgün istiqamətə yönəltməlidir. Yeniyetmənin iradi – emosional hissləri real
xarakter daşıyır, yoldaşlıq, dostluq münasibətlərində açıq olur, sirlərini bir–birlərinə söyləyir
və bir-birlərinin hüsn – rəğbətini qazanmağa çalışırlar (4, s. 211).

Yeniyetmələr təlim fəaliyyəti ilə yanaşı, əmək, oyun fəaliyyəti ilə də məşğul olurlar.
Onlar süjetli – obrazlı, didaktik – tədris, idman, əyləncəli, kompüter oyunlarını çox xoşlayır,
oğlanlar xüsusilə futbol, dama, nərd, şahmat oyunlarını yorulmadan gün ərzində oynamağa
çalışırlar.

Müəllim və tərbiyəçilər unutmamalıdırlar ki, yeniyetməlik dövrü təsadüfən “keçid dövrü”
adlandırılmır. Hər bir keçid dövründə isə köhnə ilə yeninin mübarizəsi gedir. Yeniyetmədə bir
tərəfdən uşaqlıq, digər tərəfdən isə gənclik əlamətləri özünü göstərir. Onunla böyüklər kimi
rəftar etmək, ona daha çox etibar etmək, təlim və əmək fəaliyyətində müstəqilliyinə şərait
yaratmaq, məsləhəti, göstərişi dolayı yollarla vermək lazımdır. Bu işdə müvəffəqiyyət
qazanmaq üçün yeniyetmənin davranış motivlərini, fərdi xüsusiyyətlərini dərindən öyrənmək
vacibdir.

Hər bir müəllim, tərbiyəçi məktəblinin yaşından və fərdiyyətindən irəli gələn tələbatını
aşkara çıxarmalı və düzgün inkişafına şərait yaratmalıdır. Yeniyetmələrdə ünsiyyətdə onlara
inam ifadə etməklə, pedaqoji texnikanın bütün vasitələrindən (mimika, kəsərli söz, səs, şəxsi
əxlaqi hisslər və s.) düzgün istifadə etməklə yeniyetmə məktəblinin daxili aləminə müsbət
təsir göstərmək mümkündür və vacibdir.

Müəllim şagirdini təbəssümlə qarşılamalıdır. Dərsi şagirdin dərketmə qabiliyyətinə, öz
şəxsi biliyinin səviyyəsinə və onun anlaşılmasına mövcud qurmalıdır. Məsələnin düzgün
həllini dərhal izah etməklə deyil, şagirdin bilik səviyyəsini yoxlamaq üçün əvvəlcə onların bu
məsələni müstəqil həll etmək imkanları öyrənilməlidir. Biliyə olan ehtiyacla onun öyrənilməsi
arasında uyğunluq olmalıdır. Eyni zamanda yeniyetməlik yaşı dövründə müəllim – şagird
münasibətlərinin düzgün qurulması, həm təlim müvəffəqiyyətini təmin edir, həm də sonrakı
yaş dövrləri üçün əsaslı zəmin yaradır

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq yeniyetmələrin təlim fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsində
düzgün istiqamətlərin araşdırılıb seçilməsi, müəllim və şagirddən tələb olunan davranış
qaydalarının düzgün müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik isə dərs zamanı yeniyetmələrə yeni tərzdə
yanaşmada yeni üsullardan istifadənin əməli bir məqsəd kimi qarşıya qoyulması amilinə
diqqət yetirilməsindən ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu
ilə maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbə və magistrləri istifadə edə
bilər.
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З. Салимова

Психологические особенности подростковой
учебной деятельности

Резюме

Темой статьи является выявление основных проявлений психологических
особенностей учебной деятельности подростков, анализ этих проблем на уровне
научных и теоретических требований современной психологии.

На наш взгляд, психологический анализ проблемы характерных особенностей
образовательной деятельности подростков, понимания поведения и общения
подростков, усиления позитивного отношения к ним, также поможет управлять их
негативными характеристиками.

Z. Salimova

Psychological characteristics of teenage learning activities

Summary

The theme of the article is based on the basic evidences of psychological personalities of
the study of the subdivisions, the problems of the problem of the scientific and theoretical
problems in modern psychology.

According to our view, the problem of psychological analysis of the characteristic features
of the educational work of subconscious, perception of the relationship and affiliation of
subordinates, the positive attitude of the relationship, can also lead to their controlling the
negative characters.
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Adaptasiya problemi öz aktuallığı və mürəkkəbliyi ilə fərqlənən problemlərdən biri kimi
tədqiqatçıların müxtəlif aspektdən araşdırma mövzusu olaraq psixologiya elminin müxtəlif
sahələrində — sosial psixologiya,ümumi psixologiya, idarəetmə, hüquq, tibbi və s. diqqəti
cəlb edən problemlərdən biri olmuşdur. Fərdin sosial mühitə adaptasiyasından danışdıqda bir
qayda olaraq adaptasiya anlayışından istifadə edirlər. Adaptasiya — latın dilindən (adaptatio)
lüğəti mənada tərcüməsi uyğunlaşma deməkdir, yəni ətraf mühitin tələbinə uyğun olaraq
orqanizmin və ya fərdin dəyişilməsidir. Insan adaptasiyasının iki aspekti var: bioloji və
psixoloji. Adaptasiya prosesinə psixoloji aspektdən yanaşdıqda fərdin cəmiyyətin eləcə də öz
ehtiyaclarına, motivasiyası və maraqlaraına uyğun olaraq mövcud mühit şəraitinə fəal
uyğunlaşma prosesi nəzərdə tutulur. Adaptasiyanın əsas təzahürü insanın ətrafında olan
insanlarla qarşılıqlı əlaqədə olması eyni zamanda aktiv fəaliyyətidir. Adaptasiya olmadan
ətraf mühitlə qarşılıqlı ünsiyyətdə olmaq və ya ona təsir göstərmək mümkün olmur.
Adaptasiya nisbidir, yəni bu və ya digər uyğunlaşma müəyyən mühit şəraitində əlverişli olur.
Cəzaçəkmə mühitinə adaptasiya azadlıqdan məhrum edilmiş şəxsin yaş amili, xarakterik
keyfiyyətləri, intelektual səviyyəsi, maraq və meyilləriylə bilavasitə əlaqədardır. Bu kimi
keyfiyyətlərin təsiri nəticəsində şəxsdə mühitə adaptasiya fərdi xarakter daşıyır. Cəzçəkmə
mühitinə adaptasiya prosesinin neqativ və ya pozitiv istiqamətli olması şəxsin motivasiya
yönümlü xüsussiyyətləri ilə bilavasitə bağlıdır. Məhkum pozitiv adaptasiya zamanı müsbət
istiqamətli qruplara qoşulur, rejim tələblərinə uyğunlaşır, ictimai təşkilatların eləcə də
dəstənin tədbirlərində yaxından iştirak edir. Bu halda güman etmək olar ki, onda müsbət
maraqlar, istəklər, cəhdlər, münasibətlər, məqsəd və həyat planları möhkəmləndirilmiş olur.
Məhkum neqativ adaptasiya zaman isə mənfi və ya dəyişkən yönümlü qruplara daxil olur,
hansı ki, bu qruplarda neqativ keyfiyyətləri özündə möhkəmləndirməklə cinayətkar yönümlü
oriyentasiyasının möhkəmləndirilməsinə imkan yaradır. Xarici psixoloqların elmi
araşdırmalarına görə (O.Frankl, A.İ.Papkin, V.İ. Pozdnyakov) cəzaçəkmə müəssisəsinə
adaptasiyanın ilkin mərhələsi ən çətin mərhələ hesab edilir. Bu mərhələdə məhkumlar yeni
davranış və normlardan irəli gələrək çoxsaylı çətinliklərlə rastlaşırlar, bu dövrdə
şəxsiyyətlərarası münasibətlərin istiqaməti, daxili intizam qaydalarına münasibət və müəyyən
qruplara yönəlməklə bir növ yeni davranış strategiyasını formalaşdırmış olurlar. Bildiyimiz
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kimi insan beyninin inkişafında psixoloji mühitin təsiri əsas amil kimi götürülür. Məhkumun
cəzaçəkmə mühitinə adaptasiya prosesində cəzaçəkmə müəssisəsinin növü, şəxsin birinci və
ya təkrar cinayət törətməsi, yaş mərhəsi, məhkumluğa qədərki həyat tərzi, maraq və meyillləri
və s. kimi amillərin adaptasiya prosesinə müsbət və mənfi yöndən təsiri vardır.

Beləliklə, cəzaçəkmə mühitinə məhkumların adaptasiya mexanizmləri cinayətkar
şəxsiyyətin ümumi psixoloji vəziyyətinin normallaşdırılmasına istiqamətlənən kompleks
tədbirləri özündə əks etdirməlidir ki, bu tədbirlər də həmin fərdin cəmiyyətə könüllü surətdə
reinteqrasiyası üçün əsas yaratmaq məqsədinə xidmət edir. Bundan başqa, bu kompleks
tədbirlər şəxsiyyətlə cəzaçəkmə mühiti arasındakı qarşılıqlı təsirin strukturu ilə, eyni zamanda
məhkumun qarşıda yaşayacağı yeni dünyasının yaranması prosesində fəaliyyət və ünsiyyətin
subyekti kimi müəyyən edilən cəza çəkmə şəraitini psixopedaqoji cəhətdən təmin etməlidir
[4].

Lakin azadlıqdan məhrum olma şəraitində məhkumun həyatı aydın həyat perspektivlərinin
yoxluğu ilə xarakterizə olunur ki, bu da həyati aktivliyin azalmasına, yaranmış vəziyyətdə
kifayət qədər səbrli olmamağa gətirib çıxarır. Buna görə də azadlıqdan məhrum olma
şəraitində məhbusların adaptasiyası və onun psixoloji təminatı işində xüsusi və perspektiv
istiqamət səviyyəsi azadlıqdan məhrum olma və dezadaptiv vəziyyətlərin profilaktikası
şəraitində psixogen faktorların təsiri nəticəsində aşağı enir. Bizim fikrimizcə, bu istiqamət
aşağıdakı üsullar vasitəsilə reallaşa bilər:

— cinayətkar şəxsiyyətin sosial-hüquqi davranışın səbəbi olan psixoloji xüsusiyyətlərinin
strukturuna onun kriminogenliyini aradan qaldırmaq və ya azaltmaq, həyati tələbatlarını və
maraqlarını qanuna tabe olaraq ödəməyə hazırlığını formalaşdırmaq məqsədilə məqsədyönlü
psixoloji təsir prosesi kimi islah edici psixoloji korreksiya üsullarından istifadə etmək;

— azadlıqdan məhrum olma yerlərində cəza çəkmə şəraitində subyektiv psixogen
faktorların aradan qaldırılmasına istiqamətlənmiş fəaliyyətin aktivləşdirilməsi;

— müxtəlif rejimli islahetmə müəssisələrinin rəhbərlik və əməkdaşlarının işinin
məhkumlarla fərdi tərbiyəvi işin prinsipləri əsasında təşkil edilməsi;

— islahetmə müəssisələrinin cəza çəkmə sistemində müəyyən qrup şəxslərlə mövcud iş
formalarının dəyişilməsi zərurəti ilə əlaqədar olaraq məhkumlarla yeni və optimal cəhətdən
səmərəli proqramların, metodların və iş texnikalarının tətbiq edilməsi və onlardan istifadə.

Buna görə də müasir cəza-icra sistemində məhkum şəxsiyyətinə təsir metodları
adaptasiyanın uğurlu olmasına heç bir imkan yaratmır, əksər hallarda isə cinayətkar
şəxsiyyətin psixoloji və kriminoloji keyfiyyətlərinin bir-birinə uyğun gəlməsi dezadaptasiyaya
və əsəb-psixi pozuntulara səbəb olur.

Cəzaçəkmə mühitinə adaptasiya prosesi o zaman baş verir ki, bu prosesdə yuxarıda
sadalanan faktorların təsiri öz izlərini və xüsusiyyətlərini buraxaraq təzahür edir. Konkret
mühitdə psixogen təsirin real xarakterinin dərin və hərtərəfli təhlili ödənilməyən tələbatlar
nəticəsində yaranan ən dərin yaşantıların, onların bu və ya digər dərəcədə adekvat şəkildə
ödənilməsində və ya situasiyanın konstruktiv şəkildə yenidən dəyərləndirilməsində köməklik
göstərilməsi üçün imkanlar axtarışının təhlilinə və tədqiqinə uyğun gələn, eyni zamanda
məhbusların psixikasına bu göstərilən təsirlərin səviyyəsinin azaldılması işi üzrə tədbirlər və
metodlar sistemini işləyib hazırlamağa imkan verir.

Beləliklə, cəzaçəkmə mühitində məhkumların yüksək səviyyədə islah edilməsinin və
adaptasiyasının psixoloji sabit formada təmin olunması üzrə iş sistemində əsas hissə onların
adaptasiya xüsusiyyətlərinin diaqnostikası və ya dəyərləndirilməsidir ki, bu xüsusiyyətlərin
inkişafı cəzaçəkmə sistemində penitensiar psixoloqların fəaliyyətinin mühüm məsələlərindən
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biridir.
Çox mərhələli və müxtəlif tərəfli proses kimi cəzaçəkmə mühitində məhkumların

adaptasiyası prosesinin cinayətkar şəxsiyyətin bütün islah etmə prosesində uğurla həyata
keçirilməsi və sonrakı islah etmə prosesində səmərəli olması üçün həlledici əhəmiyyətindən
irəli gələrək çox ciddi diqqət və hərtərəfli psixoloji təminat tələb edir. Bu proseslərin əsasında
bir çox hallarda adaptasiyanın uğurlu olmasının səbəbi olan şəxsiyyətin adaptiv xüsusiyyətləri
durur. Lakin şəxsiyyətin mühitə adaptasiya olunma xüsusiyyətləri onun bu mühitdə baş verən
fəaliyyətin dəyərlərini avtomatik şəkildə qəbul etməsini bildirmir, lakin digər tərəfdən bu
fəaliyyətin səmərəliliyi onun baş vermə və təşkili şəraitinə davamlı adaptasiya olmadan
mümkün deyil.

Bu kateqoriyanın öyrənilməsi üçün artıq nəzərdən keçirmiş olduğumuz “şəxsiyyətin
adaptasiya xüsusiyyətləri” və “azadlıqdan məhrum olma şəraitində psixogen faktorlar”
anlayışlarından başqa məhkum şəxsiyyətinin adaptasiya, dəyər-məna və tələbatlar sferasının
motivasion əsaslarının təhlili də lazımdır.

Bütün bu komponentlər arasındakı qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı əlaqənin tədqiq olunması
cəzaçəkmə mühitində məhkum şəxsiyyətinin adaptasiyasının psixoloji cəhətdən təmin
olunmasının maksimal səmərəli sistemlərinin yaradılması üzrə işin sonrakı perspektiv
istiqamətlərini təşkil edir. Məhkumun cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü kimi onun verilmiş
konkret mədəniyyətdə qəbul edilən əxlaqi-psixoloji keyfiyyətlərin tələblərindən irəli gələn
sonrakı resosializasiyası baxımından islah edilməsi üçün şəraitin və faydalı zəminlərin
yaradılması vacib məsələdir.

Məqalənin aktuallığı. Adaptasiya öz əhəmiyyəti və mürəkkəbliyi ilə fərqlənən
problemlərdən biri kimi daim tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. Cəzaçəkmə
mühitinə adaptasiya məsələsi isə özünün spesifik xüsusiyyətləri ilə fərqləndiyindən, məqaləni
aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə azadlıqdan məhrum
edilmiş şəxsin cəzaçəkmə mühitinə adaptasiya olunması sahəsində xarici psixoloqların elmi
araşdırmalarının nəticələrinə müraciət olunmuş, azadlıqdan məhrum olma şəraitində
məhbusların adaptasiyası və onun psixoloji təminatı işində psixogen faktorların təsiri
məsələlərinə toxunulmuşdur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən praktik psixoloqlar istifadə edə
bilərlər.
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А. Фатуллаева

Психологические аспекты адаптации осужденного
в условиях исполнения наказания

Резюме

В статье рассмотрены и проанализированы процессы адаптации и переадаптации
личности преступника в условиях исполнения наказания. Выделены особенности и
направления деятельности, ориентированные на повышение уровня исправления и
перевоспитания осужденных. Определены основные проблемы пенитенциарной
психологии в области коррекционного воздействия. Дана характеристика процессов
адаптации осужденных и определены основные моменты реализации работы по
психологическому сопровождению личности и поведения осужденного.

A. Fatullayeva

Psychological aspects of adaptation of convicts
in conditions of execution of punishment

Summary

In the article the processes of adaption and readaption of the convicts in the conditions of
the execution of the punishment are considered and analyzed. The features and the directions
of activity focused on increasing level of correction and reeducation of convicts are
distinguished. The basic problems of penitentiary psychology in the field of correction
influence are defined. The characteristic of adaption processes of the convicts are given and
the main moments of realization of the psychological support of personality and behavior of
convict are defined.
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Yeniyetmələrdə suisidal davranış
xüsusiyyətlərinin bəzi aspektləri
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Yeniyetməlik dövrü stress vəziyyətinin və suisidal davranış cəhətdən təhlükəli
vəziyyətlərin yaranması üçün əlverişli dövr hesab edilir. E.Erikson bu yaş dövrünü
əhəmiyyətli psixososial inkişaf dövrü kimi nəzərdən keçirir (E.N.Erikson, 1968).

Bu yaşın dominant sualları bunlardır: “Mən kiməm?”, “Mən böyüklərin dünyasına necə
daxil olacam?”, “Mən hara gedirəm?”, “Mən niyə yaşayıram?”. Yeniyetmələr tez-tez
böyüklərin dəyərlərini alt-üst edərək konflikt yaradır və özlərinin şəxsi dəyərlər sistemini
qurmağa çalışırlar. Bu yaş dövrü üçün karyera, referent qrupun seçimi və ona üzv olmaq
problemi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu problemin həlli tez-tez frustrasiya vəziyyəti ilə və
həyəcanla müşayiət edilir. Yeniyetmələrin bir hissəsi alkoqol və narkotikdən istifadə etməyə
başlayır, bu isə emosional stressi zəiflədə bilər və tamamlanmamış identikliyin müvəqqəti
olaraq aradan qaldırılmasına şərait yarada bilər (E.N.Erikson, 1963) [1, səh. 96].

Yeniyetmələrin suisidal davranışının psixoloji mənası özünə diqqəti cəlb etmək üçün
kömək vasitəsidir. Həqiqi mənada ölmək arzusu bu yaşda yoxdur, ölüm haqqında təsəvvürlər
aydın deyil. E.M.Vrono yazır: “Yalnız bir müddət uzaqlaşmaq “sona kimi ölməmək” arzusu –
yeniyetmə tərəfindən çətin situasiyanın tipik həllidir. Ölüm arzuolunan uzunmüddətli yuxu,
bədbəxtlikdən istirahətə keçid, başqa dünyaya düşmə üsulu kimi təsəvvür edilir” [2, səh. 224].

Yeniyetmələrin suisidal hərəkətlərinin təhlili göstərir ki, bu yaşda suisidal davranışlar
böyüklərin analoji davranışları ilə ümumilik təşkil etsə də, özünəməxsus yaş xüsusiyyətləri ilə
şərtlənir. Bu, fizioloji və psixoloji mexanizmlərlə əlaqədardır.

Yeniyetmələr üçün ölüm daha aşkar hadisə hesab olunur. Onlar təhlükəli maddələrlə
təcrübə apararaq və ya daha cazibədar, lakin riskli aktivliyə can ataraq onu özləri üçün inkar
edirlər. Sonra yeniyetmə ölüm haqqında fikirləri qəbul edir. Lakin yaranmış həyəcanları dəf
edərək onun reallaşmasını inkar edir. Yeniyetmələrin əksəriyyəti intihar zamanı ölümcül
nəticəni gözləmirlər. Böyüklərdən fərqli olaraq onlarda həqiqi suisidal cəhdlər ilə
demonstrativ-şantaj formalı autoaqressiv (özünə yönələn aqressiya) davranışlar arasında dəqiq
sərhəd yoxdur.

Öz ölümünə ətrafdakıların reaksiyasını görmək cəhdi uşaq və yeniyetmə suisidentləri üçün
xarakterikdir. Uşaqlıq dövründən başlayaraq ölüm haqqında təsəvvürlər bir neçə mərhələdən
keçir: uşağın şüurunda ölüm haqqında təsəvvürlərin olmamasından onun haqqında formal
biliyə və bir sıra ölüm atributları ilə (matəm anlayışı, dəfn və s.) tanışlığa qədər. Uşağın ölüm
haqqında bilikləri nə öz şəxsiyyəti, nə də yaxınlarının şəxsiyyəti ilə əlaqələndirilmir, ölümün
dönməzliyi haqqında təsəvvürlər formalaşmamışdır. Uşaq ikili varlığın mövcudluğunu qəbul
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edir: onu əhatə edən insanlar üçün ölmüş olmaq və eyni zamanda onların ümidsizliyini
müşahidə etmək, öz dəfninin şahidi olmaq, onu incidənlərin peşmanlığını görmək. Ölüm
qorxusunun yoxluğu uşaq psixologiyasının fərqləndirici xüsusiyyətidir. Uşaq və
yeniyetmələrin cəhdlərini demonstrativ hərəkətlərə aid etmək səhv olardı. Həyat təcrübəsinin
olmaması və məlumatsızlıqdan uşaqlar seçim metodundan istifadə edə bilmirlər. Təhlükə
həmçinin yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq artır. Yeniyetmələrdə ölüm qorxusu formalaşır,
lakin hələ dəyərlər sistemi haqqında şüurlu təsəvvürlərə əsaslanmır. Qeyri-stabillik, tənqidin
azlığı, yüksək özünüqiymətləndirmə və eqosentrizm həyat dəyərlərinin aşağı düşməsi üçün
zəmin yaradır. Nəticədə yeniyetmənin emosionallığı neqativ şərtlənir, bu isə konfliktli
situasiyada suisidal davranış üçün stimul rolunu oynayır [3, səh. 26].

Suisidal davranış ontogenetik inkişafın müxtəlif mərhələlərində özünəməxsus
xüsusiyyətlərə malikdir. İki əsas “pik” fərqləndirilir: birinki “pik” 15-23 yaş; ikinci “pik” 40
yaşından sonranı əhatə edir. Güman ki bu yaş dövrünə (15-23 yaş) düşən həyati sınaqların
artması əhəmiyyət kəsb edir. Təhsil müəssisələrində gərgin tədris prosesi, gələcək peşənin
seçilməsi, gənclərdə orduda xidmət, sosial və şəxsi əlaqələrin genişlənməsi, həmçinin alkoqol
və narkotiklərdən istifadə halları məhz bu dövrə təsadüf edir [4, səh. 270].

Əgər böyük suisidentlər arasında kişilər üstünlük təşkil edirsə (1/3), yeniyetməlik
dövründə vəziyyət əksinədir: eyni yaşlı oğlanlarla müqayisədə (3,9% 1,6%-ə qarşı) qızlar
arasında intihar potensialı 2,5 dəfə çoxdur. Səbəb cinsi fərqdə yox, qızların həmin yaş
diapazonunda inkişafı ilə əlaqədardır.

Yaş amilinin suisidal sindroma təsiri aşağıdakı məlumatda qeyd olunur: kəskin formada
ölümə meyl 1,3% 10-11 yaşlı yeniyetmələrdə, 1,9 % 12-13 yaşlı yeniyetmələrdə, 2,7% 14-15
yaşda və 4,5% 16-18 yaşda müşahidə olunur. Bu fenomen ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olan
uşaq modelindən daha məsuliyyətli davranış modelinə keçməklə izah olunur [3, səh. 26].

Maraqlı tədqiqat sosioloq V.A.Zaxarçuk tərəfindən keçirilmişdir. O, yeniyetmələrin
suisidal aktivlik səviyyəsi ilə onların valideynləri ilə münasibətlərinin keyfiyyəti arasında
asılılığı tapmağa çalışmışdır. Onun işi təsdiq etdi ki, valideynlərlə münasibət nə qədər
yaxşıdırsa, yeniyetmələrin suisidal davranış ehtimalı azdır.

E.A.Qrebenkina və L.P.Urvançev suisidentlərin valideynlərinin şəxsi xüsusiyyətlərini
tədqiq etmişlər. Bir sıra məlumatlar əldə edilmişdir: atalarda — emosional qeyri-sabitlik,
özünüqiymətləndirmənin başqalarının fikrindən asılılığı, yüksək həyəcanlılıq səviyyəsi,
demonstrativlik, sıxışdırılmış düşmənçilik. Analarda şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsirin
“hökmranlıq-liderlik” tipi parlaq ifadə edilmişdir: yüksək fəallıq, nailiyyətlərə və hökmranlığa
cəhd, başqalarını özünə tabe etmək.

Bir çox hallarda valideyn və övladlar arasında ünsiyyət səmimiyyət və isti münasibətlər
üzərində qurulmur, halbuki bunlar çətin sınaqlardan çıxmaq üçün onlara müdafiə, arxa,
köməkdir. Sui-qəsddə əsas rolu ailənin tamlığı və ailədaxili münasibətlər təşkil edir, belə ki,
sui-qəsdə cəhd göstərənlərin çox hissəsinin ya valideynlərindən biri ölmüş, ya da evi tərk
etmişdir [5, səh. 220].

A.N.Volkov yeniyetmə suisidentlərin həyat şəraiti üçün bir sıra xüsusiyyətləri
xarakterizə etmişdir:

— uğursuz ailə: ağır psixoloji iqlim, valideynlər arasında və valideynlərlə yeniyetmələr
arasında konflikt, ailədə alkoqolizm, valideyn itkisi.

— yeniyetmə ilə məşğul ola biləcək, onun dayağı olacaq böyüyün olmaması, böyüyə
hörmətin olmaması, yeniyetmənin sahibsizliyi.

— ailədə yeniyetmənin qeyri-əlverişli vəziyyəti: qəddarlıq, nəvaziş olmadan tələbkarlıq,
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istənilən vəziyyətlərdə uşağı tənqid etmə.
— dostların olmaması, tədris qrupuna aid etməmə.
— təhsildə, ünsiyyətdə, böyüklərlə və həmyaşıdlarla şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə

uğursuzluq [2, səh. 227].
Yeniyetmə suisidentlərin əksəriyyətində aşağıdakı şəxsiyyət xüsusiyyətləri müəyyən

edilmişdir: xarakterin müəyyən aksentuasiya tiplərinin (isteroid, senzitiv, emosional-labil,
həyəcanlanan, emotiv) mövcudluğu, əhval-ruhiyyənin zəifləməsi, həmyaşıdları ilə
müqayisədə həyatla daha az təmin olunma və s. xüsusiyyətlər əksini tapmışdır (Volkov. A.N.,
1998).

Yeniyetmələrin yalnız 10 %-nin həqiqətən özünü öldürmək arzusu var, yeniyetmələrdə
suisidal davranışın 90%-i “köməyə səsləməkdir”. Təsadüfi deyil ki, cəhdlərin 80%-i gündüz
və ya axşam vaxtı evdə olur. Bu kömək səsi hər şeydən əvvəl yaxınlara ünvanlanmışdır.

Liçko tərəfindən tədqiq olunan 300 nəfər yeniyetmə oğlanlardan 34%-də suisidal davranış
qeydə alınmışdır. Onlardan 20%-də demonstrativ davranış, 11%-də affektiv cəhd təsdiq
olunmuşdur, həqiqi, əvvəlcədən düşünülmüş sui-qəsd yalnız 3% müəyyən edilmişdir (suisidal
cəhdlərin ümumi sayından bu rəqəm müvafiq olaraq 59%, 32% və 9% təşkil edir) [6, səh. 38].

A.Maurer (1966) 700 nəfər yuxarı sinif şagirdi arasında sorğu keçirmişdir. “Ölüm
haqqında fikirləşəndə ağlına nə gəlir?” sualına aşağıdakı cavablar verilmişdir: dərk etmə, rədd
etmə, maraq, nifrət və ümidsizlik. Yeniyetmələrin əksəriyyətində öz ölümü və valideynin
ölümü qorxusu müşahidə edilmişdir.

E.M.Vrono və N.A.Ratinova 11 kateqoriya üzrə yeniyetmələrin suisidal davranış
xüsusiyyətlərini tədqiq etmişlər: ailədə qarşılıqlı münasibətlərin xarakteri, tərbiyə sisteminin
xüsusiyyətləri, yeniyetmənin xarakter aksentuasiyası, pubertant böhranın xüsusiyyətləri,
məktəbə adaptasiyanın müvəffəqiyyəti, həmyaşıd qrupunda vəziyyət, autoaqressiyanın ilkin
təzahür yaşı, suisidogen situasiyanın xarakteri, suisid zamanı və suisidal cəhddən sonra
aparıcı emosional vəziyyət, cəhd etmə üsulu, təkrar sui-qəsd ehtimalı proqnozu. Onlar 12-18
yaş arası 138 nəfəri tədqiq etmişlər. Bu qrup şərti olaraq üç yarımqrupa bölünürdü: kiçik (12-
14 yaş), orta (14-16 yaş) və böyük (16-18 yaş) yeniyetmələr. Nəticədə E.M.Vrono və
N.A.Ratinova yeniyetmələrin suisidal davranışının 4 əsas tipini fərqləndirmişlər: özünə zərər
vermə suisidi, aqressiv motivasiyalı demonstrativ-şantaj suisidi, manipulyativ motivasiyalı
demonstrativ-şantaj suisidi və özündən qaçma suisidi (Vrono E.M., Ratinova N.A., 1989) [2,
səh. 229].

L.N.Yuryeva, L.B.Çudakova və həmmüəlliflər (1999) tərəfindən 1990-1998-ci illər
arasında yeniyetmələrdə suisidal davranışın motivasiyası və davranışın deviant formasının
dinamikası öyrənilmişdir. Tədqiq olunanlar məktəb şagirdləri idi və alkoqol, oğurluq, suisidal
cəhd və s. davranışlara malik idilər. 9 illik dövr ərzində suisidal cəhd edən tədqiq olunanların
sayı 4 dəfə artmışdır: 1990-cı ildə suisidal cəhdli yeniyetmələr 0,5% təşkil edirdisə, 1998-ci
ildə bu göstərici 2,02%-ə qədər artmışdır. 1990 və 1998-ci illərdə suisidentlər arasında
disfunksional ailədən olan qızlar (valideynlərin alkoqolizm və narkomaniyası) üstünlük təşkil
etmişdir.

Suisidal cəhdlərin təhlili yeniyetmələrdə motivasiyanın dəyişilməsini müəyyənləşdirməyə
imkan verdi. 1990-cı ildə suisidal cəhdlərin əsas səbəbi məktəbdə rəfiqə ilə konflikt və ya
valideyn qadağaları idisə, 1998-ci ildə məktəb və ailə ilə əlaqədar olmayan səbəblər yarandı.
Məsələn, “pərəstiş etdiyi, fanatı olduğu insanın intiharı”. Kütləvi informasiya vasitələrindən
əldə olunan məlumatlar yeniyetmələrdə qrup autoaqressiyası tendensiyasını müəyyənləşdirir
[1, səh. 98].
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Yeniyetməlik dövrü üçün qısa vaxt müddətinə oxşar üsullarla edilmiş intihar epidemiyası
şəklində həyata keçirilən qrup suisidləri xarakterikdir. Həssas, imitasiyaya meyilli
yeniyetmələr informasiya proqramlarının, mətbuatda işıqlandırılan sənədli və bədii filmlərin
ən sıx qurbanıdırlar. Suisidologiyada bu fenomen “Verter sindromu” kimi məşhurdur.
Sosioloq Devid Filips intihar haqqında hekayələrin qəzetlərin birinci səhifələrində nəşrindən
sonra Verter sindromunun təsirini öyrənmişdir. Aparılmış tədqiqatlarda göstərilmişdir ki,
nəşrlərdən dərhal sonra intiharların miqdarı o coğrafi rayonlarda artmışdır ki, orada bu hadisə
maksimum aşkarlıq əldə etmişdir və intihar etmiş suisidentin cins və yaşına uyğun insan
qrupları arasında çoxalmışdır. Maksimum suisidal aktivlik nəşrdən sonraki birinci ayda
müşahidə edilmişdir, ikinci ayda intiharların sayı azalmağa başladı. Üç-dörd aydan sonra adi
səviyyəyə çatmışdır (D.P.Phillips, 1974, 1983) [1, səh. 99].

Analoji hadisə suisidoloji süjetləri olan televiziya filmlərinə baxdıqdan sonra qeydə
alınmışdır. Alman alimləri A.Schmidtke və H.Hafner (1988) televiziyada “Tələbənin ölümü”
filminin nümayişindən sonra “Verter effektini” öyrənmişlər. Filmin qəhrəmanı özünü qatarın
altına ataraq intihar edir. Filmin birinci bölümünün nümayişindən sonrakı 70 gün ərzində
suisidal fəallıq artmışdır.

V.T.Kondraşenkonun məlumatına görə, yeniyetmələrdə suisidal hərəkətlər aşağıdakı
səbəblərlə şərtlənmişdir: 10% - psixotik pozulmalar; 15% - nevrotik vəziyyətlər; 1% - ağır
somatik xəstəliklər; 12% - mürəkkəb ailə vəziyyəti; 18% - mürəkkəb romantik vəziyyət; 15%
- referent qrupda özünüreallaşdırma problemi; 7% - həyata keçirilmiş hərəkətlərə görə
məsuliyyət qorxusu; 8% - tərbiyə; 5% - alkoqol və narkotik maddələrdən istifadə; 9% -
aydınlaşdırılmamış səbəblər.

Ötən il Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinə
prokurorun göndərişi və şikayətlər əsasında 3214 meyit gətirilib ki, onların da 495 nəfəri
intihar hadisəsi ilə bağlıdır.

2016-cı ildə isə bu rəqəm 327 idi. Rəsmi məlumata görə, həmin ildə 327 intihar-
tamamlanmış suisid, 470 tamamlanmamış susid qeydə alınıb. Ən çox intihar hadisəsi isə
2015-ci ildə olub. Həmin ildə 525 nəfər özünə qəsd edib.

Araşdırmalar onu göstərir ki, bu ilin yanvar ayında baş verən intihar hadisələrinin sayında
xeyli artım var. Təkcə yanvarın 23 və 24-də 8 intihar hadisəsi olub. İntihar edənlər isə əsasən
özünü asaraq və ya kimyəvi məhlul içərək özünə qəsd edib.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə, son 45 ildə intiharların sayı 60 %
artıb. İntiharların statistikası isə demək olar ki, həm inkişaf etmiş, həm də kiçik dövlətlərdə
eynidir. Məlumata görə, təkcə 2000-ci ildən bəri dünyada baş verən intiharların sayı 1
milyona çatır və bunun da öz səbəbləri var. Bura bioloji, psixoloji, sosial faktorlar daxil
olduğu kimi, genetik meyarlar da daxildir [7].

Məqalənin aktuallığı. Məlum olduğu kimi, intihar əhali arasında ölüm səbəblərinin
təsnifatında üçüncü yerdə dayanır. Suisidal davranış probleminin öyrənilməsinin əhəmiyyəti
onunla əlaqədardır ki, suisidentlərin sayı son onillikdə xeyli artmışdır. Effektiv tədbirlərin
həyata keçirilməsi istənilən yaş dövründə suisidal davranışa meyilliliyin azalmasına səbəb
olacaq. Bu baxımdan mövzu aktual əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində yeniyetməlik yaş dövründə suisidal davranış
xüsusiyyətləri şərh olunur, bir sıra tədqiqatçıların mülahizələri nəzərdən keçirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali məktəblərdə təhsil alan tələbələr,
magistrantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Müasir idman hərəkətinin qarşısında duran vəzifələri yerinə yetirə bilməsi üçün psixoloji
xidmətin aparılma ehtiyacı böyükdür, indi idmançıların təlim-məşqlərə münasibətlərinin tez-
tez dəyişməsi, idmançıların özünüidarəetmə və özünüqiymətləndirmə proseslərində,
komandada şəxsiyyətlərarası münasibətlərində özünü göstərən çətinliklərin olmasının şahidi
oluruq. Bu səbəbdən də idmanda psixoloji xidmətin zəruriyyəti olduqca aktual bir problemdir.

İdmanda psixoloji xidmətin bir neçə mühüm əhatə sahəsi mövcuddur: müasir idman
hərəkətində psixoloji biliklərin professional tətbiqinin yol, vasitə və metodlarını yaratmaq
məqsədilə idmançılarda psixi inkişafın, yarışlara psixoloji hazırlığı və idmançı şəxsiyyətinin
formalaşmasının qanunauyğunluqlarını öyrənmək, nəzəri-metodik materialların psixoloji
əsaslarının işlənməsi, məşqçinin psixoloji hazırlığı kimi məsələlər psixoloqların idman
komandaları ilə işlənilən praktiki aspektləridir.

Psixoloji hazırlıq – idman fəaliyyətinin psixoloji effektivliyinin artırılması üçün aparılan
hazırlıq növünə aiddir. Psixoloji hazırlıq idmançının psixoloji mədəniyyətinin artırılması,
idmançının hazırlığının başqa hazırlıq növlərinin qarşılıqlı əlaqələndirmə məsələlərinin
həllində rast gələn çətinlikləri aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Məsələn, idmançı böyük
həcmdə məşq yükünü yerinə yetirir, onun psixikasında gərginlik artır və özünüidarəetmə
sistemi zəifləyir, burada psixoloji yardım almadan təlim-məşq prosesinə davam etmək
mümkün deyil.

Rus psixoloqu Zinova U.A. “İdman psixologiyası” adlı kitabında qeyd edir ki, psixoloji
hazırlıq termini idmançıların yarışlarda müvəffəqiyyətlə çıxış etmək və səmərəli məşq
fəaliyyəti üçün idmançı şəxsiyyətinin psixoloji proseslərinin və keyfiyyətlərinin inkişafına və
formalaşmasına yönəldilmiş fəaliyyətin geniş dairəsinin qeyd olunması üçün istifadə olunur.
Psixoloji hazırlıq deyəndə ilk növbədə yarış fəaliyyətində müəyyən nəticələr əldə etməyə
imkan verən idmançının xüsusi psixoloji vəziyyəti nəzərdə tutulur [10, s. 67-69].

Beləliklə, psixoloji hazırlıq – idmançıların müvəffəqiyyətli yarış fəaliyyəti üçün tələb
olunan psixoloji keyfiyyətlərin inkişafı və təkmilləşdirilməsidir.
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İdmanda psixoloji xidmətin əsas istiqamətləri.
İdmanda şəxsiyyətin sosiallaşdırılması. İdman məşğələləri insanın müxtəlif sosial

əlaqələrlə üzləşməyə vadar edir. İdmançı müəyyən sosial vəziyyət tutur: məsələn, peşəkar
idman yoluna çıxır və yaxud peşəkar karyeraya hazırlaşır. Ona idman məşqlərini təhsil, ailə
qayğıları ilə uyğunlaşdırmaq, idman sahəsindəki xüsusi əlaqələr saxlamaq vacibdir. Dünyada
müxtəlif idman növlərin sosial statusu eyni deyil, ölkələrin milli mədəniyyətindən, etnoqrafik,
coğrafi və klimatik vəziyyətdən, mədəniyyətinin inkişaf səviyyəsindən, cəmiyyətin sosial
quruluşundan, əhalinin əsas məşğuliyyətin xüsusiyyətindən və s. asılı olaraq müxtəlif ola bilər.
İdmanda psixoloji xidmət aşağıdakıları psixoloji tədbirləri keçirə bilər: psixoloji təlim, şəxsi
və peşə özünüidarəetmə məsələlərinə dair konsultasiya; həmyaşıdları və böyüklərə qarşılıqlı
münasibət probleminə dair konsultasiya; yarış şəraitinə adaptasiya dövründə idmançılara
yardımetmə məsələsinə dair məşqçi, həkimlə konsultasiyası; idmançının fərdi inkişafı
probleminə dair məşqçilərin konsultasiyası; idmançı şəxsiyyətinin formalaşması məsələsinə
dair idmançıda özünüidarəetmə probleminin konsultasiyası; komanda formalaşması
məsələsinə dair komanda liderlərinin konsultasiyası.

Psixoloji vəziyyətin idarə olunması. İdman fəaliyyətinin psixoloji hallar dinamikasının
çox tərəfli olmağı idman psixologiyasının xüsusiyyətinin əsas üç şərait növünün
mövcudluğunu müəyyən edir. Burada psixoloji idarə etmə istifadə olunur: yorğunluğun
dinamikasının korreksiyası, artıq gərginliyin aradan qaldırılması, frustrasiya halların
qarşısının alınması. İdman psixoloqları adı çəkilən halların aradan qaldırıb nizamlanması
üçün psixogigiyenik məsələlərin müvəffəqiyyətlə həyata keçməsini nəzərdə tutur və
özünüidarəetmə ilə bağlı vasitə və metodları tərtib edərək tətbiq edir. Psixoloji idarəetmə
probleminin həlli bu hadisələrin dinamikasında baş verən xüsusi fazaların olması ilə çətinləşir.
Məsələn, ruhdan düşkünlük fazalarında yorğunluq gərginliyinin artması, yüksək həyəcan və
funksional pozğunluqlar (hətta xəstəliyə qədər) [12, s 85-89].

Artıq psixoloji gərginliyin aradan qaldırılması hissiyyatın aşağı düşməsi ilə bağlı çətinləşir.
Psixoloji gərginliyinin artıq olması ilk növbədə start qabağı həyəcanla bağlıdır. Bu gərginlik
idmançı qarşısında qoyulmuş məqsədin çətin və həllolunmaz olduğundan, öz imkanlarını
həddindən artıq və yaxud aşağı qiymətləndirilməsi, digər idmançının əsəbiliyi ilə
“yoluxlanması” və s. səbəblərdən asılı ola bilər. Yarış ərəfəsində iki prinsipial fərqli hal var ki,
burada artıq gərginliyi aradan qaldırmaq zəruriyyəti ortaya çıxır: start qabağı hallarda və
yarışın gedişində əmələ gələn həyəcanlar. Birinci hadisə idmançı başqaların köməyinə ümid
ola bilər, ikinci halda ancaq öz imkanlarına arxalana bilər. Start qabağı gərginliyi aradan
qaldırmağa yardım edən vasitələr ilk növbədə sakitləşdirici xarakter daşıyırlar. Yarış
fəaliyyəti prosesində artıq gərginliyin əmələ gəlməsi zamanı özünüidarəetmə vasitələrinə
xüsusi yer verilir; özünüidarəetmənin effektli fənlər arsenalından konkret idman növünün
şəraitinə uyğunlaşmış formasından istifadə etmə bacarığından asılıdır [7, s. 92].

Psixoəzələ məşqi (psixoloji vəziyyətlərin idarə olunması). Psixoəzələ məşqi hərəki
vərdişlərin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş və əsasən diqqətin cəmləşməsi hesabına
hərəkətlərin şüurlu kontrolunu təmin edir. Burada psixotreninq, məsələn nəfəs tapşırıqları,
əzələlərin maksimal izometrik gərginliyi, sonra dincəlmə və gözlərin yumulması. Psixoəzələ
məşqi bir neçə pillədən – bədənin boşalması və fəallaşmasından ibarətdir: vəziyyətin ümumi
yenidənqurması və vəziyyətin harmozasiyası, məqsədyönlü psixoəzələ idarəolunma,
əzələlərin ümumi boşalması və fəallaşdırılması.

İdeomotor məşq — texniki hərəkətlərin əqli təsvirindən ibarətdir. İdeomotor məşqdə əsas
üç funksiya qeyd olunur: proqramlaşdırılmış, məşqedici və idarəedici. Birincisi - hərəkətlərin
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düzgün və ideal yerinə yetirilməsinə əsaslanır, ikincisi – vərdişlərin mənimsənilməsini
asanlaşdıran təsəvvürlərin formalaşmasına əsaslanır, üçüncüsü isə — ayrı-ayrı hərəkət
elementlərinin kontroluna imkan yaradan korreksiya haqqında təsəvvürlərin yaranmasından
ibarətdir. İdeomotor məşq hərəkətlərin sürətini artırmaq üçün daha səmərəlidir (34% gədər)
[10, s. 92]. Hər -5 “əzələlərin dözümlüyünü” artıra bilər [11, s. 58-59]. İdeomotor metodla
aparılan məşqlərin nəticəsində məşqlərə ara verilsə də idmançıların idman işgüzarlığı və çətin
fənlərin texnikasını yadda saxlamaq qabiliyyəti sabit qala bilər [9, səh. 37]. ideomotorika
idmançıların yarışqabağı emosional vəziyyətlərinin idarəolunmasının səmərəliyini də artıra
bilər. Gələcək hərəkətin əqli obrazlı yaradılan təsviri onun həyata daha səmərəli keçməsi üçün
şərait yaradır. Hərəkətlərin beyində yaradılan əqli obrazı nə qədər dəqiqdirlərsə, o qədər
onların icrası da “təmiz” ola bilər. İdmançının beynində əqli yaradılan hərəkət obrazları yalnız
insanın əzələ-oynaq hissiyyatı ilə bağlı olduğu halda ideomotor adlana bilərlər. Əqli-obrazlı
yaradılan təsvirlər “vizual” da ola bilərlər. Çox vaxt idmançılar yanlışlıqla hərəkəti icra
etdikdən əvvəl onun son nəticəsini düşünürlər, bu doğru deyil. Beləliklə, texniki fənnin
hərəkətlərini dəqiq yerinə yetirməkdən öncə onun ideomotor təsvir etmək və izahatını sözlə
dəqiq ifadə etmək vərdişi — “hərəkətin ideomotor qurulması prinsipinin” əsasını təşkil edir.

Autoqen məşq — psixoterapiyanın bir növüdür, özünüinandırma metodu, ilk dəfə 1932-ci
ildə Şuls tərəfindən təklif olunub. Burada müalicə metodlarının asanlığı mərkəzi sinir sistemin
işinin normallaşmasına, emosional və iradi çatışmazlıqların korreksiyasına səbəb olan,
müalicənin səmərəliliyini artıran psixoloji təsirin acıq ifadə olunun səmərəliliyi ilə uyğunlaşır.
Autoqen məşq davranışın idarə olunma və uyğunlaşma problemi ilə sız bağlıdır. Bu metod
psixoterapiyayanın şəxsiyyətin özününəzarəti və təşəbbüsün tam saxlamaq şərti ilə fəal
çalışmağı başlayır [15; 16; 17]. Burada idmançıda öz orqanizminin imkanlarına arxalanaraq
arzu olunanların hansı yollarla əldə olunmasını təsvir edə bilmir. Bu psixoloji idarəedilmə
metodunun əldə olunması sözlü pillələrdən asılıdır. Bu pillələrdən geçərək idmançıda əvvəlki
bir psixoloji durumdan fərqli səhhəti, idman nailiyyətləri, psixikasının inkişafı üçün tələb
olunan duruma keçidi nəzərdə tutulur.

Biz, psixoloji xidmətin idmançıların yarışlara hazırlığında əhəmiyyətini göstərmək etmək
üçün Azərbaycanın Milli yığma komandaların biri ilə bir necə mərhələdən ibarət olan tədqiqat
işi apardıq. Birinci mərhələdə yığma komandanın baş məşqçisi, köməkçi məşqçilər,
komandanın meneceri, həkimləri, massajistləri ilə: “idmançıların yarışlara hazırlığı və
çıxışları zamanı özünü biruzə verən psixoloji problemlər” — mövzusunda ətraflı söhbətlər
apardıq. Bir necə həftə ərzində idmançıların səhər və axşam məşqlərində davranışlarını,
şəxsiyyətlərarası münasibətlərini müşahidə etdik. Mövzu ilə bağlı bizi maraqlandıran ümumi
bilikləri əldə etdikdən sonra biz keçdik növbəti mərhələyə — psixoloji testlərin vasitəsi ilə
idmançıların özünüidarəetmə, özünüqiymətləndirmə, emosional-iradi durumlarını aşkar edən,
xarakterlərini açıqlayan testlərin vasitəsi ilə psixodiaqnostikaya.

İlkin olaraq bizim istifadə etdiyimiz testlər — xarakteri açıqlayan və idmançıların
emosional vəziyyətini təyin edən testlər olmuşdu. Tədqiqat işimizdə iştirak edən idmançılar
beynəlxalq kürsüdə ad qoymuş idmançılar idi, onların arasında Azərbaycan, Avropa və
Dünya çempionatlarının, Olimpiya Oyunlarının, müxtəlif kubokların və beynəlxalq turnirlərin
qalib və mükafatçıları var idi.

Birinci günlər müsabiqələrimizin test sorğularına cəlb olunan idmançılar istədiyimiz qədər
maraq göstərmirdilər, lakin bir necə gündən sonra bizimlə səmimi söhbət edirdilər, narahat
etdikləri psixoloji problemləri aşkar edirdilər. Müxtəlif xarakterlərə malik olan idmançılardan
19% azad, ənənələrə boyun əyməyən, özlərini inkişaf etdirən və kimsəyə bağlı olmayan bir
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həyat arxasında olanlar idi. Onlar hobbilərində ya da işlərində müvəffəqiyyətə çatdıracaq
qabiliyyətlərə sahibdirlər. Müstəqilliyə olan düşkünlükləri bəzən onlardan gözlənilənin tam
tərsini etmələrinə səbəb olur. Hər şəraitə uyğun gələcək tiplərdən deyildilər. Öz fikirləri
istiqamətində getməyi yəni, axıntıya qarşı avar çəkməyi sevənlərdilər.

İdmançıların 27% dinamik-aktiv, ünsiyyətci xarakter tipinə malik olunduqları aşkar
edilmişdi. Bu tipli idmançılar maraqlı və müxtəlif işlərə girə bilmək üçün riskə getməkdən
çəkinmirlər. Təkrarlanan bir həyat onları tez bezdirir. Ən çox sevdikləri şey bütün hadisələrdə
baş rol oynamaqdır, irəlidə getməkdir. Həqiqətən də bu idmançılar qrupunda əsasən Dünya və
Avropa çempionatların qalib və mükafatçıları toplanmışdılar.

Üçüncü qrupda idmançıların 17% təşkil etmişdi, bunlar ayaqlarını yerə möhkəm basan, nə
istədiyini bilənlərdilər. Kompleksi olmayan və təbii bir həyatı, bir eşqi və potensiallı bir işi
həyatlarında məqsədi hesab edənlər. İnsanlar onlara hörmət edir, çünki onlar elə bir mövqedə
olurlar ki, hər kəs onlardan dəstək alır. Onlar də bu insanlara güvən təmin etməyi bilirlər. Çox
səmimi və insansevər olaraq tanınırlar. Şablon və çox şişirdilmiş olan hər şeyi rədd edirlər.
Modanın gətirdiyi yeniliklərə də bağlı olmayan, əksinə, geyim praktik və rahat olmağına
üstünlük verənlərdi.

Dördüncü qrupda bizim nəticələrə görə professional-praqmatik-özlərini yaxşı tanıyan
idmançılar toplanmışdılar, bu da sorğu apardığımız idmançıların 18% təşkil etmişdi. Bu tipli
idmançılar həyatlarını əlinə alıb şansını taleyə buraxmaq yerinə yaratmağı sevirlər.
Problemlərini praktik və qarışıq olmayan üsullarla həll edənlər, gündəlik həyatlarında real
olmağı seçənlərdilər. Məşqdə isə isə, hər kəs onları məsuliyyət sahibi olaraq tanıyır. Onların
özlərinə olan güvən, inam sayəsində ətraflarında olanlar da onlardan güc alır. Fikirlərini tətbiq
edənə qədər rahat ola bilməyəndilər. Bu qrupun tərkibinə Olimpiya Oyunların mükafatçıları
da daxil edilmişdilər.

Sonuncu xarakter tipi qrupuna aid olan idmançılarımızın 19% - diqqətsiz, oyunsevərlər
təşkil etmişdilər. Azad bir həyat şəraitini sevənlərdilər. Həyata bir dəfə gəlirik qanunundan
yola çıxaraq dolu-dolu yaşamağı istəyənlər, çox maraqlı və hər yeni şeyə açıq olan bir
insandırlar. Bütün dəyişikliklərin onların həyat təcrübələrinin artırmasına inanırlar. Qapalı
qalmaq qədər onları sıxan bir şey yoxdur. Sürpriz etməkdən və sürprizlərlə qarşılaşmaqdan
çox xoşlanan tipli idmançılar idi. Bu qrupa əsasən ölkə miqyaslı yarışlarda nəticə göstərən
idmançılar daxil olmuşdular.

Çalışdığımız idmançılarla dərindən tanış olduqdan sonra işimizin ikinci mərhələsində biz
həmin idmançıların sırasında yarış şəraitinə çətin uyğunlaşan, özlərini idarəetmədə problemi
olan 6 idmançı seçdik və onların emosional durumunu tədqiq etdik. Bu idmançılardan ikisi
insanlarla ünsiyyətdə olmağı xoşlamır, onları tez-tez daxili narahatçılıq, özünə inamsızlıq
narahat edildiyi olduğu testlərin cavablarından aşkar edilmişdi. Bununla bağlı onların yarışda
emosinal gərginlikləri həddindən artıq olduğundan gözlənilən nəticə əldə edə bilməmişdilər.

Üç idmançının emosional durumlarının təhlili onların tez yorulan, zəif, halsız olmaqları,
depressiyalara düşkün, küsəyən, inciyən, həyatda mübarizə etməyi zəif bacaran olduğu aşkar
edilmişdi.

Bir idmançı testin nəticələri ilə emosional durumuna görə hakimlik etməyi xoşlayan, lider
xüsusiyyətlərinə malik olan, həyatda nə istədiyini yaxşı bilən, uğur qazanmaq üçün ən asan
yolları seçməyə çalışan, çətinlikləri xoşlamayan kimi özünü göstərmişdi.

Bu 6 idmançı ilə biz psixoloji konsultativ və psixoloji profilaktik və korreksiya işlərini
planlaşdırdıq və həyata kecirdik. 3 ay ərzində həftədə 2 dəfə biz bu idmançılarla görüşdük və
müxtəlif metodlarla onların özünüidarəetmə və özünüqiymətləndirmələrində olan
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çatışmazlıqları, emosional-iradi durumlarında olan problemləri aradan qaldırmağa çalışdıq.
Apardığımız konsultasiya və profilaktik işin nəticəsində bu idmançılar özlərınin etirafına

görə yaşadıqları yarış qabağı artıq gərginliklərdən qurtulmuş olmuşdular. Beynəlxalq yarışa
gedərək bu idmançıların altısı da Vətənə mükafatla qayıtmışdılar. Dərin məşq mərhələsində
idmançılara göstərilən psixoloji yardım yarışda qələbə qazanmaq məqsədinə istiqamətlənir.
Burada idmançının xüsusi hazırlığın rolu artır. Məşqçilər çalışırlar ki, idmançılar onların
ümidlərini itirməsinlər. Yarışlarda bəzi qeyri stabil çıxışlar zamanı məşqçilər idmançıların
bütün potensiallarını toplayaraq yüksək nəticə əldə edilməyə səy göstərmələrini tələb edirlər.
Bu mərhələdə idmançıya psixoloji yardım göstərilməlidir (məsələn, müvəffəqiyyət əldə etmək
motivasiyasının artırılması, fəaliyyətin fərdi uslubun formalaşması və s.). Bu problemlərlə
bağlı idmançıya fərdi psixoloji yardım ehtiyacı ortaya çıxır, buna görə də idmanda psixoloji
xidmətin olması çox vacibdir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə idmançıların yarışlara hazırlığında psixoloji
biliklərdən istifadə olunmasının zəruriliyini nəzərə alsaq, məqaləni aktual hesab etmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq məqalədə idmançıların hazırlığında psixoloji
vasitələrdən istifadə etməklə onların hazırlığının səmərəliliyi göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də idman üzrə mütəxəssislər istifadə edə bilərlər.
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Э. Гусейнов, С. Рзаев

Значение и методы психологической службы в
подготовке спортсменов к соревнованиям

Резюме

Проведенное исследование еще раз подтвердило, что в подготовке спортсменов к
ответственным соревнованиям психологическая подготовка играет очень важное
значение и играет большую роль в достижении высоких спортивных результатов. В
этом процессе психологическая служба так же необходима для профилактики и
коррекции психологических недостатков в формировании личности и черт характера
спортсмена необходимых для спортивного карьерного роста.

E. Huseynov, S. Rzayev

The value and methods of psychological service in
preparing athletes for competitions

Summary

The study once again confirmed that in preparing athletes for responsible competitions,
psychological preparation plays a very important role and plays an integral role in achieving
high athletic performance. In this process, the psychological service is also necessary for the
prevention and correction of psychological deficiencies in the formation of personality and
character traits of an athlete necessary for sports career growth.

Redaksiyaya daxil olub: 18.02.2019
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TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA

Ölməz sənətkara əzəmətli abidə

Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyəti tarixinə bəxş etdiyi çoxsaylı mütəfəkkirlərdən
biri də zəngin bədii yaradıcılığı, möhtəşəm fəlsəfəsi, mürəkkəb həyat yolu və ömrünün layiq
olmadığı acı sonluğu ilə daim mədəni dünyanın xatirində qalacaq Hüseyn Caviddir. H. Cavid
yaradıcılığının müxtəlif sahələrinə dair sanballı tədqiqatların olmasına baxmayaraq (M. Cəfər,
T.Əfəndiyev, M.Əlioğlu, İ.Həbibbəyli, Q.Məmmədli, A.Turan və b.), bu qüdrətli sənətkarın
həyatının, yaradıcılığının, ideyalarının öyrənilməsi, təhlil edilməsi və müasir gəncliyə
çatdırılması sahəsində hiss olunacaq boşluq hələ də mövcuddur. H. Cavid irsinə böyük önəm
verən Ümummilli lider Heydər Əliyev demişdi ki: “Hüseyn Cavid XX əsrdə Azərbaycan
ədəbiyyatının, mədəniyyətinin inkişaf etməsində misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Hüseyn
Cavid Azərbaycan xalqını, onun mədəniyyətini, ədəbiyyatını, elmini yüksəklərə qaldıran
böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Hüseyn Cavidin yaratdığı əsərlər Azərbaycan xalqının milli
sərvətidir. Onlar bu gün üçün, gələcək nəsillər üçün dərslik kitabıdır…”.

Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan, xalqın gələcək taleyinin gənc nəslin təlim-tərbiyəsindən
çox asılı olduğunu aydın dərk edən H. Cavid həm də maarifçi pedaqoq idi. Böyük
mütəfəkkirin təkcə aşağıdakı ideyası onu Azərbaycan pedaqoji fikir nümayəndələri sırasına
daxil etməyə tam əsas verərdi: “Bizə yalnız məktəb lazımdır. Bütün inqilabi mədəniyyə həp
məktəb məhsuludur” (Hüseyn Cavid və məktəb. s. 31). Bu baxımdan, H. Cavidin yaradıcılıq
fəaliyyətinə dair hər bir araşdırma gərəklidir. “Hüseyn Cavid və məktəb” adlı monoqrafiya ilə
oxucularla görüşə gələn pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, əməkdar müəllimi Kamal
Camalovun əsəri həmişə aktual olaraq qalacaqdır.

144 səhifədən ibarət olan bu monoqrafiya akademik İsa Həbibbəylinin ön söz əvəzi
yazdığı “Ciddi elmi hesabatlara doğru” maraq dolu fikirləri ilə öz əksini tapır və əsər giriş, üç
fəsil, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.

Monoqrafiyanın girişində mövzunun aktuallığı əsaslandırılır. Yüksək mədəniyyətə malik,
vətənpərvər, humanist, işgüzar, dərin düşüncəli pedaqoq, görkəmli ictimai və mədəniyyət
xadimi Hüseyn Cavidin pedaqoji ideyalarının tədqiqi zərurətinin müstəqil dövlətimizin milli-
mədəni irsə qayğıkeş münasibətindən, gənc nəsli məktəb və pedaqoji fikir tarixi ilə yaxından
tanış etməyin əhəmiyyətindən irəli gəldiyi göstərilir.

Monoqrafiyanın birinci fəsli “Hüseyn Cavidin həyatı, yaradıcılığı və müəllimlik
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fəaliyyəti” adlanır və üç yarımfəsildən ibarətdir. İlk yarımfəsildə Hüseyn Cavidin həyatı,
yaradıcılığı və maarifçilik fəaliyyətindən bəhs edilir. Kamal müəllim gələcəkdə böyük
mütəfəkkir olacaq Hüseynin əvvəlcə mollaxanada təhsil almasını və məhz burada ərəb və fars
dillərini öyrəndiyini göstərir. Sonra isə müəllimlər müəllimi Məhəmməd Tağı Sidqinin açdığı
məktəbdə oxumasından və “Məktəbi-Tərbiyə”nin Hüseyn Cavidin gələcək inkişafında bir
bünövrə rolu oynamasından danışır. Tədqatçı Kamal Camalov Hüseyn Cavidin pedaqoji
fikirlərinin formalaşmasında onun aldığı təhsilin rolunu qiymətləndirir.

Bu yarımfəsildə mollaxanada və “Məktəbi-Tərbiyə”də aldığı təhsildən sonra Hüseyn
Cavidin 1898-1903-cü illərdə İranda mədrəsə təhsili alması, 1903-cü ildə ilk dəfə, 1905-ci
ildə ikinci dəfə İstanbula gedərək ali təhsil almaq arzusunu həyata keçirməsi faktlarla
göstərilir. Hüseyn Cavidin tələbəlik illəri haqda məlumat ən çox onun dostlarına, qohumlarına
və müəllimlərinə yazdığı məktubların təhlilindən əldə edilir. Dosent Kamal Camalovun
axtarışları, ümumiləşdirmələri təqdirəlayiqdir.

Birinci fəslin üçüncü yarımfəslində Hüseyn Cavidin müəllimlik fəaliyyəti və
yaradıcılığında müəllim-tərbiyəçi problemindən bəhs olunur. Oxuyuruq ki, Hüseyn Cavid ilk
müəllimlik fəaliyyətinə 1909-cu ildə Naxçıvan şəhərinin “Xeyriyyə” məktəbindən başlamışdır.
1910-cu ildə yaxın dostu, məsləkdaşı A.Şaiqə yazdığı məktubda isə “İttifaq” məktəbinə təyin
olunduğunu qeyd edir. 1912-ci ildə Abdulla Surun (1877-1912) Gəncədə açdığı yeni tipli
“ruhani” məktəbində məhdud bir zaman içində ruhani müəllimi işləmişdir. 1912-ci ildən
1915-ci ilə qədər isə Tiflisdə yaxın dostu F.Köçərlinin köməyi ilə “Aliyevo uçenie”
məktəbində müəllim işləmişdir. 1915-ci ildə Hüseyn Cavid Bakıda “Şəfa” məktəbində
müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmiş, 1918-ci ildə isə yenə dogma diyarı sayılan Naxçıvana
dönmüş və burada “Ruşdiyyə” məktəbinə və Rəşidbəy Əfəndiyevin Naxçıvanda açdığı
“Rəşidbəy kursları”na müəllim dəvət olunmuşdur. 1919-cu ilin sentyabr ayından Hüseyn
Cavid Naxçıvandan Bakıya köçüb Bakı məktəblərində; 1921-1922-ci illərdə
Darülmüəllimində və 1927-1933-cü illərdə isə Azərbaycan Dövlət Teatr Texnikumunda
ədəbiyyat dərslərini tədris etmişdir. Kamal müəllim Hüseyn Cavidin cəmiyyətin inkişafında
müəllimin rolunu yüksək qiymətləndirdiyini, müəllim hazırlığı haqqında onun pedaqoji
baxımdan bu günlərlə də səsləşən ideyalarını bacarıqla toplamış, təhlil etmiş, sonda isə
H.Cavidin müəllim və onun hazırlığı haqda fikirlərini ümumiləşdirmiş, müddəalar şəklində
təqdim etmişdir.

Bunu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Kamal müəllim ilk dəfə olaraq Hüseyn Cavidin
atası axund Abdulla ilə maarifçi şair Seyid Əzim Şirvaninin dostluq əlaqələrindən də bəhs
etmişdir. Seyid Əzim Şirvani Hüseyn Cavidin atasının səsini Davud Peyğəmbərin səsinə
bənzədir. Və əlavə olaraq qeyd edir ki, əgər Həzrəti Əlinin Zülfüqar qılıncı iki haça dilliliyi
ilə aləmə səs salmışdısa, Hacı Molla Abdullanın da “şur”, “humayın” üstündə oxuduğu avazlı,
məlahətli səsi bütün kainata səs salmışdır (Bax: Hüseyn Cavid və məktəb. s.11).

Monoqrafiyanın ikinci fəsli Hüseyn Cavidin maarifçilik ideyaları adlanır. Burada, hər
şeydən əvvəl, romantik şairin cəhalət və mövhumatın aradan qaldırılması, dünyanın inkişaf
etmiş xalqları sırasında dura bilmək üçün təhsil almağın, müasir tipli, dərslərin yeni üsulla
tədris edildiyi məktəblərin zəruriliyi haqda fikirlərinin elmi-pedaqoji aspektdən təhlili diqqəti
cəlb edir. Hüseyn Cavidin xüsusilə təhsilin hamı üçün olması, həm də icbari xarakter daşıması,
savadlı müəllim kadrlarının hazırlanması, məktəblərin pedaqoji və gigiyenik tələblərə cavab
verən tədris binalarında yerləşməsi barədə fikirlərinin sadəcə təsvir olunması ilə
kifayətlənməyib, onları pedaqoji təhlil süzgəcindən keçirmək də əməkdar müəllim Kamal
Camalovun elmi-pedaqoji səriştəliyindən xəbər verir.
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Kamal Camalovun fəslin ikinci yarımfəslini Hüseyn Cavidin ana dili və onun tədrisi
haqqında fikirlərinə həsr etməsi, həmin dövrün ədəbi dil mühiti və Cavid məfkurəsi ilə elmi
baxımdan tanışlığın ifadəsi kimi qiymətləndirmək istəyirəm. Çünki Cavidin başına gələn
müsibətlərin əsil bəhanələrindən biri onun əsərlərinin dili idi. Fikrimcə, Kamal müəllim
Hüseyn Cavidin ana dilinin gözəllikləri, üstünlükləri, bu dildə tədrisin əhəmiyyəti haqqında
ideyalarının əsil ruhunu tutmuşdur,

Fəslin üçüncü yarımfəsli vətəndaş şair Hüseyn Cavidin ictimai-siyasi görüşlərinə həsr
edilib. Dərin təfəkkürə, iti ağıla, dünya və yaradılış haqqında zəngin biliklərə malik olan
Hüseyn Cavidin dünyagörüşünün ziddiyyətli olduğunu iddia edənlərin sayı çoxdur. Cavid
fəlsəfəsini dərk etmək o qədər də asan deyildir. Fikrimcə, tədqiqatçı-alim Kamal Camalov
Hüseyn Cavidin ictimai-siyasi görüşlərinin yaşadığı dövrün sosial mühiti, aldığı təhsilin
səviyyəsi və özünün təfəkkür qabiliyyətinin təsiri altında formalaşdığını söyləməkdə haqlıdır.

“Hüseyn Cavid və məktəb” adlı monoqrafiyanın müvəffəqiyyətli hissələrindən biri də
Hüseyn Cavidin milli-mənəvi tərbiyə ideyaları adlanan üçüncü fəslidir. Tədqiqatçı Kamal
Camalov bu fəsildə əxlaq tərbiyəsi, əmək tərbiyəsi, böyüyən nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi,
uşaqlarda humanizm-dostluq-yoldaşlıq tərbiyəsi haqda fikirlərindən müasir pedaqoji mühitdə
müvəffəqiyyətlə istifadə oluna biləcəyini inandırıcı arqumentlərlə əsaslandırır. Dosent Kamal
Camalov haqlı olaraq Hüseyn Cavidin tərbiyəyə dair fikirlərində vətənpərvərlik ideyasının
aparıcı yer tutduğu qənaətinə gəlmişdir.

“Hüseyn Cavid və məktəb” adlı monoqrafiyada Hüseyn Cavidin “Ana”, “Maral”, “Şeyx
Sənan”, “Knyaz”, “Peyğəmbər”, “Afət”, “Şeyda”, “Topal Teymur” və s. əsərlərindəki mənəvi
ədalətsizliyin təsviri, əxlaqi keyfiyyətlərin təbliği, vətənpərvərlik, humanizm, əmək tərbiyəsi,
ailə tərbiyəsi ilə bağlı fikirlər sistemləşdirilir və müasir məktəb təcrübəsində istifadə
imkanları üzə çıxarılır. Xüsusilə, ailə tərbiyəsinin xüsusiyyətləri, ailədə ananın müstəsna rolu
barədə Cavid ideyaları Kamal müəllim tərəfindən düzgün ümumiləşdirilmişdir. Ümumilikdə
Kamal Camalov Hüseyn Cavidin yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi mühiti, ictimai-siyasi baxışları
və yaradıcılığının ideya mənbələrini, müəllim hazırlığı haqqında olan fikirlərini, təlimin
mahiyyəti və məzmunu ilə bağlı ideyalarını, ana dilinin tədrisinin əhəmiyyəti haqqındakı
fikirlərini, vətənpərvərlik, əmək tərbiyəsi ilə bağlı görüşlərini, uşaq şeirlərinin elmi pedaqoji
dəyərlərini aydınlaşdırmış, həmin bədii örnəklərin Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində rolunu
dəqiqləşdirmişdir.

Monoqrafiyanın nəticə hissəsi də əsərin məzmununu 10 ümumiləşdirilmiş müddəa ilə tam
əhatə edir. Ümumiyyətlə, haqqında yüksək fikirdə olduğum bu əsər və ya monoqrafiya aydın,
səlis, oxunaqlı bir dildə yazılmışdır.

Yekun olaraq qeyd edim ki, həyatının mənasını xalqına, Vətəninə təmənnasız xidmətdə
görən, Hüseyn Cavidin yaradıcılığına aşiq olan, əməkdar müəllim, Kamal Camalov da
həyatının mənasını millilikdə, Vətənə layiqincə xidmətdə, gəncləri vətənpərvərlik ruhda
tərbiyə etməkdə və tələbələrini dərin və hərtərəfli biliklərlə silahlandırmaqda görür.

Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Kamal Camalova yeni-yeni yaradıcılıq uğurları və pedaqoji fəaliyyətində nailiyyətlər
arzulayıram.

Məmməd KAZIMOV
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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Təqdim olunan məqalələrə tələblər

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.
2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı,

elmi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir.
3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində

məqaləyə aid açar sözlər verilir.
4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində kril

əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman — 14 şrift ilə 1,5
intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır.

5. Məqalələr üç dildən — Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur.
Yazıldığı dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin
soyadı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan
alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır.

6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri,
vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail.

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı;
ikinci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri,
vəzifəsi, daha sonra elektron poçtu (E-mail).

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.
9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir.
10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi

Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar
əlavə olunur.

11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən
elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi
göstərilməlidir.

12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir.
Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan
ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s.119)
kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda
istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.

13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.
14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq

aktuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın
şəkildə verilməlidir.

15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.
16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.
17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.
18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin

məzmununa uyğun gəlməlidir.
19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt

ünvanı göstərilməlidir.
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