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ФИЛОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Müasir nəsrimizdə insan konsepsiyası haqqında
İslam Ağakərimov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Bakı Slavyan Universitetinin dosenti
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof.İ.B.Kazımov
filol.ü.f.d., dos.İ.M.Məmmədli
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Bədii yaradıcılığın baslıca təsvir və təhlil obyekti olan insan obrazı uzun əsrlərdir ki,
özünün cəzbediciliyi və mənəvi baxımdan çoxcəhətliyi ilə diqqət mərkəzində qalmaqda
davam edir. Heç də təsadüfi deyildir ki, hələ qədim insanlar öz təfəkkür tərzinin məhsulu olan
bütün mifik obrazları (təzahürləri) personifikasiya edərək sirli və ziddiyyətli insan xarakterləri
ilə təsvir etmişlər; mərhəmət, təkəbbür, qəddarlıq, sevgi, nifrət, münaqişə, paxıllıq, qurubyaratmaq, uçurub-dağıtmaq....
İntibah mədəniyyətində dünyanın əşrəfi sayılan insanın daha çox fövqəl, az qala
ilahiləşdirilmiş qüdrətindən, onun aliliyindən danışılmışdır. Romantiklərin də
yaradıcılığındakı möhtəşəm obrazlar bütün şər, qəzəb, xeyirxahlıq, intiqam və sair kimi
xüsusiyyətləri ilə cəmiyyətdəki real qüvvələrə qalib gəlmək imkanları ilə seçilirdi. Bir sözlə,
bəşər mədəniyyəti tarixində son dərəcə zəngin, maraqlı və mürəkkəb insan obrazının fərqli
rakurslardan təsvir olunması bütövlükdə insan şəxsiyyətinin və özünüdərkin inkişafı ilə
bağlıdır. Bunun məntiqi nəticəsi kimi, hər yeni yanaşma zamanın tələblərindən qaynaqlanan
təzahür kimi qəbul edilməlidir.
Cəmiyyətin inkişaf “tarixinin aynası“ olan bədii ədəbiyyat (Stendal) gerçəkliyi mənsub
olduğu mədəni-tarixi-əxlaqi mühitin prizmasından gösdərməyə çalişmışdır, baxmayaraq ki,
burada üslublar son dərəcə müxtəlif olmuşdur. Məsələn, bu gün müasir nəsrimizdə yazıçı
Elçinin qələmi ilə postmodernizm üslubunda tarixi faktların (“Baş” romanı) təsviri. Yaxud
Anarın, N.Rəsulzadənin və digər nisbətən gənc qələm sahiblərinin yaxın keçmiş və müasir
dövr arasında yaratdıqları bədii-estetik körpü üzərindəki müxtəlif insan talelərinə baxış
ümumi mənəvi köklərindən qaynaqlanır. Yəni, hər bir tarixi mərhələdəki estetik müstəvidə
əks olunan insan fəlsəfəsi özünün spesifik tipləri, mövzuları, ideyaları, üslubları ilə
xarakterizə olunur.
Lakin bütün hallarda əsl sənətkar nəinki zamanla ayaqlaşmali, o həm də cəmiyyətdə hansı
mənəvi-əxlaqi təmayüllərin formalaşacağını əvvəlcədən duymaq qabiliyyətinə malik
olmalıdır. Belə ki, o xalqının görən gözü, düşünən beyni kimi onu arzuolunmaz
tendensiyalardan xəbərdar edə bilməlidir.
Bu gün incəsənətdə daha çox müraciət olunan mövzu insan və cəmiyyət mövzusudur ki,
bu da əsassız deyildir. Həyatımızın bütün şahələrində müşahidə olunan sürətli dəyişiliklər
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mənəvi dünyamızdan da yan keçməmişdir. Bu dəyişiliklər, təəssüf ki, yüksəlişdən çox mənəvi
iflasda özünü biruzə verir. Bu baxımdan çağdaş nəsrimizin tanınmış simalarından olan
Ağarəhimin yaradıcılığına müraciət xüsusilə dolğun təsəvvür verə bilər. Əvvəlcədən qeyd
edək ki, yazıçı-müəllim bol-bol “əxlaq dərsi” verməkdən uzaqdır. Onun müxtəlif janrlarda
yazdığı əsərlərinnin başlıca qayəsi insanı özünə müxtəlif prizmalardan baxmağa sövq
etməkdir. Yaradıcılığının müdrik dövrünü yaşayan sənətkar insan amilinə bu gün insan
oğlunun özünün əsrlər boyu yazmış olduğu və yazıya almadığı mənəviyyat kodeksləri ilə
yanaşmanın artıq kifayət etmədiyini göstərməyə çalışır. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki,
yazıçının təxminən on il öncə dini-fəlsəfi üslubda yazmış olduğu “Qüdrətdən doğan
nur“ kitabı müəllifin estetik baxışlarını kifayət qədər aydın əks etdirmişdir. Əslində bu əsəri
yazıçının o dövrə qədərki yaradıcılığının məntiqi yekunu hesab etmək olar. Bu da təbiidir,
dünya mədəniyyəti tarixində müşahidə etdiyimiz kamil insan obrazlarının reallaşması yalnız
ilahi nurun şöləsində mümkün olmuşdur.
Əlbəttə, bu kiçik yazıda məqsədimiz heç də əsl sənətkarı teoloq, yaxud mistik kimi təqdim
etmək deyil. Muasir poetika elmi insan konsepsiyasına dair yeni-yeni yanaşmaları ortaya
qoymaqdadır. Lakin səmavi kitabların intəhasız sehrinə yaradıcı insan yalnız özünü dərk
etdikcə vara biləcəyi danılmaz həqiqətdir. Məhz bundan sonra onun təsəvvürlərinin hansı
səmtdə reallaşması, bəzən, qəribə də olsa, tamamilə fərqlənməsi müşahidə olunur. Məsələn,
İ.Hötenin yaradıcılığının son dövründə insan konsepsiyası daha çox mistifikasiya ünsürləri ilə
xarakterizə olunurdusa, L.Tolstoy bütün dünyəvi dinlərdən əxz etdiklərinin fonunda az qala
yeni dini-əxlaqı normalar formalaşdırırdı. Başqa sözlə desək, insanın bir varlıq kimi
mahiyyəti onun cəmiyyətdəki yeri, rolu məsələsi başlıca sual kimi zaman-zaman təhlilə məruz
qalmışdır. Bu yerdə hələ XVIII əsrin sonu-XIX əsrin birinci yarısında az qala bütün Avropa
və rus dillərinə təbdil edilmiş qədim şərq əfsanəsi istər-istəməz yada düşür. F.Rükkerdin,
V.A.Jukovskinin, O.Balzakın, L.Tolstoyun və onlarca digər sənətkarın müraciət etdiyi biz
insan ömrünün mənasını düşündürücü məcazlarla açıqlayan geniş və ibrətamiz əfsanənin
məğzini dədə Ələsgər lakonik şəkildə aşağıdakı kimi ifadə etmişdir:
Qəza insanatı tənabdan asar,
Leylü nahar müşdür cəhd eylər kəsər,
Əjdaha ayaqdan çəkər sərasər,
Əlləşər barmağı bala yetişməz.
Bəli, insan, etdiyi günahların daima təqibinə məruz qalmasının fərqinə varmadan hətta
ölüm ayağında belə nəfsinin qulu olaraq qalır.
Bu ağrılı məsələ Ağarəhimin yaradıcılığı boyu qırmızı xətlə keçir. Yazıçı göstərir ki, nəfs
təkcə var – dövlətlə məhdudlaşmır. Bu dəhşətli mərəzin orbitində mənsəb, şəhvət, iddia və
sair kimi bədnam əlamətlər ola bilər. Ağarəhim dəfələrlə qeyd edir ki, insan bütün canlıların
alisidir, çünki Ulu Tanrı yalnız ona şüur vermişdir. Onun “daxili gözləri var; cismani gözlərlə
görə bilmədiyini daxili gözlərlə görə və duya bilir“. Lakin Allah-Təalanın verdiyi bu qiymətli
nemətdən kamillik üçün heç də insanların hamısı yararlanmaq istəmir. Paxıllıq, qeybət,
mərdiməzarlıq, şəhvət və sair vərdişlər onların ruhuna, şüuruna elə hopur ki, onlar həyatı
başqa cür təsəvvür etmirlər. Axı, istənilən insan tək deyil. Hətta o, ən təcrid həyat şəraitində
belə cəmiyyətin üzvüdür, onun canlı hissəsidır. Onun alicənab, yaxud bədnam hərəkəti
ətrafdakılardan yan keçmir. Yazıçı deyir ki, “mərdiməzarlıq daha dəhşətli olur. Ağlagəlməz
faciələr törədir. İnsan Ulu Tanrını danır. Qəlbində qurd kimi məskən salan bu riyakarlıq ölüm
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törədir, göz yaşlarına səbəb olur. İnsanın insana olan inamını qırır. Belə səhvləri Allah-Təala
da insana bağışlamaz”. Acı bir təsadüf ucbatından avtomobil qəzasında oğlunu itirmiş ata
doğma və yaxınları ilə birgə urəyi göynəyən ananı ovundurmaq, taziyə saxlamaq əvəzinə
olmayan müqəssiri axtarır, günahsız ocağı söndürməkdən ötəri ən rəzil vasitələrə əl atır
(“Nişan üzüyü”).
Yazıçı öz yaradıcılğındakı saysız-hesabsız nümünələrlə göstərir ki, abır-həya, qınaq,
utanmaq və ən başlıcası, ilahi xofu olmayan yerdə bütün əxlaqi dəyərlərə, insani davranışlara
etinasızlıq, biganəlik qaçılmaz olur.
Dünyanın bütün xalqlarında ev-ailə anlayışına bütün fərqli çalarları ilə yanaşı, müqəddəs
məfhum kimi baxılır və təbii ki, insanın başlıca davranışları ilk dəfə məhz bu
mikrocəmiyyətdə özünü büruzə verməyə başlayır. Xalqımızın mentalitetində, dünya
duyumunda müqəddəs sayılan ailə-uşaq, ər-arvad münasibətinə xor baxan gec-tez layiqli
cəzasını alır. Lakin belə insanların səhvindən başqaları da əziyyət çəkir.
Ağarəhimin bədii irsi ilə tanışlıq, habelə yazıçının özü ilə yaxın söhbətlərdən hasil olunan
başlıca qənaətlərdən biri də yazıçının xəyanətə, satqınlığa, nankorluğa qarşı barışmaz
münasibətidir. Əlbəttə, bu münasibəti yazıçının ”kəşfi” kimi təqdim etməkdən uzağıq. Lakin
qeyd etməliyik ki, təcrübəli sənətkarı milli və dünya klassikləri ilə sıx varislik telləri bağlayır;
yazıçı-publisist bu sonsuz təcrübədən yaradıcı surətdə daima bəhrələnmişdir. Onun
pyeslərində (“Canavar balası”, “Əsgər anası”, “Dünyanın beş günü”, “Xəyanət”...),
romanlarında (“Kabus”, “İmtina”, “Qisas”, “Qasırğa”) xəyanətin necə dəhşətli, az qala
zəncirvari acı nəticələrini gördükcə istər-istəməz dahi Dantenin qələmindən çıxmış cəhənnəm
təsvirindəki (“İlahi komediya”) ən dərin quyuların satqınlar üçün nəzərdə tutulması epizodu
yada düşür. Azərbaycanlı yazıçı vətənə xəyanəti, sevgiyə xəyanəti, ailəyə xəyanəti, dosta
xəyanəti birmənalı şəkildə vahid kökdən qaynaqlanan ictimai təhlükəli mənəvi deqradasiya,
çürümə hesab edir.
Ağarəhimin yaradıcılığındakı geniş və zəngin obrazlar qalereyasını təhlil etdikcə, insanın
daxilindəki insani və heyvani xüsusiyyətlərin gərgin mubarizəsi göz önünə gəlir. Yazıçıpublisist bu klassik mülahizəni özünəməxsus tərzdə şərh edərək qeyd edir ki, “insanın
kainatda yeri mələklə şeytanın arasındadır“. İnsan özündə həm nəcib, həm də məkrli
xüsusiyyətləri əks etdirən varlıqdır. “Ondan həm mələk, həm də şeytan etmək olar.
Müdrikləşənlər mələk, insanlığını itirənlər isə şeytandır”. Cəmiyyətdə baş verən mənəvi
proseslərə dərindən nüfuz edən yazıçı ürək ağrısı ilə göstərir ki, heyvani davranışlar artmaqda
davam edir. Yazıçı bir sıra insanlardakı məkrli, bədnam xisləti digər yırtıcılarla müqayisədə
daha dəhşətli, qorxunc olduğunu xüsusilə vurğulayır.
İnsan oğlu niyə Ulu Yaradanın ona bəxş etdiyi ən qiymətli nemət olan şüurdan bu cür
yararlanır? Axı, taleləri qaraltamaq, ocaqları söndürmək, başqalarını iztirablara düçar etmək
ağır günahdır! Bu gün canlı bombaların vasitəsi ilə yüzlərlə günahsız körpələri, qocaları,
qadınları qanına qəltan eyləyənlər (və elətdirənlər) Allahdan, imandan, ümumilikdə
insanlıqdan uzaqdırlar. Çünki onlar şeytanın fitnəsinə uymuşlar. Bu fitnənin ta dünya bina
olunandan bəri insanların haqq yolundan azdırılmasına xidmət etdiyini unudurlar. Praktik
həyat hadisələri, sakral mənbələr üzərində dərin, hərtərəfli müşahidələr aparan yazıçı görgötür və görk anlayışlarını insanın formalaşmasında başlıca şərt kimi təqdim edir. İnsan
birdən-birə kamilləşmir. O, bütün baş verənlərdən düzgün nəticə çıxarıb mənən paklaşmağa
can atarkən Ulu Yaradana tapınır. Ürəyində Allah sevgisi olmayan insan nə qədər elm,
mənsəb sahibi olsa da mərhəmətli ola bilməz. Bəli, yalnız mərhəmət insanı intiqamçılıqdan,
xudbinlikdən qoruya bilər və alicənab hərəkətlərə sövq edər. Lakin mərhəməti başqalarının
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qüsuruna göz yummaq kimi başa düşmək naqislik olardı. Başqa sözlə desək, kamil insan hər
şeydən öncə səmimi olmalıdır.
Ağarəhimin əsərlərində mütləq kamil obrazı axtarmaq, fikrimizcə, düzgün olmazdı. İlk
nöbədə özünə və yaxınlarına tənqidi mövqedə dayanan sənətkar kamillik anlayışına bir qədər
nisbi baxır və bunlar təbiidir. Realizim sənərkarlığında reallıq və ideallıq eyniləşdirlə bilməz.
Əks təqdirdə, sənət bayağılaşar, inandırıcı görünməz. Yeri gəlmişkən, səmimiyyət dedikdə
insanın əməlinin və dediklərinin tamlığı, bütövlüyü yada düşür. Təbii ki, bu halda hər kəs
istər-istəməz özünün səmimi danışıq tərzi ilə, özünəməxsus nitqi ilə bir fərd kimi özünü
mənsub olduğu intellektual, mənəvi-əxlaqi səviyyədən təqdim etməli olur. Dahi Fizuli
demişkən, ”kim nə miqdar olsa əhlin eylər, ol miqdar söz”. Ağarəhim bir sənətkar kimi öz
sevimli qəhrəmanlarını daha çox sadə və eyni zamanda son dərəcə zəngin, duzlu- məzəli xalq
dili ilə danışdırmağı xoşlayır. Məhşur alman dilçisi V.Humboltd haqlı olaraq yazırdı ki, dil
xalqın ruhudur və xalqın mədəniyyətini, mənəviyyatını, “fərdi dünya duyumunu” onun dili ilə
duymaq, anlamaq olar. Bu baxımdan, dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, Ağarəhimin yaratdığı
möhtəşəm Zeynəb qarı (“Dəlinin yaddaş xəritəsi”) obrazı əvəzsiz sənətkar tapıntısıdır. Bu
dünya görmüş, müdrik qarı ətrafda baş verənlərə elə sərrast, dolğun söz möhrünü vurur ki,
istənilən əlavə şərh yersiz görünür. Bu obrazın kamilliyi onun hər şeyə xalqın gözü ilə
baxmasındadır. Elin gözü isə tərəzidir. Qeyd edək ki, incəsənətdə və fəlsəfədə kamilliyə
verilən tələblər, yaxud meyarlar heç də dəyişməz qalmamışdır. Məsələn, Şərq renessasının
qüdrətli nümayəndəsi Nizami Gəncəvi deyirdi ki, Tanrının yaratdığı bütün insanlar içərisində
ən kamili Məhəmməd peyğəmbər-əleysalamdır və mütəfəkkir şair bütün yaradıcılığı boyu
Ona doğru addımlamışdı. Əlbəttə, zaman keçdikcə xalq daha çox öz azadlıq mücahidlərini,
xilaskarlarını kamillik mücəssiməsi kimi təqdim etməyə çalışmışdır.
Klassik fransız incəsənətində belə bir aksioma formalaşmışdı: uslub, yaxyd dəb elə bizim
özümüzük, gözəllik haqqında bizim təsəvvürlərimiz dəyişdikcə, ona qoyulan meyarlar da
dəyişir. Bu fikri müəyyən mənada kamil insan anlayışına da şamil etsək, yəqin ki, yanılmarıq.
Ağarəhimin yaradıcılığındakı müəllif konsepsiyasının daşıyıcılarının başlıca amalı
həyatda təkcə özü üçün deyil, həm də digərləru üçün yaşamaqdır. Müəllif qeyd edir ki, ölüm,
“yaşantılı həyatın, sevgili yaşantının qırıldığı andı! Ömrə... vidadı! Yoxluqdu... Heçlikdi...”
Ölməzliksə, əbədiyyətdi! Mənalı ömrün davamıdı! Ulu Tanrının dərgahına uzanan yoldu! O
böyük Allaha sədaqətlə itaətdir!!!”
Ömür bütövlükdə imtahandır. Bu uzun sınağın çətin və nisbətən asan suallarına cavab
verməli oluruq. Həyatda insanı cismən sındırmaq, əzmək olar. Bunun üçün yenilənən
“üsullar” mövcuddur. Lakin insanın ruhuna hakim olmaq asan deyil. Beləliklə, hər kəsə
cəmisi bir dəfə verilən ömür yolunda “kimisi fəzilətlərlə, əxlaqi sərvətlərlə zənginləşdirib,
bəzəyib könül mülkünü, kimisə də qəbahətlərlə, rəzilliklərlə, riyakarlıqla doldurur qəlb evini”.
Bu yolda insanların heç də hamısının qəhrəman, yaxud fədai olması şərt deyil. Başlıca şərt
insanın ləyaqətlə, vicdanla yaşaması, öz davranışı və əməlləri ilə digərlərinə bədbəxtlik,
yaxud sıxıntı deyil, şəfqət və sevgi gətirməyə çalışmasıdır. Bəzən vaxtında deyilmiş bir xoş
ifadə kiminsə sönmüş ümidlərini canlandıra, onu yenidən həyata bağlaya bilər.
Ağarəhimin haqlı qənaətinə görə, insanın kamilləşmə yolu gərgin sınaqlarla doludur.
Yalnız mətin və iradəli kəslər, öz nəfsinə hakim kəsilənlər, ən başlıcası, ürəyində İlahi sevgisi
olanlar və bu müqəddəs nurun şöləsindən özünə əsaslı əxlaqı bünövrə tapanlar kamilləşə bilir.
Nəhayət, bütün söylənilənlərin sonunda bir daha qeyd etmək istərdik ki, müasir poetika
elmində insan fəlsəfəsinin bədii və bədii-publisistik həllinin təhlili qarsında son dərəcə geniş
və çoxşaxəli tələblər qoyulmuşdur və təbii ki, biz bu kicik yazıda yazıçı Ağarəhimin zəngin
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bədii irsinin timsalında bütün bunların hamısını əhatə etmək iddiasında deyilik. Biz yalnız
bəzi konturları cızmağa çalışmışıq. İncəsənətin dəyişməz missiyası cəmiyyət üzvlərini etik,
estetik, mənəvi və sair nəcib xüsusiyyətlər baxımından zənginləşdirməkdir. Lakin bu gün bir
sıra qəzet-jurnal səhifələrini, xüsusən də televizya ekranlarını başına götürmüş kriminal
yönümlü sujetlərin gələcək cinayətlər üçün ssenari olmayacağına kim zəmanət verə bilər?
Fikrimiz əsla dedektiv janra qarşı çıxmaq deyil, ancaq hər şey ölçüsündə olanda gözəldir. Axı,
cəmiyyətdə nəynənsə biz tez-tez rastlaşdıqca onu həyatımızın üzvi hissəsi, davranış
qanunauyğunluğu kimi qəbul etməyə alışırıq.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə yazıçı-alim Ağarəhimin yaradıcılığı timsalında müasir
nəsrimizdə insan faktoruna fərdi-müəllif yanaşmasının aktuallığı ön plana çəkilir. Bu amilin
bədii-fəlsəfi müstəvidə təhlilinə cəhd göstərilir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi insan amilinin bədii və dini-əxlaqi
müstəvidə ayrılmaz təhlilindədir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən geniş oxucu kütləsi bəhrələnməklə
yanaşı, müasir ədəbiyyatşünaslıqda da istifadə oluna bilər.

Ədəbiyyat
1. A.Rəhimov. “Allahla ünsiyyət”. Bakı, Elm, 1997
2. A.Rəhimov. “Ölüm və ölməzlik”. Bakı, Elm, 1997
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5. A.Rəhimov. “Əsgər anası”. BQU, 2003
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7. Ağarəhim. Əsərləri. 10 cilddə, BQU, 2009
И.Агакеримов

Человеческая концепция в современной прозе
Резюме
В статье речь идет о художественно-философском решении человеческого фактора,
которое анализируется на примере творчества одного из известных прозаиков
современности Агарагима. По ходу анализа особое внимание уделяется
этнокультурному подходу писателя к данному вопросу.
İ.Agakarimov

In our modern prose in the right of man conception
Summary
In this article the most outstanting writer of our time Agarahim analyses about the artistic
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and philosophical features of person. During the analysis spesial attention is given the authors
ethnical and spiritual attitude to this factor.
Redaksiyaya daxil olub: 04.05.2017
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M. Kaşğarinin «Divani lüğəti-it-türk» əsərində feilin
təsdiq və inkar formalari
Aynur Xəlilova
ADPU-nun dissertantı
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof.B.Ə.Xəlilov
filol.ü.f.d., dos.M.N.Hüseynova
Açar sözlər: dilçilik, qramatik kateqoriya, obraz, məntiq, inkarlıq
Ключевые слова: лингвистическое, грамматическая категория, характер, логика,
отрицание
Key words: linguistic, grammatical category, character, logic, negation
Ümumi qrammatik kateqoriyalardan biri də inkarlıq kateqoriyasıdır. İnkarlıq dilçiliklə
yanaşı, fəlsəfə, məntiq elmlərinin də tədqiqat obyektidir. Lakin məntiq və fəlsəfə elmlərində
inkarlıq kateqoriyasının ifadə vasitələri, morfologi göstəriciləri yoxdur. Dilçilikdə isə onun
ifadə vasitəsiləri, morfoloji göstəriciləri mövcuddur. İnkarlıq məntiq və fəlsəfi kateqoriyqa
kimi obyektiv reallığa, ictimai varlığa olan münasibətdən yaranır. Ətraf aləmə, əşyaya,
hadisəyə aid əlamət, keyfiyyət obyektiv həqiqət kimi öz ifadəsini tapır.
Məntiqdəki inkarlıqla dilçilikdəki inkarlıq arasında bir sıra oxşar və fərqli cəhətlər
mövcuddur. Bunlar arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər mövcuddur.
Bunlar arasındakı oxşar cəhətlər, əsasən aşağıdakılardır.
— Həm dilçilikdə, həm də məntiqdə mövcud olan inkarlıq söz, ifadə və cümlələrlə ifadə
olunur.
— İnkarı bildirən hər hansı bir mühakimənin dilçilikdə, eləcə də məntiqdə təsdiqi də
mövcuddur.
Məntiqi inkarla dilçilikdəki (qrammatik) inkar arasında həm də fərqli cəhətlər mövcuddur.
— Məntiqi inkar hökm şəklində, dilçilikdəki inkar isə cümlə şəklində ifadə edilir.
— Məntiqi inkarın iki üzvü (predikat və subyekt) vardır. Dilçilikdəki inkarın ifadə
vasitələri, morfoloji göstəriciləri olduğu halda, məntiqi inkarda bunlar yoxdur.
— Məntiq elmindəki inkarlıq bəşəridir. Dünyanın bütün xalqlarına eyni dərəcədə xidmət
edir. Dilçilikdəki (qrammatik) inkarlıq isə fərdidir. Hər bir millətin, xalqın dilində inkarlığın
ifadə vasitələri, formaları, morfoloji göstəriciləri müxtəlifdir. Məsələn, Azərbaycan dilində ma2 şəkilçisi nə, nə də bağlayıcı sözü deyil, yox sözləri, fars dilində ne, bi, na ön şəkilçiləri,
nist şəkilçisi, rus dilində ne, ni ədatları, net sözü latın dilində nou, ne inkarlıq əlaməti və s.
İnkarlıq kateqoriyasının morfoloji vasitələrlə ifadəsi -ma, -mə və -sız; -siz; -suz; -süz
şəkilçiləri ilə yaranır. -ma2 şəkilçisi ilə inkarlığın ifadəsi yalnız feilləri əhatə edir. Bu şəkilçi
feillərə qoşulmaqla iş, hal, hərəkətin icra olunmadığını bildirir. Bu şəkilçinin feildə yeri
sabitdir. Bu şəkilçi feil kökündən, sözdüzəldici şəkilçilərdən və növ şəkilçilərdən sonra işlənir.
Bu inkarlığı bildirən şəkilçi feilin zaman, forma və şəxs şəkilçilərindən sonra gələ bilmir. –ma
(-mə) inkar şəkilçisi türk dillərinin əksəriyyətində morfoloji vasitə kimi inkarlığı bildirir.
A.M.Şerbaka görə türk dillərində -ma inkar şəkilçisinin allomorfları bunlardır: -ma, -pa, -po, bo, -va, -ıma. (5, 145) F.Cəlilov isə bu tip allomorfların arxetiplərini sistemli şəkildə
aradırmışdır: ...-ma şəkilçisinin allomorfları içərisində iki variant müəyyənləşir: -ba və -ıma.
Son invariant (-ıma) yalnız yakut dilində aid olduğundan, ümumtürk formantı kimi, -ba
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arxeltipini bərpa etmək olar. Həmin arxetipinin hansı sözdən törədiyini müəyyənləşdirmək
üçün dildə təəccüb dildirən ba! pa! bıy! (bay!) nidalarını və mı? sual ədatını xatırlatmaq
lazım gəlir... ümumtürk «boş» sözünün karaqas dilindəki «bot» variantı göstərir ki, burada
bo+ş//t tərkib hissələri və «bo» kökü vardır və həmin kök inkarlıq bildirən «ba» ilə bağlıdır,
çünki inkarlıq morfemi zəriflik, azlıq, boşluq məna çaları daşıyan sözlə eyni yuvaya girə bilər.
(2, 248) Ba nidası baş verən hadisələrə mənfi münasibət bildirdiyindən bu qrammatik
göstəricini inkarlıq şəkilçisinin əsasında dayandığını göstərmək mümkündür. Dilin müxtəlif
mərhələlərində baş verən b||m əvəzlənməsi də -ba||-ma şəkiçilərinin inkarlıq kateqoriyasının
göstəriciləri olduğunu sübuta yetirir. Bu şəkilçi türk və türkmən dillərində -ma, -me, başqırd
dilində -ma, -mə, özbək dilində -ma, qaraqalpaq, şor, xakas, qazax, tuva dillərində -ma, -me, ba, -be, -pa, -pe, qırğız dilində -ba, -be, -bo, -bö şəklindədir. F.Zeynalov isə müasir türkmən
dilində hərəkət adlarının inkar formasını -ma, -mə ilə deyil, -mazlıq, -mezlik şəkilçiləri ilə
əmələ gəldiyini bildirmişdir. Məsələn: bildirmezlik, etmezlik, qilmezlik və s. Yakut dilində
işlənən -ıma, -imə, -uma variantı isə qədim türk yazılı abidələrində müəyyən qədər işləkliyə
malik olmuşdur. Məsələn: umaduk – bacarmadın. (60,120) V.Bang bu invariantın «boşlamaq,
buraxmaq» mənalı unudulmuş feildən törəndiyini iddia edir. Bu fikrin təsdiqi üçün yakut
dilindən kəlimə (gəlmə), bihima (biçmə, kəsmə) kimi feillərə istinad edir. (6, 12 – 14)
Çuvaş dilində isə feildən əvvəl an sözü işlənir və -ma (-mə) inkar şəkilçisinin
funksiyasında olur. Anpar (çuvaş dilində) – bir-mə (tatar dilində), – ver-mə (Azərbaycan
dilində). –ma (-mə) inkar şəkilçisinə məxsus xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi
ümumiləşdirmək və «Divani lüğət-it-türk» əsərində müqayisəli şəkildə tədqiqata cəlb
olunmasını göstərmək olar.
1) -ma (-mə) inkar şəkilçisi feil köklərinə qoşulmaqla onun mənasında inkarlıqdan başqa
heç bir dəyişiklik əmələ gətirmir. Məsələn:
Körüp nəçük kaçmadınq, Yamar suwın keçmədinq=Görüb neçin qaçmadın? Yaymar çayın
keçmədin? (14, 146)
Sünü çuvala sığmaz. ( 25, 112)
Biz ayduk cəvabın unutma yolunq=Biz də cavab verdik: «Unutma yolun! ». (39, 19)
2) Feil köklərinə qoşulan -ma (-mə) inkar şəkilçisindən sonra qeyri – qəti gələcək zaman
şəkilçisi işlənərsə, onda -ma (-mə) inkar şəkilçisi ilə qeyri – qəti gələcək zaman şəkilçisində
eynicinsli saitlərdən biri ixtisar olunur. Məsələn:
Mən şirin ləhcəli bir bülbüləm ki,
Güllərdən küsərəm, səndən küsmərəm!
Məni öz canından artıq istəyən.
Ellərdən küsərəm, səndən küsmərəm. (30, 263)
Öd keçər, kişi tuymas=Zaman keçər, insan bilməz. ( 14, 118)
«tayak bilə taymas, tanuk sözün bütməs=dayağı olan sürüşməz, şahid sözü ilə bir şeyə
inanmaq olmaz». (16, 164)
Nümunələrdə göstərildiyi kimi feil köklərinə qoşulan -ma (-mə) şəkilçisindən sonra feilin
qeyri – qəti gələcək zaman şəkilçisi işlənərkən -ma (-mə) şəkilçisi ilə -ar (-ər) qeyri – qəti
gələcək zaman şəkilçisində eynicinsli saitlərdən biri ixtisar olunur. Bundan başqa, -ar (-ər)
qeyri – qəti gələcək zaman şəkilçisindəki r samiti z samitinə keçir. «Divan»da işlənən feillər
inkarda oğuz qrupu türk dillərində, ümumiyyətlə türk dillərində daha çox işlənən -ma2 inkar
şəkilçisini qəbul etmişdir. Bu şəkilçi Oğuznamələrdən gətirilən nümunələrdə də eyni
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qrammatik xüsusiyyəti daşıyaraq işlənmişdir. Məsələn: Nəsib olmayınca basub ölməz. Feillər
müasir Azərbaycan dilində olduğu kimi kökə qoşularaq heç bir dəyişiklik əmələ
gətirməmişdir. Məsələn:
Sən fikir eləmə heç vaxt dünyada,
Mən getsəm, sən qalsan.... ayağın altda,
Onda da torpağam fikir eləmə....
Orda da dayağam, fikir eləmə (N.Həsənzadə).
Əsərdə feil müasir Azərbaycan dilində olduğu kimi III şəxsdə -mas, -məs (-maz, -məz)
şəkilçisini qəbul edərək işlənmişdir. Məsələn: «Ot tesə, ağız köyməs= od deməklə ağız
yanmaz». ( 3,117) R.Əskər bu şəkilçini feli sifət şəkilçiləri sırasında göstərmişdir. Dilimizdə
işlənən sağalmaz yara, alınmaz qala tipli ifadələrdə bu faktı aydın şəkildə görmək
mümkündür. Azərbaycan ədəbi dilində və əksər şivələrdə bu əvəzlənmə baş versə də, Quba,
Şamaxı, Şəki, Sabirabad, Ağdam və Zaqatala rayonlarının bəzi şivələrində bu dəyişmə yoxdur:
(almarsam, almarsınız, almarlar). Analoji hal türkmən dilində ədəbi dil səviyyəsindədir:
gelmersen, gelmersiniz. (1, 246 – 247).
Göstərilən faktlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, istər Azərbaycan ədəbi dilində və
şivələrində, istərsə də tədqiqata cəlb etdiyimiz türkmən ədəbi dilində -ma, -mə inkar
şəkilçisindən sonra qeyri – qəti gələcək zaman şəkilçisi işlənəndə eynicinsli saitlərdən biri,
yəni ə saiti ixtisar olunur.
«Divani lüğət-it-türk» əsərində feilin indiki zamanın inkarlıq kateqoriyasının ifadəsi olan ma (-mə) şəkilçili nümunələrə rast gəlinmir, yalnız gələcək zamandan başqa keçmiş zaman
anlayışı ifadə edən -ma (-mə) şəkilçili nümunələrə də əsərdə rast gəlinir. Şühudi keçmiş
zamanda işlənən və inkarda olan feillər əsərdə demək olar ki, üstünlük təşkil edir.
«Önqdin nələk yalvarmadınq=öncə nədən yalvarmadın». (18, 477)
«Bardınq nəlük aymadınq,
Kiri körüp kaymadınq,
Könqül berü yaymadınq,
Boldunq ərinç bolmağu».
Getdin, niyə gəlmədin,
Geri baxıb yazığın gəlmədi,
Könül verib meyl etmədin,
Olmayacaq bir şey oldun. (20, 231)
Feilin keçmiş və gələcək zamanı feilin xəbər şəklinin əlamətləri ilə ifadə olunduğundan
feilin inkarlıq kateqoriyasının ifadəsi olan -ma (-mə) feilin xəbər şəkli və o cümlədən, əmr
şəkli ilə işlənən nümunələrə qoşularaq əsərdə işlənmişdir.
Karşıp adın üdürmə=Ona qarşı çıxma, başqasını seçmə. (20, 18)
İnkarlığın ifadəsi olan -sız (-siz, -süz, -suz) şəkilçisi əlamət, keyfiyyət, dad, şəxs bildirən
sözləri əhatə edir. Eyni ilə «Divani lüğət-it-türk» əsərində bu tipli nümunələrə rast gəlinir.
Məsələn: «arpasız at aşumas, arkasız alp çərig sıyumas=arpasız at çöl aşmaz, arxasız alp
qoşun basmaz». ( 18, 183)
Məqalənin aktuallığı. Müasir Azərbaycan dilində inkarlığın ifadəsi üç üsulla leksik
vasitələrlə morfoloji və sintaktik vasitələrlə göstərilir
Məqalənin elmi yeniliyi. İstər «Divani lüğət-it-türk» əsərində, istərsə də türk dilinin
tarixini özündə əks etdirən digər əsərlərdə bu faktlar öz əksini tapmışdır.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Feilin inkarlıq kateqoriyasının morfoloji
vasitələrlə ifadəsi əsərdə öz əksini geniş tapmışdır, lakin əsərdə feilin inkarlıq kateqoriyasının
sintaktik vasitələrlə ifadəsinə dair nümunələrə əsərdə demək olar ki, rast gəlinmir. Bu faktlar
müasir Azərbaycan dilinin bu günkü dövrümüzə qədər geniş təkamül yolu keçdiyini bir daha
sübuta yetirir. Təsdiqdə olan feillər isə müasir Azərbaycan dilndə olduğu kimi heç bir
morfoloji göstərici olmadan, şəkilçisiz sözün leksik məzmununda təsdiqlik oppozisiyası
bildirir.
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Утвержденное и отрицательные формы глагола в
литературным произведение М.Кашгарлы
"Дивани лугети ит-турк"
Резюме
Исследование, утвержденное и отрицательные формы современного глагола
сравнительном виде были привличены в литературным произведение М.Кашгарлы
“Дивани лугети ит-турк”. Кроме этого показано схожие и различные виды
отрицательных глагол других тюркских языков.
A.Xalilova

Approved and negative forms of the verb in the literary work of
M. Kashgarly "Divani ligeti it-Turk"
Summary
Scearching of approved and negative forms of the modern verbs was given in comperative
form in the literary work of M.Kashgarly “Divani ligeti it–Turk”. Besides that it was given
similar and different kinds of negative verbs of other Turkic languages.
Redaksiyaya daxil olub: 14.04.2017
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Məhsəti Gəncəvinin rübailərində ictimai-siyasi
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Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Məhsəti Gəncəvi XI-XII əsrlər
Azərbaycan intibahının yetirdiyi qüdrətli söz sahibidir. Ərəb-fars dillərində mükəmməl təhsil
almış şairə fitri istedadı və böyük poetik yaradıcılığıyla dövrünün tanınmış söz adamı
səviyyəsinə qalxa bilmişdir. Musiqi sahəsində də böyük isteda malik olan şairə yaşadığı
toplumda daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Orta əsrlər feodal-patriarxal adət-ənənlərinin və
dini cəhalətin hökm sürdüyü ağır illərdə yaşayıb-yaratmış Məhsəti Gəncəvi dövrün
qadağalarına baş əyməmiş, ağır təqiblərə və məhrumiyyətlərə baxmayaraq yüksək
sənətkarlıqla yaratdığı azad ruhlu şeirləri ilə zəmanəsinin parlaq şəxsiyyətlərindən biri kimi
dövrün tanınmış elm adamlarının, hökmdarların və şairlərin diqqətini cəlb etmişdir. Bu gün
həyatı və yaradıcılığı yarıməfsanəyə bürünmüş şairə daim təzyiqlər və təqiblər altında
yaşamış, cahil insanların və fanatik din xadimlərinin təqiblərindən can qurtarmaq üçün doğma
yurdunu tərk edərək bir müddət Səlcuq hökmdarı Sultan Səncərin sarayına sığınmağa məcbur
olmuşdur. Məhsəti Gəncəvi dövrünün qüdrətli rübai ustası kimi böyük şöhrət qazanmış və
ona olan bu maraq, xalq sevgisi yüzillərin sərt sınaqlarından çıxaraq günümüzəcən gəlib
çatmışdır.
Ey ağıllı qoca, deyilsən naşı,
Torpaq ələyənin cavandır yaşı.
De yavaş ələsin, çünki bu torpaq
Pərviz bədənidir, Keyqubad başı [7, 20].
Məhsətinin yaşayıb-yaratdığı illər İslam Şərqində baş verən ciddi siyasi hadisələrlə zəngin
olmuşdur. Ərəb xilafətinin genişləndiyi zaman kəsiyində Azərbaycan xilafətin təsir dairəsində
olsa da, burada daha çox türk cəlcuqlar xənadanının təsiri hakim idi. Çünki ölkənin əsas
hissəsini əhatə edən cənub əraziləri Səlcuqlar dövlətinin tərkibindəydi. O dönəmdə Səlcuqlar
imperiyasına tabe olan, reallıqda isə tam müstəqil siyasət yeridən, yeni yaranmasına
baxmayaraq az bir vaxt içərisində Yaxın Şərqin qüdrətli dövlətlərindən birinə çevrilmiş
Atabəylər (Eldənizlər) dövləti şairənin ata yurdu Gəncənin də idarəçiliyinə nəzarət edirdi.
Ölkənin şimal hissəsini isə Şirvanşahlar hakimyyəti idarə edirdi. O illərdə tez-tez baş verən
yadelli basqınları, daxili müharibələr, xalqın bu toqquşmalardan çəkdiyi ağır məhrumiyyətlər
şairənin dünyagörüşünə ciddi təsir göstərmiş, onda pessimist əhval-ruhiyyənin güclənməsinə,
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bu dünyanın fani, insanın isə gəldi-gedər bir varlıq olduğu fikrini gücləndirmişdir. Klassik
Şərq şeirindən gələn bu acı ovqat onun poeziyasının ruhuna hopmuşdur:
Evin hər kərpici, evin hər tağı,
Bir şah kəlləsidir, vəzir barmağı.
Heyvanın basdığı hər qarış torpaq
Gözəl saçlarıdır, canan yanağı [7, 20].
Məhsətinin yaşadığı illərdə ölkə ərazilərinin hansı xənadanın idarəçiliyində olmasından
asılı olmayaraq bütün ölkə boyu feodal-patriarxal adət-ənənələr, sərt dini-fanatizm hakimimütləq idi. Bu cür dini radikalizmin hökm sürdüyü cəmiyyətdə isə təbii ki, insana, xüsusilə də
qadına münasibət ürəkaçan ola bilməzdi. O dönəmlərdə müsəlman Şərqində cəmiyyətdə
qadına qarşı hökm sürən ayrı-seçkilik siyasəti, cahil və fanatik müsəlman ruhanilərinin
mütərəqqi İslam dünyagörüşünü təhrif edərək yaratdıqları dözülməz ictimai-siyasi mühit
qadını hüquqsuz bir varlığa çevirmişdi. Bu zülmət kabusu Məhsəti Gəncəvinin də şəxsi
həyatından təsirsiz ötüşməmiş, zamanın çox böyük acılarını yaşamış şairəni bütün həyatı və
yaradıcılığı boyu izləmişdir:
Məni kam almağa qoymadı zaman,
Gücü çatan qədər elədi divan.
Deyəsən əhd etmiş, dolandıqca hey
Məni də özüylə hərlətsin dövran [7, 21].
Qeyd etdiyimiz kimi, Məhsətinin yaşayıb sənət və yaradıcılıqla məşğul olduğu illərdə
Gəncə o dövrün sürətlə inkişaf edən mədəniyyət mərkəzlərindən biri idi. Məhsəti ilə bağlı
mənbələrdən aydın olur ki, onun hələ yeddi yaşı olmamış atası onu məktəbə qoymuş və o,
zamanına görə yaxşı təhsil almışdır. Lakin şairənin 12 yaşı olanda atası vəfat etmiş və o, anası
ilə tək qalmışdır. Təzkirələrdən aydın olur ki, Məhsəti hələ çox gənc yaşlarından ud, cəng,
qaval çalmağı, rəqs edib məclis idarə etməyi, bədahətən söz deməyi bacarmışdır. Təbii ki, bu
da sonda qadını nəinki cəmiyyətin bərabərhüquqlu üzvü kimi qəbul etməyən, habelə qadının
musiqi, rəssamlıq və digər incəsənət növləri ilə məşgul olmasını küfr sayan fanatik din
xadimləri üçün Məhsəti Gəncəvini arzuolmaz şəxsə çevirmişdir. Xurafatçılar şairənin böyük
istedadını, azad düşüncəsini həzm edə bilməmiş, addımbaşı onun həyatını cəhənnəmə
çevirmək üçün hər cür iyrənc vasitələrə əl atmışdılar. Lakin Məhsəti Gəncəvi mənən və ruhən
güclü qadın olduğundan cəmiyyətdə qarşılaşdığı haqsızlıqlar və təqiblər onu sarsıda bilməmiş,
əksinə, o, cəmiyyətin bu haqsız basqılarına qarşı möhkəm iradəsinin və saf məhəbbətin gücü
ilə müqavimət göstərmişdir:
Qəlbinə bir ləhzə söz yazan bir kəs
Bir ləhzə ömrünə puç deyə bilməz.
Bir həmdəm aradıq ömrümüz boyu,
Bizə həmdəm oldu yanıq bir nəfəs [7, 21].
Məhsətinin gözəlliyi, ağlı, kamalı, böyük musiqi bacarığı, yaxşı şahmat oynaması ilk
gənclik yaşlarından xalq arasında olduqca məşhur olması çox keçməmişdir ki, Gəncə
hakiminin də diqqətini cəlb etmişdir və o, saraya çağırılmışdır. Xatırladaq ki, o illərdə Gəncə
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Aran hökmdarı – Sultan Səncərin qardaşı oğlu Məhəmməd ibn Məlikşah tərəfindən idarə
olunurdu. Şairənin gənclik illərindən sarayda yaşadığını və burada ona qarşı böyük hörmət
göstərildiyini yazdığı bir rübaidən də aydın görmək olur:
İqbal gəlib bu gün kaşanəmizə
Dünya deyir indi: bir qulam sizə.
Dövlət ki, ağıllı axtarır, daim,
İndi köməkçidir taleyimizə [7, 24].
Məhsəti Gəncəvi dövrünün dünyəvi elmlərinə yaxşı yiyələndiyindən və İslam dininin
cövhərinə bələd olduğundan dünyanın sərt gedişləri qarşısında çaşıb qalmamış, bəşər
övladının bu cahana bir sınaq üçün gəldiyini yaxşı anlamışdır. Bir damla sudan xəlq olunmuş
insan oğlunun sonda torpağa qayıdacağının fəlsəfəsini öz rübailərində yüksək sənətkarlıqla
nəzmə çəkərək əleyhdarlarını ciddi məntiq qarşısında mat qoymuşdur. Məhsəti Gəncəvi
ənənəvi Şərq poeziyasının aparıcı janrı olan qəzəl şəklində də şeirlər yazmasına baxmayaraq,
o, rübailəri ilə daha çox məşhurlaşmışdır:
Havada, səhrada olan toz, torpaq,
Keyqubad, Firidun torpağıdır, bax!
Fələyin təhnəsi deyil bu dünya,
O bir qan teşdidir, qan tacı, ancaq [6, 7].
Dini fanatizm nümayəndələri qadını nəinki cəmiyyətin tam hüquqlu üzvü, Allahın
yaratdığı müqəddəs varlıq olduğunu qəbul edir, əksinə, onun sərbəst qərar vermək, sevibsevilmək hüququnu da tanımırdı. Dini əlində bayraq edən şarlatan din xadimləri müqəddəs
“Qurani-Kərim”in aşıladığı mənəvi dəyərləri də görməzliyə vurur, qadına ikinci dərəcəli
varlıq, cansız əşya kimi baxırdılar. Bu ürəksiz və hissiz zalımların əlindən çəkdiyi ağrı-acı,
sonu görünməyən məşəqqətlər Məhsəti Gəncəvini daha da mətinləşdirmiş, onlara münasibəti
olduqca barışmaz və birmənalı olmuşdur. Elə şeirlərindəki açıq sevgi etirafları, buna qarşı
olanlara barışmaz etirazalar, dövrün cızdığı “qayda-qanunlardan” kənara çıxmalar da
qəlbindəki bu sonsuz təlatümlərin əks-sədasından doğmuşdur:
Qəminin eşqilə cahana gəldim,
Canımı eşqinə qurbana gəldim.
Bu könlüm qəminin məkanıdır, yar,
Qəmini çəkdikcə mən cana gəldim [7, 22].
Məhsəti Gəncəvi şeirlərində və həyatda özünün olduqca cəsarətli və qorxmaz bir mənəvi
ruha sahib olduğunu dəfələrlə sübut etmişdir. Belə ki, azad söz deməyin onun üçün hansı
fəlakətlərə gətirib çıxaracağını bilə-bilə şairə daim açıq mətnlə xalqa rəhbər olanları onun
dərdinə-sərinə şərik olmağa çağırırdı. Bu dünyanın da insanlıq üçün bir sınaq meydanı
olduğunu hakimlərin, din nümayəndələrinin yadına salırdı. Xalqın ehtiyacını görməzliyə
vuran zalımların özlərinin də bir gün bu ehtiyac içərisində çabalayacaqlarını onlara
xatırladırdı:
Xalqın başında gər olsan da bir tac,
Ağladar səni də bir gün ehtiyac.
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Xalqın dərdinə qal, ona yaxın ol,
Qorx o gündən özün olasan möhtac [7, 22].
Məhsəti Gəncəvinin doğma Gəncədən ayrılıb bir müddət qürbət həyatı yaşamasına səbəb
olan da onun hakim sinifin və qaragüruhçu din xadimlərinin cinayətlərini açıq şəkildə bu
zümrənin üzünə vurmasıyla bağlı idi. Məhsətinin xalq arasındakı məşhurluğu, sadə xalq
kütlələrinin onu ürəkdən sevməsi, şairəyə özlərinin danışan dili kimi baxmaları mühafizəkar
din xadimlərini daha da qızışdırıb özlərindən çıxarır, hər yandan ona və əri Tacəddin Xətib
oğluna böhtan atılır, onların cəzalandırılması üçün tez-tez Gəncə əmirinə şikayət edilir,
qaragüruha şairənin evini dağıtmaq təşviq edilirdi. Təbii ki, Məhsətinin çəkdiyi bütün bu
məhrumiyyətlər, ağrı-acılar onun şeirlərində öz əksini tapır, poeziyasındakı dərin pessimist
ruh da onun hansı iztirablardan keçdiyindən xəbər verirdi:
Nəmli gözlərimdən axan gilələr,
Xəncərdən damlayan al qana bənzər.
Qəlbim kabab olmuş, tökür qanlı su,
Kababdan qanlı su dammazmı məgər?! [6, 8].
Bütün zamanlarda hakim sinif xalqın sözünü deyən, onun haqqını müdafiə edən söz
adamından cin misdən qorxan kimi qorxmuş, onlar öz cinayətlərini gizlətmək üçün haqq
danışan dilləri kəsmiş, açıqfikirli söz adamları olmazın müsibətlərə məhkum edilmişlər. Öz
qabiliyyətlərindən daha çox hiylə və yaltaqlıqla yüksək mənsəblərə sahib olan rəyasət
sahibləri malik olduqları hakimiyyətdən xalqa xidmət göstərmək əvəzinə, daha çox tamahları
üzündən var-dövlət toplamaq məqsədilə istifadə etdiklərindən haqqı görməzliyə vurmuş,
xalqın əzablarına biganə qalmışlar. Məhsəti Gəncəvi belə adamları hünərsiz, alçaq, ikiüzlü
adlandıraraq onların miskin bir varlıq olduqlarını bir daha özlərinə xatırlatmışdır:
Hünərin səfası acıdır müdam,
Odur hünər suyu içmir bir adam.
Alçaq adamların cəhalət odu,
Hünəri küləyə vermişdir tamam [6, 8].
Məhsəti Gəncəvinin poeziyasında dərin fəlsəfi düşüncə yüksək poetik deyimlə vahid bir
axarda qovuşur. Onun bənzətmələri, mübaliğə və təsvirləri klassik Şərq ədəbiyyatından gələn
ənənəvi bədii detallarla zəngin olsa da yenidir, təkrarçılıqdan və təlqinçilikdən uzaqdır,
Məhsətinin öz sözüdür. Onun hər rübaisində məqam sahibi olanlara ibrətamiz bir öyüd,
dünyagörmüş bir ağbirçək müdrikin nəsihətləri yer alır. İnsanları vaxtı fövtə verməməyə, əldə
ixtiyar olarkən onu xeyirxah işlərə sərf etməyə, bu dünyanın bir sınaq meydanı olduğunu
unutmamağa çağırış vardır:
Şam başından yanar, göz yaşı tökər,
Gəldiyi qapıdan o çıxıb gedər.
Başınla öyünmə, şama diqqət et,
Əriyər o başdan ayağa qədər [6, 11].
Qeyd etdiyimiz kimi, ağır təqiblərdən və təzyiqlərdən cana doyan Məhsəti Gəncəvi
qaragüruhun fitnəsindən qurtulmaq üçün əri ilə birlikdə Xorasan ziyarətinə yollanmağa
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məcbur olmuşdur. Tarixi məxəzlərdən aydın olur ki, o, Xorasana gedərkən artıq bütün Yaxın
Şərqdə, Səlcuqlar imperiyasının ərazisində çox məşhur imiş və Xorasanda üç yüz şairin onu
qarşılaması da bu tarixi həqiqətdən xəbər verirdi.
Məhsəti Gəncəvinin Xorasana gəlişindən xəbər tutan Səlcuqlu hökmdarı Sultan Səncər
onu öz sarayına dəvət etmişdir. Şair sultanın dəvətini qəbul etmişdir. Tarixi qaynaqlar
məlumat verir ki, Məhsəti Bəlxdə - Sultan Səncər sarayında böyük hörmət sahimi imiş. Onun
əri Tacəddin Xətib oğlu da sarayda qulluğa götürülmüşdür. Sarayda şairəyə nə qədər yüksək
hörmət və izzət göstərilsə də, onun ruhuna yad olan bu mühit Məhsətini sıxır, vətən həsrəti
onu rahat buraxmırdı. Bütün bu sıxıntılar şairənin şeirlərində öz dərin izini qoyaraq o illərdə
onun hansı ovqatda yaşadığından xəbər verirdi:
Mən ki, çöldə bitən bir otam, ey mah
Nə suyum var mənim, nə taleyim, ah!
Nəsihət əbəsdir: qızıl teşt içrə
Kəsilmiş bir başın nə xeyri, ey vah! [6, 8].
Vətən həsrətinə tab gətirməyən Məhsəti Gəncəvi bir neçə ildən sonra əri Əmir Əhmədlə
birlikdə yenidən Gəncəyə qayıdır. Qorxmaz və mübariz şairə bu qayıdışından sonra da
şəhərin ədəbi-ictimai həyatında yaxından iştirak edir, tez-tez ədəbi-bədii məclislərə gedir.
Məhsətinin şeirlərində yenidən qazilərin, vaizlərin, saxtakar din xadimlərinin tənqidi güclənir.
Mühafizəkar qüvvələr onların maskalarını yırtıb iç üzlərini açan şairəni gözdən salmaq üçün
yeni-yeni fitnələrə əl atır, onu xalq arasına hörmətdən salmaq üçün ağılagəlməz böhtanlar
uydururlar. Bu sıxıntılı illərdə Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvan onu öz sarayında qulluğa
dəvət edir. Fitnə-fəsadlardan can qurtarmaq üçün Məhsəti Gəncəvi Atabəyin dəvətini böyük
hörmətlə qəbul edir. Tarixi mənbələr göstərir ki, o, Atabəyin sarayında bir neçə il yaşamış və
burada böyük hörmət və nüfuz sahibi olmuşdur.
Məhsəti Gəncəvi yaşayıb yaradıcılıqla məşğul olduğu illərdə heç vaxt cəmiyyətdə baş
verən ictimai-siyasi proseslərə biganə qalmamış, daim haqsızlığı, zalımı, zülmü, ədalətsizliyi
kəskin şəkildə ittiham etmişdir. Ona görə də Məhsəti Gəncəvi irsi bütün zamanlarda aktualdır
və inanırıq ki, onun daha dərindən araşdırılıb öyrənilməsi bundan sonra da davam
etdiriləcəkdir.
Məqalənin aktuallığı. Məhsəti Gəncəvi irsinin, xüsusən onun rübailərinin araşdırılması
baxımından məqalə aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məhsəti Gəncəvi yaradıcılığına uzun illər sosialist realizmi
prinsipindən yanaşılmışdır və bu xətt hələ də davam edir. Məqalədə şairənin rübai yaradıcılığı
məhz yeni təfəkkür və yanaşma prizmasından təhlilə cəlb edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən klassik ədəbiyyatın tədqiqində və
Məhsəti Gəncəvi yaradıcılığın araşdırılmasında istifadə oluna bilər.

Ədəbiyyat
1.
2.
3.
4.
5.

Ağayev Ə. Nizami və dünya ədəbiyyatı. Bakı, 1964
Araslı H. Nizami və türk ədəbiyyatı. Bakı: 1980
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. VI cilddə. II cild. Bakı: Elm, 2007, 632 s.
Hacıyev T. Azərbaycan dilinin yazılı tarixi. Bakı: 1976
Hüseynov R. Məhsəti necə varsa. Bakı: 1982
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6. Məhsəti Gəncəvi. Rübailər. Bakı: Gənclik, 1981
7. Rübailər aləmində. Bakı: Azərnəşr, 1989
8. Şərifli M.X. Azərbaycan IX-XII əsrlərdə (Azərbaycan EA Tarix İnstitutunun
“Əsərləri”, XI c. Bakı: 1978
9. Tərbiyət M. Danişməndani-Azərbaycan. Bakı: Azərnəşr, 1987, 464 s.
И.Мамедли

Художественное выражение общественно политической
среды в поэтических рубаият Мэхсэти Гянджави
Резюме
Статья рассказывает о жизни и творчестве представительницы классической
литературы Мэхсети Гянджави. Здесь ее рубаият, где понорама общественно –
политической среды того времени находит свое выражение анализируется.
Подчеркивается, что наследие Мэхсети Гянджави во всех временах актуально и также
отмечается значение его изучения и пропоганды сегодня.
I.Mammadli

Artistic expression of the social-political environment
in the rubais by Mahsati Ganjavi
Summary
The paper is about the life and works by Mahsati Ganjavi, a prominent representative of
the classic Azerbaijani literature. Her poetic works in the rubai genre, that is the panorama of
the social-political environment of the epoch, is analysed here. It is emphasized that Mahsati
Ganjavi`s heritage is actual for all times and its research and propoganda still keeps its
significance.
Redaksiyaya daxil olub: 04.05.2017
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Kurikulum anlayışının mahiyyəti
Şəbnəm İsmiyeva
BAU-nun magistrantı
E-mail: e.sh.ismiyeva@gmail.com
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos.S.Əliyev
filol.ü.f.d., prof.Ə.Tahirzadə
Açar sözlər: fənn, kurikulum, təhsil, fundamental, bacarıq, vərdiş, müəllim
Ключевые слова: предмет, курикулум, образование, фундаментам, умение,
привычка, учитель
Key words: subject, curriculum, education, fundamental ability, habit, teacher
Son zamanlar dünyanın təhsil məkanında geniş istifadə edilən Kurikulum anlayışı ilkin
olaraq onun semantikasını düşünməyi tələb edir. Müxtəlif təhsil müəsisələrində təhsilin
kurikulumla tədrisi bu anlayışı müəyyən qədər dərk etməyə imkan yaradır. Müəllmlər təbii
olaraq kurikulumu tədris etdikleri fennin keyfiyyet göstəricilerindən asılı olaraq olaraq tədris
edirlər. Mən bu məqalədə müxtəlif elmi ədəbiyyatlara nəzər salaraq anlayışın mənasını
acmağa çalışmısam. Və bu məsələni tətqiq ederken bir məsələ xüsusi diqqətimi cəlb etdi.
Kurukulum özü ilə yanaşı “Milli Kurukulum”, “Fənn Kurilumu” kimi yeni anlayışlar da
gətirmişdir.
“Kurikulum” (curriculum) latın sözü olub, lügəvi mənası “kurs”, “elm”, “yol”, “qaçış”
deməkdir. Bu söz ingiliscə-rusca lügətlərdə “təlim kursu”, “tədris planı”, “proqram” kimi izah
olunur. Curriculum sözünə ilk dəfə Leyden (1582-ci il) və Qlazqo (1633-cü il) şəhərlərinin
universitetlərinin sənədlərində rast gəlir. Bəzi alimlərin qeyd etdikləri kimi, 1876-cı ildən
etibarən ondan bir termin kimi istifadə olunmağa başlanmışdır. İlk fənn kurikulumları 1918-ci
ildə ABŞ-da meydana gəlmışdir. Ötən əsrin 70-ci illərindən sonra kurikulum nəzəriyyəsi
formalaşmışdır. İlk dəfə “The Oxford English Dictionary” (OED Oxford İngilis dili Lüğəti)
leksikoqrafik termin kimi bu sözü işlədib. Mənası, “İcbari tədris kursu və ya tədris
müəssisəsində hazırlıq” deməkdir. Kurikulum dünyanın mütərəqqi təhsil modellərindən biri
olmaqla hazırda geniş miqyasda tətbiq olunur. Avropa ölkələrində kurikuluma təhsilin əsasını
təşkil edən sənəd kimi yanaşılır. Konseptual sənəd kimi onun məzmununda standartlar, zəruri
minimum, təhsil alanların hazırlığına qoyulan tələblər, texnologiya və qiymətləndirmə
məsələləri əhatə edilir. Əslində bu məsələlərin hər biri kurikulumda onun tərkib hissəsi
mühüm komponentləri kimi ehtiva olunur. Həmin komponentlərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi,
hər hansı birinin digərini tamamlaması, onun məntiqi davamı olması vacib tələb kimi
gözlənilir.
Təhsil kurikulumları xarakterinə görə iki yerə ayrılır. Onlardan birincisi fənyönümlü,
ikincisi isə şəxsiyyətyönümlü kurikulum adlanır. Fənyönümlü kurikulumlar məzmun etibarilə
elm sahəsini, onun mükəmməl anlayışlar sistemini əhatə etməklə bilavasitə bu anlayışların
mənimsənilməsinə istiqamətləndirilir. Belə kurikulumların keyfiyyətində biliklərin həcmi və
miqdarı əsas rol oynayır. Bütün praktik bacarıqların yerinə yetirilməsində məqsəd biliklərin
möhkəmliyini, davamlılığını artırmağa xidmət göstərməkdən ibarət olur. Praktik əhəmiyyət
daşıyan bacarıq, vərdiş və qabiliyyətlər arxa plana keçir, fənnin elmi potensialı artır,
məlumatlıq səviyyəsi çoxalır. Şagirdlər özlərinə praktik cəhətdən lazım olmayan fundamental
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bilikləri öyrənmək məcburiyyətində qalırlar Şəxsiyyətyönümlü kurikulumlar bilavasitə həyati
bacarıq və vərdişlərə üstünlük verilməsi ilə fərqlənir. Bu kurikuluma görə, insanın gələcək
həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktik bacarıq və vərdişlər əhatə edilir, onun əqli fəaliyyətlə
bağlı qabiliyyətlərinin formalaşması ön plana çəkilir. Tələb olunan bacarıq və vərdişlərin
formalaşdırılmasına imkan yaradan minimum biliklərin həcmi müəyyənləşdirilir. Bu biliklər
minimum təlim məqsədlərinə çatmaq üçün vasitə kimi nəzərdə tutur. Şəxsiyyətyönümlü
kurikulumlar inteqrativ məzmunu ilə seçilir. Oradakı fənlərin adlandırılmasında, məzmunun
müəyyənləşdirilməsində şəxsiyyətin formalaşması üçün əhəmiyyət kəsb edən və bilavasitə
insanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür. Kurikulumun nəzəri
problemlərindən biri onun növlərinə görə təsnif olunmuşdur. Bu məsələdən bəhs edən
ailmlərin fikrincə, kurikulumların növləri barədə yekdil fikir yoxdur. Bu da ondan irəli gəlir
ki, kurikulumları təsnif edərkən ona müxtəlif prinsiplərlə yanaşılır: ya xarakterlərinə, ya
təyinatına ya da məzmun və strukturuna görə münasibət bildirirlər.
Qərbdə kurikulumlar daha çox "aşağıdan yuxarı" prinsipi ilə formalaşıb. Orada bineyiqədimdən müəllimlər şagirdlərin nitq bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün müxtəlif çalışma
modelləri düşünür və tətbiq edirdilər. Sonra rasionalist Qərb aqilləri bu fəaliyyət modellərinin
nəyə xidmət etdiyi haqda düşünməyə başladılar. Beləliklə, təlim məqsədləri formalaşdı. Bu
məqsədlər müəyyən məzmun standartları altında qruplaşdırıldı. Nəhayət, məzmun standartları
əsasında strateji məzmun xətləri müəyyənləşdirildi. Orada kurikulum belə yarandı.
Bizdə bu proses bir qədər fərqli şəkildə baş verdi. Çünki kurikulumdan əvvəl təhsilimizin
məzmunu, fəlsəfəsi tamam fərqli idi: biz nitq bacarıqlarını yox, dilçiliyi, ədəbiyyatı yox,
ədəbiyyatşünaslığı öyrədirdik. Lakin zaman yetişdi, dünya təhsilində baş verən qloballaşma
bizi də ağuşuna aldı. Təhsilin konsepsiyası dəyişildi, yeni məzmun xətləri - strateji məqsədlər
elan olundu. Onların əsasında hər bir sinif üçün məzmun standartları təsbit olundu. Bir sözlə,
Milli Kurikulum yarandı.
Artıq Azərbaycan məktəblərinin 1-9-cü siniflərində tədris kurikulum üzrə yazılmış
dərsliklər əsasında aparılır. Lakin kurikulum standartlarının təhsilə daxil olması o qədər də
rahat baş vermir. Onu da unutmamalıyıq ki, son dövrlər həyatımızda bu terminin işləkliyi
olduqca yüksək səviyyədədir. Orta məktəbi bitirən hər bir şagird və həmçinin ali məktəbi
bitirən hər bir gənc bu sistemlə tədris olunan təlim materialları ilə təhsil almaqdadır, çünki hər
bir fənn kurikulumu bütün şagirdlərin ümumi inkişaf, maraq və meyillərini nəzərə almaqla
onun ədəbi təhsili, tərbiyəsi və inkişafı üçün optimal şərait yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu
sənəd təlim nəticələrini konkretləşdirməklə fənndaxili və fənnlərarası inteqrasiyanı fənnin
tədrisinə verilən əsas tələbləri, təlimin təşkili və üsulları barədə tövsiyələri özündə əks etdirir.
Tədris
prosesinin
keyfiyyətinin
dəyərləndirilməsi
şagird
nailiyyətlərinin
qiymətləndirilməsi bütün fənnlər üzrə olan kurikulumlarda diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu
sənəd milli və ümumbəşəri dəyər şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla əlverişli
təlim şəraitinin yaradılması tələbyönmlülük, nəticəyönümlülük, şagirdyönümlülük,
inteqrativlik kimi ümumi prinsiplərə istinad edilməklə hazırlanmışdır.
Azərbaycan təhsil sisteminə 90-cı illərdən başlayaraq yeni pedaqoji terminalogiya daxil
olmuşdur. Bu “Kurikulum” (İslahatın başlanğıcında “Kurrikulum” adlanırdı. Bu söz
Azərbaycan dilinin ahəng qanunlarına uyğun gəlmədiyi üçün dilçilər bu termini “Kurikulum”
kimi istifadə etməyi təklif ediblər) pedaqoji terminologiyası idi. Daha sonralar elm və təhsil
sahələrində termin kimi işlənməyə başlamışdır. Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və
qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir.
Kurikulumun əsasını təhlil, tərtib, tətbiq, və qiymətləndirmə təşkil edir. Kurikulum müasir

20

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

dərs modelinin əsas çərçivələri üzrə fənlər kursunun hər bir bölməsinin məqsədini,
məzmununu, tədris-təlim fəaliyyətini, nailiyyətlərini, onların qiymətləndirilməsini əks etdirir.
Qlobal dünyanın informasiya bolluğu şəraitində məktəbin, təhsilin vəzifələri dəyişir. Ağılın,
intellektin inkişaf etdirilməsi ön plana keçir. Dünyanın təhsil məkanında sadəcə bilik,
bacarıqlar deyil, dəyərlər, səriştələr şəxsiyyətin inkişafında mühüm atributlar kimi
qiymətləndirilir və bugünkü təhsilin keyfiyyət göstəriciləri kimi qəbul edilir. Belə bir
zamanda Azərbaycan da müstəqillik əldə etmiş ölkələrdən biri kimi bütün sahələrdə, o
cümlədən təhsildə islahatlar aparır. Müstəqil Azərbaycanın memarı ulu öndər Heydər Əliyev
demişdir: "İndi təhsil sistemində islahatların əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan
təhsil sistemi dünya təhsil sisteminin standartlarına uyğunlaşsın".
Hazırda Azərbaycan özünün təhsil sistemini dünyanın ən mütərəqqi ölkələrinin təhsil
sistemindən istifadə etməklə tekmilləsdirir, məzmun və struktur dəyişiklikləri aparır. İnsanın
həyati bacarıqlara malik bir şəxsiyyət kimi fornalaşması istiqamətində səmərəli fəaliyyət
göstərir. Bu sahədə isə heç sözsüz kurikulumların rolu danılmazdır.
Məqalənin aktuallığı. Müasir təhsil sistemində yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiq
baxımından kurikulumun mahiyyətinin aydınlaşdırılması baxımından məqalə aktual hesab
oluna bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Qərbdə kurikulum
sahəsində qazanılan təcrübədən danışılır, fənn və təhsil kurikulumlarını xarakteri
müəyyənləşdirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Сущность понятия куррикулума
Резюме
Curriculum общая информация о природе слова, слово происхождения, отражает
роль и значение образования
Sh.İsmiyeva

Essence of the curriculum conception
Summary
Curriculum general information about the nature of the word, the word origin, reflects the
role and importance of education.
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ПЕДАГОЖИ ЕЛМЛЯР
Bədii materialların tədrisinin xüsusiyyətləri
Sevinc Rəhimova
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
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Açar sözlər: məktəbli, sinif, müəllim, nitq, əsər, mətn, bilik, prinsip, elm
Ключевые слова: школьник, школа, учитель, речь, проза, текст, знание, принцип,
наука
Key words: pupil, class, teacher, speech, work , text, knowledge, principle, science
Kiçikyaşlı məktəblilərin mənəvi aləmin zənginləşdirilməsində və əxlaqının eləcə də
özünütərbiyəsinin təkmilləşdirilməsində bədii materialların tədrisi xüsusiyyətlərini nəzərə
alınması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Görkəmli psixoloq və metodistlərin və başqalarının
apardığı tədqiqatlar nəticəsində belə qənaətə hasil olundu ki, bədii materiallar əsasında
şagirdlərin yalnız əxlaq və mənəviyyatının inkişafına təsir göstərilmir, eyni zamanda onların
elmi biliklərinin zənginləşdirilməsi, nitq və təfəkkürlərinin inkişafı sahəsində də müəyyən
müvəffəqiyyətlər qazanırlar. Onlar oxuduqları materialların məzmun, aradan iştirak edənlər,
onların hərəkəti, gördükləri işlər haqqında düşünür, məqsədi, ideyanı öyrənməyə çalışırlar.
Daha çox əsər oxumaq, onları öyrənmək istəyirlər. Onu da qeyd edək ki, bir çox hallarda
ibtidai sinif müəllimləri dərs dediykləri şagirdlərin idrak səviyyəsini, inkişafını, maraq və
meyllərini öyrənirlər. Az-çox bu işə diqqət yetirənlərdə təsadüflüyə yol verirlər. Mətnin
məzmunu ilə forması arasındakı münasibətləri açmağa ya heç girişmirlər, ya da bu işi
başdansovdu aparırlar. Nəticədə şagirdlərin nitq və təfəkkürün inkişafı təmin olunmur. Heç
şübhəsiz ki, belə çatışmazlıqlar proqram materiallarının mənimsənilməsinə mane olur.
Məlumdur ki, ibtidai siniflərin proqram və dərsliklərindəki materialların bir qismini bədii
mətnlər təşkil edir. Bu tipli əsərlərində məqsəd və aşağıdakılardan ibarətdir.
a) mətnin forma və məzmunun əsasında öyrədilməsi.
b) kiçikyaşlı məktəblilərin əxlaqına təsir göstərmək və daxili aləmini zənginləşdirmək.
v) onlara əsərin əsas qayəsini, yazıçının məqsədini və ideyasını çatdırmaq
q) məktəbliləri oxu texnikasına (düzgün, sürətli, şüurlu və ifadələri oxu vərdişlərinə)
yiyələndirmək
d) şagirdlərin nitq və təfəkkürlərini, estetik zövqünü inkişaf etdirmək.
e) onlarda vətənə, xalqa. Millətə, təbiətə, insan əlləri ilə yaranmışlara məhəbbət hissi
oyatmaq, ədalətli, humanist, xeyirxah olmaq duyğuları aşılamaq.
z) həyat haqqında təsəvvürlərini genişləndirmək
q) böyüklərə hörmət, uşaqlara qayğılı müsibət tərbiyə etmək və s.
Bədii ədəbiyyatsız uşaq aləmini təsvvür etmək çətindir. Odur ki, bədii materialların
məzmununun mənimsədilməsi yüksəltmək üçün mütləq onun tədrisinin keyfiyyəti
qaldırılmalıdır. «Oxu» təliminin qarşısında duran başlıca məqsəd proqramın tələblərinə uyğun
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olaraq şagirdlərdə düzgün, sürətli, şüurlu və ifadəli oxu, orfoqrafik cəhətdən düzgün, səliqəli,
rabitəli yazı vərdişləri yaratmaq, onların nitq və təfəkürünü inkişaf etdirməkdir. Aldıqları bilk,
bacarıq və vərdişləri gündəlik həyata olducu kimi tətbiq etməkdir. Bu o deməkdir ki, şagirdin
həyatı istər-istəməz geniş məktəb təliminə cəlb olunur. Bu olduqca vacib məsələdir. Hər bir
şagirdin öyrənmək, araşdırmaq baxımından qarşısında açılan prospektivdir. Şagirdləri
prepodevdik kursdan gələcək sistematik kursu hazırlamağa yönəlmiş addımdır. Bədii material
həyatın inkasıdır. Orda həyat həqiqətləri (ağıla gələnlər və gəlməyənləriylə) oobrazların dili,
hərəkətləri ilə açılır, şagirdi düşünmək, axtarmaq vəzifəsilə üzbə-üz qoyur. Bir növ şagird,
düşüncəsinin açarına çevrilir. Belə olduğu halda ibtidai sinif şagirdləri müəllimin təsiri altında
və ya müstəqil, sərbəst şəkildə yaşadıqları həyatın çoxcəhətliliyini, rəngarəngliyini çalışırlar.
Bədii materiallar onları həyat haqqında dar məlumatlardan gündəlik yaşam çərçivəsindəki
məhdud fəaliyyətdən çıxarmağa ciddi-cəhdə olur. Bu isə ilk təlimə başladıqları gündən
şagirdləri həyatı anlamağa, o haqda düşünməyə, yaxışını pisdən ayırmağa sövq edir.
Akademik L.V.Zankov kiçikyaşlı məktəblilərə həyatı məhdud çərçivədən göstərməyin əlehinə
çıxırdı. Ona görə elmi-kütləvi məlumatlarında bəzilərinin bədii materialara daxil edilməsi və
o xüsusda şagirdlərə çatdırılması onların anlaq səviyyəsini artıra, dərketməni asanlaşdırar.
Uzunmüddətli məktəb təcrübəsi və elmi əsaslar zəminində qurulan təlim göstərir ki, bədii
materialların tədrisində müəyyən prinsiplər nəzərə alınmalıdır.
1. Bədii materialların seçilməsində şagirdlərin anlaq səviyyəsinin, mara və meyllərini nəzərə
alınması.
2. Bədii mətnlərin həyatımızın, məişətimizin bütün sahələrini əhatə etməsinə çalışılması.
3. Azərbaycanın keçmişi, bu günü və gələcəyinə yönəlişi.
4. Dərsdə şagirdlərin keçmiş təsəvvürlərinə əsaslanılması.
5. Qazanılan bilik və bacarıqların həyata tətbiqinə.
6. Bədii materialdan başlıca qayənin, əsas ideyanın çıxarılması.
7. Məzmunun mənimsənilməsinin şagirdin idrakında, əxlaq və mənəvi aləmində dönüşün
yaradılmasına yönəldilməsi
Diqqətlə fikir verildikdə məlum olur ki, bu prisiplər arasında bir yaxınlıq və dialektik
əlaqələr mövcuddur. Bu əlaqələr sistemi şagirdə təqdim olunan hər bir mətnin məzmunu ilə
bağlıdır və təlim prosesində anlamaya, şüurlu mənisəməyə şərait yaradır. Şagird düşüncəsinin
hərəkətini intensivləşdirir. Mətni oxuyu mənimsədikcə o hər bir obrazın, təbiətin peyzadının,
obrazlar sisteminin birgə fəaliyyətinin mahiyyətinə tədricən girir, hadisələri, ayrı-ayrı detalları
müqayisə eləyir, xarakterlər haqqındakı nəticələrə gəlirlər. Müəllimin köməyi ilə «filan hadisə
niyə belə baş verdi?», «O, baş verməyə bilərdimi?», «Filan obraz düz elədi», «Filan obraz düz
eləmədi», «onların əvəzində mən necə eləyərdim» sual və tapşırıqlarına cavablar verməli
olurlar. Bunların özü də əsəri bu və ya digər dərəcədə qiymətləndirməyə aparıb çıxarır.
Təcrübə göstərir ki, qiymətləndirmə, nəticələrə gəlmə, bu haqda mühakimələrə qoşulma,
götür-qoylar eləmə bir tərəfdən məzmunun dərindən mənimsənilməsini təmin edirsə, digər
tərəfdən şagirdin elmi təsəvvürünü genişləndirir, onların nitq və təfəkkürünü inkişaf etdirir.
Yaxşını pisdən, xeyiri şərdən…
Tədris materiallarının yüngüllüyü, idrak səviyyəsindən aşağı olması şagirdləri o qədər də
düşünməyə. Etmir, onların qarşısında problem yaratmır. Məlumdur ki, problem yoxsa,
şagirdin düşüncəsində o qədər hərəkətə gətirmir. Belə yüngül materiallar təəssüf ki, proqram
və dərsliklərdə vardır. Şagirdləri dərin axtarışa cəlb etməyən belə materiallar təlimin
keyfiyyətini aşağı salır, mənasız, darıxdırıcı olmaqla vaxt büdcəsinin itirilməsinə gətirib
çıxarır. Proqram və dərsliklərdə bəzən bu dediklərimizin əksi də mövcuddur. Şagirdlərə yaş
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və bilik səviyyələrinə uyğun olmayan mətnlər də təqdim olunur. Şagirldərin mənimsəməsində
belə materiallar çətinlik törədir. Anlama, başa düşmə kifayətləndirici olmur. Təlimin
effektivliyi aşağı düşür. Təcrübə göstərir ki, təqdim olunan mətnlər ibtidai sinif şagirdlərinin
maraq və meyllərinə, onların düşüncə səviyyələrinə uyğun olduqda bunlarınəqli qüvvələrində
aynanın baş verir, təlim əməyini optimallığı yüksəlir. Beləliklə, kiçikyaşlı məktəblilər mətn
üzərində işə həvəslə girişir, oxuyur, detalları tutuşdurur, bənzədir, fərqləndirir, ayırır, ağlına
batan nəticələrə gəlir. Tərəddüd elədikdə müəllimə müraciət eləyir, şübhəli, tərəddüdlü
düşüncələrini dəqiqləşdirir, yaxud dəyişir. Beləcə təlimin qarşısında müstəqil, tənqdi təfəkkür
dayanır. Nəticədə təlimin səmərəsi yüksəlir. Müvəffəqiyyətli təlim həll olunur.
Bədii materialların tədrisinin xüsusiyyətləri hər şeydən əvvəl mətnlərin janrı ilə bağlıdır.
Hekayə, nağıl, dastan nümunələri, şerlər. Həmçinin təmsillər, bayatılar, atalar sözləri və s.
özlərinə məxsus yaranış xüsusiyyətləri var. Bu xüsusiyyətlər də tədrisində aydın məsələdir ki,
məzmunlarına formalarına uyğun yanaşma (vasitə, priyom, metodlar) tələb edir. həyatı
obrazlarla əks etdirən bədii materiallar tipik hadisələri müəllifin (yazıçının) məqsədinin,
fəaliyyətinin ifadəsi olmaqla təsvir olunan məzmunu daha dəqiq görməkdə və başa düşməkdə
kiçikyaşlı məktəblilərə dərin təsir göstərir. Müəllim anlamalıdır ki, bədii mətnlər yalnız,
hisslərə, təxəyyülə təsir göstərməklə qalmır, hisslərin, təxəyyülün özü də ağıla xidmət eləyir.
Bu baxımdan bədii materialın məzmunu insanı daha çox öz orbitində saxlayır. Bu baxımdan
professor Y.Ş.Kərimov yazır: «bədii əsərlərin əsas əlamətləri varlığı obrazlı göstərməsindədir.
Yazıçılar öz fikir və hisslərini qəhrəmanları, onların qarşılıqlı münasibətlərini, təbiət
lövhələrini. Əməyi, mübarizəni təsvir etməklə verirlər. Beləliklə, yazıçının əhvali-ruhiyyəsi,
görüşləri, cəhdi, ideyanı bilavasitə söyləmə yolu ilə deyil, obrazlarla ifadə olunur, onun
iradəsini istiqamətləndirir, dünyagörüşünü formalaşdırır. Varlığı belə obrazlı şəkildə
göstərmək bədii əsərə böyük emosional qüvvə verir. Şagirdin təxəyyülünə, fikir və hisslərinə
təsir göstərir. Yazıçı əsərdə tipik obrazların sözlə şəklini çəkir. O, iki əlamətə-bir tərəfdən
fərdi aydınlığa, parlaqlığa, həyatiliyə, digər tərəfdən ümumiləşdirmə əhəmiyyətli tipikliyə
xarakterik olanlarını seçir. Şübhəsiz ki, belə təsəvvür səhvdir. Şair, yazıçı ilhamının gücü ilə
yaradır».
Bədii əsərdə nələrin (məzmunun) ifadə olunduğunu bilmək azdır. Şagirdlərə həm də onun
necə verildiyini öyrətmək lazımdır. Aparılan müşahidələr göstərir ki, məktəblərdə şagirdlərə
çox vaxt hekayənin, nağılın məzmunu öyrədirlər. Şeirləri isə əzbərlədirlər. Sonra da məzmunu
danışdırmaqla müəllimlər öz işlərini bitmiş hesab edirlər. Onun dil-üslub məsələsinə
toxunmurlar. Obraz sözün, cümlənin mətnində oynadığı funksiyanı şagirdlərə başa salmırlar.
Şagirdlər ilk gündən bilməlidirlər ki, mətnin məzmunun açılmasının birinci şərti həmin
vasitələrlə əlaqədardır. Emosiyalar, hisslərin, duyğuların covlana gətirilməsi hər şeydən əvvəl
dil materialı ilə, həmçinin ifadəli oxu ilə bağlıdır. İfadəli oxu, fikrə, hisslərə emosionallıq
gətirir. İfadəliliyin özü də şüurlulu oxunun nəticəsidir. Şüurlu proses yoxsa, mətnin ifadəli
oxunması da yoxdur. Belə olduqda təbii ki, mətnin dərk olunmasından da söhbət gedə bilməz.
Dərindən mənimsənilməyən məzmunu aydın, dəqiq, məntiqi ifadə etmək də müşkül məsələdir.
Ona görə də müəllimin vəzifələrindən biri də ibtidai sinif şagirdlərini bədii forma üzərində
düşünülmüş şəkildə, müntəzəm işlətməkdən ibarətdir. Bunsuz şagird ana dilimizin zənginliyi,
ecazkarlığı, ...ahəngdarlığı... haqqında heç bir məlumata yiyələnə bilməz. Sözün qüdərti
haqqındakı uzun-uzadı söz-söhbətləri, mülahizə və tövsiyələri boş, mənasız bir şey sanar. Heç
şübhəsiz ki, bu da əhəmiyyətindən çox işə zərər yetirər. Obrazlı desək, qaş düzəltmək əvəzinə
göz çıxarılar. Halbuki bədii mətnin şüurlu başa düşülməsi üçün onun məntiqi, emosional və
obrazlı cəhətlərini vəhdətdə götürülməsi zəruridir.
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Ona görə də müəllim tədris materiallarının məzmununu dərindən öyrənilən, hər birinə
uyğun xüsusiyyətləri diqqətdə saxlamalıdır. Bununla yanaşı bədii materialların tədrisinin
aşağıda qeyd olunan xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır.
1. Bədii mətnlərin öyrədilməsinin dili üzərində işin təşkili. Dil, üslub məzmunun
formasıdır. Məzmunun obrazların xarakterləri, personajların hərəkətləri, kompozisiyasının
düzgün müəyyənləşdirilməsi hər şeydən əvvəl düzgün müəyyənləşdirilməsi dilə düzgün
istifadədən asılıdır. Yerində işlənməyən söz, ifadə və cümlə məzmunun tərifi ilə aparıb çıxarır.
Bəzən bədii materiallarda mənası çətin anlaşılan sözlər, obrazlı ifadələr işlənir. Şagirdlər
onların mənasını bilmədikdə, yaxud dəqiq bilmədikdə mətnin məzmununu anlamaqda çətinlik
çəkir, xarakterli düzgün müəyyənləşdirə bilmirlər. Nəticədə şagirdlər oxuduqları tam anlamır,
zəruri biliklərə yiyələnmirlər. Bəzən şagirdlər, metodiki hafizəyə hekayənin, nağılının
məzmunu kitabda olduğu danışır, şerləri əzbərdən söyləyirlər. Onlara məzmunla bağlı
istiqamətverici suallar, düşündürücü tapşırıqlar verdikdə məlum olur ki, məzmunu
əzbərləyirlər. Onu öz malına çevirə bilməyiblər. Mexaniki mənimsəmə xarakteri daşıyan belə
təlim formal xarakter daşayır. Şagirdlərə heç bir bilik və bacarıqlar vermir. Az-çox olduqları
məlumatlar da yadlarından tez çıxır.
2. Bədii materialların öyrədilməsində ifadəliliyin nəzərə alınması.
Kiçikyaşlı məktəblilər ifadəliliyin nə olduğunu çox vaxt anlamırlar. Müəllimlərin də bir
qismi ona lazımı əhəmiyyət vermirlər. Hansı ki, tədris materiallarının öyrədilməsində onun
xüsusi çəkisi vardır. İfadəli oxunmayan mətni başa düşmək, orada ifadə olunan məzmunu
dərk etmək çox çətindir. İfadəli oxu hissləri həyacana gətirir. Obrazların mahiyyətinə nüfuz
etməyə imkanlar açır. Mətnin məzmunundakı ən xırda metalların, təsiri olunan hadisənin
hissələrini, xarakterlərin incəliklərini dikitə edir. Şerlərdəki oynaqlığı, lirizmi üzə çıxarır.
Prof.A.N.Rəhimov bədii oxu materiallarının ifadəli oxusundan bəhs edərək yazır: «İfadəli oxu
prosesində mətnin bitkin məzmunu, ayrı-ayrı obrazların hərəkəti, baş verən hadisələr məntiqi
ardıcıllıqla verilir. Canlı ifadə vasitələrinin köməyi ilə obrazların xarakteri, onların məqsədi
açılır. Başqa sözlə, hadisə orada iştirak edən adamlar haqqında dinləyicidə (oxucuda) bitkin
təəssürat yaradır. Bu zaman şagirdlərin hissləri, fantaziyası hərəkətə gəlir, oxudan mətnin
müxtəlif duyğularla qavranılması. Şüurlu mənimsənilməsi təmin olunur».
A.O.Ostrovskiyə görə şagird mətnin məzmununu o zaman şüurlu mənimsəyir ki, o mətni
ifadəli oxusun, obrazların daxili aləminə girə bilsin, psixologiyasını, hiss və duyğularını görə
bilsin. Obrazın başında cərəyan edən hadisəni öz başında təsəvvür eləsin, onunla yaşasın,
ruhu vəziyyətini qəlbində yaşatsın.
3. Bədii materialların məzmununun əyaniləşdirilməsi.
Bədii materialların məzmunun əyaniləşdirilməsi o deməkdir ki, müəllim təsvir olunan
hadisə ibtidai sinif şagirdlərinin gözləri önündə canlandırır. Anlamanı asanlaşdırır. Təcrübə
göstərir ki, dərsliklərdə bir qism materiallar vardır ki, onların məzmunu ilə bağlı seriya və
süjetli şəkillər verilmişdir. Həmin şəkillər tədris olunan materialların məzmununu danışmaqda
(öyrənməkdə) bir növ dayağa çevrilir. Elə mətnlər də vardır ki, müəllimin onların məzmununa
uyğun diafilmlərdən, filmoskoplardan, kinofilmlərdən istifadə etməsi zəruridir. Tutaq ki, III
sinifdə şagirdlərə «Xocalı soyqırımı» mətni təqdim olunur. Mətn müəllim və yaxud yaxşı oxu
bacarığına yiyələnmiş şagird tərəfindən ifadəli oxunur. Məzmunla bağlı sinifdə sual cavab
aparılır. Sonra müəllim sinifdə Xocalı ilə əlaqədar film nümayiş etdirir. Şagirdlər oxu
materiallarında oxuduqlarını filmdə müşahidə edirlər. Uşaqların, qadınların, qocaların.
Əsgərlərin güllə bəran edilməsini gözləriylə görürlər. Müəllim suallar vasitəsi ilə şagirdlərin
diqqətini zəruri məsələlərə yönəldir. Hekayədə deyilənlərlə kino-lentidə göstərilənləri
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şagirdlərə müqayisə etdirir, erməni faşitslərinin törətdikləri cinayətləri, onların insana
yaraşmayan hərəkətlərini şərh edir. Sonra şagirdlərdən mətndə oxuduqları ilə kinolentində
gördüklərini müqayisəli şəkildə onlardan soruşur. Şagirdlər məzmunu nəql edirlər.
Təcrübə göstərir ki, tədris materitallarının məzmunun əyaniləşdirilməsi mənimsəməni
intensivləşdirir və nağıletmənin keyfiyyətini yüksəldir. Y.O.Komenskiyə görə təlim proesində
yalnız uşağın hafizəsindən deyil, bütün qabiliyyətlərindən, xarici hiss orqanlarından,
düşüncəsindən və ifadəsindən istifadə edilməlidir. Bu səbəbdən də, əyanilik prinsipini önə
çəkir və onu təlimin qızıl qaydası adlandırır. Komenski yazırdı: mümkün olan hər şeyi
duyğularla qavramağa təqdim etmək qoy müəllimlər üçün qızıl qayda olsun, yəni görünəni
görmə duyğusuna, səsi eşitmə duyğusuna, iyi iybilmə duyğusuna, dadı olanı dad duyğusuna,
toxunula biləni lamisə duyğusuna təqdim etməli. Əgər bir şey birdən-birə bir neçə duyğu ilə
qavraman mümkündürsə, qoy eyni zamanda bir neçə duyğu ilə qavranılsın». K.D.Uşinski
onun fikirlərini daha orijinal şəkildə ifadə edirdi: «Uşağın təbiəti aydın bir surətdə əyanilik
tələb edir. uşaq ona məlum olmayan beş kəlmə söz öyrənməyə çalışın, o bunların üzərində
uzun müddət və əsəb yerə əzab çəkəcəkdir. Lakin bu cür 20 kəlməni şəkillərlə
əyaniləşdirsəniz, uşaq bunları çox asanlıqla mənimsəyəcəkdir. Siz uşağa sadə bir fikri izah
edirsiniz, o sizi anlamır, həmin uşağa mürəkkəb şəkil izah edin, o, sizi çox tez anlayar».
4. Bədii materialların tədrisinin təfəkkür metodlarına əsasən açılması. Təfəkkür metodu
dedikdə məlum məsələdir ki, indukativ-deduktiv metodlar nəzərdə tutulur. İnduktiv yolda
materialın məzmunu sadədən mürəkkəbə doğru gedirsə. Deduktiv yol onun tamam əksidir.
Təcrübə göstərir ki, ibtidai siniflərdə nağılların, dastan nümunələrinin dili olduqca sadədir,
hadisələr məktəb dili səviyyəsində ifadə olunur. Orada çətin anlaşılan söz və ifadələr işlənmir,
yaxud da ki, az işlənir. Epizodlar təkrarlanır. Belə mətinlərin məzmunu asandan çətinə,
yaxından uzağa mənimsənilməsini tələb edir. Belə hallarda müəllim həmin materialların
öyrənilməsində induktiv yolu (metodunu) seçir. İbtidai siniflərin dərsliklərində bəzən elə
hekayələr vardır ki, şagirdlər onların məzmununu mənimsəməkdə, ideyanı tutmaqda bir qədər
çətinlik çəkirlər. Belə olduqda qabaqcıl müəllimlər deduktiv yola üstünlük verirlər. Onu da
qeyd etmək yerinə düşər ki, bütün materialların öyrədilməsində həm induktiv, həm də
təfəkkür metodundan istifadə etmək olar. ancaq onu da yadda saxlamaq lazımdır ki, bütün
məntlərin öyrədilməsində eyni metodun tətbiqi dərsin yeknəsəqlənşdirir. Ona görə də müəllim
tez-tez metodları dəyişdirməlidir.
5. Bədii materialların məzmununu öyrədilməsində şagirdlərin müstəqilliyinin təmin
olunması. Aparılan müşahidələr və məktəb təcrübəsi göstərir ki, təqdim olunan bütün
materialların öyrədilməsi ilə bağlı müstəqil iş aparmaq mümkündür. Dərs müəllimin
rəhbərliyi və nəzarəti altında təşkil olunur. Obrazların hərəkəti, təsvir olunan hadisə nəticəsin
çıxarılması yalnız onu, yaxud nəql prosesi ilə məhdudlaşdırılmır. Müəllim məzmunla bağlı
dərsdə plan tərtibi, ayrı-ayrı epizodlarda başlıqların verilməsi, mətnin hisslərinə şəkillərin
çəkilməsi, obrazlara xarakterlərin tərtibi, məzmunla bağlı ifadə və inşaların qurulması və s.
müstəqil işlər aparmaq mümkündür. Belə işlərin köməyi ilə şagirdlər müqayisələr aparır, fakt
və hadisələri tutuşdurur, təhlil tərkib edir, əqli nəticələrə gəlirlər. Müstəqil işlər zamanı
şagirdlərin təfəkkuru fəaliyyətə gəlir, onlar yaradıcılıq təşəbbüsü göstərirlər. Məzmunu şüurlu
şəkildə mənimsəyirlər.
6. Bədii materialların tədrisinin nitq inkişafı istiqamətində qurulması. Bu iş nəyin ki, oxu
təliminin, hətta, bütün fənlərin qarşısında qoyulan vəzifədir. Odur ki, hər bir dərsdə müəllim
çalışmalıdır ki, şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi, sözlərin ədəbii tələffüz
normalarına uyğunlaşdırılması, cümlə qurmaq bacarıqlarının aşılanması və rabitəli nitqlərinin
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formalaşdırılması üzərində iş aparsın. Məlumdur ki, oxu materiallarının məzmununu dil
materialları (səs, söz, cümlə…) ilə ifadə olunur. Müəllim çalışmalıdır ki, həmin
materiallardan istifadə etməklə şagirdlərin ağlına, ruhuna təsir göstərsin, onlarda fikrini
məntiqi ardıcıllıqla, aydın, dəqiq, səlis, ifadəli… vermək qabiliyyəti yaratsın.
Bədii materialların tədrisi xüsusiyyətlərinə ayrı-ayrı konkret mətnlərin öyrədilməsi
prosesində diqqət yetiriləcəyindən onlar üzərində burda uzun-uzadı dayanmağa lüzum
görmürük.
Məqalənin aktuallığı. Kiçikyaşlı məktəblilərin mənəvi aləmin zənginləşdirilməsində və
əxlaqının, eləcə də özünütərbiyəsinin təkmilləşdirilməsində bədii materialların tədrisi
xüsusiyyətlərini nəzərə alınması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan müasir dövrdə
problemin daha dərindən araşdirilması aktual əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə tədris materiallarının dərindən öyrənilməsi, bu zaman
onların hər birinə uyğun xüsusiyyətlərin diqqətdə saxlanılması, materialların öyrədilməsində
ifadəliyin nəzərə alınması, bədii materialların məzmununun əyaniləşdirilməsi və s.
məsələlərin praktiki nöqteyi-nəzərdən tədqiqi elmi yenilik kimi qəbul olunmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası. Bakı, 1995
2. Azərbaycan Respublikasının təhsil standartları. Bakı, 2000

3. Abdullayev A.A., Xudiyev N.M., Abdullayeva Ə. Oxu: II sinif üçün dərslik. Bakı: 7 gün, 1999
4. Abdullayev A.S. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı: Maarif, 1968

5. Ağayeva F. Şifahi nitqin sintaksisi. Bakı: Maarif, 1975
6. Əfəndizadə Ə.R., Kəlbəliyev Ə., Vahidov S., Qurbanov V. Orta məktəbdə Azərbaycan
dilinin tədrisi. II hissə. Bakı: Maarif, 1977
7. Əhmədov B.. Ana dili dərslərində şagirdlərin nitqinin inkişaf yolları. Bakı: Maarif, 1967
8. Rəhimov A.N. I-IV siniflərdə rabitəli nitqin inkişafı. Bakı: Maarif, 1988
9. Rəhimov A.N. İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi metodikası. Bakı: Mütərcim, 2003
10. Rəhimov A.N. İbtidai kursda Azərbaycan dilindən sintaksis üzrə materialların
öyrədilməsinin nəzəri və praktik əsasları: Ped.ü.elm.dok. ... dis. Bakı, 1994
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Специфика преподование художественных материалов
Резюме
В статье исследуется основные вопросы преподовании художественных материалов.
А также раскрывается сущность преподовании этих материалов с путем пратических
знаний.
S.Ragimova

Features of the teaching of the art materials
Summary
Cardinal problems of the educational of the art materials investigation is been in the article.

28

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Essence of the educational of these materials is at the same time shown of practical
knowledge.
Redaksiyaya daxil olub: 12.04.2017
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Nəsr əsərlərinin məzmununun öyrənilməsi yolları
Gülşən Cavadzadə
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof.Z.A.Xəlilov
ped.ü e.d., dos.S.H.Əliyev
Açar sözlər: priyom, müəllim, şagird, plan, məzmun, təcrübə
Ключевые слова: метод, учитель, ученик, образование, содержание, исследование
Key words: priyom, teacher, student, plan, content, experience
Nəsr əsərlərinin öyrənilməsi çətin və mürəkkəb bir prosesdir. Birdən-birə biz bu işi həyata
keçirdə bilmərik. Əsərin öyrənilməsi üçün müəyyən mərhələlər vardır:
a) ilkin qavrama;
b) təhlil;
c) əsər çərçivəsindən kənara çıxma.
İlkin qavrama dedikdə əsərin məzmununun mənimsədilməsi nəzərdə tutulur. Bu
mərhələdə şagirdlər yeni biliklər əldə edir, əsərin mövzu və ideyası ilə tanış olub əsər
haqqında məlumatları mənimsəyirlər.
Əsərin öyrənilməsi mərhələləri də bir-biriylə sıx bağlıdır. Əsərin mövzusu barəsində
məlumat verilərkən, həm də paralel olaraq təhlilə aid cəhətlər müəyyənləşdirilir. Belə desək,
məzmun öyrənilərkən müəyyən qədər təhlil işləri də aparılır. Məzmununun mənimsədilməsi
çətin proses olmaqla yanaşı, yaradıcı xarakter daşıyır.
Məzmunun öyrənilməsi prosesində şagirdlərin obrazlı təfəkkürü, təxəyyülü fəal olur, onlar
bədii mətndəki sözaltı mənaları başa düşüb duyur, onlarda müvafiq assosiasiyalar yaranır,
yeri gəldikdə əsərdəki hadisələr, epizodları yaşayırlar. (1, 24)
Nəsr əsərlərinin məzmununun öyrənilməsi zamanı cürbəcür iş növlərindən, üsul və
priyomlardan istifadə edilir. Buna əsər haqda ümumi məlumatın verilməsi, mətnin oxunması,
çətin söz və ifadələrin izahı, məzmununun plan və tərtibi, məzmuna dair sual-cavab və s. kimi
priyomlar aiddir.
Görülən işin məzmunu və xüsusiyyəti fərqli olmaqla, bütün siniflərdə bu priyomlardan
istifadə olunur. Aşağı siniflərdən fərqli olaraq yuxarı siniflərdə məlumatlar həcmcə çox,
məzmunca mürəkkəb və çoxşaxəli olur.
Nəsr əsərlərinin məzmununun öyrənilməsi zamanı bu priyomlardan, əsasən, ardıcıllıqla
istifadə olunur. Amma dərsin tədrisi zamanı yerdəyişmə ola bilər. Əsərin həcminin böyük
olması, şagirdlərin bilik səviyyəsinin aşağı olması buna səbəb ola bilər. Bu zaman həcmi
böyük olan əsərin ifadəli oxusuna keçməzdən əvvəl, müəyyən qədər izahat verilməlidir.
Şagirdlərin bilik səviyyəsi yüksək olduqda isə izahat ifadəli oxudan sonra verilməlidir. Əsərdə
çətin anlaşılan sözlər olduqda komentariyalı oxu həyata keçirilə bilər.
Nəsr əsərlərinin öyrənilməsi zamanı müəllim iş növlərindən hansının seçilməsinə diqqətlə
yanaşmalıdır. Dərsin maraqlı keçməsi üçün xüsusi hazırlıq görməlidir. Məsələn, VIII sinifdə
Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyevin “Bomba” hekayəsi haqqında məlumatlar öyrədilərkən əsas
nəyin izah olunacağını əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir. Bu hekayənin məzmunu
öyrədilərkən aşağıdakı məsələlər üzərində işləmək lazımdır:
a) əsərin yazılma tarixi;
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b) mövzusu;
c) janr xüsusiyyəti.
Göstərilənlər həm şagirdlərdə dərsə maraq oyatmaq, həm də ki, məzmunu dərindən
mənimsəmək məqsədi daşıyır. Bu proses aşağıdakı şəkildə təşkil oluna bilər.
Müəllim — Uşaqlar, görkəmli dramaturqumuz Ə. Haqverdiyev haqqında eşitmisiniz?
Şagird — Ə. Haqverdiyev görkəmli dramaturqdur.
Müəllim — Doğrudur. Ə.Haqverdiyev dramaturq kimi məşhurdur. Amma onun hekayələri
də var. Onun bu gün öyrənəcəyimiz hekayəsi “Bomba” XX yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan Rusiya imperiyasının müstəmləkəsi olarkən yazılmışdır.
— Uşaqlar, “Bomba” hekayəsini bu zamana kimi öyrəndiyimiz hekayələrdən fərqləndirən
bir cəhət var. Bu da hekayənin gözlənilməz sonluqla bitməsidir. Yadınızda saxlayın ki,
gözlənilməz sonluqla bitən əsərlər novella adlanır. Bu hekayəni üçüncü şəxs yəni, yazıçının
özü nəql edir.
Giriş məşğələsində mənimsədilən bu məlumatlar sonrakı mərhələlərdə də yeri gəldikcə
soruşulur və təkrar edilir.
Əsərin oxusu fərqli formalarda həyata keçirilə bilər: izahlı oxu, ifadəli oxu, ifadəli oxu,
fərdi oxu, kollektiv oxu, ucadan oxu, səssiz oxu, proqnozlaşdırılmış oxu, komentariyalı oxu
və s. Bu əsərin məzmunu və həcmindən asılı olaraq dəyişir. Bu hekayə üçün
praqnozlaşdırılmış oxudan istifadə daha əlverişlidir. Çətin sözlərin öyrənilməsi üçün
komentariyalı oxudan da istifadə oluna bilər. Bu hekayədə bəzi rus dilində işlədilən sözlərin
izahı verilməlidir:
— Vot, Patap, bomba rabatay!
— Qde?
— Dom Feyzulla bomba pirnesom.
Patap İvana xəbər elədi, İvan oqolodoçniyə, oqolodoçni pristava, pristav qala bəyinə, qala
bəyi jandarmlar rəisinə.
Nəsr əsərlərinin necə mənimsənildiyini aşkara çıxarmaq üçün sorğu, nağıletmədən və s.
kimi yollardan istifadə olunur. Təcrübələr bunu göstərir ki, tədris prosesində plan tərtibi də
özünü doğrultmuş iş növlərindən biridir. Planı ilkin oxu zamanı da, əsəri oxuduqdan sonra da
tərtib etmək olar. Şagirdlərin plan tərtib etmək üzrə müəyyən bacarıq və vərdişləri olmalıdır.
Plan tərtibi şagirdlərin əsəri daha dərindən mənimsəməsinə, səbəb-nəticə əlaqələrinin
aydınlaşdırılmasına, nitq və məntiqi təfəkkürünün inkişafına müsbət təsir göstərir.
Bu məsələni müəllim daima diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Oxudan əvvəl müəllim
şagirdləri xəbərdar etməlidir ki, mətni hissələrə ayırıb başlıqlar verəciyik. Oxu zamanı
diqqətli olun. Bu xəbərdarlıqlardan sonra əsərin oxusu başlanılmalıdır.
Plan tərtibindən sonra məzmuna aid sual-cavab həyata keçirilməlidir. Sual-cavab
şagirdlərin müstəqil düşünmə, qərar vermə bacarığını, fikri fəallığını inkişaf etdirir. Sualcavab bütün əsər üzrə də, əsərin bölünmüş hissələri üzrə də aparıla bilər. Sual-cavab yazılı və
şifahi aparıla bilər. Yazılı sual-cavab zamanı şagirdlər kiçik qruplarda birləşib təqdimata
hazırlaşmalıdırlar.
Əsərin
parçaları

Sizcə, nə baş verəcək?
Hadisələr necə davam
edəcək?

Nə üçün belə
düşünürsünüz? Nəyə
əsaslanırsınız?

Nə baş verdi?
Hadisələr necə
davam etdi?

Şagirdlərin təqdimatı zamanı fikir mübadiləsi və müzakirəsi aparılmalıdır. Şagirdlərin
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nitqinin inkişafında əsərin məzmununun söylənməsi mühüm rol oynayır. Bu iş formasından
daha çox süjetli nəsr əsərlərinin öyrənilməsində geniş istifadə olunur. Məzmunu müxtəlif
formalarda söyləmək olar. Bu da mətnin həcmindən asılıdır. Mətnin formasını saxlamaqla
müfəssəl söylənilməsi əzbər öyrənməyə bənzəyir. Bu zaman mətni hissələrə parçalayıb
öyrənmək də olar. Bu, əsasən, irihəcmli əsərlərin öyrənilməsi zamanı həyata keçirilir. Əsərin
öyrənilməsi zamanı mətnin formasını dəyişdirmək də olur. Bu zaman dialoqlar təhkiyəyə
çevrilir, əsər kimin dilindən söylənirsə dəyişdirilir və s. Məzmunu qısa və yığcam söyləmə
zamanı isə mətnin əsas hissələri öyrənilir və şifahi şəkildə söylənilir. Məzmunu seçmə yolu
ilə söyləmə isə müəyyən məqsədə xidmət edir. Bu zaman mətnin konkret hissələri seçilib
öyrənilməlidir.
Məktəblərdə ən az istifadə olunan iş forması isə məzmunu yaradıcı söyləmədir. Çünki
məzmunu yaradıcı söyləmə şagirdlərdən xüsusi qabiliyyət, istedad tələb edir. Mümkün
olduqca bu iş formasından da istifadə etmək lazımdır.
Kiçik həcmli nəsr əsərlərinin (təmsil, hekayə, əfsanə, rəvayət, lətifə və s) dərsdə
bütünlüklə oxusu təşkil olunmalıdır. Böyük həcmli nəsr əsərlərinin (povest, roman, poema)
isə müəyyən seçilmiş hissələrini, əsas epizodlarının oxunulması daha faydalıdır. Əsər ilk
olaraq müəllim tərəfindən oxunulmalıdır. Əsərin oxusu zamanı tez-tez fasilə etmək doğru
hesab edilmir. Bu uşaqların fikrini yayındırır və əsərin tam olaraq qavranılmasına mane olur.
Əsərin oxusu həyata keçirildikdən sonra müəyyən istiqamətverici suallardan və
tapşırıqlardan istifadə edilir. Bu suallar və tapşırıqlar əsərin necə qavranılmasını yoxlamaq
məqsədi daşıyır:
— Əsər xoşunuza gəldimi?
— Ən çox hansı epizod yadınızda qaldı?
— Əsər sizdə necə təəssürat yaratdı?
— Əsərin başlıca ideyası nədir?
Nəsr əsərlərinin məzmununun öyrənilməsində lüğət üzrə iş aparılması çox önəmlidir. Bu
proses əsərin oxusundan əvvəl, oxu zamanı və oxudan sonra da təşkil oluna bilər. Təcrübələr
göstərir ki, daha çox klassik nəsr əsərlərinin öyrənilməsi zamanı lüğət üzrə iş aparılması
zərurəti yaranır. Çünki klassik əsərlərin dilində arxaik, ərəb, fars, Avropa mənşəli söz və
ifadələr çox olur. Bu zaman qabaqcıl müəllimlər fənlərarası inteqrasiyadan istifadə edərək
həmin sözlər üzrə iş aparılmasını təşkil edir. Şagirdlər tanış olmayan sözlərin (neologizmlər,
frazeoloji birləşmələr, terminlər, varvarizmlər, vulqarizmlər) mənasını hazır şəkildə
mənimsəməməlidirlər. Lazım olan sözün mənasını aydınlaşdırmaq üçün lüğətlərə müraciət
etməlidirlər.
İrihəcmli əsərlərdə aydın olmayan sözlərin mənası oxu prosesi zamanı
müəyyənləşdirilməlidir. Çünki sonradan verilən izah məzmununun anlaşılmamasına səbəb ola
bilər. Kiçikhəcmli əsərlərdə isə tanış olmayan sözlərin izahı, əsasən, oxudan əvvəl həyata
keçirilir.
Nəsr əsərlərinin məzmununun müəyyən cəhətlərinin öyrənilməsi hər zaman diqqət
mərkəzində olmalıdır. Görülən işlər əsərin dərindən qavranılmasına xidmət etməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Nəsr əsərlərinin məzmununun öyrənilməsi yolları şagirdlərin
əsərin ideyası və məzmununu dərindən mənimsəməsi üçün çox önəmlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Hal-hazırda nəsr əsərlərinin məzmununun öyrənilməsi zamanı
müasir təlim texnologiyalarından geniş istifadə olunur. Müasir təlim texnologiyaları dərsin
keyfiyyətli təşkil edilməsi üçün çox önəmlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Nəsr əsərlərinin məzmununun öyrənilməsi
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şagirdlərin nitq və məntiqi təfəkkürünün inkişafına müsbət təsir göstərir. Müstəqil qərar
vermə, yaradıcı düşünmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirir.

Ədəbiyyat
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2.
3.
4.
5.

Muradov B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının nəzəri əsasları. Bakı, 1980
Hacıyev A. Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası. Bakı: Təhsil, 2003
Ə.Qarabağlı. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası. Bakı: Maarif, 1968
Muradov B. Orta məktəbdə ədəbi əsərlərin öyrədilməsi. Bakı: Maarif, 1992
Ədəbiyyat: 8-ci sinif üçün dərslik. Bakı: Bakınəşr, 2015
Г.Джавадзаде

Способы изучения содержания произведений
Резюме
В статье говорится о способах изучения содержания произведений Отмечается, что
для изучения содержания произведения используемые приёмы в зависимости от цели
имеют различные виды.
Q.Cavadzade

Ways of learning of the maintenance of the prose works
Summary
This article deals with how to find out the contents of prose work. The article gives a
number of ways exploring the contents of prose work depending on various techniques.
Redaksiyaya daxil olub: 25.04.2017

33

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Ədəbiyyat dərslərində epik əsərlərin təhlilində
interaktiv metodlardan istifadə
Nərmin İsgəndərova
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof.Z.A.Xəlilov
ped.ü.f.d., dos.B.Həsənov
Açar sözlər: ədəbiyyat, metodika, təlim, şagird, müəllim, təhlil, epik əsər
Ключевые слова: литература, методика, обучение, ученик, учитель, анализ,
эпическое произведение
Key words: literature, methodology, teaching, student, teacher, analysis, epic work
Ədəbiyyat fənn kurikulumu üzrə V-XI siniflərdə öyrənilən təlim materiallarının böyük bir
hissəsini epik əsərlər təşkil edir. Ədəbiyyat dərslərində epik növün müxtəlif janrları — təmsil,
hekayə, povest, roman öyrənilir. Məlumdur ki, əsərin təhlili onun daha dərindən
qavranılmasına imkan yaradır. Müxtəlif metod və üsulların tətbiqi ilə aparılan təhlil
nəticəsində şagirdin bədii qavraması onun ilkin qavramaya nisbətən daha konkret səciyyə
daşıyır. Müəllimin vəzifəsi şagirdləri əsərin daha dolğun qavranılmasına yönləndirməkdir.
Məlumdur ki, epik əsərlərdə təhkiyə və təsvir əsas yer tutur. Müəllif öz mövqeyini,
hislərini, obrazlara münasibətini üstüörtülü şəkildə ifadə edir. Epik əsərlərdə həyat insan
taleyi, hadisələrin təhkiyəsi vasitəsilə əks etdirilir. Epik əsərlər vasitəsilə şagirdləri həyat
haqqında düzgün məlumatlandırmaq olar. Bu əsərlərin ideya-məzmununun şagirdlər
tərəfindən düzgün qavranılmasında müəllimin bələdçilik fəaliyyətinin böyük rolu vardır.
Fənn kurikulumunun məzmun standartlarına uyğun olaraq məktəbdə müxtəlif janrda epik
əsərlər – hekayə, povest, romanlar öyrənilir. Həmin janrda yazılmış əsərlərin təhlilində
interaktiv metodların tətbiqi uğurlu nəticələrin qazanılmasına səbəb olur. Bu metodları tətbiq
etməklə bədii əsərdə təsvirləri, təhkiyəni, yazıçı mühakimələrini, mövqeyini, bədii sənətkarlıq
məsələlərini dərindən mənimsətmək mümkündür. Bunu VII sinifdə M.Hüseynin “Odlu
qılınc“ hekayəsinin təhlilinə həsr olunmuş dərs nümunəsindən görmək olar.
Hekayədə yazıçının qəhrəmanlıq, həqiqi vətənpərvərlik, vətənin dar günündə düşmənə
qarşı mübarizədə birliyin vacibliyi probleminə münasibəti, xalqımıza xas olan, müasir
oxucunu zənginləşdirən mənəvi dəyərlərin bədii təcəssümü, müharibənin təsvirində janrın
özünəməxsus xüsusiyyətləri və s. məsələlərin dərsdə təhlil və müzakirəsinə ehtiyac duyulur.
Dərsin motivasiya, problemin qoyuluşu mərhələsində “Cavanşir” filmindən fraqmentlər
nümayiş etdirilir. Motivasiyanın digər variantı Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə
aparmış qəhrəmanlar, vətənimizin tarixində iz qoymuş sərkərdələr haqqında söhbət ola bilər.
Şagirdlər öz cavablarında müxtəlif mənbələrdən əldə etdiyi biliklərdən də istifadə edərək
vətənpərvərlik, müharibə və qəhrəmanlıq haqqında düşüncələrini bölüşür, Şah İsmayıl Xətayi,
Cavad xan, Mehdi Hüseynzadə, Mübariz İbrahimov kimi qəhrəmanlara, sərkərdələrə
münasibətlərindən söz açırlar. Giriş səciyyəli söhbət şagirdlərin tarixi keçmişimizi, düşmənə
qarşı mübarizədə mərdlik, şücaət göstərmiş qəhrəmanlarımızı xatırlamağa sövq edir,
hekayənin təhlili üçün zəmin yaradır.
Şagirdlərin fəal iştirakı ilə keçirilən söhbətin sonunda tədqiqat sualı müəyyənləşdirilir:
“Odlu qılınc” hekayəsində başlıca fikir nədən ibarətdir?
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Şagirdlərin əsərin ideyası ilə bağlı ilkin mülahizələri lövhədə yazılır. Tədqiqat sualının
cavabının tapılması üçün əsərin ideya-bədi xüsusiyyətlərinin təhlilinin, araşdırma
aparılmasının vacibliyi qeyd edilir. Müəllim söylənilən fərziyyələri ümumiləşdirərək qeyd
edir ki, yazıçı bu hekayədə xalqımızın qəhrəmanlıq keçmişinə müraciət etmiş, tarixi
şəxsiyyətlərin bədii obrazını yaratmışdır. Bu tarixi şəxsiyyətlərlə şagirdlər internetdən
(https://youtube.com/watch?v=ZBRgvX7KdX0) “Cavanşir“ filmindən tanışdır. Şagirdlərə
xatırladılır ki, 616-670-ci illərdə yaşamış Cavanşir — Qafqaz Albaniyasının hökmdarlarından
biri, həmçinin Mehranilər sülaləsinin ən parlaq nümayəndəsi. Onun hakimiyyəti dövründə
Qafqaz Albaniyası uğurlu xarici siyasət nəticəsində güclənmiş və Şərqin ən önəmli
dövlətlərindən birinə çevrilmişdir. Müəllim şagirdlərin həmin təsəvvürlərindən istifadə
etməklə, əvvəl mənimsənilmiş bilikləri yada salmaqla tədqiqatın aparılması üçün münbit
zəmin yaradır.
Tədqiqatın aparılması mərhələsində dərslikdəki “Əsərin təhlilinə hazırlaşın” mətninə
müraciət edilir, Mətnlə tanışlıq şagirdlərin dərin təhlili üzrə yaradıcı fəaliyyəti üçün zəmin
yaradır: Hekayədə xalqımızın qəhrəmanlıqla dolu keçmişindən danışılır. Alban hökmdarı olan
Cavanşir düşmənə qarşı döyüşlərdə dəfələrlə igidlik göstərmiş və məşhurlaşmışdır. Sayca çox
olan düşmənlə qeyri-bərabər döyüşdə onun göstərdiyi şücaət hekayədə böyük sənətkarlıqla
təsvir edilmişdir. Əsər qəhrəmanlarının sayının çox olmaması, hadisələrin sürətli inkişafı,
yaddaqalanobrazları ilə diqqəti cəlb edir.
Qruplara iş vərəqlərində tapşırıqlar verilir, onların icrası üçün vaxt ayrılır.
Vətən qrupu
1. Urmuzla Cavanşirin qılınclaşması səhnəsində Girdman cəngavərlərinin hansı
xüsusiyyətləri üzə çıxır?
2. Hekayədə diqqəti cəlb edən mühüm problem nədir? Müəllif həmin problemin həllində
nəyə üstünlük verir?
Xalq qrupu
1. Urmuz gənc bir döyüşçü kimi hansı cəhətləri ilə diqqəti cəlb edir?
1. Urmuzun “Böyük hökmdarımız! Mən artıq yetkin bir cəngavərəm. Sərkərdəlik qılıncını
mənə verin!” sözləri sizdə hansı hislər, düşüncələr doğurdu.
Yurd qrupu
1. Cavanşiri səciyyələndirən başlıca xüsusiyyətlər hansılardır?
2. “Kür çayı dayanar, Varaz oğlu Cavanşir basılmaz!” sözləri Cavanşiri necə
səciyyələndirir?
İgidlik qrupu
1. “İgid oğlum, sən hələ cavansan. Sərkərdəlik qılıncını adama hökmdar yox, döyüş
meydanı verər!” Varaz bu sözlərlə Girdiman igidlərinə nəyi məsləhət görür?
1. Varazın oğuz igidlərinə müraciəti onu necə səciyyələndirir?
Tədqiqatın aparılması üçün vaxt ayrılır. Müəllim qrupların tədqiqatçılıq fəaliyyətinə
nəzarət edir, zəruri saydığı tövsiyələrlə bu və ya digər qrupun araşdırmasını istiqamətləndirir.
Tədqiqatın aparılmasına ayrılan vaxt bitdikdən sonra kiçik qrupların təqdimatlarının
dinlənilməsi və müzakirəsi təşkil edilir. Diskussiya zamanı əsərdəki başlıca fikrin açılmasında
mühüm rol oynayan obrazların təhlilinə xüsusi diqqət yetirilir. Şagirdlərin təqdimatlarının
müzakirəsində əsərdəki başlıca fikri əks etdirən aşağıdakı sitatlara münasibət bildirilir:
— ”Odur, yenə üstümüzə düşmən gəlir. O, çox insafsız düşməndir, çapıb-talayır, vurubyıxır, “insaf” deyəndə – qılınc çəkir, “namus” deyəndə – od yağdırır.”
— Mənim də şərtim var. Hər saatda yeddi çapar müharibə meydanından atama xəbər
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gətirsin. Bax bu meydanda iki cərgə cavan düzülsün. Bu cərgənin birində yeddi oğlan –
əllərində qılınc-xəncər, o birisində isə yeddi qız – əllərində gül-çiçək dayansın. Məğlub olub
qayıtsam, qoy o yeddi cəngavərin hərəsi mənə sağalmaz bir yara vursun. Əgər qalibiyyətlə
geri dönsəm, yeddi qız üstümə gül-çiçək səpsin.
— Oğlum, – dedi, – düşmən atları Kürün müqəddəs sularından birdamla da içərsə, unutma
ki, o qılınc yaralarını sənə yeddi igid yox, bütün Girdman ölkəsi vuracaq, qalib gəlsən, üstünə
o gülləri, çiçəkləri bütün bütün Girdman səpəcək!
— Varazın qaşları çatıldı. Dodaqlarında incə bir titrəyiş göründü.
— Get, oğlum, – dedi, – bu acı xəbəri eşidən anaların ürəyi qana dönməsin.
— Bu xəbərdən kədərlənmiş Cavahir xatun hökmdarın ətrafına toplanmış
— Oğlanlara, qızlara üzünü tutub dedi:
— Cavanşir birinci şərtə əməl edib elçi göndərdi. Girdman igidləri, siz də onun ikinci
şərtinə əməl edin!
Böyük ananın hökmünə əməl olundu: gənclər iki cərgə düzüldülər. Bir yanda qılınclar
parıldadı, bir yanda isə güllər, çiçəklər ətir saçdı.
— Ata, qara dırnaqlı düşmən atları ana vətənin müqəddəs Kür sularından bir damcı da içə
bilmədi. Lakin düşmənlər özləri bu sudan doyunca içdilər.
Sonra Varazın səsi ucaldı:
— Bu ölkə heç vaxt məğlub olmayacaq, övladlarım!
Müzakirə zamanı Varaz obrazı ilə bağlı fikir söyləyən şagirdlər onu müdrik hökmdar,
cəsur sərkərdə kimi səciyyələndirirlər. Varaz qoca olsa da, güclü düşmən üzərinə gedən
qoşuna başçılıq etməyə hazırdır. Vətən təhlükədə olanda Varazın igidlərə müraciətlə dediyi
təsirli sözlər onun qəlbindəki Vətən məhəbbətini böyüklüyünü, mərdliyini bir daha sübut edir.
Əsərdə Cavanşir, Urmuz oğuz igidlərini təmsil edir. Bu qəhrəmanlar dinc dövrdə hərbi
məşq edir, qılınclaşır, döyüşdə qalib gəlməyin yollarını öyrənirlər. Müharibə zamanı onlar
döyüşə atılır, Vətən namusunu qorumaq üçün fədakarlıq göstərirlər.
Hekayədə Cavahir xatunu aşağıdakı fikirlərinə əsasən səciyyələndirilməsinə münasibət
bildirilir. Şagirdlərə aydın olur ki, Cavahir xatun xalqımızın igid, mərd qadınlarını təcəssüm
etdirir. Öz övladını döyüşə — ölüm-dirim savaşına yola salan ananın dedikləri çox
ibrətamizdir: “İndi də mənim sözlərimi dinlə, oğlum. Bir zaman, sən hələ uşaq ikən, davada
düşmənin polad qılıncı məni sinəmdən yaraladı. Mən ağlamadım, oğlum! "Cavanşirim sağ
olsun!”, – dedim. Evə qayıtdım. Sənin sinəni alqanıma boyadım. Mən davasız-dərmansız
sağaldım. Sən də böyüyüb igid oldun. İndi vuruş meydanına gedirsən. Atanı da, məni də sən
əvəz edirsən. Çalış ki, düşmən səni arxadan vurmasın. Sinədən aldığın yaradan sənə ölüm
yoxdur. Ananın qızıl qanına xəncər batmaz.”
Cavablarda qeyd edilir ki, yazıçı hekayədə Vətənin dar günündə insanın qarşısında
vətəndaşlıq borcu problemini qoymuş, vətənpərvərliyi, qəhrəmanlığı ən yüksək mənəvi-əxlaqi
dəyər kimi mənalandırmışdır.
Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində müəllimin tapşırığı ilə aşağıdakı atalar sözlərinə də
münasibət bildirilir:
— İgid ölər, adı qalar.
— İgid meydanda məlum olar.
— İgid odur, atdan düşə atlana, İgid odur, hər əzaba qatlana.
— İgd oğul düşmənə əyilməz.
— İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?
Tapşırıq üzrə müzakirələrdə müəllim şagirdlərin müstəqil fikir söyləmələrinə,
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mülahizələrini əsaslandırmalarına xüsusi diqqət yetirir. Şagirdlər qeyd edirlər ki, bu atalar
sözlərində düşmənlə döyüşlərdə igidlik göstərmiş, Vətənin azadlığı, xalqın xoşbəxtliyi
yolunda canını qurban vermiş mərd oğullarımıza, qızlarımıza, ata və analara ehtiram hissi öz
əksini tapıb. Vətən təhlükədə olanda çiyin-çiyinə verib güclü düşmənlə döyüşə atılır, igidlər
düşməndən intiqam alır, Vətən naminə mərdliklə vuruşur, canlarından keçirlər. Eyni zamanda
arxa cəbhədəki atalar, analar da bu qələbəyə kömək edir, həlak olan igidlərin xatirəsini daim
əziz tuturlar.
Müzakirə yekunlaşdırılaraq qrupların və şagirdlərin fəaliyyəti qiymətləndirilir, əvvəlki
mərhələlərdə şagirdlərin fəallıq, müstəqillik səviyyəsi nəzərə alınaraq yekun qiymətləndirmə
aparılır.
Formativ qiymətləndirmə aşağıdakı meyarlar əsasında aparılır:
Qiymətləndirmə meyarları.
— Səciyyələndirmə
— Aydınlaşdırma
— Münasibət bildirmə
— Şərhetmə
— Mühakiməyürütmə
Müəllim dərslikdəki “Evdə iş” başlıqlı tapşırığın evdə yerinə yetirilməsini şagirdlərə
xatırladır. “Cavanşirin qəhrəmanlıq yolunun bu günkü davamçıları“ mövzusunda esse yazın.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə vətənpərvərliyi, qəhrəmanlığı ən yüksək mənəvi-əxlaqi
dəyərlər böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Müzakirə zamanı Varaz obrazı ilə bağlı fikir söyləyən şagirdlər
onu müdrik hökmdar, cəsur sərkərdə kimi səciyyələndirirlər
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Elmi işdə “Əsərin təhlilinə hazırlaşın” mətninə
müraciət edilir, mətnlə tanışlıq şagirdlərin dərin təhlili üzrə yaradıcı fəaliyyəti üçün zəmin
yaradır.
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Н.Искендерова

Использование интерактивных методов при анализе
эпических произведений на уроках литературы
Резюме
Важную часть изучаемых на уроках литературы художественных материалов
составляет эпические произведения. В статье исследуется возможности использования
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интерактивных методов при анализе эпических произведений на уроках литературы.
Отмечается важность использование методически обоснованных путей анализа
изучаемых произведений. Обосновывается методика применения проблемных вопросов
при обсуждении идейно-художественных особенностей эпических произведений.
N.Iskanderova

Using interactive methods in the analysis of epic works
at literature lessons
Summary
An important part of the art materials studied in the literature lessons is epic works. The
article explores the possibilities of using interactive methods in analyzing epic works in
literature lessons on curriculum. It is important to use methodologically sound ways of
analyzing the studied works. The method of application of problem questions in the
discussion of ideological and artistic features of epic works is substantiated.
Redaksiyaya daxil olub: 19.04.2017
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Klassik ədəbiyyatın tarixlə əlaqəli öyrədilməsi imkanları
Leyla İbrahimova
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof.Z.A.Xəlilov
ped.ü.f.d., dos.B.Həsənov
Açar sözlər: fənn, ədəbiyyat, dərs, şagird, təlim, fənlərarası əlaqə, tarix, mövzu, bilik,
ideya, problem
Ключевые слова: обсуждение, предмет, литературa, урок, обучение,
межпредметный связь, история, тема, знание, идея, проблема
Key words: subject, discussion, literature, lesson, learning, intersubject communication,
history, topic, knowledge, idea, problem
XVIII əsr ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi Molla Pənah Vaqif xalq ruhunda
yazdığı xəlqi şeirləri, klassik janrlarda əsərləri ilə ədəbiyyat tariximizdə özünəməxsus yer
tutur. Təcrübə göstərir ki, klassik ədəbiyyatımızın tədrisi prosesində şagirdlərin tarix fənni
üzrə əldə etdiyi biliklərdən, əlavə mənbələrdən toplanmış tarixi materiallardan istifadə etməsi
sənətkarın həyat və yaradıcılığının, ayrı-ayrı əsərlərinin ideya-məzmununun dərindən
mənimsənilməsinə səbəb olur.
X sinifdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində realizmin banisi, həyatın gerçəkliklərini yüksək
sənətkarlıqla, poetik dillə əks etdirmiş, həm sənətkar həm də dövlət xadimi kimi şöhrət tapmış
Molla Pənah Vaqifin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi zamanı tarix, coğrafiya fənləri ilə
əlaqə yaradılması imkanları genişdir. M.P.Vaqifin yaşayıb-yaratdığı dövr keşməkeşli,
ziddiyyətli hadisələrlə səciyyələnir. O, Qarabağ xanlığının böyük nüfuz sahibi olan baş vəziri
kimi həmin hadisələrin mərkəzində olmuşdur. Müəllim dərsdə şagirdlərin diqqətini X sinif
üçün “Ədəbiyyat” dərsliyindəki sənətkarın yaşadığı dövr, həyat və yaradıcılığı ilə bağlı tarixi
faktlara yönəldir: “XVIII əsrin ortalarında Azərbaycanla Gürcüstan sərhədində özünü
göstərən siyasi münaqişələr xalqın normal yaşayışına mane olduğuna görə bir sıra ailələr
buranı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Vaqifin ailəsi də əvvəl Gəncəyə, sonra Qarabağa,
oradan da xanlığın mərkəzi Şuşaya köçür. Qarabağ xanı İbrahim xan şairliyi, elmi, ziyalılığı
ilə Şuşada hamının diqqətini çəkən Vaqifi saraya dəvət edib, onu əvvəl eşikağası (xarici işlər
vəziri), sonra isə baş vəzir təyin edir.
M.P.Vaqif yaradıcılıqla yanaşı, xanlığın idarə olunmasında xüsusi qabiliyyət, onun xarici
əlaqələrinin təşkilində diplomatik istedad nümayiş etdirir. Gürcüstanla, Rusiya ilə Qarabağ
xanlığının münasibətlərini qaydaya salmaq üçün Tiflisə rəsmi səfərə gedərək danışıqlarda
iştirak edir. İranın siyasi, hərbi təzyiqlərinə fəal müqavimət göstərir. Rəvayətə görə, 1895-ci
ildə Qarabağ üzərinə hücuma keçən Ağa Məhəmməd şah Qacar İbrahim xana belə bir
məktub göndərir: «Fələyin mancanağından fitnə daşları yağır, sən isə əbləhcəsinə şüşə
içərisində oturmusan».
İbrahim xan farsca yazılmış məktubu oxuyub Vaqifə verir. Vaqif elə oradaca Qacarın
kağızının arxasında belə bir cavab yazır: «Əgər məni qoruyan mənim tanıdığımdırsa, şüşəni
daş içərisində də salamat saxlar».
Cavab Qacarı bərk qəzəbləndirir. Lakin Şuşanı 33 gün mühasirədə saxlasa da, bir nəticə
əldə etməyib Tiflisə hücum edir. İranla Rusiya arasında münaqişə obyekti olan Qafqaz
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xanlıqları, o cümlədən də Qarabağ xanlığı müstəqil xarici siyasət yürütmək gücündə
deyildilər. Hələlik Rusiyanın diplomatik hərbi təzyiqləri İranın orta əsrlər üslubunda dağıdıcı
hərbi müdaxiləsindən daha münasib, daha qaneedici görünürdü. Odur ki, Qarabağ xanı
İbrahim xan da, baş vəzir M.P.Vaqif də Rusiyaya meylli idilər”.
Dərsdə “Ağa Məhəmməd Qacarın Qarabağa hücum etməkdə məqsədi nə idi?” sualı ilə
əlaqədar “Azərbaycan tarixi” dərsliyindən aşağıdakı parça şagirdlərin diqqətinə çatdırılır: Ağa
Məhəmməd xan Qacar Azərbaycanın şimal torpaqlarını öz hakimiyyətinə tabe etmək üçün
geniş təbliğat işi aparır, xanları danışıqlar yolu ilə birləşməyə çalışırdı. Bu baş tutmadıqda isə
geniş miqyaslı hücuma hazırlaşmağı planlaşdırırdı. Bu məqsədlə bağlı Ibrahimxəlil xana xələt,
qılınc, qızıl yəhər — göndərib itaətə dəvət etmişdi. Lakin İbrahimxəlil xan onun qasidinə
belə cavab vermişdi: «Mənim atam vəsiyyət edib ki, heç kəsə bac-xərac verməyim, heç bir
dövlətə də tabe olmayım».
Belə bir şəraitdə xanların əksəriyyəti kömək üçün Rusiyaya müraciət etmiş və
sadəlövhcəsinə bu ölkənin vədlərinə inanmışdılar. Ağaməhəmməd xan Qacar xanların
cavablarından və Rusiyaya müraciətlərindən qəzəblənərək 1795-ci ildə 100 min nəfərlik
qoşunla Azərbaycanın şimalına hücum etmişdi. Şuşalılar Qacarın hücumunu dəf etmək üçün
müdafiəyə ciddi hazırlaşmışdılar. 1795-ci il iyunun sonunda Şuşa mühasirəyə alındı. Ağa
Məhəmməd qalanı topa tutmağı əmr etmişdi. Qalanın müdafiəçilərinin müqavimətini qıra
bilməyən Ağa Məhəmməd xan Şuşanın 33 günlük mühasirəsindən sonra 1795-ci ilin
avqustunda öz qoşunlarına Tiflis istiqamətində irəliləməyi əmr etmişdi.
Ağaməhəmməd şah Qacar 1797-ci ildə Qarabağ xanlığını cəzalandırmaq üçün yenidən
hücuma keçir. Ağa Məhəmməd şahın bu dəfəki hücumu ərəfəsində Azərbaycan xanlıqlarının
daxili və siyasi vəziyyəti son dərəcə ağır idi. Əhali var-yoxdan çıxmış, xanlıqlar iqtisadi
cəhətdən zəif düşmüş və talan edilmişdi. Artıq neçə il idi ki, Qarabağda aclıq, qəhətlik hökm
sürdüyündən xanlığın özünü müdafiə etmək imkanı yox idi. Bunu bilən İbrahim xan yaxın
adamları ilə Balakənə, qaynı Əmmə xanın yanına gedir. Vaqif isə Şuşada qalır.
Qacar Şuşanı tutduqdan sonra xanlığın rəsmi adamları, o cümlədən Vaqif həbs edilələk
zindana Salınır. Lakin şah öz sərkərdələri tərəfindən gecə yatağında öldürüldüyündən Vaqif
həbsdən azad olur. Ağaməhəmməd şahın əsgərləri isə Şuşanı tərk edirlər. Xanlıqda qeyrimüəyyən vəziyyət yaranır. İbrahim xanın qardaşı oğlu Məhəmməd bəy Cavanşir bu
vəziyyətdən istifadə edərək hakimiyyəti ələ keçirir. Əvvəlcədən həm əmisi İbrahim xan, həm
də baş vəzirlə münaqişəsi olan Məhəmməd bəy Vaqifi aradan götürmək üçün bəhanə axtarır.
Belə bir bəhanə tapılır: Vaqifin İbrahim xana yazıb onun Şuşaya qayıtmasını təkid etdiyi
məktubu çarığında gizlədən kəndli ələ keçir. Məhəmməd bəy Cavanşir 1797-ci ildə Vaqifi
oğlu Əli ağa ilə birlikdə edam etdirir.
Ədəbiyyat və tarix dərsliklərindəki məlumatların müzakirə zamanı hər iki fənn üzrə
qazanılmış biliklərlə əlaqədar müzakirə aşağıdakı sual və tapşırıqlardan istifadə etməklə
aparılır:
1. Qarabağ xanı İbrahim xan Vaqifi nə üçün saraya dəvət etdi?
2. Şair xanlığın idarə olunmasında necə fəaliyyət göstərdi?
3. Ağa Məhəmməd şah Qacarın Azərbaycanın şimalına ikinci yürüşü ərəfəsində ölkənin
vəziyyəti necə idi?
4. Şuşa şəhərinin ikinci müdafiəsi birinci müdafiəsindən nə ilə fərqlənirdi?
5. Qacar niyə Molla Pənah Vaqifi həbs etdirdi?
6. Ağa Məhəmməd şah Qacarın Qarabağa hücumları Vaqifin taleyində hansı rolu oynadı?
7. Vaqif nə üçün edam edildi?
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Vaqifin ictimai-fəlsəfi məzmunlu qəzəlləri içərisində diqqəti ən çox cəlb edən şair dostu
M.V.Vidadiyə müraciətlə yazdığı «Bax» rədifli qəzəlidir. Konkret tarixi hadisənin fəlsəfibədii şərhini verən qəzəlin ideyası olduqca ibrətamiz, ifadə tərzi olduqca gözəldir.
Müzakirə zamanı müəllim şagirdləri tarixi hadisələrin şairin yaradıcılığında necə əks
olunduğuna da münasibət bildirməyə yönləndirir. Cavablarda qeyd edilir ki, “Bax” rədifli
qəzəlin yazılması bilavasitə həmin dövrün tarixi hadisələri, şairin həbsi, edam təhlükəsi ilə
üzləşməsi ilə bağlıdır. Söylənilən fikirləri əsaslandırmaq üçün “Azərbaycan tarixi”
dərsliyindən Qacarın qətli ilə bağlı aşağıdakı məlumat xatırladılır: “Şuşa tutulduqdan sonra
Qacarın yanına könüllü olaraq gəlmiş gəncəli Cavad xan, bakılı Hüseynqulu xan, Ibrahimxəlil
xanın vəziri Molla Pənah Vaqif zindana atıldı. Belə bir şəraitdə, 1797-cİ il iyulun 4-də
İbrahimxəlil xanın qardaşı oğlu Məhəmməd bəyin təşəbbüsü ilə Ağa Məhəmməd şah Qacara
onun yaxın adamları Səfərəli bəy və Abbas bəy tərəfindən sui-qəsd təşkil edildi. Sui-qəsdin
təşkilində «Batmanqılınc» ləqəbi almış Məhəmməd bəyin xüsusi rolu olmuşdur.”
Edamını gözləyən şair Qacarın öldürülməsi xəbərini eşidir. Onu zindandan azad edirlər.
Və şair allahın «adil padişahi-qadiri-qəhhar»ın hökmünün hər hansı dünya hökmdarının,
zəmanə padşahının hökmündən yüksəkdə dayandığı qənaətinə gəlir:
Taci-zərdən ta ki ayrıldı dimağı- pürqürur,
Payimal oldu təpiklərlə, səri- sərdarə bax!
Mən fəqirə əmr qılmışdı siyasət etməyə,
Saxlayan məzlumu zalimdən o dəm qəffarə bax!
Məsləhət görür ki, «əhli-dünya»dan nə qədər uzaq qaçsan, o qədər yaxşıdı. Vaxtilə dostu
Vidadini kədərli şerlər yazdığına görə qınayan, onu dünyadan zövq almağa çağıran şairin ahıl
günlərində, başına böyük müsibətlər gəldikdən sonra belə deməsi tamamilə təbii idi ki:
İbrət et Ağa Məhəmməd xandan, ey kəmtər gəda,
Ta həyatın var ikən nə şahə, nə xunxarə bax!
Baş götür bu əhli- dünyadan ayaq tutduqca qaç,
Nə qıza, nə oğula, nə dusta, nə yarə bax!
Vaqifin yaradıcılığında xüsusi yer tutan «Görmədim» müxəmməsi yeni dövr Azərbaycan
poeziyasının ən böyük bədii yaradıcılıq nümunələrindəndir. «Bax» qəzəli kimi, «Görmədim»
müxəmməsi də şairin həyatının, yaradıcılığının son illərinə aiddir. Bir zamanlar şair dostu
Vidadiyə “Toy-bayramdır bu dünyanın əzabı, Əqli olan ona gətirər tabı” deyən, güclü həyat
sevgisinə, nikbin fəlsəfi-ictimai dünyagörüşünə malik sənətkar ahıllaşdıqca dünyanın yalnız
toy-bayram olmadığını dərk edir. Dostların vəfasızlığını, deyilən sözlərin şər-böhtan
olduğunu, madiyyatın mənəviyyatı üstələdiyini, «nəfsi-əmmarə»nin həddini aşdığını,
ümumiyyətlə, «cahan mülkü»nün ahənginin pozulduğunu görüb allahdan kömək istəyir.
Dünya malına aludə olmuş insanların həya, namus, ar bilmədiklərini, din-imanın əldən
getdiyini görən şair zəmanəsini, mühitini kəskin bir şəkildə ittiham edir:
Mən cahan mülkündə, mütləq, doğru halət görmədim,
Hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim,
Aşinalar ixtilatında sədaqət görmədim,
Biətü iqrarü imanü dəyanət görmədim,
Bivəfadan lacərəm təhsili- hacət görmədim.
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Həyatının, yaradıcılığının son illərində Vaqifin bu cür geniş miqyaslı ittihamla çıxış
etməsinin bir səbəbi şəxsi motivlər, düşdüyü çətin vəziyyət, ikinci səbəbi tarixi hadisələr,
Qarabağ xanlığında yaranmış ağır ictimai-siyasi, mənəvi şərait idi. Mütəfəkkir şair mövcud
problemləri aradan qaldırmağın yolunu təsəvvürünə belə gətirə bilmədiyinə görə dünyadan əl
üzüb tanrıya sığınır:
Müxtəsər kim, belə dünyadan gərək etmək həzər,
Ondan ötrü kim, deyildir öz yerində xeyrü şər.
Alilər xaki-məzəllətdə, dənilər mötəbər,
Sahibi-zərdə kərəm yoxdur, kərəm əhlində zər,
İşlənən işlərdə əhkamü ləyaqət görmədim.
«Bax» qəzəli kimi «Görmədim» müxəmməsində də Vaqif tərki-dünyalıq qənaətinə gəlib
çıxır. Lakin qəzəldən fərqli olaraq müxəmməsdə belə bir qənaətə gəlib çıxmağın dəlilsübutları daha müfəssəl, daha ətraflı, daha ictimaidir. Şair yalnız başına gələn bir hadisədən
bəhs etmir, şahidi olduğu onlarla, yüzlərlə hadisəni ümumiləşdirərək, öz mövqeyini bildirir.
1.M.P.Vaqifin yaradıcılığının əsasını hansı janrda yazdığı əsərlər təşkil edir?
2.Vaqifin qoşmalarının əsas mövzusunu müəyyənləşdirin.
3.«Bəri bax» qoşmasında M.P.Vaqif gözəli necə tərənnüm edir?
4.M.P.Vaqifin qəzəllərini M.Füzulinin qəzəllərindən fərqləndirən əsas cəhətlər hansılardır?
5.M.P.Vaqif «Bax» rədifli qəzəlini nə münasibətlə yazıb?
6.M.P.Vaqifin müxəmməslərinin əsas mövzularını müəyyənləşdirin.
7.M.P.Vaqifin «Görmədim» müxəmməsi şairin əvvəlki əsərlərindən fərqlənməsi nə ilə
əlaqədardır?
Məqalənin aktuallığı. Dərslikdə klassik sənətkarlarımızın həyat yolu, yaradıcılığı
haqqında məlumat yığcam olduğuna görə təlim prosesində yaranan çətinlikləri tarix fənni
üzrə qazanılmış biliklərdən istifadə ilə aradan qaldırmaq olar. Bu yolla şagirdlər həmin
sənətkarların yaşadığı dövr, şəxsi həyatı, yaradıcılığı, onları düşündürən problemləri dərindən
dərk edirlər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Müzakirə zamanı müəllim şagirdləri tarixi hadisələrin şairin
yaradıcılığında necə əks olunduğuna da münasibət bildirməyə yönləndirir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Şagirdlərin tarix fənni üzrə mənimsədiyi
biliklər, faktların xatırladılması sənətkarın şəxsiyyətinin, həyat mövqeyinin, taleyində başlıca
yer tutan hadisələrin, bədii irsinin daha dolğun qavranılmasına səbəb olur.
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Л.Ибрагимова

О возможностях интегрированного изучения художественных
произведений с историей на уроках литературы
Резюме
В статье отмечается, что использовании новых технологий обучения,
осуществление межпредметный интеграции в процессе изучения литературных
произведений один из важных требований предъявляемых современному уроку
литературы. Использование исторических данных помогает учащимся воссоздавая
историческое прошлое эффективно усвоить идею и проблематику изучаемых
художественных произведений.
L.İbrahimova

On the possibilities of the integrated study of works of
art with history in literature classes
Summary
The article notes that the use of new learning technologies, the implementation of
interdisciplinary integration in the process of studying the literary works of one of the
important requirements of the modern lesson literature. Using historical data helps students
recreating the historical past to effectively assimilate the idea and the problems studied works
of art.
Redaksiyaya daxil olub: 19.04.2017
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Ədəbiyyat dərslərində folklor
nümunələrinin tədrisi tarixindən
Nurayə Məmmədova
ADPU-nun magistrantı

Rəyçilər: filol.ü e.d., prof.Z.A.Xəlilov
ped.ü.f.d., dos.B.Həsənov

Açar sözlər: dərs, folklor,janr, epik, nağıl, ədəbiyyat, proqram, dərslik, təlim
Ключевые слова: урок, фольклор, жанр, эпический, сказка, литература, програм,
учебник, обучение
Key words: lesson, folklore, genre, epic, fairy tale, literature, program, textbook, training
Azərbaycan məktəblərində gənc nəslin təlim-tərbiyəsi baxımından əhəmiyyətli olan
folklor nümunələrinin dərsliklərə, müntəxəbatlara, dərs vəsaitlərinə daxil edilməsi bir ənənə
halını almışdır və təqdirəlayiq haldır ki, bu ənənə müasir dövrümüzdə də davam
etdirilməkdədir. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində yaradılmış dərsliklərə yazılı ədəbiyyat
nümunələri ilə yanaşı, folklor nümunələri də daxil edilməyə başlayır. Rəşid bəy Əfəndiyevin
«Uşaq bağçası», «Bəsirətül-ətfal», Fərhad Ağazadə, Abdulla Şaiq, Süleyman Sani Axundov,
Mahmud bəy Mahmudbəyov və başqalarının tərtib etdiyi «İkinci il», Abbas Səhhət və
Mahmud bəy Mahmudbəyovun tərtib etdiyi «Üçüncü il», A.Şaqin «Uşaq gözlüyü», «Gülzar»
dərsliklərində şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinə geniş yer verilmişdi.
Ədəbiyyatımızın tədqiqində, tədrisində böyük xidmətləri olan Firidun bəy Köçərli gənc
nəslin təlim-tərbiyəsində şifahi xalq ədəbiyyatının, epik folklorun rolunu yüksək
qiymətləndirirdi. O, folklor nümunələri vasitəsilə kiçik yaşlı oxucularda vətənə, doğma dilə
məhəbbət, xalqın mənəvi dəyərlərinə, tarixinə bağlılıq formalaşdırılmasını mühüm vəzifə
sayırdı. O, xalqımızın yaratdığı şifahi söz xəzinəsinin unudulmaq, yaddaşlardan silinmək
təhlükəsini vaxtında görür, bunun qarşısını almaq üçün vətəndaş qeyrəti ilə səy göstərirdi.
Ədibin 1912-ci ildə nəşr olunmuş «Balalara hədiyyə» kitabında bu məqsədlə yazılı
ədəbiyyat nümunələri ilə yanaşı, şifahi xalq ədəbiyyatına, uşaq epik folkloruna da yer
verilmişdi. F.Köçərli həmin kitabın «Mühərririn ifadeyi-məramı» başlıqlı müqəddiməsində
yazırdı: «Keçmişdə şan və qüvvət sahibi olan türk milləti öz məişətinə, ayin və adətinə dair
yaratdığı qısım-qısım nağıl və hekayələr, gözəl mənzumə və əbyatlar, hikmətamiz məsəllər,
atalar sözləri, nazik mənalı müəmma və tapmacalar, balalar qəlbi açan düzgülər və
yanıltmaclar, heyvanat qisminə məxsus sayaçı sözləri mürur ilə xatirələrdən çıxıbdır və bu
halda unudulmaqdadır.
O millət ki, öz tarixini, dolanacağını, vətənini və dilini sevir – bu qisim əsərləri kəmalişövq və diqqətlə cəm edib ziqiymət sərmayə kimi saxlayır və balalarının ilk təlim və tərbiyəsi
onları öyrətməklə başlayır. Balalara hədiyyə olaraq millətimizin yaratdığı nağıl və
hekayələrdən, məsəl və tapmacalardan və bir çox mənzumələrdən bu məcmuəni tərtib qıldıq
k, onlar unudulub xatirələrdən çıxmasın.» [2, 3]
F.Köçərli kitaba uşaqların çox sevdiyi «Göyçək Fatmanın nağılı», «Pıspısa xanım və
Siçan bəy», «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm» kimi məşhur xalq nağıllarını, sayaçı sözlərini,
düzgüləri, tapmacaları, atalar sözü və məsəlləri, təmsilləri, yanıltmacları, oyun nəğmələrini
daxil etmişdir.
Təcrübə göstərir ki, folklor nümunələrinin ədəbiyyyat dərslərində geniş şəkildə
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öyrədilməsi gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə, onların mənəvi dəyərlərə, estetik duyuma
yiyələnməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Təhsil Nazirliyinin işçi qrupu tərəfindən
hazırlanmış, 2003-cü ildən ümumtəhsil məktəblərində istifadə olunan tərtib olunmuş
«Ədəbiyyat»
proqramında
V-IX
siniflərdə
ədəbiyyat
tədrisinin
vəzifələri
müəyyənləşdirilərkən şifahi xalq ədəbiyyatının öyrədilməsi ilə bağlı qeydlər diqqəti cəlb edir:
— ədəbiyyatın iki qolu – şifahi və yazılı ədəbiyyatın özünəməxsus cəhətləri, oxşar və
fərqli xüsusiyyətləri, qarşılıqlı əlaqələrini öyrətmək;
— şifahi və yazılı ədəbiyyatın geniş yayılmış janrlarını və hər janr haqqında yığcam nəzəri
məlumatı mənimsətmək
— ədəbiyyat nəzəriyyəsindən zəruri biliklər vermək [4, 5-6].
Proqramda Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından və dünya xalqlarının şifahi
ədəbiyyatından seçmələr daxil edilmişdir. Ümumi orta təhsil pilləsində lirik və epik növdə
olan Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrinin tədrisi nəzərdə tutulmuşdur. Bununla
əlaqədar olaraq, lirik növün layla və əzizləmə (V sinif), nəğmə (əmək nəğmələri: holavarlar,
sayaçı sözləri, mövsüm-mərasim nəğmələri) (VI sinif), bayatı (VI sinif) janrları, bu janrların
özəlliklərini açıqlayan nəzəri məlumatların öyrədilməsi məqsədyönlü sayılmalıdır. Proqram
tərtibçiləri göstərilən təhsil pilləsində aşıq poeziyasının nümayəndələri Aşıq Qurbaninin
«Bənövşə», Aşıq Ələsgərin «Yaylaq» qoşmalarının öyrədilməsini (VII sinif), Aşıq Ələsgərin
həyat və yaradıcılığının, «Dağlar» qoşmasının (VIII sinif) tədrisini məqsədəuyğun saymışlar.
Ümumi orta təhsil pilləsi üçün tərtib olunmuş ədəbiyyat proqramında lirik növə nisbətən
epik növə, bu növün əfsanə, tapmaca, nağıl, dastan, atalar sözü və məsəl janrlarına geniş yer
verilmişdir. Bununla yanaşı, «Göyərçin» və «Ana maral» əfsanələrinin, tapmacaların,
«Məlikməmməd» və «Yetim İbrahim» nağıllarının, «Koroğlu» dastanından «Alı kişi»
qolunun 5-ci sinifdə, «Dərzi şagirdi Əhməd» nağılının 6-cı sinifdə, Azərbaycan atalar sözü və
məsəllərinin 7-ci sinifdə tədrisi planlaşdırılmışdır. Orta əsrlər Azərbaycan dastanlarının
öyrədilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.
«Kitabi-Dədə Qorqud» eposundan «Uşun Qoca oğlu Səgrəyin boyu» (VI sinif),
«Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu» (VII sinif), «Qazan xanın oğlu Uruz bəgin dustaq
olduğu boy» (VIII sinif), «Koroğlu» dastanından «Dəmirçioğlunun Çənlibelə gəlməsi» (VI
sinif), «Durna teli» (VII sinif), «Koroğlu ilə Bolu bəy» (VIII sinif) parçaları proqramda yer
almışdır. Epik növün sadalanan janrlarının tədrisinə 30 saat vaxt ayrılmışdır. Proqramda
dünya xalqlarının şifahi ədəbiyyatından seçmələrin öyrədilməsi zəruri sayılmış, yunan
əsatirləri («Prometey» - V sinif; «Nemey şiri», «Krit öküzü» - VI sinif), «Əbədi nədir?» (türk
nağılı), «Əhməd və şah» (özbək nağılı) (V sinif), «Dəniz səyyahı Sindibadın nağılı» (VI sinif),
Kərkük türklərinin atalar sözləri (VII sinif), «Dünyanın yaranması» əsatiri (VIII sinif)
proqrama salınmışdır.
Tam orta təhsil (X–XI siniflər) pilləsi üçün tarixi-ədəbi prinsip əsasında hazırlanmış
ədəbiyyat proqramında Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının öyrənilməsinə 15 saat vaxt
verilmiş, lirik növün nəğmə, mahnı, bayatı janrları, epik növün əfsanə, rəvayət, lətifə, nağıl,
atalar sözü, məsəl, tapmaca janrları, «Kitabi-Dədə Qorqud» və «Koroğlu» dastanlarının
tədrisi tövsiyə olunmuşdur.
Həmin proqram üzrə tərtib olunmuş «Ədəbiyyat» dərslikləri təlim prosesində şagirdlərin
mənəvi-estetik, milli və ümumbəşəri dəyərlər ruhunda tərbiyəsi baxımından məqsədyönlü iş
aparılmasına zəmin yaradır.
5-ci sinfin «Ədəbiyyat» dərsliyinin başlanğıcında şagirdlərə ibtidai siniflərdə tapmaca,
atalar sözləri, nağılları öyrənmələri, əfsanə, dastan və başqa janrlardakı əsərlərlə tanış
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olacaqları xatırladılır. Şifahi xalq ədəbiyyatının «Xalq yaradıcılığı» adlandırılması, yazılı
ədəbiyyatdan əvvəl yaranması, şifahi yolla yayımlanması bildirilir. 7-ci sinifdə şifahi
ədəbiyyatımızın «ağız ədəbiyyatı», «şifahi söz sənəti», «xalq ədəbiyyatı», «xalq yaradıcılığı»
adlandırılması yada salınır, «folklor» sözünün anlamı açıqlanır. 10-cu sinifdə isə şifahi və
yazılı ədəbiyyatın fərqli cəhətləri diqqətə çatdırılır.
Ədəbiyyat dərsliklərində bədii əsərlərin oxusu, məzmunu, təhlili və ədəbiyyat nəzəriyyəsi
materialları ilə bağlı verilən metodik göstərişlər bədii əsərlərin mövzu və ideya-bədii
xüsusiyyətlərinin mənimsənilməsində zəruri amildir. V-VI siniflərdə «Ədəbiyyat»
dərsliklərindəki «Mövzunun öyrənilməsinə hazırlıq» bölməsində lirik və ya epik folklorun
müəyyən janrında (layla, əzizləmə, nəğmə və s.) yaradılmış əsərlərin nəzəri cəhətləri açıqlanır,
əsərin oxusu ilə bağlı göstərişlər verilir. Əsərin ifadəli oxusundan sonrakı mərhələ üçün
hazırlanmış sual və tapşırıqlar məzmunun öyrənilməsinə xidmət edir.
Dərsliklərdəki «Oxuyun. Fikirləşin. Cavab verin» başlıqlı mətnlər vasitəsilə şagirdlər
əsərin mövzusu, ideyası, müxtəlif dünyagörüşlü obrazların xarakterini, xalq yaradıcılığı
nümunələrinin ideya-bədii məzmununu müstəqil şəkildə qavramağa, təhlil etməyə
istiqamətləndirilirlər.
Dərsliklərə folklor nümunələri üzrə sinifdənxaric oxu materialları daxil edilmişdir. Belə ki,
5-ci sinifdə layla və əzizləmələrin, «Simurq quşu və ilan» əfsanəsinin, Kərkük türkmanlarının
tapmacalarının, «Bostançı və Şah Abbas» nağılının, 6-cı sinifdə əmək nəğmələrinin, «Danışan
dəvə» türkman nağılının, 7-ci sinifdə atalar sözü və məsəllərin öyrədilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.
VII–VIII siniflərin «Ədəbiyyat» dərsliklərində Azərbaycan atalar sözü və məsəlləri,
«Kitabi-Dədə Qorqud» və «Koroğlu» dastanları, Aşıq Ələsgərin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı
mətnlər daxil edilmişdir.
10-cu sinif üçün «Ədəbiyyat müntəxəbatı» dərs vəsaitinə fənn proqramına uyğun olaraq,
şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri: əmək, mövsüm və mərasim nəğmələri, xalq mahnıları,
bayatı, əfsanə, rəvayət və lətifələr, atalar sözü və məsəllər, «Kitabi-Dədə Qorqud» və
«Koroğlu» dastanları, Aşıq Qurbani, Aşıq Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Xəstə Qasım və Aşıq
Ələsgərin poeziyası salınmışdır. Bu əsərlər şagirdlərin təlim və tərbiyəsində, onlara milli
ruhun aşılanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin aktuallığı. Tədqiqat xarakterli mətnlər şagirdləri axtarışlara istiqamətləndirir,
onlarda müstəqil düşünmə, mühakimə yürütmə və məntiqi nəticə çıxarma bacarıqlarını
formalaşdırır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərin bədii təfəkkürünü inkişaf etdirməyə, dünyagörüşünü
genişləndirməyə, milli və ümumbəşəri dəyərləri mənimsəməsinə imkan yaradır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Dərsliklərin metod sistemində mühüm yer
tutan «Əsərin təhlilinə hazırlaşın» və «Müstəqil iş üçün» mətnlərində şagirdlərə əsərin təhlili
haqqında konkret tövsiyələr verilir, onlara tanış olan əşyalarla bağlı tapmacalar hazırlamaq,
sehrli qüvvələrin iştirak etdiyi kiçik bir nağıl yaratmaq, atalar sözü, məsəl və bayatılar
toplamaq və başqa yaradıcı tapşırıqların icrası tapşırılır.
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Из истории преподавания фольклора на уроках литературы
Резюме
В статье исследуется история изучения фольклора на уроках литературы в средней
общеобразовательной школе. Анализируется программы и учебники по литературе в
аспекте исследуемой проблемы. Отмечается большой образовательный и
воспитательный потенциал уроков литературы по изучению образцов фольклора.
Уделяется особое внимание вопросам изучения лирических и эпических фольклорных
жанров в средней школе.
N.Mammadova

From the history of teaching folklore in literature lessons
Summary
The article investigates the history of studying folklore in literature classes in the
secondary general education school. The programs and textbooks on literature are analyzed in
the aspect of the problem under study. There is a great educational and educational potential
of literature lessons on the study of folklore samples. Particular attention is paid to the study
of lyrical and epic folklore genres in secondary school.
Redaksiyaya daxil olub: 19.04.2017
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“Gülüstan” poemasının məzmununun öyrədilməsi
Tərlan Bayramzadə
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof.Z.A.Xəlilov
ped.ü.f.d., dos.B.Həsənov
Açar sözlər: şair, vətən, poema, məzmun, dərs, müəllim, şagird, lirikа
Ключевые слова: поэт, родина, поэма, содержание, урок, учитель, ученик, лирика
Key words: poet, homeland, poem, content, lesson, teacher, student, lyrics
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ədəbiyyatımızda ictimai-siyasi lirikanın, epik poeziyanın
dəyərli nümunələrini yaratmış qüdrətli sənətkardır. Şairin vətən, soykökünə bağlılıq, istiqlal
mübarizəsi, şəhidlər, ana dili, milli yaddaş mövzusunda yazdığı şeirlərdə (“Vətəndaş”, “Latın
dili”), “Gülüstan” (1959), “Şəhidlər” (1990), “İstiqlal” (1999) poemalarında xalqın azadlıq,
müstəqillik arzuları, mübarizəsi, qəhrəmanlıq tarixi yüksək sənətkarlıqla əks etdirilmişdir.
Təqdirəlayiq haldır ki, ümumtəhsil məktəblərində B.Vahabzadənin həyat və
yaradıcılığının, şeir və poemalarının öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. XI sinif üçün
ədəbiyyat proqramında şairin “Gülüstan” poemasının tədrisinə 3 saat ayrılmışdır. Həmin
vaxtın 2 saatı əsərin məzmununun öyrənilməsinə, 1 saatı təhlilə ayrılıb.
B.Vahabzadə poemada misli görünməmiş ədalətsizliyin — Azərbaycan torpaqlarının ikiyə
bölünməsinin xalqımız üçün faciəli nəticələrini, obyektiv tarixi-bədii qiymətini vermişdir.
Əsərin məzmunu üzrə dərsin motivasiya mərhələsində şagirdlərin diqqəti ulu öndər,
ümummilli lider Heydər Əliyevin Bəxtiyar Vahabzadə şəxsiyyətinə və yaradıcılığına verdiyi
yüksək qiymətə cəlb edilir: “Ədəbiyyatımızda, mədəniyyətimizdə çox şəxsiyyətlər olub.
Amma elə şəxsiyyətlər olur ki, onlar özünəməxsus bir yer tutur, təkrarolunmazdırlar, onları
heç kəs əvəz edə bilmir. Məsələn, Süleyman Rəhimov da, Mirzə İbrahimov da, Hüseyn Cavid
də, Rəsul Rza da, Səməd Vurğun da, Cəlil Məmmədquluzadə də, Sabir də, Süleyman Rüstəm
də belədir. Bu gün bizim dövrümüzdə yaşayanlardan söhbət açsaq, Bəxtiyar Vahabzadə də
belədir. İkinci bir Bəxtiyar Vahabzadə yoxdur. Bəli, xalqımız elə xalqdır ki, tarixin hər bir
mərhələsində böyük, dahi insanlar yetişdirir və biz bununla fəxr etməliyik”.
Əsərin oxusundan əvvəl müəllim “Gülüstan” müqaviləsinin tarixi ilə bağlı verilmiş
aşağıdakı məlumatla şagirdləri tanış edir: “Rus imperiyası ilə İran arasında 1804-1813-cü
illərdə getmiş müharibə nəticəsində İran məğlub oldu. Məğlubiyyətin nəticələrini əks edən
Gülüstan müqaviləsi 1813-cü il noyabrın 5-də Gülüstan kəndində bağlandı. Şimali
Azərbaycanın indiki əraziləri Rusiyaya verildi və Azərbaycan tarixində bu müqavilə
xalqımızın ikiyə bölünməsinin rəmzi kimi qaldı.
Vətənin sərhədlə ikiyə bölünməsi digər şairlərin yaradıcılığında da kədərlə xatırlanmışdır.
Lakin B.Vahabzadə yaradıcılığında bu mövzu yeni bir mənada qoyulur: Azərbaycan xalqının
bir dövlət halında birləşməsi idealı kimi qələmə alınır. Sovet dövründə Azərbaycan ərazisi
formal olaraq həm də Sovet dövlətinin ərazisi sayıldığından Azərbaycanın ikiyə bölünməsi və
ya gələcək birliyi barədə danışmaq qadağan idi. Senzura belə əsərləri buraxmırdı. Senzura
mülahizələrini nəzərə alan şair Şəkidə buraxılan rayon qəzetinə üz tutdu və «Gülüstan»
poemasını ilk dəfə 1959-cu ildə orada dərc etdirdi. Əsərin üzə çıxmasından keçən ilk vaxtlar
yuxarı dairələr poemadan xəbər tutmamışdılar. Lakin əsər Bakıda, gənclər və tələbələr, cavan
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yaradıcı ziyalılar arasında geniş yayılandan sonra şairə qarşı təzyiqlər başlandı, az qala onu
müəllimlik hüququndan məhrum edəcəkdilər.
Poemada iki od arasında qalan vətənimizin parçalanmasına şairin münasibəti, onun
nəşrinin qadağan olunmasının, əsərin əlyazması şəklində əldən-ələ ötürülməsinin səbəbləri
barədə ilkin fikir mübadiləsindən sonra tədqiqat sualı formalaşdırılır:
“Gülüstan” poemasında xalqımızın tarixindəki faciəli hadisə — vətənimizin ikiyə
bölünməsi ilə bağlı şairin hansı fikirləri, düşüncələri ifadə olunub?
Fərziyyələr dinlənilir, söylənilən mülahizələr ümumiləşdirilərək lövhədə qeyd edilir.
Əsərin oxusu üzrə iş təşkil edilir. Sonra əsərin məzmunu üzrə iş kiçik qruplarda davam
etdirildi.
Kiçik qruplara oxunmuş parçalar üzrə suallara cavab hazırlamaq tapşırığı verilir:
1. Əsərə seçilmiş epiqrafı diqqətlə oxuyun. Şairin niyyətini aydınlaşdırın.
2. Aşağıdakı misralarda ifadə olunmuş fikirləri aydınlaşdırın.
* Bir qələm əsrlik qılınc yaratdı
Bir xalqı yarıya böldü qılınctək.
* Bəs hanı bu əsrin öz KoroğlusuQılınc Koroğlusu, söz Koroğlusu?
* Axı kim vermiş bu haqqı sizə?
Sizi kim çağırmış vətənimizə?
Cütlüklərin cavabları dinlənilir, müzakirə edilir. Müzakirə zamanı şagirdlərə yönləndirici
suallarla müraciət edilir:
* Əsərin həsr edildiyi milli qəhrəmanlarımız - Səttar xan, Şeyx Məhəmməd Xiyabani,
Pişəvəri haqqında nə bilirsiniz?
* Şair müqavilənin bağlandığı kağızı qınayaraq nə deyir?
* Şeirdə vətənimizin ikiyə bölünməsinin doğurduğu xalq kədəri haqqında nə deyilir?
Əsərin məzmunu üzrə iş ikinci dərsdə davam etdirilir. Şagirdlərin ev tapşırığı — əsərdən
digər parçaların evdə oxusunun nəticələri təqdimat və müzakirələr vasitəsilə müəyyənləşdirilir.
Əsərin məzmununun bütövlükdə mənimsənilməsi üzrə iş kiçik qruplarda davam etdirilir.
Müzakirə nəticəsində şagirdlərdə belə qənaət yaradılır ki, «Gülüstan» poeması əslində
tarixi mövzulu bir əsər olmaqdan daha çox, Azərbaycanın sovetlər tərkibində olmasına sərt
bir bədii etiraz idi. Şair Gülüstan müqaviləsinə imza atan hər iki tərəfi Azərbaycanın sinəsinə
dağ çəkən qan düşmənləri kimi ifşa edir.
Nəticə və ümumiləşdirmə mərhələsində şagirdlərdə belə bir qənaət formalaşdırılır ki,
«Gülüstan» süjetsiz, lirik poemadır. Burada ancaq müqavilənin imzalanması anı ümumi
şəkildə təsvir edilib. Onun fikir kökləri, epiqrafdan da göründüyü kimi, Azərbaycan xalqının
azadlıq mübarizəsi tarixinə, xüsusilə Pişəvərinin Cənubda, Təbrizdə qurduğu Milli hökumətin
taleyinə, «Heydərbabaya salam»ın misraları arasındakı ölməz milli ruha və kədərə söykənirdi.
Lakin poemanın əsas qəhrəmanı müəllifin milli azadlıq ideyaları və ehtirasları ilə alışan qəlbi
və düşüncəsidir. Biz misralar arxasında şairin xalqın uğursuz və hüquqsuz taleyi üçün ürək
ağrılarını və çırpıntılarını hiss edirik. Şair xalqın tarix boyu çəkdiyi azadlıq ağrılarını öz
qəlbində duyur və sətirlərə çevirir, müasirlərinin vətəndaşlıq qürurunu oyatmaq üçün bütün
istedadını səfərbər edir.
Şagirdlər əsərlə bağlı düşüncələrini, mülahizələrini “Gülüstan” poemasının təhlili” inşa
yazılarında ifadə etdilər.
Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərinin XI sinif ədəbiyyat dərslərində
B.Vahabzadənin “Gülüstan” poemasının məzmununun daha səmərəli öyrədilməsi yolları
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araşdırılır
Məqalənin elmi yeniliyi. Problemə ədəbiyyat dərsləri qarşısında qoyulmuş əsas
vəzifələrdən biri kimi şagirdlərdə milli-mənəvi dəyərlərin inkişaf etdirilməsi prizmasından
yanaşılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tələbə və magistrantlar istifadə edə
bilərlər.
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Изучение содержания поэмы Б. Вагабзаде «Гулистан»
на уроках литературы в одиннадцатом классе
Резюме
В статье освещается методика проведения урока по изучению содержания поэмы
Бахтияра Вагабзаде «Гулистан» в одиннадцатых классах общеобразовательной школы.
Отмечается
важность
создания
мотивации,
организации
самостоятельной
исследовательской работы учащихся, работы в малых группах над текстом
произведения.
T.Bayramzade

Study of the content of B.Vahabzadeh's poem "Gulustan"
at literature lessons in the eleventh grade
Summary
The article highlights the technique of conducting a lesson on studying the content of the
poem "Gulustan" by Bakhtiyar Vahabzadeh in the eleventh grades of the general education
school. The importance of creating motivation, organization of independent research work of
students, work in small groups on the text of the work is noted.
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Bəzi leksik anlayişların inteqrasiyada mənimsədilməsi imkanları
Nərmin Vəlili
ADPU-nun magistrantı
E-mail: nerminvelili@mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos.K.K.Bəşirov
filol.ü.f.d., dos.A.H.Balıyev
Açar sözlər: leksiika, məcazi məna, çoxmənalılıq, inteqrasiya
Kлючевое слово: лексика, переносное значение, многозначность, интеграция
Key words: vocabulary, figurative meaning polysemy, integration
Dil təliminin əsas məqsədlərindən biri də dilin lüğət tərkibini, onun leksikasını şagirdlərə
mənimsətməkdir. Təbii ki, şagirdlər ibtidai siniflərdə leksika bölməsinin müəyyən elementləri
ilə tanış olsalar da bəhs əsasən V sinifdə öyrədilir. Sonralar yuxarı siniflərdə üslubiyyatla
bağlı aparılan işlər də bu bölmə ilə əlaqələndirilir.
Söz, sözün həqiqi və məcazi mənaları, təkmənalı və çoxmənalı sözlər, omonim, sinonim,
antonimlər dil qaydası kimi həm nəzəri aspektdə, həm də müvafiq çalışmalar üzərində
işləməklə tədris olunur. Əlavə olaraq ümumişlək sözlər, arxaizm və neologizmlər, terminlər
haqqında da qənaətləndirici məlumat verilir. Çox düzgün olaraq da frazeoloji birləşmələr də
bu bölmənin tərkibində mənimsədilir. Bölmənin tədrisi nəticəsi olaraq şagirdlər aşağıdakıları
bilməlidirlər:
— sözün leksik mənasını;
— sözün həqiqi və məcazi mənalarını;
— təkmənalı və çoxmənalı sözlərin fərqini;
— omonimləri, onların çoxmənalı sözlərdən fərqini;
— sinonim və antonimləri;
— ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlərin fərqini;
— arxaizm və neologizmlərin xüsusiyyətlərini;
— əsl Azərbaycan sözləri ilə alınma sözlərin fərqini;
— leksik təhlil qaydalarını.
Ümumi təhsilin fənn standartlarına müvafiq olaraq leksika bölməsi ilə əlaqədar dil
qaydalarının mənimsədilməsini təmin edən kurikulumun məzmununa uyğun dərslik, dərs
vəsaiti hazırlanmışdır.
Yaxşı olar ki, müəllim bölmə ilə bağlı dil qaydalarını mənimsətməyə ibtidai siniflərdə
qazanılmış biliklərdən başlasın, təlimi keçmiş biliklərə istinad üzərində qursun. Bacarıqlı
müəllim sözün məna çalarlarını öyrədərkən yalnız interaktiv təlimin imkanlarından istifadə
etməklə kifayətlənməməli, yeri gəldikcə klassik təlimdəki müsbət metod və üsullardan
istifadə etməlidir.
Müəllim şagirdlərin ibtidai siniflərdə qazandığı biliklərə istinad etməklə, müqayisələr
aparmaqla həm varisliyi, həm də mərhələlərarası inteqrasiyanı təmin edə bilər. Ənənəvi
təlimdə geniş istifadə edilə problem-situasiya vəziyyəti müasir təlimdəki motivasiya
mərhələsi ilə üzvi surətdə bağlıdır və bir-birini inkar etmir. Müasir təlimi də bəzən problemli
təlim kimi də təhlil edirlər. Məsələn, aşağıdakı cümlələri problem-situasiya yaratmaq üçün
təqdim etməyin motivasiyadan elə də fərqi olmaz:

52

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

1. Birinci dünya müharibəsi ötən əsrdə olmuşdu.
2. Birinci aləm müharibəsi ötən əsrdə olmuşdu.
3. Birinci yer kürəsi müharibəsi ötən əsrdə olmuşdu.
İkinci mətndə isə aşağıdakı cümlələri alternativ düşünmə üçün təqdim etmək olar:
1. Mən aləmin işlərindən xəbərdaram.
2. Mən dünyanın işlərindən xəbərdaram.
3. Mən yer kürəsinin işlərindən xəbərdaram.
Burda diqqət dünya, aləm, yer kürəsi sözlərinə yönəldilməli, sözlərin işlənmə məqamları,
məna çalarları təhlil edilməlidir. Şagirdlərdə belə bir fikir formalaşdırılmalıdır ki, hər hansı
söz dedikdə onun mənasına, işlənmə məqamına fikir verilməlidir.
Buna ən yaxın yollardan birincisi həmin sözə ən yaxın, ya azacıq yaxın mənanı tapmaqdır.
Məsələn, gerb, himn, bayraq sözləri ümumi əlamətə görə dövlət atributlarıdır, amma hər biri
özünəməxsus əlamətə də sahibdir.
V sinif dərsliyində leksikaya aid qaydaların mənimsədilməsinə “Lüğətlər” mətnindən
başlanılması düzgün metodiki yanaşmadır. Qafiyyə sözünu izahlı lüğətin quruluşu əsasında
izah etdikdən sonra söyüd, lətifə, virus, sabah, eksponat, nərdivan, dəyirmi, mərmi kimi
sözlərin izahlı lüğətini tərtib etməyi tapşırmaq da sözün leksik və qrammatik mənalarını
inteqrasiyada öyrənmək üçün uğulu metodiki başlanğıcdır.
Şagirdlər bu mərhələdə dil qaydası kimi onu öyrənirlər ki, sözün ifadə etdiyi anlayışa
sözün leksik (lüğəvi) mənası deyilir. Qrammatik məna isə hansı nitq hissəsinə mənsubluğu,
sözün cümlədə rolu və digər xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Dildə yalnız qrammatik mənaya malik
sözlər də (lakin, və, axı, məgər) var ki, bunlar da köməkçi nitq hissələri adlanır. 4-cü çalışma
üzərində işdə isə bir daha sözün leksik — qrammatik mənası aydınlaşdırılır, sözün həqiqi və
məcazi mənalarının mənimsədilməsi üçün təlimi şərait yaradılır.
“Qanadlı misralar” mətni üzrə işdə dil qaydası olaraq sözün məcazi mənasını necə
yarandığı əsaslandırılır. Qanadlı sözünün mənası həqiqi mənasında izah edildikdən sonra
mətnin adındakı qanadlı sözü ilə müqayisə edilir. Şagirdlərə belə qayda mənimsədilir ki, hər
bir sözün ilkin mənası onun həqiqi mənasıdır. “Quşun qanadları səmanın ənginliklərini
yarırdı” cümləsində qanad həqiqi mənada, “Qanadlı misralar könül xoşluğu yaradırdı”
cümləsində isə qanad sözü məcazi mənada işlənmişdir.
Müasir təlimin yaxşı cəhətlərindən biri də odur ki, əlaqəli tədrisə geniş yer verilir, varislik
və inteqrasiya təlim prinsipi kimi prosesin mərkəzinə gətirilir. Yeni keçiləcək mövzu birbaşa
köhnə ilə əlaqələndirilir və perspektiv bilik üçün zəmin hazırlanır. Məsələn, dərslikdə belə bir
cümlə təqdim olunur: “Buludlar ağlasın, uşaqlar ağlamasın”.
Müəllim buradakı “ağlamaq” sözünə diqqət yönəltməli, leksik məcazla frazeoloji məcazlar,
onların həqiqi məna ilə fərqliliyi müxtəlif məqamlardan aydınlaşdırılmalıdır. Yadda
saxlanılmalıdır ki, sözün həqiqi və məcazi mənalarının öyrədilməsi leksik məcazların
metafora, metanomiya, sinekdoxa kimi növlərinin də öyrənilməsini asanlaşdırır. Şagirdlər
yuxarı siniflərdə ədəbi nümunələrin təhlilində də çətinlik çəkmirlər.
Leksika bəhsi üzrə aparılan işlər üslubiyyat üzrə gələcəkdə görüləcək işlərin məzmununu
da təşkil etməlidir. Həqiqi və məcazi mənanı, təkmənalılıq və çoxmənalılığı bilmədən dilin
üslubi leksik imkanlarından danışmağa dəyməz.
Sözün ancaq bir məna bildirməsi təkmənalılıqdır. Məsələn, sən, qırmızi, it, su, bulud və s.
Əsas mənadan başqa mənanı da bildirmək çoxmənalılığı yaradır. Dilçilikdə bu monosemiya
və polesemiya da adlandırırlar.
Göz, baş, qol, üz, qaş və s. kimi sözlər çoxmənalı sözlərdir. Bu cür sözlərin hər bir mənası
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başqa mənalarla əlaqədardır. Hər biri hər hansı ümumi əlamətləri ifadə edərək invariant məna
yaradırlar. Çoxmənalı sözün əsas mənası ilə əlavə mənaları arasında tabelilik, əlavə mənaların
özlərinin arasında tabesizlik əlaqəsi hiss olunur. Məsələn, “qol” sözünün bir əsas və bir neçə
törəmə mənası var: qol (bədən üzvü), qol (dastanın qolu), qol (qol qoymaq), qol (çayın qolu)
və s.
“Düzmü deyirik” mətni üzrə işdə dil qaydası olaraq sözlərin çoxmənalılığı mənimsədilir
və bildirilir ki, belə sözlərin bir çoxu bədən üzvləri ilə bağlıdır. Təbii ki, insan ilk növbədə
özünü tanımış və ona aid bədən üzvlərinin işığında da ona yaxın əlamətləri adlandırmışdır.
Dərslikdə də təkmənalı və çoxmənalı sözlər aşağıdakı hazırlıq tapşırığı ilə başlayır:
Mətni oxuyun... Mətndə insanın bədən üzvlərini bildirən neçə sözə rast gəldiniz? Həmin
sözlərin həqiqi mənalarındakı hansı əlamətlər yeni mənada istifadə olunmuşdur? Mətndə
“baş”, “ayaq” sözlərinin fərqləndirilməsi başa çatdıqdan, fərziyyələr isbatlandıqdan sonra
aşağıdakı hökmləri yadda saxlamaq tələb olunur:
a) yalnız bir leksik mənası olan sözlər təkmənalı sözlərdir;
b) məcazlaşan, müxtəlif mənaları ifadə edən sözlər çoxmənalıdır.
4-cü çalışma üzərində aparılan iş məhz bu hökmü dəqiqləşdirmək üçündür. Mətndə
onların hansı mənada işlənməsinin soruşulması şagirdlərin bu barədə bildiklərini
dərinləşdirməyə və dəqiqləşdirməyə xidmət edir.
İnteraktiv təlimin imkanları, mətnlər üzrə işdə məzmun xətlərinin inteqrasiyası, fəal təlim
texnologiyalarının tətbiqi elə sistemdə qurulmalıdır ki, şagirdlər sözün həqiqi, məcazi
mənalarını, təkmənalılıq və çoxmənalılığı fərqləndirə bilsinlər və yuxarı siniflərdə ədəbi
təhlillər apararkən çətinliklərlə qarşılaşmasınlar.
Məqalənin aktuallığı. Problemə dil təliminin əsas məqsədlərindən biri kimi dilin lüğət
tərkibini, onun leksikasını şagirdlərə şüurlu mənimsəməsini təmin etmək prizmasından
yanaşılmışdır
Məqalənin elmi yeniliyi. Ümumtəhsil məktəblərində leksik anlayışların tədrisinin daha
səmərəli yollarının araşdırılmasını məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali təhsil müəssisələrində təhsil
alan və magistrantlar istifadə edə bilər.

Ədəbiyyat
1. Balıyev H., Balıyev A. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı, 2014
2. Azərbaycan dili: V siniflər üçün dərslik. Bakı, 2012
3. Azərbaycan dili: Metodik vəsait. Bakı, 2012
Н.Велили

Некоторые возможности усвоении лексических
понятий в интеграции
Резюме
Одна из основных разделов языковедений является усвоении лексических понятий в
интеграции. Это дает возможности в процессе обучений восприятие ученикам
сознательно языкового правила связанное с темой.
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N.Velili

The opportunities of teaching some lexical words in integration
Summary
One of the main branches of linguistics is lexical. Training process must intensify as
language rules about the topic are used.
Redaksiyaya daxil olub: 20.04.2017
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Tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlənin tədrisində
müşahidə olunan fərqli və oxşar cəhətlər
Afaq Xəlilova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: afaq.xelilova@gmail.com
Rəyçilər: filol.ü.e.d, dos.H.Əliyev
ped.ü.f.d, dos.Ə.M.Abbasov
Açar sözlər: sintaksis, mürəkkəb cümlə, baş cümlə, budaq cümlə, tabeli mürəkkəb cümlə,
tabesiz mürəkkəb cümlə
Key words: syntax, complex sentence, principal clause of sentence, subordinate clause of
sentence
Ключевые слова: синтаксис, сложноподчиненное, главное предложения,
придаточное предложения, словосочетание
Bildiyimiz kimi mürəkkəb cümlə bəhsi şagirdlərin ən çox problemlə qarşılaşdığı, təhlil
prosesində səhvə yol verdiyi mövzulardandır. Mürəkkəb cümlə bölməsi geniş və çoxşaxəli
bəhs olduğundan tədrisi zamanı Azərbaycan dili müəllimlərindən maksimum dərəcədə bilik
və pedaqoji ustalıq, şagirdlərdən isə olduqca diqqət tələb edir. IX sinifdə mürəkkəb
cümlələrin sintaktik quruluşu, tipləri, onların məna və qrammatik xüsusiyyətləri haqqında
geniş məlumat verilir. İlkin olaraq mürəkkəb cümlələrdə şagirdlərin diqqət etməsi vacib olan
xüsusiyyət onun növlərinin düzgün təyin edilməsidir. Bu baxımdan mürəkkəb cümlə tərkib
hissələri arasındakı sintaktik əlaqəyə və ümumi qrammatik mənasına görə tabeli və tabesiz
olmaqla iki yerə bölünür. Tabeli mürəkkəb cümlələr də tabesiz mürəkkəb cümlələr kimi iki
və daha artıq sadə cümlənin qrammatik cəhətdən əlaqələnməsi vasitəsilə əmələ gəlir.
Yuxarıda bəhs etdiyimiz iki cümlə növü arasında oxşar və fərqli cəhətlər mövcuddur. IX
siniflərdə mürəkkəb cümlə tədrisində xüsusilə bunları diqqətə almaq, aydın və əsaslı şəkildə şagirdlərə
izah etmək vacibdir.

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Gülarə Əliyeva özünün “Sintaksisin tədrisində yeni təlim
texnologiyalarından istifadə” adlı məqaləsində tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlənin fərqli və
oxşar cəhətlərini Venn diaqramı üsulu ilə izah etmişdir.
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Bundan başqa bu mövzuya Ə.Abdullayev, Y.Seyidov, A.Həsənov “Müasir Azərbaycan
dili”, Ə.Abdullayev “Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr” adlı dərslik və
dərs vəsaitlərində toxunmuşlar.
Yuxarıda deyilənləri bütün bölgüləri nəzərə alaraq mən də tabesiz mürəkkəb cümləni
tabeli cümlədən fərqləndirmək üçün aşağıdakı kimi fərqlənir.
1. Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibi bərabərhuquqlu sadə cümlələrdən, tabeli mürəkkəb
cümlənin isə tərkibindəki cümlələrdən biri hökmən digərinə tabe olur.
2. Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibindəki sadə cümlələr məna əlaqəsinə görə təsnif
olunduğu halda, tabeli mürəkkəb cümlələrdə bu proses budaq cümlənin növünə əsasən olur.
3. Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasındakı əlaqə tabeli mürəkkəb cümlənin
tərkib hissələri arasındakı əlaqə qədər möhkəm deyil.
4. Mühüm fərqləndirici xüsusiyyətlərdən biri də tərkib hissələrin məna və qrammatik
cəhətdən asılılıq dərəcəsi ilə bağlıdır. Belə ki, tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibindəki sadə
cümlələr eyni dərəcədə bir-birindən asılıdır, tabeli mürəkkəb cümlədə isə əksinə, bu asılılıq
birtərəfli şəkildə müşahıdə olunur.
5. Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərinin əlaqələnməsində ortaq söz və
sözbirləşməsinin, bağlayıcıların, əvəzliklərin və s. rolu danılmazdır. Tabeli mürəkkəb
cümlələrdə isə tabelilik bağlayıcılarından, bağlayıcı sözlərdın, modal sözlər, ədatlar və
şəkilçilərdən istifadə edilir.
6. Tabesiz mürəkkəb cümlələri sadələşdirmək olmur, tabeli mürəkkəb cümlələri isə
əksərən olur.
7. Tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkibi tabesizlik bağlayıcıları, tabeli mürəkkəb cümlənin
tərkib hissələri tabelilik bağlayıcıları ilə əlaqələnir (3, 14)
8. Bütün saydıqlarımıza əlavə olaraq Ə.Abdullayev “Müasir Azərbaycan dilində tabeli
mürəkkəb cümlələr” adlı kitabında qeyd edir ki, mürəkkəb cümlənin tərkibini bağlamaqda
intonasiya mühüm rol oynayır. (4, 92)
9. Mürəkkəb cümlənin tabesiz növündə komponentlər arasındakı zaman danışıq vaxtına
nisbətlə müəyyənləşir. Bu baxımdan tabesiz mürəkkəb cümlədəki müşahisə olunan zaman
mütləqdir. Tabesiz mürəkkəb cümlədəki sadə cümlələrin hər birinin zamanı söhbət gedən
vaxtla təyin olunur. Bu hal tabeli mürəkkəb cümlələr üçün mümkünsüzdür. Məhz buna görə
tabeli mürəkkəb cümlədəki baş cümlədəki zaman mütləq, budaq dağındakı isə nisbi zamandır
və budaq cümlədəki zaman baş cümlədəki zamana görə müəyyənləşir. Məsələn: 1.Evdəki
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uşaqlardan biri dərsini yazır, biri kitab oxuyur, biri şəkil çəkirdi, qarmon çalınır, nəğmə
oxunur, rəqs edilir. (İ.Ş), 2. Onu da bilirəm ki, ailəsini sevən xoşbəxt olar.
10. Bilirik ki, mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında əlaqə yaratmaqda əvəzliklər
mühüm rol oynayır. Bəs tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələr daxilində əvəzliyin işlənməsində
fərq nədir? Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə iştirak edən əvəzlik özündən əvvəl deyilənə işarə
edir və məzmunu qabaqdakı hissədən aydındır və özündən sonra izaha ehtiyacı yoxdur. Tabeli
mürəkkəb cümlələrdə baş cümlədəki əvəzlik ona görə işlədilir ki, orada buraxılan üzvün
yerini tutsun və sonra gələn budaq cümlə ilə izahını versin. Bir sözlə, tabesiz mürəkkəb
cümlədəki işarə əvəzliyi məlumlara, tabelidəki isə məchullara işarə edir. Məsələn: 1. Bircə
gün istirahət günümüz var, onu da gəzməyə getməsən nə mənası var. 2. Onu da anladım ki,
həyatda valideynlərimdən başqası insana dayaq durmur.
11. Tabesiz mürəkkəb cümlələri sadələşdirmək olmur, tabeliləri isə sadələşdirmək
mümkündür.
Məlumdur ki, təlim prosesinin uğurlu olması üçün ən vacib amillərdən biri düzgün təlim
metodundan istifadədir. Mürəkkəb cümlənin növlərinin fərqləndirilməsində müqayisə
metodunun əhəmiyyəti böyükdür. Tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələrin tədrisi zamanı
müşahidə olunan hallar isə:
1. Tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələrin hər biri iki və daha çox sadə cümlələrdən təşkil
olunmuşdur.
2. Həm tabeli mürəkkəb cümlənin həm də tabesiz mürəkkəb cümlənin iki predikativ
mərkəzi olur.
3. Mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri intonasiya vasitəsilə əlaqələnir.
4. Mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri növünə uyğun bağlayıcılarla bağlanır.
5. Hər ikisinin tərkib hissələri arasında zaman, qarşılaşdırma, səbəb və nəticə kimi əlaqələr
müşahidə olunur.
Məqalənin aktuallığı. Müasir Azərbaycan dili dərslərində mürəkkəb cümlənin tədrisi
zamanı şagirdlərdə yaranacaq çaşqınlığı aradan qaldırmaq, tabesiz və tabeli mürəkkəb
cümlənin növlərini düzgün ayırd etmək və bu zaman müşahidə olunan oxşar və fərqli
cəhətlərinin izahı zamanı interaktiv təlim metodlarından istifadəni məqalənin aktuallığı hesab
etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Mürəkkəb cümlənin tədrisində fəal təlim texnologiyalarından və
təlim metodlarından istifadə, sözügedən mövzunun şüurlu mənimsənilməsinə zəmin yaradır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilər.

Ədəbiyyat
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Общие и отличительные особенности, наблюдаемые
в процессе преподавания сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений
Резюме
Положение содержащиеся в данной статье направлены на обеспечение
эффективности учителей Азербайджанского языка в преподавании сложных
предложений. Он так же полезен при выборе подходящего метода характерной для
темы и его использования.
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A.Xalilova

The compound sentence and different and like sides observed
in the teaching of the complex sentence
Summary
Regulations contained in this article aimed at ensuring the effectiveness of teachers of
Azerbaijani language in teaching complex sentences. It is also useful in selecting an
appropriate method for the characteristic themes and use it.
Redaksiyaya daxil olub: 24.04.2017
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Morfologiyanın dil təlimində əhəmiyyəti
Lalə Quluzadə
ADPU-nun magistrantı
E-mail: quluzadelale31@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.f.d. N.Yusifova
ped.ü.f.d, dos.Ə.M.Abbasov
Açar sözlər: təlim, metod, söz, şəkilçi
Ключевые слова: обучение, метод, слова, аффикс
Key words: education, metod, word, affix
Morfologiya təlimi üzrə sistematik kurs V sinifdən “Sözün tərkibi və söz yaradıcılığı”
başlığı ilə başlanılır. Bu dərsliyin IV bölməsini təşkil edərək cəmi bu mövziya 30 saat vaxt
verilir. “Kök və şəkilçi”, “Sözün başlanğıc forması”, “Sözün quruluşca növləri”, “Sadə
mürəkkəb adlar” bu bölgü üzrə saatlar ayrılır, qalan digər saat isə yazı işləri üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Morfologiyanın obyekti giriş hissəsində aydınlaşdırılaraq onun sözün tərkibini
və nitq hissələrini öyrəndiyi diqqətə yetirilir. Burada kök və şəkilçi və söz yaradıcılığı, sözün
kökü, sözdüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçilərin funksiyaları haqqında bəhs olunur.
Tədris zamanı köklə şəkilçinin mahiyyəti və fərqli cəhətləri haqqında nəzəri biliklər
verilməmişdən əvvəl şəkilçinin leksik mənası yoxdur fikrini uşaqlara aşılamaq lazımdır.
Şəkilçi haqqında ilkin məlumat verildikdən sonra şagirdlərə aydın olur ki, şəkilçilər bir, iki və
dörd cür yazılan formaları olur. Bunu əyani şəkildə uşaqlara misallar, nümunələr çəkməklə
göstərmək daha məqsədə uyğun sayılır. Məsələn: qışlıq, igidlik, toyluq, üzgüçülük sözlərini
kök və şəkilçiyə ayırarkən bunu müşahidə etmək mümkündür.
İkivariantlı və dörd variantlı şəkilçılər haqqında nəzəri məlumat verilərkən bununla
əlaqədar olan çalışmalara da diqqət yetirilməlidir. Bu cür çalışmalar şagirdlər tərəfindən
asanlıqla icra edilir. Müəllim çalışmaların effektini artırmaqla şagirdlərin üzərinə daha çox
tələblər qoya bilər.
Sözün quruluşca növləri mövzusunun tədrisi zamanı burada sadə düzəltmə, mürəkkəb
quruluşlu sözlər, nəzərdən keçirilir. Şagirdlər sözlərin quruluşca hansı formada olmasını
müəyyən etmək üçün kök və şəkilçi tərkibinə xüsusi diqqət yetirirlər. Düzəltmə sözlər
haqqında məlumatı şagirdlər asanlıqla mənimsəyirlər. Düzəltmə sözlər onlar üçün artıq yad
sayılmır, kökə bir neçə şəkilçi artırmaq onlar üçün yeni deyildir. Mürəkkəb sözlər haqqında
danışılarkən ilk növbədə nəzəri məlumat verilir: ”İki və daha artıq sözün birləşməsindən
əmələ gələn sözlərə mürəkkəb sözlər deyilir və mürəkkəb sözlər bitişik və ya defislə yazılır”
Mürəkkəb söz probleminə ali və orta məktəbdə tam fərqli şəkildə yanaşılmışdır.
Hər bir nitq hissəsi barədə məfhumları şagirdlərə mənimsətmək, bu nitq hissələri üzrə
qrammatik kateqoriyalar haqqında dəqiq anlayışlar yaratmaq morfologiya təlimində qarşıya
qoyulmuş konkret vəzifələrdəndir. Hər bir nitq hissəsinin tədrisi zamanı konkret olaraq
çatdırılacaq anlayış və məfhumları öyrətməklə də müəllim kifayətlənə bilməz. Bunları necə
çatdırmağın yollarını da bilmək lazımdır. Məsələn isim bəhsində ilk növbədə isim nədir?
Sualına elmi cavab verildikdən sonra, hal, mənsubiyyət, kəmiyyət kateqoriyalarının
mahiyyətinin şagirdlərə çatdırmaq ən əsas vəzifələrdəndir. Müəllim bu kimi anlayışları
praktik olaraq şüurlu surətdə çatdırmağı bacarmalıdır.
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Şagirdlərin tələffüz formalarına yiyələnməsində də morfologiya təlimi mühüm rol oynaya
bilər. Bu cəhətdən orfoepik vərdişlərin qazanılması üzrə fonetika bəhsində başlanılmış iş
morfologiya təlimində tamamlanmışdır. Bütün morfemlərin deyiliş qaydaları şagirdlərə
öyrədilməsi morfologiya təliminin qarşısında qoyulmuş əsas vəzifələrdən biri olmalıdır.
Məsələn müəllim, məsdər formasında əmələ gətirən – maq (-mək) şəkilçisinin şagirdlərə
çatdırmaqla bərabər bunların düzgün deyilməsi qaydalarını da öyrətməlidir. Q samitinin – f, k
samitinin isə y kimi təlffüz edilməli olduğunu mənimsətmək zəruridir. Bütün morfemlərlə
bağlı tələffüz qaydaları üzrə iş aparmaq ümdə vəzifədir.
Şagirdlərin orfoqrafik normalara yiyələnməsində də morfologiya təlimi mühüm rol
oynayır. Bütün morfemlərin deyilişi ilə müvazi surətdə yazılışı da praktik olaraq
öyrədilməlidir. Məsələn –maq (-mək) məsdər şəkilçisinin tələffüzünü öyrətməklə bərabər
orfoqrafiyasını da mənimsətməyə borcludur. Şagirdlərə öyrədilir ki, -maq (mək) şəkilçisinə
sait əlavə edildikdə q samiti – f, k samiti isə y samitinə çevrilir və yazılır. Morfologiya
bəhsində bütün sözdüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçiləri öyrədərkən bunların tələffüzünə
yazılış qaydaları üzərində praktik iş aparmaq müəllimin əsas vəzifəsidir. Bu isə onların
orfoepik və orfoqrafik normalara yiyələnməsində mühüm rol oynayır.
Morfologiya təlimi o zaman daha səmərəli, effektli nəticələr verə bilər ki, tədrisi digər
bölmələrlə əlaqələndirilsin. Müəllim morfologiyadan bütün mövzuları tədris edərkən
mümkün qədər onları həm morfologiyadan əvvəl keçilmiş fonetika və leksikologiya bəhsi
fonetika və leksikologiya ilə əlaqələndirilməli sintaksisin tədrisi üçün isə morfologiyada
zəmin yaradılmalıdır. Əlaqə dedikdə, sadəcə olaraq hər hansı mövzu ilə bu gün keçiləcək bir
mövzunun süni qarşılaşdırılması nəzərdə tutulmur. Əlaqəsi, oxşarlığı olam mövzuların bu
əlaqə və oxşarlığından istifadə etməklə həm köhnə bilik və bacarıqlar yada salınmalı, həm də
yeni şüurlu surətdə mənimsənilməlidir. Xüsusilə orfoepiya və orfoqrafiya ilə bağlı məlumatlar
verərkən və ya praktik iş apararkən fonetikasız keçinmək mümkün deyil. Şəkilçilərdə
səsartırmanın, səs düşünümünün, səs dəyişməsi hadisələrinin – fonetik hadisə və qanunları
nəzərə almadan, onları yada salmadan mənimsətməyə cəhd göstərmək mənasızdır.
Sözün qrammatik mənalarını mənimsədərkən leksik və qrammatik məna haqqında
məlumatı, ayrı-ayrı nitq hissələrini keçərkən sözlərin leksik mənalarını yada salmamaq
mümkün deyil. İsim və sifətləri öyrədərkən omonim, sinonim, antonimlər kimi söz qrupları
haqqında şagirdlərin bilik və bacarıqlarını yada salmamaq olmaz. Frazeoloji vahidlərə dair
bilik və bacarıqları yada salmadan mürəkkəb fellərin hüdudlarını təyin etmək mümkün
deyildir. Bütün bu kimi müqayisələr əlaqə xətrinə əlaqə deyil, fəndaxili əlaqə prinsipinin
tələbləri ilə bağlıdır. Müəllim bu zəruriyyəti hələ dərsə hazırlaşarkən müəyyənləşdirilməli və
bu cür müqayisələrə hazır olmalıdır.
Morfoloji təlimi zamanı sintaksis üçün zəmin yaratmağa çalışmaq hım gələcəkdə
sintaksisin tədrisi işinin əsaslandırır, həm də morfoloji məfhumlarla sintaktik məfhumların
dəqiq ayrılması üçün elmi əsas verir. Ona görə də morfologiyanın tədrisi zamanı bir sıra
morfoloji məfhumların sintaktik məfhumlarla qarşılaşdırlması morfoloji məfhumların özünün
dəqiq mənimsədilməsinə kömək etmiş olur. Bu cəhətdən bütün nitq hissələrini seçərkən
onların cümlədəki rolunu da öyrətmək olduqca zəruridir. Yalnız əsas deyil, hətta köməkçi nitq
hissələrinin də cümlədə rolunun öyrədilməsinə tədrisdə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Şagird
ismin, sifətin və digər nitq hissələrinin cümlədə rolunu öyrənməklə cümlə üzvü və nitq hissəsi
məfhumlarının oxşar və fərqli cəhətlərini dəqiq mənimsəməyə bildiyindən onları gələcəkdə
bir-birinə qarşılaşdırılmayacaqdır. Lakin təkcə morfologiya tədrisində nitq hissələrini
cümlədəki rolunu öyrətməklə buna nail olmaq mümkün deyil. Sintaksisin tədrisi zamanı isə
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cümlə üzvlərinin ifadə vasitələri öyrədilməklə morfologiya bəhsində başlanmış iş tamamlanır.
Bu cəhətdən nitq hissələrinin cümlədə aldığı mənaları öyrətməyə xüsusi diqqət yetirməlidir.
Məsələn, sifət həmişə təyin olmur. Çünki sifət cümlədə isimləşərək başqa cümlə üzvü ola bilir.
Bu isim başqa bir ismin əvvəlində işlənib onun təyini ola bilsə də, isimləşdiyindən çıxmır.
Belə məsələlərə xüsusi diqqət yetirdikdə şagirdlər morfoloji və sintaktik anlayışları, morfoloji
və sintaktik sualları fərqləndirməyi bacarırlar ki, bunun da böyük əhəmiyyəti vardır.
Bütün bu mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün ilk növbədə şagirdlərə morfoloji
məfhumların dəqiq öyrətmək tələb olunur.
Yuxarıda dediyimiz bu kimi məsələlər Azərbaycan dili metodistlərin həmişə
düşündürmüşdür. Xüsusilə 60-cı illərdən sonra morfologiya təliminə bir sıra tədqiqatlar həsr
edilmiş, qiymətli əsərlər və elmi məqalələr yazılmışdır.
Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dili dərslərində
morfologiyanın tədrisi prosesinin daha səmərəli yolları araşdırılır
Məqalənin elmi yeniliyi. Problemə morfologiya təliminin qarşısında qoyulmuş əsas
vəzifələrdən biri kimi şagirdlərin düzgün tələffüz formalarına yiyələnməsi prizmasından
yanaşılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr pilləsində təhsil alan
tələbələr və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. Abdullayev A. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı, 1978
2. Bayramov İ. Azərbaycan dili morfologiyası tədrisinə dair metodik göstəriş. APİ. Bakı, 1974
3. Cəfərov C., Abdullayev N. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası Bakı: ADPU, 2004
Л.Гулузаде

Значение морфологии в преподавании языка
Резюме
Объект состава и морфологии слова объяснять его речи, которые узнали акции.
L.Quluzade

Importance in the language training of the morphology
Summary
It is taken into account that the object of the morphologies is interpreted and he learns the
content of the veil and the speech feelings.
Redaksiyaya daxil olub: 24.04.2017
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Педагожи ядябиййатда синтаксисин мянимсядилмясиня бир нязяр
Сəidə Ялийева
Бакы Гызлар Университетинин мцяллими
Е-маил: Саида_алиева@маил.ру
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.P.M.Həsənova
ped.ü.f.d., dos.Y.A.Allahverdiyev
Açar sözlər: nitq, problem, dil, uşaq, ana dili, söz, inkişaf, nümunə, metodika
Ключевые слова: речь, проблем, язык, дети, родной язык, слова, развитие, пример,
методика
Key words: speech, problem, language, child, native tongue, word, development, example,
methods
Нитг инкишафы проблеми тарихян эюркямли мцтяфяккирляри дцшцндцрмцшдцр. Щяля вахты иля
М.Я.Ахундов, Щ.Зярдаби, С.Я.Ширвани, А.С.Мещдизадя, Н.Няриманов, М.Я.Сабир,
Ъ.Мяммядгулузадя вя башгалары Азярбайъан дилиня вя онун тялиминя йцксяк гиймят
вермишляр. Онларын щяр бири Азярбайъанда мяктяб ачмаг, ушагларын сявиййясиня уйьун ялифба
вя дярсликляр тяртиб етмяк, ана дили тялимини инкишаф етдирмяк щаггында фикирляр сюйлямишляр.
Сонралар онларын иряли сцрдцкляри идейалар эюркямли зийалылар тяряфиндян йцксяк
дяйярляндириляряк мяктябляр ачылмасына йардым эюстярмишляр. Нятиъядя Бакы, Нахчыван,
Шамахы, Шуша вя с. шящярлярдя бу идейа реаллашдырылмышдыр. А.А.Бакыханов, М.Ш.Вазещ вя
башгалары мяктяб тяърцбясиндя грамматика вя цслубиййат мяшьяляляриня хцсуси диггят
йетирмишляр. Онлар дилин мянимсянилмяси мясялялярини дюня-дюня вурьуламыш, Азярбайъан
дилинин материаллары ясасында ушагларын нитг вя тяфяккцрцнц инкишаф етдирмяйи мяслящят
билмишляр. Ибтидаи синифлярдя ана дилинин тядрисини «баш фянн», «мяркязи фянн» щесаб етмишляр.
Дил тялиминдя яйанилийя, практиклийя башлыъа юням вермишляр. Бу ишдя елми фикир сюйляйян
профессор М.К.Лазаровун фикирляри данылмаздыр. О, «Грамматика турецкого-татарского
языка» ясяриндя сюзлярин бир-бири иля узлашмасы, ъцмля гурулушунун цмуми мясяляляри, сюз
вя ифадялярдян бирляшмяси, ъцмлялярин гурулмасы, щазыр мятнлярдян нитг ващидлярин сечилмяси
мясяляляриндян бящс етмишдир. Лазаровун давамчыларындан П.М.Будагов «Практическое
руководство турецкого-азербайджанского наречия» адлы ясяриндя 20 дярс нцмуняси
вермиш, щяр дярсин сонунда мятн цзря ъцмлялярин синтактик хцсусиййятлярини изащ етмишдир.
М.Я.Вязиров «Учебник татарского-азербайджанского наречия» ясяриндя Л.К.Лазаровун
мялуматларыны бир гядяр садяляшдирмишдир. Шцбщясиз ки, гейд олунан бу ясярляр Азярбайъанда
ана дилинин мянимсянилмяси, юйрянянлярин нитг вя тяфяккцрляринин инкишафы бахымындан чох
ящямиййятлидир. Ону да гейд едяк ки, Русийада апарылан бу сащядяки тядгигатлар
Азярбайъанда да ана дилинин мянимсянилмясиня, ушагларын нитгинин инкишафына методик
ъящятдян бир сыра ялверишли истигамятляр вермишдир. А.О.Чернийайевски, Р.Яфяндийев,
Г.П.Мирзязадя вя башгалары рус педагожи ядябиййатында сюйлянилянляря лагейд галмамышлар
вя юзляри дя йери эялдикъя бу истигамятдя эенишляндирмя вя тякмилляшдирмя ишляри апармышлар.
Онлар тялими ъцмлянин изащы иля башламаьы, ъцмлянин даща кичик нитг ващидляриня айрылмасы, бу
сащядя мцнтязям мяшглярин апарылмасы вя мянимсядилмяси цзря ишляри мяслящят билмишляр.
Онларын щяр бириндя дилин нязяри мясяляляриня юням верилмяси шярти ясас эютцрцлмямиш,
яксиня башлыъа мягсяд нитгин инкишафына ящямиййят верилмяси олмушдур. Бцтцн бу ишляря
Азярбайъан мяктябляриндя даща да елми истигамятляр йюнляндирилмишдир. Рус тядгигатчыларынын
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тядгигатлары Щ.Гарадаьи, Щ.Мащмудбяйов, М.Щ.Рцшдиййя вя башгаларына да тясир
эюстярмишдир. Онлар юз тядгигаиларында ъцмлянин суаллар ясасында эенишляндирилмяси, айры-айры
сюзлярин, сюз бирляшмяляринин, ъцмлялярин язбярлянмяси, онларын мятндя ишлянмяси вя бу йолла
ушагларын нитгинин зянэинляшдирилмясини тювсийя елямишляр. Б.Чобанзадя, А.Ахундов,
Я.Гафарлы, Г.Ялякбяров, Й.Зейналов ъцмля проблеми вя бу ясасда нитг инкишафы сащясиндя
мараглы вя файдалы фикирляр сюйлямишляр. Сонралар нитг инкишафы проблеми елми шякилдя
гойулмаьа башланды. Нитг инкишафы механизми, истигамятляри, онун инкишаф мянбяляри шярщ
едилди. «Оху» мАтериаллары ясасында дил материалларынын мянимсядилмяси шярщ едилди.
А.Абдуллайев, Й.Кяримов, А.Рящимов, Я.Яфяндизадя, Я.Кялбялийев, Щ.Ящмядов,
С.Ващидов, В.Гурбанов дилин ян бюйцк шюбяси олан синтаксис материалларын нитг инкишафы
истигамятиндя гурулдуьуну эюстярдиляр. Мяктяб тяърцбясиндя сюзля ъцмля, сюз бирляшмяси иля
ъцмля арасындакы фяргин нитг инкишафына неъя гида вермясини билдирдиляр. Ъцмлядя сюзляр
арасындакы ялагялярин конкрет нцмуняляр ясасында баша салынмасыны гейд етдиляр. Ъцмля
цзвляринин, садя вя мцряккяб ъцмлялярин тядриси методикасыны ишляйиб щазырладылар.
А.М.Ящмядов, Р.Ясядов, А.К.Иманова эюря, синтактик тящлилин нитг инкишафы бахымындан; а)
ъцмлянин ики ясас типии тяйин олунмалыдыр; б) верилмиш ъцмлядя яввялъя интонасийа, актуал
цзвлянмя вя ядяби тяляффцз цзря ишляр апарылмалыдыр. Сонра ися мягсядя эюря А.С.Абдуллайев
ибтидаи синифлярдя синтаксис цзря ишлярин апарылмасынын нитгин инкишафына тясирини шярщ едир: а)
интонасийайа эюря ъцмлянин нювляри; б) ъцмлядя сюзлярин ялагяси цзря иш; в) ъцмля цзвляринин
тапылмасы. Сонракы ясяриндя о, йазыр: «…синтактик тящлилин ясасян ики нювц вардыр: а) ъцмля
цзвляриня эюря тящлил; б) ъцмлянин гурулушуна эюря тящлил. Щяр ики тящлилдя ашаьыдакы цмуми
ъящятляри эюстярмяк мцмкцндцр. Щяр ики щалда: а) лазым эялдикдя ъцмлянин алындыьы мятня
эюря олан мянасы вя ящямиййяти мцяййян едилир: б) ъцмлянин нювц тяйин едиляряк она там
характеристика верилир.
А.С.Абдуллайев, Й.Ш.Кяримов бирликдя йаздыглары методикада ибтидаи синифлярдя ъцмля,
ъцмлянин тяртиби, ъцмля цзвляри мясяляляриня тохунурлар. Дилин синтактик гурулушунун нитг
инкишафында башлыъа ролуну, мятнлярин мязмунунун мянимсядилмясиндяки функсийасыны
эюстярирляр. Онларын фикринъя, синтаксисин тядрисиндя юйрянянлярин диггяти ъцмлянин морфоложи
гурулушу иля йанашы, онларда (ъцмлялярдя) интонасийа вя дурьу ишаряляриня дя йюнялдилмялидир.
Азярбайъан методик ядябиййатынжа А.Н.Рящимовун шифащи нитгин инкишафы бахымындан
тядгигатлары илк аддым щесаб олунмалыдыр. О, юз тядгигатларында шифащи вя йазылы нитг арасындакы
ялагяляр, нитг механизми, дахили вя хариъи нитг, нитг инкишафында синтаксис цзря чалышмаларын
ящямиййяти, оху материаллары цзяриндя дил щадисяляринин мцшащидяси, мцгайися прийому
ясасында тяфяккцря тясир вя онун нитгя вердийи гида, тябият вя шякилляр цзяриндя юйрянянлярин
мцшащидяляри, оху материалларын мязмунунун тутушдурулмасы… вя с. цзяриндя дайаныр.
Məqalənin aktuallığı. Nitq inkişafı probleminin tarixiliyini nəzərə alaraq yenidən bu
mövzuya toxunulmasını və bu məsələni praktiki cəhətdən həlli yollarinin tədqiqini məqalənin
aktuallığı kimi dəyərləndirilməlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə sintaksisin
mənimsədilməsi ilə bağlı Azərbaycanla yanaşı, rus alimlərinin də fikirlərinə yer verilməsi və
həmin məlumatların alimlərimiz tərəfindən araşdırılmasına geniş yer verilməsidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas ixtisas
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Постановка усвоении синтаксиса в литературе
Резюме
В статье затронуто такому актуальному проблему как усвоение синтаксиса и его
исследование в литературе. Учитывая проблем речевое развитие историческим, дана
анализ ценных идей азербайджанских и русских ученых в разных периодах.
S.Aliyeva

Look to teaching of the syntax
Summary
And analysis of this in the literature have been investigated. Historicity of the problem of
speech development this time have been commented valuable ideas of Azerbaijan and
Russian scientists take into account in different periods.
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VI sinifdə “Morfologiya”nın tədrisində orfoqrafiya
qaydalarının mənimsədilməsi imkanları
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Açar söz: orfoqrafiya, əsas nitq hissələri, morfoloji prinsip, inteqrasiya
Ключевое слово: орфография, основные части речи, морфологический принцип,
интеграция
Key words: spelling, basic parts of speech,morphological principle, integration
Müasir Azərbaycan dili təlimində yazı məzmun xətti üzrə aparılan işlər şagird intellektinin
daha keyfiyyətli formalaşmasına xidmət edir. Ümumilikdə Azərbaycan dili fənninin başlıca
didaktik vəzifələrindən biri düzgün yazı vərdişlərinin formalaşdırılmasıdır. Yazılı ünsiyyətin
düzgün qurulması, fikrin tərəf-müqabilinə aydın və dəqiq çatdırılması bu didaktik vəzifənin
nəzəri və təcrübi aspektdə düzgün mənimsədilməsindən asılıdır. Düzgün yazı təlimi üzrə
görkəmli mütəxəssis Ə. Əfəndizadənin sözləri ilə desək: “Orfoqrafiya yazılı ədəbi dildə hamı
tərəfindən qəbul edilmiş söz və onun qrammatik formalarının (morfemlərinin) vahid və sabit
yazılış qaydalarının sistemidir.
Müasir orfoqrafiyanın tərtibi, təlimi də müəyyən prinsiplərə əsaslanır və onlara istinad
orfoqrafiya təlimin əsasını təşkil edir. Mövcud orfoqrafiyamız fonetik, morfoloji və tarixiənənəvi prinsipə əsaslanaraq tənzimlənir. Morfoloji prinsip də sözlərin vahid tələffüz və
yazılış qaydalarını nizamlayan prinsipdir. Fonetik prinsipdən sonra orfoqrafiya qaydalarının
cəmləşdiyi və tənzimləndiyi ikinci ana prinsip məhz morfoloji prinsipdir. Bu prinsip
tələffüzcə müxtəlif variantlarda işlədilən morfemlərin vahid bir qaydada yazılmasını təmin
etmək üçündür. Fonetik prinsipi tamamlayan bu prinsip sözlərin vahid yazılışını qaydaya salır.
Morfoloji prinsip fonetik prinsiplə bağlı olmaqla, həm də onu tamamlayır.
Ə.Əfəndizadə orfoqrafiyanın tərtibi prinsipləri ilə yanaşı orfoqrafiya təliminin iki mühüm
metodiki prinsipə istinad etdiyini də göstərir:
1) morfemlərin düzgün yazılışı onların tələffüzü ilə qarşılıqlı surətdə mənimsədilir;
2) morfemlərin düzgün yazılışı onların mənasının düzgün dərk edilməsi və şüurda
möhkəmləndirilməsi ilə müvazi surətdə mənimsədilir.
Biz bilirik ki, orfoqrafiya da dil kimi, insanların ünsiyyət ehtiyacından meydana gəlmişdir.
Buna görə də dili bilmədən onun yazısı və orfoqrafiyasını da bilmək mümkün deyildir.
Orfoqrafiya və dil eyni ictimai hadisənin ayrı-ayrı üzvüdür.
Orfoqrafik cəhətdən formalaşmamış yazını yazılı dil hesab etmək qeyri-mümkündür.
Yazılı dilə sahiblənmək məhz orfoqrafik yazıya sahiblənmək deməkdir. Azərbaycan dilini,
onun nəzərə məsələlərini bilmədən bu dilin yazısını da öyrənmək olmaz. Söz və ifadələrin
mənasını anlamadan, qrammatik hadisələri düzgün dərk etmədən orfoqrafik qaydalara riayət
etmək çətin prosesdir.
Morfemlərin yazılışı ilə mənasının müvazi dərk edilməsi prinsipi təkcə sözlərə yox,
şəkilçilərə də aiddir. Yazılışı və deyilişi fərqlənən şəkilçiləri şüurlu dərketmə bu prinsipin
əsas mahiyyətidir. Yazı təlim prosesini dilin öyrənilməsi prosesindən ayrı təsəvvür etmək
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olmaz.
Orta ümumtəhsil məktəblərində morfologiya bölməsinə aid dil qaydaları mənimsədikdə
orfoqrafik qaydalar da həmişə diqqət mərkəzində olur və düzgün yazı təliminin əsaslarından
biri rolunda çıxış edir. Ayrı-ayrı nitq hissələrinin məzmunu üzrə iş gedərkən orfoqrafiya
təlimi unudulmur və həmin qaydaların möhkəmləndirilməsi, vərdiş halına çevrilməsi üçün
çalışma, təmrin, imla, ifadə yazılar üzrə mütəmadi iş aparılır.
Müasir kurikulum standartlarına müvafiq olaraq morfologiya bəhsinə aid dil qaydaları,
əsasən, VI sinif Azərbaycan dili dərslərindəki mətnlər üzrə işlərdə öyrədilir. Əsas və köməkçi
nitq hissələrinin mahiyyəti araşdırıldıqca onlara aid orfoqrafik qaydaların da
mənimsənilməsinə diqqət yetirilir. İsim düzəldən şəkilçilərin, mənsubiyyət və xəbərlik
şəkilçilərinin, mürəkkəb isimlərin və digər nitq hissələrinin orfoqrafiya ilə bağlı tərəfləri
mənimsədilir.
VI sinif Azərbaycan dili dərsliyinin birinci bölməsindəki “Əlvida” bilmirəm” mətni üzrə
işdə ismə aid nəzəri məlumat verilir və “İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi” mövzusu ilə
əlaqəli belə bir orfoqrafik qayda öyrədilir ki, mənbə, mövqe, mənafe, tale, mənşə, su, nə
sözləri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edərkən y bitişdirici samitini qəbul edir. Məsələn, tale-yim, mənafe-y-in, mənbə-y-i, nə-y-imiz, mənşə-y-i. Söz kökündə saitin düşməsi ilə əlaqədar
orfoqrafik qayda isə “Sənin kimi olacağam” mətni üzrə işdə mənimsənilir. Göstərilir ki,
dilimizdə isim, nəsil, fəsil, fikir, ətir, sətir, ömür, sinif, şəkil, meyil, xeyir, zehin kimi ikihecalı
sözlər var ki, onlara saitlə başlanan şəkilçi artırıldıqda həmin sözlərin kökündəki ikinci heca
saiti düşür. Məsələn, ismin, fəsli, zehni, nəsli və s.
Beyin, burun, ağız, oğul, qayın və s. kimi ikihecalı sözlərə isə yalnız saitlə başlanan
mənsubiyyət şəkilçisi artırıldıqda söz kökündəki ikinci sait düşür. Məsələn, onların oğlu –
oğulun yaxşısı.
Bir sıra mürəkkəb sözlərin bəzən bitişik, bəzən də ayrı yazılması halları da müəyyən
səbəblərdən yaranır. Bu daha çox -lı (-li, -lu, -lü) şəkilçili düzəltmə sifətlərin (hündürboylu,
təmizqəlbli, dardüşüncəli) yazılışında özünü göstərir. Belə sözlərin yazılışında buraxılan
səhvlər müəyyən obyektiv amillərlə bağlıdır. Bəzən cümlədə ifadə olunan fikrin tələbinə görə
həmin mürəkkəb sözləri ayrı yazmaq lazım gəlir və bu məqamda belə sözlər təyini söz
birləşməsi konstruksiyasında olur. Məsələn, Qafar bəstəboylu, dar düşüncəli adam idi.
İsmin xəbərlik şəkilçiləri mənimsədilərkən də deyiliş və yazılış fərqinin yaratdığı
orfoqrafik qaydaya əməl etmək lazımdır. Belə ki, II şəxsin cəmində (-sınız, -siniz, -sunuz, sünüz) və I şəxsin təkində (-dır, -dir,-dur, -dür) şəkilçilərin deyilişi və yazılışı fərqlənir:
müəllim-siniz (mə:llimsiz), alim-dir (a:limdi). Bunu nəzərə alaraq müəllim “O mənim
bacımdır” mətni üzrə işdə ismin xəbərlik şəkilçilərinə aid dil qaydalarını mənimsətdikdə bu
nüansları diqqətdə saxlamalı, çalışma həllində diqqəti düzgün yazı istiqamətində iş
aparmalıdır.
VI sinif Azərbaycan dili təlimi prosesində öyrənilən nitq hissələrindən biri də say bəhsi və
ona aid orfoqrafik qaydalardır. Burada “Riyaziyyatçıların şahı”, “Rozetta daşının sirri”,
“Əfsanəvi dəniz səyyahı”, “Manuel Vasko Da Qama”, “Yusif Məmmədəliyev” mətnləri üzrə
işdə “Say və onun mənaca növləri”, “Miqdar sayının növləri”, “Nümerativ sözlər”, “Sayın
quruluşca növləri”, “Sayların yazılışı” kimi sayla bağlı nəzəri məsələlər öyrədildikdən sonra
“Qədim saatlar” mətni üzrə işdə “Miqdar saylarında şəkilçilərin yazılışı” adlı orfoqrafik qayda
mənimsədilir. Göstərilir ki, rəqəmlə yazılan miqdar saylarına qrammatik şəkilçilər artırıldıqda
rəqəmlə şəkilçi arasında defis işarəsi qoyulur: 2-yə, 8-in, 15-dən, 33-ü, 56-sı və s. Qeyd
olunur ki, saylar eyni zamanda həm mənsubiyyət, həm də digər qrammatik şəkilçilər ( hal,
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xəbərlik) qəbul edə bilir. Bu zaman rəqəmlə ifadə olunan saydan sonra mənsubiyyət şəkilçisi
yazılmır: yanvarın 4-də, ayın 17-dədir və s.
Daha sonra yuxarıda deyilən qaydaları dərindən mənimsətmək üçün 11, 12, 13 və 14
nömrəli çalışmalar üzrə iş aparılır. Şagirdlər sözlə verilmiş sayları rəqəmlə yazmaqla,
cümlələrdəki nöqtələrin yerinə müvafiq saylar əlavə etməklə mənimsədikləri orfoqrafik
qaydanı tətbiq edir və qazanılmış biliyi möhkəmlədirlər. Məsələn, Məktəblərimizdə dərslər
sentyabrın ... başlanır, Respublika günü mayın ... qeyd olunur, 3 ay 1 ilin ... hissəsidir, Biz hər
il yanvarın ... Şəhidlər xiyabanına gedirik kimi cümlələrdə nöqtələrin yerinə 15-də, 28-də, 4də bir, 20-də saylarını əlavə edərkən rəqəmlə ifadə olunan saydan sonra mənsubiyyət
şəkilçisinin yazılmadığını dəqiqləşdirirlər.
“İki dünya səyahəti” mətni üzrə işdə isə sıra saylarının yazılışına aid dil qaydası
mənimsədilir. Bildirilir ki, sıra sayları həm Roma rəqəmləri, həm də sozlə ifadə oluna bilər.
Sıra sayları ərəb rəqəmləri ilə ifadə olunarkən –ıncı (-inci, -uncu, -üncü) şəkilçisinin
qısaldılmış forması olan –cı (-ci,-cu, -cü) defislə rəqəmə artırılır: 7-ci, 83-cü.
Roma rəqəmləri ilə ifadə olunan sıra saylarından sonra heç bir şəkilçi yazılmır: III Şah
Abbas, II bölmə, VI əsr və s.
Müəllim bu qaydaları mənimsətdikdən sonra dərslikdəki 8,9 və 10-cu çalışmalar üzrə iş
aparır. Mətndən rəqəmlə verilmiş sıra sayları seçilir, nöqtələrin yerinə uyğun gələn sıra sayları
qoyulur və “İlk coğrafi kəşflər müstəmləkəçiliyin başlanğıcıdır” mövzusunda qaydaların da
təsbit olunduğu məruzə hazırlanır. “Qaliley” mətni üzrə işdə saylarla bağlı son qayda olaraq
mürəkkəb sayların yazılışı öyrədilir və mürəkkəb saylar iki qrupa ayrılmaqla həm nəzəri
qayda mənimsədilir, həm də dərslikdəki 7, 8, 9-cu çalışmalar üzrə işdə qaydanın tətbiqi
reallaşdırılır. Şagirdlər defislə yazılan (beş-altı, saysız-hesabsız, on-on beş) mürəkkəb sözlərlə
ayrı yazılan (otuz beş, mində bir, üç tam onda altı, on dəfə çox) mürəkkəb sözləri fərqləndirir.
Qaydanı tətbiq üçün belə bir tapşırıq verilir:
Sağ və sol sütunlarda verilmiş sözlər arasındakı uyğunluğu müəyyən etməklə mürəkkəb
saylar düzəldib yazın. Bir, altmış, iyirmi birinci, iki, dörd, min, neçə, yüzdə, üç
VI sinifdə mənimsədilən nitq hissələrindən biri də əvəzlik və ona aid orfoqrafik
qaydalardır. Azərbaycan dili dərsliyinin III bölməsində “Ölkəm”, “Sonuncu dərs”, “Əlif
Hacıyev”, “Aypara və ulduz”, ”Bayraq”, “Mən gərək oğul doğulaydım”, “Qız qalası” mətnləri
üzrə əvəzliyə aid dil qaydaları mənimsədilir, bir nitq hissəsi kimi onun nəzəri elementləri
şagirdlərin diqqətinə çatdırılır. O, bu əvəzlikləri ilə bağlı orfoqrafik qayda mənimsədilir.
Göstərilir ki, o, bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində olarkən onlardan sonra isim, sifət, say,
zərf gələrsə vergül qoyulmalıdır. Məsələn: O, rəfdən kitab götürdü. O, səkkizinci sırada
əyləşmişdi.
Bu, çoxdan oxuduğum kitablardan biridir. Mübtəda vəzifəsində olan o, bu əvəzliklərindən
sonra əvəzlik, feil və köməkçi nitq hissələri gələrsə, vergül qoyulmur: O gələndə hava artıq
qaralmışdı. Bu da mənim balaca bacımdır.
Qayda mənimsədildikdən sonra dərslikdəki 4-cü çalışma üzrə aparılan iş həmin qaydanın
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Şagirdlər verilmiş cümlələrdə o, bu əvəzliklərindən sonra
gələn nitq hissələrinə uyğun olaraq vergül işarəsini işlədirlər. Bölmənin sonunda verilmiş
ümumiləşdirici təkrar dərsində də qayda ilə bağlı möhkəmləndirmə işi aparılır.
Mürəkkəb feillərin yazılışında da müəyyən orfoqrafik qaydalar özünü göstərir. «Sənət
fədaisi» mətni üzrə işlərdə dil qaydası kimi mürəkkəb feillər və onlara aid orfoqrafik qayda
mənimsədilir. Digər nitq hissələrində olduğu kimi, mürəkkəb feillərdə defislə və ayrı yazılır.
Yaxın və ya əks mənalı feillər defislə yazılır: bəzənib-düzənmək, atıb-tutmaq, gedib-gəlmək və s.
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Ayrı yazılan mürəkkəb feillərsə iki cür qruplaşdırılır: a) almaq, etmək (eləmək) köməkçi
feillərinin başqa nitq hissələrinə qoşulması ilə yaranırlar: həll etmək, dost olmaq; b) bilmək
köməkçi feilinin –a(-ə) şəkilçisi qəbul etmiş feillərə qoşulması ilə yarananlar: yaza bilmək,
görüşə bilmək və s.
Qaydaları dərindən mənimsəmək üçün 6, 7 və 8 nömrəli çalışmalar üzərində iş aparılır və
mürəkkəb feillərin yazılışı ilə bağlı öyrəndikləri möhkəmləndirilir.
Üsul seçilərkən mövzu, orfoepiyanın xarakteri, ümumi orfoqrafik qaydaya tabe olmayan
istisnalar nəzərə alınmalıdır. Yaxşı olar ki, qaydaları daha dərindən mənimsəmək üçün
üzündən köçürmə yazılardan, əzbər yazılardan və müxtəlif səciyyəli imlalardan istifadə
olunsun.
Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dili dərslərində
morfologiyanın tədrisi prosesinin daha səmərəli yolları araşdırılır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Problemə morfologiya təliminin qarşısına qoyulmuş əsas
vəzifələrdən biri kimi şagirdlərin morfemlərin düzgün yazılışı formalarına yiyələnməsi
prizmasından yanaşılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən müəllimlər, tələbələr və
magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Возможности усвоении орфографических правил в
преподавании морфологии в Vl классе
Резюме
В этом статье были перечислены самые главные обязанности XXl века, в основном
развитие в них, правильного орфографического правописания и создание у ученика
орфографических привычек и навыков.
E.Muradov

The opportunity in teaching orphographical rules
in Vl form in “Morfology”
Summary
This article is about improving students' accurate writing exercises, instilling orphografical
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skillsand habits, as one of the most important challenges facing the secondary schools of XXI
century which educational reforms wide scoped.
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Обучение русскому языку как иностранному
на современном этапе
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Обучение иностранному языку представляет собой реализацию воспитательной,
образовательной и развивающей целей. Все цели достигаются в процессе
практического овладения иностранным языком. Комплексный подход к целям
обучения требует введения всех составляющих на равных правах. Значит, все три цели
предназначены для формирования личности учащихся. При определении цели
обучения должны учитываться не только умения, но и те функции, которые
обучающийся может выполнить, а также во имя чего он должен их выполнить. Помимо
трех целей, перечисленных выше, цель обучения неродному языку имеет еще
лингвострановедческое и психологическое содержание. Иноязычная культура вытекает
из содержания предмета “иностранный язык”.
Изучение иностранного языка является средством для достижения определенных
целей. В процессе обучения неродному языку происходит углубление и расширение
понятий, которые привиты на родном языке, так как язык и речь приобретают для
методики особое значение.
В настоящее время необходимость знания языка становится особенно острой в
связи внешнеэкономической деятельностью. Большую роль в ускорении обучения
отводится компьютеризации и информативности общества. Знание одного
иностранного языка ускоряет получение новой информации. Также было замечено, что
человек, владеющий иностранным языком, обычно ценит и глубже понимает свою
национальную культуру, свой родной язык.
Процесс обучения неродному языку построен на коммуникативной основе.
Обязательными условиями коммуникативного обучения иностранному языку являются
доброжелательные отношения преподавателя к учащемуся, создание на занятиях
благоприятного психологического климата, дающего возможность преодолеть
скованность, застенчивость, неуверенность в себе. Все это направлено на улучшение
восприятия иностранного языка как средство общения. В процессе обучения урок
становится уроком обучения общению посредством общения. Благодаря этому
обучающиеся овладевают речевым этикетом, диалогическим и полилогическим
общением, учатся решать различные коммуникативные задачи, быть речевыми
партнерами.
При изучении иностранного языка учащиеся лучше осознают и лингвистические
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понятия (склонение, родовые понятия в самостоятельных частях речи, постановка
предлогов и т.д.).
Изучение иностранного языка (в частности русского) может определяться такими
мотивами, как желание овладеть новым языком, читать литературу на данном языке. В
этом случае для обучающегося характерна внутренняя установка на овладение языком.
Мотивация играет особую роль в осуществлении иноязычной речевой деятельности.
Она является одним из основных психологических факторов успешности овладения
русским языком как иностранным. В обучении необходимо создать речевую ситуацию.
Речевая ситуация должна быть в процессе усвоения и в процессе формирования умений
и навыков. Формирование новых навыков в овладении иноязычной речью
определенное место. Основная же проблема этого формирования заключается в
переходе от процессов оформления высказывания к процессам оформления,
свойственным изучаемому языку. Если преподаватель не будет учитывать
необходимость опоры на родной язык, обучающийся все равно, будет упираться на это
без помощи и участия преподавателя. Исходя из этого, отметим важную задачу – это
сопоставительный анализ родного и неродного языков. Словарный запас у нерусских
учащихся должен быть близким к словарному запасу русского носителя языка. Как
было отмечено лингвистами, родной язык – “коренной обитатель” сознания учащихся
[3]. Усвоение второго языка может происходить только в условиях взаимодействия
родного языка и второго языка, при котором второй язык должен выступать
подчиненным. Отметим, что процесс коммуникативно адекватного говорения на новом
языке не протекает как обдумывание иноязычных соответствий каждого слова той
мысли, которая была заранее внутренне сформулирована на родном языке. Обучение
неродному
языку
улучшает
владение
родным
языком,
способствует
совершенствованию логики языкового общения и культуры речи.
При обучении языку важна общепризнанная роль речевых упражнений.
Элементарный русский язык может быть разрешен только экспериментальным путем.
Принципы отбора лексического материала для этого обучения должны отвечать
требованиям современной науки. Первым критерием отбора слов является
знаменательных слов. Это слова, связанные на начальном этапе, раскрывают темы
жилья, погоды, времени, пищи, одежды и т.д. Элементарное изучение в начале,
включает усвоение 1000–1500 слов. Это минимальное количество слов может служить
средством общения. Также важна разработка проблемы коммуникативной ценности
слова. Критерий к коммуникативной ценности необходимо применять не только к
отдельным словам, но и к предложениям, фразам, которые функционируют в речи.
Следует учесть и словообразование, которое способствует быстрому усвоению лексики
и облегчает этот трудный процесс. Приведем примеры наиболее употребляемых
частотных слов: адрес, армия, бегать, брат, ветер, вечер, город, ключ, короткий,
остановиться, пустой, характер, шляпа, число, экзамен, ясно, язык и т.д.
Помимо лексического минимума в обучении важную роль играет и грамматический
минимум. К принципам грамматического минимума относятся: степень необходимости
грамматического явления для построения основных единиц языка, образцовость,
многозначность, сочетаемость с другими явлениями. Для обучения нужны следующие
упражнения: информационные, операционные и мотивационные. Упражнения
закрепляют необходимую информацию. Информационные упражнения направлены на
осознание и закрепление знаний языковых явлений (поставить ударение и произнести
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слово). Операционные упражнения доводят умение использовать языковой материал до
уровня автоматизмов. Мотивационные упражнения выполняются при полной свободе
учащегося в подборе и использовании материала. Все типы упражнений дополняют
друг друга. Эффективность обучения зависит от умения преподавателя на каждом
уроке проводить работу по формированию речевых умений на основе приобретенных
знаний и навыков.
Упражнения могут быть распределены по группам: самостоятельные под
руководством и без него, аудиторные, групповые, индивидуальные, с использованием
наглядности, предтекстовые, послетекстовые, смешанные. Для многих видов
упражнений необходима разработка требований к ним. Упражнения должны быть
направлены на выполнение задач развития умений и навыков. Объем упражнений
зависит от многих действий. Но эталоном выполнений упражнений является его
законченная часть. При обучении иностранным языкам задача урока – это
коммуникативность разной степени выраженности. Задача всегда соотносится с
конкретным действием или с несколькими действиями. Для того чтобы выявить
понимание, служит контроль со стороны преподавателя и самоконтроль со стороны
учащегося. Самоконтроль занимает особое место и время при чтении и аудировании.
Отметим, что упражнение и текст неправомерно противопоставлять, так как текст в
учебном процессе не существует без заданий к нему и является компонентом
упражнений. Упражнения должны быть ситуативными, то есть им надо стремиться
придать характер коммуникативной задачи. Для проведения отбора учебного материала
цели обучения должны быть конкретизированы и методически оформлены.
Конкретизация сферы общения при отборе учебного материала предполагает
характеристику речевого поведения обучаемых в действительности, с кем они будут
общаться, в какой форме, каков будет предмет речи и с какой целью будет проходить
коммуникация.
Тема разговора объединяет в себе значения вещей и обстоятельств, о которых будет
идти речь. Одна и та же тема может быть представлена в разных сферах общения. В
этом случае применяется тематико-ситуативный принцип. Конкретизация сферы
общения оказывается тесно связанной с ограничением видов речевой деятельности и
уровня речевых навыков и умений. При отборе грамматического материала должны
быть проанализированы различия между активной и пассивной грамматикой. Для
проведения отбора учебного грамматического материала цели обучения должны быть
сформулированы в конкретных методических терминах, что позволяет определить
уровень владения речью на данном этапе обучения. При отборе грамматики нельзя
забывать о структурных словах (предлоги, союзы, вводные слова и т.д.): потому что,
когда, где.
Обучение иностранному языку – это процесс, который за определенный отрезок
времени способствует реализации конкретных задач путем выполнения заранее
спланированных речевых поступков индивидуально и группового характера с
использованием различных средств и приемов обучения. Например, прием информации
может происходить на слух или с опорой на зрение. На слух можно воспринимать речь
говорящего или информацию, передаваемую с помощью технических средств.
Эксперимент показывает, что при восприятии информации с экрана зрительный образ
доминирует над словом. При введении нового материала на уроке тренировка должна
составить большую часть работы над языком.
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Говоря о роли коммуникативного метода обучения, следует отметить принцип
функциональности. По этому принципу языковой материал должен усваиваться с
самого начала в естественных условиях. Известны случаи, когда учащиеся, зная
необходимое количество слов, не могут употреблять их в речи. Слова должны
использовать непроизвольно. Как писал А.Н.Леонтьев “предмет деятельности есть ее
действительный мотив”. [4] Поэтому, чтобы вызвать у учащихся потребность в
использовании новых слов, необходимо позаботиться о мотиве, который бы побуждал
их к высказыванию. Запоминаются те слова, в которых учащийся испытывает
потребность, необходимость для высказывания своих мыслей. И в этом случае
повысится продуктивность запоминания новых слов.
Необходимы запас слов в обучении русской речи ведет к созданию связной речи.
Связная речь – это группа предложений, которая обладает замкнутой синтаксической
структурой и смысловой законченностью. Средством связи в предложении случат
союзы, союзные слова, вводные слова, интонация. Для развития связной речи
используются различные виды коммуникативных упражнений. К таким упражнениям
относятся: членение текста на абзацы и определение слов, при помощи которых
предложения соединяются друг с другом. При обучении связной речи также
используют ситуативные упражнения. Они помогают овладеть типичным языковым
окружением предложения. Работа над связной речью должна проводиться
последовательно.
На занятиях большое место занимает работа со словом-вопросом почему? Между
преподавателем и обучающимся налаживаются причинно-следственные связи. Этот
прием хорошо подготавливает учащегося к постепенному переходу к дискуссиям.
Процесс обучения для учащихся на неродном языке также необходимо строить в
контексте будущих профессий. Требования должны быть предъявлены и к
преподавателям. Уровень профессионального мастерства преподавателя является
существенным фактором эффективности педагогической технологии. Глубокая
психолого-педагогическая подготовка необходима всем преподавателям вузов и в
первую очередь преподавателям, работающим с иностранными учащимися. Если
учитывать обучение иностранного языка за рубежом, то главным подходом к изучению
языка является межкультурное взаимодействие. Следует учесть, что межкультурная
коммуникация будет успешной, если преподаватель будет обладать поликультурной
компетенцией.
Актуальность статьи. В современном мире изучение иностранных языков
становится наиболее актуальным. При современной тенденции учить обучающихся,
учиться неродному языку, важно доводить до них цели и задачи обучения.
Методические задачи необходимо “перевести” на родной язык учащегося. Знание
иностранного языка предполагает повышения общей культуры, расширение кругозора,
знаний о стране изучаемого языка.
Научная новизна статьи. Новизна как компонент методического содержания урока
русского языка как иностранного является одним из главных факторов,
обеспечивающая интерес обучающегося. Здесь имеется в виду новизна представления
упражнений как учебного материала, оптимальное соотношение тренировки учащихся
в его усвоении, а также использования в речи. Текущий контроль должен
осуществляться на каждом уроке. Различные формы работы дают преподавателю
информацию о процессе усвоения изучаемого материала, уровне сформулированных
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навыков и умений.
Практическая значимость статьи. Практическая значимость данной работы
заключается в развитии коммуникативной деятельности в разных видах и формах ее
проявления. Урок русского языка как иностранного направлен преимущественно на
применение речевых средств в разных видах деятельности. Урок РКИ должен быть
наглядной демонстрацией того, как учащиеся усвоили и применили навыки и умения,
дать оценку деятельности, психологически и фактически подготовиться к
самостоятельной работе.
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Müasir dövrdə rus dilinin xarici dil kimi öyrədilməsi
Xülasə
Məqalədə qeyd edilir ki, xarici dilin öyrənilməsi müəyyən məqsədə nail olmaq üçün bir
vasitədir. Doğma olmayan dilin öyrənilmə prosesi, kommunikativ əsasın üzərində qurulub.
Qrammatik və leksiki minimum xarici dilin öyrənilməsində əsas rol oynayır. Cəmiyyətdə
dilin sürətli öyrənilməsi üçün kompüterləşdirilməyə geniş yer verilir.
S.Babayeva

Learning of the Russian language as foreign at the current time.
Summary
Learning of language as the mean reaching the determining goals is told about in this
article. The process of learning of foreign languages is based on the communicative approach
to language teaching. In the teaching of language, an important role is played by the lexical
and grammatical minimum. Digitalization of the society helps to expedite the process of
learning languages.
Redaksiyaya daxil olub: 26.04.2017
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“Kitabi–Dədə Qorqud” qəhrəmanlarının
şəxsiyyəti haqqında
Fərrux Hüseynzadə
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: t.ü.f.d., N.Ə.Əhmədova
t.ü.e.d., dos.Z.H.Kərimov
Açar sözlər: əsr, tarix, şəxsiyyət, folklor, klassik, xalq, əsər, müsəlman
Ключевые слова: века, история, личность, фольклор, классика, народ, проза,
мусульманин
Key words: century, history, personality, folk-lore, classic, people, work, Moslem
Əsrlər boyu insanları belə bir sual düşündürmüşdür: tarix şəxsiyyətləri yaradır, yoxsa
şəxsiyyətlər tarixi? Sualın birinci hissəsi bir qədər absurddur, Hər bir dövr mübarizələr,
inqilablar ilə yaddaqalandır. Bu mübarizələrə başçılıq edənləri tarix özü yetişdirir,
hərəkatların önünə çıxarır və qələbə nəticəsində tarix lokallaşır. Məsələn, XX əsrin siyasi fikir
tarixi deyirik, XX əsr milli-azadlıq mübarizəsi tarixi deyirik və s. Bu əsrdə tarixin özünün
yetişdirdiyi şəxsiyyət də tarix üçün yeni tarix yaradır. Buna ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin həyatı misal ola bilər. Tarix belə bir şəxsiyyəti yetişdirdi, o da öz fəaliyyəti ilə
Azərbaycan tarixində silinməz izlər qoydu. Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olur ki, tarix və
şəxsiyyət problemi qarşılıqlı əlaqədədir. Hansınasa üstünlük vermək məsələnin birtərəfli
həllinə gətirib çıxara bilər.
Eynilə dastanlarda tarix və şəxsiyyət məsələsinə bu prizmadan yanaşılmalıdır. Dastan
qəhrəmanları özlərinin əhatə etdiyi tarixi kəsimdən ayrı düşünülə bilməz. Bu problemin
həllində yuxarıda qeyd olunan sual yenə qarşıya çıxır, bu dəfə bir qədər fərqli şəkildə. Dastan
şəxsiyyəti yaradır, yoxsa şəxsiyyət dastanı? Bu suala cavab verməzdən əvvəl dastan və tarix
əlaqələrini izah etmək lazımdır. Məlum həqiqətdir ki, dastanların dövrünü özündə yaşadan
tarix bizdən uzaqlaşdıqca epoxalaşır, epoxal tarixə çevrilir, yəni hər bir dastanın öz epoxal
tarixi vardır. Tarixdə dastan yaranmamışdan əvvəl Dədə Qorqud haqqında tarixi əfsanələr
mövcud olmuşdur. Bu əfsanələrdə Qorqud Atanın tarixi şəxsiyyət olmasından, 300 il
yaşamasından, müxtəlif vəzifələri yerinə yetirməsindən bəhs edilir.
Tarixi şəxsiyyətlərin obrazlaşması tarixi hadisələrin ona münasibətindən və ona olan
ehtiyacından asılıdır. Şəxsiyyət güclüdürsə və kütlənin ona ehtiyacı varsa, şüurlu olaraq o
tarixi mübarizənin fövqünə qaldırılır və ona münasibətdə yekdilliok yaranır, proses
nəticəsində o, qəbul olunmuş baş qəhrəman tipinə çevrilir. Bu prose4si Dədə Qorqud, Qazan
xan, Koroğlu və başqa tarixi şəxsiyyətlər də keçmişdir.
Tarixşünaslıqda və folklorşünaslıqda Qorqudun tarixi şəxsiyyət olub – olmaması haqqında
müxtəlif mübahisələr var. Qorqudun mifik köklərinə söykənən bəzi folklorçu alimlər onun
mənşəyini odla bağlayaraq onu əski görüşlərin yaratdığı obraz kimi səciyyələndirirlər. Tarixçi
və filoloq alimlərin bir çoxu (Y.Mahmudov, N.Cəfərov, Ş.Cəmşidov və s.) onun tarixi
şəxsiyyət olduğunu, konkret dövrdə yaşadığnı qeyd edirlər. Həqiqətən də Qorqudun tarixi
şəxsiyyət olması haqqında “Kitabi-Dədə Qorqudun” ilk sətirlərində qeydlər vardır. Orada
göstərilir ki, “rəsul əlehissəlam zəmaninə yaqin Bayat boyından Qorqut Ata derlər, bir ər
qopdı.
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Qorqud Atanın dastanlarda sonrakı fəaliyyəti elin böyüyü, ağsaqqalı funksiyası daxilində
öz həllini tapır. V.V.Bartold yazır ki, o qəhrəman deyil, patriarxdır, xalq müdrikliyinin başlıca
ifadıçisi və qoruyucusudur. Onun nüfuzuna bütün xalq tabe olur.
X.Koroğlu Dədə Qorqud obrazını şaman və ozandan inkişaf edərək Oğuz elinin müdrik
ağsaqqalı, Bayandur xanın müşaviri rütbəsinədək ucaldığını qeyd edir. R.Bədəlov Qorqudun
təkamülünü nəzərə alaraq “Kitabi–Dədə Qorqud”u Qorqud obrazının formalaşmasının
axırıncı mərhələsində yarandığını qəbul etmir (X.Koroğlu “Oğuz qəhrəmanlıq eposu”
kitabında qeyd edr ki, “Kitabi–Dədə Qorqud” dastanları Qorqud obrazının formalaşmasının
axırıncı dövründə yaranmışdır”. O Vyaynyameynen haqqındakı mübahisələri Dədə Qorqud
haqqındakı mülahizələrlə eyniləşdirir: onlar allah olublar, yoxsa qəhrəman? Şaman yoxsa
şaman-nəğməkar olublar? Bizcə bu məsələ “Kitabi–Dədə Qorqudu”un başlanğıcında çox
aydın verilmişdir. Orada göstərilir ki, Bayat boyundan Qorqud ata diyərlər, bir ər qopdı,
Oğuzun, ol kişi təmam bilicisiydi, — nə diyərsə, olurdı, Qaibdən dürlü xəbər söylərdi, Hər
təala anın könlinə ilham edərdi. Burada Dədə Qorqudun iki xarakterik üzə çıxmaqdadır.
Birincisi, “Qorqud Ata” ifadəsidir ki, türk dünyasında irfan məsələsi kimi Ata titulunu çox
müqəddəs şəxslərə, peyğəmbərə bərabər adamlara verirdilər. Həm də bu belə olmasaydı, onu
Məhəmməd peyğəmbərlə görüşə göndərməzdilər. İkincisi, Dədə Qorqudun “qaibdən dürdürlü
xəbərlər vermək də irfan sahblərinə xas xüsusiyyətdir. Onun qopuzda gözəl ifa etmək
məharəti də klassik sufi aşıqların, kamal sahiblərinin saz çalarkən ruhu aləmə
qovuşmasındakökündə durur. Yəni Dədə Qorqud qopuz çalarkən cismani dünyadan ayrılaraq
ruhi aləmə qovuşur, elə bu anda ona qaibdən daha dürlü-dürlü xəbərlər vermək məharəti
qismət olur. Burada sual oluna bilər ki, niyə dastanda Qorqud Ata yox, “Dədə Qorqud”adına
rast gəlirik? Axı, dədə titulu Ata titulundan sonrakı mərhələdir. Bu, onunla əlaqədar ola bilər
ki, irfani məktəblər, təlimlər bizim ədəbiyyatşünaslıqda lazimi qədər öyrədilmədiyindən, hətta
yasaq olduğundan, bu Qorqud adına da təsir etmişdir. Amma türk folklorşünaslığında bu meyl
güclü olmuş, bəlkə buna görə Qorqud “Qorqud Ata” mərtəbisinə qaldırılmışdı. (Bu, barədə
görkəmli alim, floklorşünas Hüseyn İsmayılovun tədqiqatlarında müfəssəl məlumat verilir.)
Füzuli Bayat Dədə Qorqud tarixi şəxsiyyət olması haqqında bəzi bilgilərə dayanaraq
aşağıdakı məlumatları verir. Əbdülqazinin “Şəcərei-tərakimə” əsərində Dədə Qorqudun
müqəddəslik statusu hökmdar statusundan daha yüksəkdir. Dədə Qorqudun hökmdarları
seçməsi, gəncləri evləndirməsi, kimi varis olacağını təyin etməsi göstərilir. Hacı Bektaşi
“Vilayətnamə” sində Dədə Qorqud Bayandur xanla bərabər hökmdar kimi təsvir olunur.
Konstantinov Popiryogenitus oğuz-peçeneqlərdə Qorqud adlı bir kaqanın olduğunu qeyd
etmişdir.
Bizans imperatoru Konstantinosun (911-959) “Dövlətin idarəsi” əsərində peçeneqlərin
səkkiz bölümündən birinə Qorqud adlı hökmdarın başçılıq etdiiyi öyrənilir. Fars tarixçisi
İmaməddin İsfahani Qorquddan bir əmir kimi bəhs edir.
Xalq arasında Qorqudun müqəddəs kimi qəbul edilməsi ona səcdə etmək üçün çoxlu
qəbirlərin düzəldilməsinə səbəb olmuşdur, həm də Qorqudun qəbirlərinin çox olması onun
ölümü ilə bağlı tarixi əfsanələrin çoxluğu ilə də əlaqədardır.V.V.Bartold Misirdə-Şatt əlƏrəbdə də Qorqudun qəbri olması haqqında yazır. Övliya Çələbi də Dərbənddə Qorqudun
qəbrinin olduğunu qeyd edir, yazır ki, Şirvan əhli bu sultana səcdə edir. O, fikrini bir az da
yekunlaşdıraraq qeyd edir ki, Qorqud Əhlətdə osmanlıların əcdadlarının arasında yaşayan xan
olmuşdur.
A.Divaev Qorqudun qazax qəbiristanlığındakı qəbrini təsvir edir: “O gildəndir, altı-səkkiz
küncü vardır. Üstü gümbəzlə örtülüdür. Qəbir çox uzundur”.
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XVI əsr osmanlı tarixçisi Ədirnəli Ruhi Qorqud Ata haqqında yazır: “Qorqud Ata
haqqında deyirlər ki, o deyib xanlıq Oğuz xanın vəsiyyətinə görə Kayı xanın nəslinə keçib ki,
dünya dağılana qədər onu idarə etsinlər”. Eyni fikri Münəccimbaşı öz “Tarix”ində təkrar edir:
“Qədim zamanlarda türkmənlər arasında Qorqud ata adında bir müqəddəs övliya varmış. O
deyib: “Oğuz xanın vəsiyyətinə görə, səltənət onun oğlu Kayı xanın nəslinə keçsin, axıra
qədər belə davam etsin”.
XV və XVI əsrlərin yazılı mənbələrində, xüsusən Yazıçıoğlunun “Səlcuqnamə”sində (XV
əsrin birinci yarısı) Dədə Qorqud haqqında deyir ki, Qorqud Ata bayat qəbiləsindən öz
vaxtında çıxdı, peyğəmbərin zamanında, qoy onun adı şöhrətlənsin.
XVI əsrin salnaməçisi Bayburtlu Osman Bayındır xan, onun vəziri Qazan xan, oğuzların
şeyxi Dədə Qorqud haqqında bilgi verir. O yazır ki, Məhəmməd peyğəmbər Məkkəyə hicrət
edəndə Bayındır xan bizim peyğəmbərimizlə görüşdü. Qazan xan və Dündar bəyi müqəddəs
Kəbəyə göndərdi.Qazan xan Kəbəyə gəlib peyğəmbərlə görüşdü. Peyğəmbər onu islama
dəvət etdi, o da qəbul etdi. Salman-i Farisi onunla Dəmirqapıya gəldi, oğuzlara islamı öyrətdi,
ibadət etməyi öyrətdi.
V.V.Bartold isə Dədə Qorqudun tarixiliyini daha qədim dövrlərə aparır. O yazır ki,
oğuzların mənimsədiyi Qorqud kultunun Sır-Dəryada minillik tarixi vardır. Sır-Dəryanın
oğuzların həyatında çoz mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. X əsrdə burada Yenikənd adlanan
müsəlmanların yaşayış məntəqəsi var idi (ərəbcə əl-Kars əl-Hədis, farsca Dix-i Nau, türkcə
Yenikənd). İndi bu yer Cankənd xarabalığındadır ki, oğuzların qışlağı idi.
Əbülqazinin “Şəcəreyi-tərakimə” əsərində Qorqud Ata Kayı qəbiləsindən olan “elin
keçmiş böyük bəyi, Urgəncdə, Murqaba və Tecendə yaşamış,türkmən hökmdarları Əli xanın
oğlu Kılıc-Arslanla Toqurmışın oğlu Toğrul bəy arasında müharibədə iştirak etmişdir”.
V.V.Bartold göstərir ki, bu əsərdən çox ehtiyatla istifadə etmək lazımdır, belə ki, o ən çox
şifahi danışıqlar əsasında yazılmışdır.
Biz Dədə Qorqudun haqqında məlumatları ancaq şifahi şəkildə söylənilmiş və buna
əsaslanan əlyazmalardan ala bilirik. Türkoloq P.A.Falev 1914-cü ildə keçmiş Stavropol
quberniyasının Noqay aulunda bir qocadan bu yerlərdə Qorqud adlı bir ağsaqqalın yaşadığı
barədə əfsanəni qeydə almışdır. Bizans salnaməçisi Konstantin Baqryanorodnı da (948-ci
il)qıpçaqların bir qoluna Qorqudun başçılıq etdiyini qeyd edir. XII-XIII əsr ərəb tarixçisi İbn
əl-Əsir də oğuzların iki tayfasının (Üçox və Bozox) əmiri olduğunu və 1141-1142-ci illərdə
Sultan Səncərlə toqquşmada iştirak etdiyini yazır.
Məqalənin aktuallığı. Əfsanələrdə Dədə Qorqudun şəcərəsi də qeyd olunur. Rəşiddədin
və Əbülqazi onun atasının Qara Xoca olduğunu bildirirlər. Ancaq Kitabi-Dədə Qorqudda və
tarixi əlyazmalarda onun adı xatırlanmır. Atalar sözündə onun atasının adı “Karımış”, yaxud
“Kırmış” kimi göstərilir. Azərbaycanda toplanmış bir əfsanədə isə Qorqudun atasının adı Nuh
peyğəmbərin oğlu Yafəsin oğlu Türkdür. Bu əfsanədə Dədə Qorqud Türk ilə su pərisinin
ilişgisindən doğulmuşdur
Məqalənin elmi yeniliyi. V.M.Jirmunski Dədə Qorqudun tarixi şəxsiyyət olduğunu qeyd
etmir və onun prototipinin axtarılmasını əbəs hesab edir. Bu barədə tədqiqatçı deyir ki,
Qorqud toplanılmış, xalq şüurunda obrazlaşdırılmış qəhrəmandır. Bu fikir Dədə Qorqudun
tarixi əfsanələrin qəhrəmanı olmasından irəli gəlir. Hələ XIX əsrdə rus alimi K.İnostrantsev
də onun tarixi əfsanə qəhrəmanı olması fikrini irəli sürmüşdü və bu fikir V.V.Bartold
tərəfindən rədd edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Об исторической личности героев «Книги моего деда Коркута»
Резюме
В данном произведении подчёркивается, что личность, созданная историей, сама
создаёт новую историю. Отсюда следует сделать вывод о том, что проблема истории и
личности является во взаимосвязи. Отдавать предпочтение одной из проблем привело
бы к неверному решению рассматриваемой проблемы. Важно отметить, что к вопросу
об истории и личности следует отнестись из вышестоящей точки зрения.
F.Huseynzade

Kitabi-Dede Korkut about the identity of the heroes of history
Summary
This works that will be shown its history grown personality for history new history create.
Here is a conclusion that the problem of the interconnected history and identity. Give
preference to one problem can lead to a one-sided solution. Note that, exactly stories history
and identity to be treated in this context.
Redaksiyaya daxil olub: 28.04.2017
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Yazılı mənbələrin tarixi sənədlərin əsas növü kimi
əhəmiyyəti və metodik cəhətdən tətbiqi
Ramilə Qafarlı
ADPU-nun magistrantı
E-mail: ramile.qafarli@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d.T.İsayeva
dos.A.Piriyeva
Açar sözlər: mənbə, dil, fərman, dövlət
Ключевые слова: источник, язык, постановление, государство
Key words: source, language, ordinance, state
Tarixi sənəd əsas bilik mənbəyi kimi dərsliyə köməkçi tədris vasitəsidir. Tarixi sənədlər
hadisə və proseslərin mahiyyətinin, səbəb-nəticə əlaqələrinin dəlillərlə açılmasında xüsusi rol
oynayır. Onlar bilavasitə keçmişə aid abidələr olduğundan yüksək inandırıcılıq və sübutluluq
keyfiyyətlərinə malikdirlər.
XIX əsr 60-cı illərində M.M.Stasyuleviç tarixi sənədlər əsasında şagirdlər tərəfindən
keçmişi müstəqil öyrənməyin real metodunu hazır materialı və hazır nəticələri olan dərsliklə
tarix təliminin ehkamçılıq üsuluna qarşı qoyurdu. XX əsrin əvvəllərində N.Rajkov
M.Stasyuleviçin ideyalarını bir qədərdə inkişaf etdirərək mənbələr üzrə tarixi öyrənməyin
“laboratoriya” metodunu təbliğ edirdi. Ehkamçılıq təliminə qarşı, məzmun və istiqamətinə
görə mürtəce olan dərslikləri əzbərləmək sisteminə qarşı real və laboratoriya metodlarının
mübarizəsi mütərəqqi mübarizə idi. Lakin bu metoda birtərəfli aludəçilik orta məktəb
şagirdlərinin tədqiqatçılıq imkanlarının həddən artıq qiymətləndirilməsi ilə axsayırdı və tarixi
biliklər sisteminin onlar tərəfindən mənimsənilməsini təmin etmirdi [2, 300].
Tarixin tədrisində sənədli yazılı və maddi mənbələrdən istifadə edilməsinin çox böyük
təhsil-tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır. Tarixin tədrisində sənədli mənbələrin rolu bir çox metodiki
işlərdə xarakterizə olunmuşdur.
Yazılı mənbələri tarixə dair sənədli mənbə hesab edərək şərti olaraq bir neçə qrupa
bölmək olar:
1. Öz vaxtında praktiki əhəmiyyəti olan sənədlər. Bura daxildir qanunlar, əmrlər,
təsərrüfat yazıları, müqavilələr, iş yazışmaları, siyasi nitqlər və s.
2. Təhkiyə-tarixi və tarixi-coğrafi sənədlər (salnamələr, xronikalar, memuarlar, ölkə və
şəhərlərin təsviri olan səyyahlar tərəfindən yazılmış tarixi əsərlər, məktublar, kitabələr)
daxildir.
3. Bura tarixə dair sənədlərin bədii söz abidələri daxildir: şifahi yaradıcılığın yazıya
köçürülən əsərləri (əfsanələr, dastan, mahnı, təmsillər) və ədəbi əsərlər(nəsr, nəzm,
dramaturgiya, satira)
4. Bədii ədəbiyyat tarixi, folklor: bura tarixi sənədləri, hikmətli sözlər, zərb məsəllər
obrazlı ifadələr aid edilir.
Yazılı tarixi mənbələrin müxtəlifliyi, bunların əslindən yaxud məzmunundan tamamilə və
ya hissə-hissə istifadə olunması metodiki cəhətdən onların müxtəlif cür tətbiq olunmasına
imkan verir. Dərsdə iqtisadi, hüquqi sənədləri ciddi surətdə təhlil etmək üçün həmin
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sənədlərin şagirdlərin gözü önündə olması vacibdir. Bu zaman şagirdlər həmin sənədləri bir
neçə dəfə təkrar oxuya bilər, onların məzmununu dərindən düşünə bilərlər [3, 12].
Sənədlərdən biliklərin ilk mənbəyi kimi istifadə edilməsi bəzi metodistlərin müşahidəsinə
görə tarixi faktorların və ayrı-ayrı obrazların şagirdlər tərəfindən yadda saxlanılması
möhkəmliyini yüksəldir. Qeyd etdik ki, yazılı sənədlərin 1-ci qisminə qanunlar, fərmanlar,
təsərrüfat yazıları və öz dövründə qüvvədə olan digər sənədlər daxildir. Bu qismə daxil olan
yazılı mənbələrə bir neçə misal gətirməyi zəruri hesab edirəm. Məsələn, Səfəvilər dövləti
dövründə Azərbaycan dilinin əcnəbi dövlətlər ilə rəsmi yazışmada işləndiyini göstərən ilk iki
qaynağı macar alimi Fakate Layoş İstanbul Universiteti ədəbiyyat fakültəsinin “Türkiyyət
məcmuəsi”ndə hələ 1936-cı ildə çap etdirmişdi.
Bunlardan biri Şah Səfinin(629-1639) Avstriya imperatoru və Macarıstan kralı II
Ferdinanda(1619-1639), ikincisi isə Şah Sultan Hüseynin (1694-1722) Sakson Şahzadəsi və
Polşa kralı Fridrix Avqusta göndərdiyi yazılar idi [1, 205].
Bu sənədlərin təhlili göstərir ki XVII əsrdə Azərbaycan dili Səfəvilər dövlətinin rəsmi dili
olaraq yazışmalarda istifadə olunmuşdur.
Yazılı sənədlərin mühüm bir qismini təşkil edən fərmanlar, aid olduğu dövrdə mövcud
ictimai-siyasi, iqtisadi və s. məsələlər haqqında bizə geniş məlumatlar verir. Məsələn, I Şah
Təhmasibin Zığ kəndinin Bibiheybət məqbərəsinə vəqf olunmasını təsdiq edən fərmanı 1547ci iln fevral ayında verilmişdir:
Hakimiyyət Allaha məxsusdur.
(Möhür izi) Şahi-vilayətin qulu Təhmasib.
Mübarək fərman verildi o haqda ki, Badkuya ətrafında yerləşən Zığ kəndi bütün sərvət və
əmlakı ilə birlikdə haqq imam övladı Bibiheybətin – onun babalarına və özünə salavat və
salam olsun-müqəddəs asitanəsinə vəqf edildiyinə və bu haqda heç bir dəyişiklik olmadığına
görə Badkuyənin amillərindən, divan işlərinə baxanlarından, kələntərləri və kəndxudalarından
heç biri, heç bir adla qeyd olunan kəndin ətrafında dolanmayaraq hər hansı tələb etməsinlər.
Qeyd olunan ölkənin hakimləri, tiyuldarları və daruqələri yazılmış qayda üzrə qərar
verildiyini bilsinlər. Ondan kənara çıxmasınlar. Qeyd olunan kəndin rəiyyətlərinin, habelə
mübarək asitanənin dərvişləri və xidmətçilərinin gözlənilməsini vacib bilərək yazılı göstəriş
verməsinlər və məmur göndərməsinlər. Heç bir yaranmış ixracat adı ilə, habelə ələfə, ülufə,
ulağ, bigar, şikar və sair şefaqet və əhalini aclığa məruz qoyan hər hansı ad və qayda ilə olursa
olsun və kənar olunmuş bilsinlər. Bu barədə göstəriş verilməsini lazım bilərək ona hərtərəfli
riayət etsinlər. 954-cü il məhərrəm ayının 20-i [4, 63].
Yazılı mənbələrin ikinci qrupuna salnamələr, məktublar, səyyahların yazıları və s. aiddir.
Məsələn, II Şah Abbasın Şirvan bəylərbəyi Hacı Mənuçöhr xana hicri 1070-ci ildə (16591660) məktubu
“İklas təriqində rasix-ül əqidə, şücaət və mübarizə yolunda pəsəndidə Hacı Mənüçöhr xan.
“Təvəccəh və inayətim tərəfinə nihayətsiz bilüb, özünü əksər xatirimdə biləsən. Xüsus
bəzi feylü məclislərdə, inşallah, yaxşı, vəchlə hüzurumizə yetmək müyəssər ola”.
Alineye zəmiri Əlimmeye məsumin Aleyhüməsəssalam mehrində Dərviş Musafa Yoldaşı
ilə Şirvan səmindən öz vilayətinə getmək iradəsi var. Mehribanlıq laziməsin yerə gətirib,
rəvanə edəsən. Əlhəq” [5, 87].
Məktub II Şah Abbasın öz əli ilə yazılmışdır. Məktubda Türkiyədən İrana gəlmiş Dərviş
Mustafanın Şirvan yolu ilə geri qayıtması ilə bağlı olaraq, onun hörmətlə qarşılanıb yola
salınması tövsiyə olunur. Gətirilən yazışma nümunəsi səfəvi şahlarının XVII yüzilliyin II
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yarısında da azərbaycan bəylərbəyi ilə azərbaycanca yazışma dilinin aydın və yüksək
üslubunu üzə çıxarır.
Hər iki mənbənin təhlili zamanı əldə olunan nəticəyə əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki,
Səfəvilər dövlətinin mövcud olduğu dövr ərzində Azərbaycan dilinə önəm verilmiş və rəsmi
yazışmalarda bu dildən istifadə olunması dilin nə qədər zəngin olduğu və yüksək üslubu üzə
çıxarılmışdır.
Beləliklə biz tarixin tədrisində yazılı mənbələrdən istifadənin metodik əhəmiyyətindən
bəhs etdik. Bir neçə yazılı mənbənin təhlilini verməklə, Azərbaycan tarixinin istənilən
dövrünün araşdırılmasında yazılı mənbələrin əhəmiyyətli rolunu qeyd etdik.
Məqalənin aktuallığı. Tarixin tədrisində istifadə olunan yazılı mənbələr tarixi inkişafın
ən vacib problemlərini əks etdirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədris materialının məzmunundan asılı olaraq seçilən yazılı
tarixi mənbələrdən istifadənin yeni üsulları tətbiq edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Dərsliklərdə təqdim olunmuş sənədli
materialın təhlili bir sıra nəticələrin irəli sürülməsinə imkan yaradır, tarixi prosesin müxtəlif
cəhətlərini xarakterizə edir.
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Р.Гафарлы

Письменные источники и методические с точки
зрения важности, такие как применение основных
видов исторических документов
Резюме
В статье, изучение истории находит свое отражение в некоторых письменных
источниках. В соответствии с документом, написанным автором анализирует несколько
периода Сефевидов. В статье также говорится о важности преподавания истории
использования учебных ресурсов.
R.Gafarly

Written sources and methodical in terms of importance,
such as the application of basic types of historical documents
Summary
İn the article, the study of history is reflected in some of the written sources. According to
the document written by the author analyzes a few of the Safavid period. The article also talks
about the importance of teaching the history of the use of teaching resources.
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Azərbaycanın müasir dövlətçiliyinin qorunub saxlanması
və inkişaf etdirilməsi uğrunda ümummilli lider Heydər Əliyevin
fəaliyyətinin öyrənilməsi

Samir Əhmədov
ADPU-nun magistrantı
E-mail: samir.axmadov1@mail.ru
Rəyçilər: t.ü.f.d., dos.P.Səfərov
t.ü.f..d., dos.S.Mustafayeva
Açar sözlər: Heydər Əliyevin, dövlət, dövlətçilik, şagird, məzmun xətti, təlim,
fəal/interaktiv təlim
Ключевые слова: Гейдара Алиева, государство, государственность, ученик, линия
содержания, учение, активное/интерактивное обучение
Key words: Of Heydar Aliyev, state, statehood, pupil, content line, teaching, training,
active/ interactive training
Problemlə bağlı proqramların tələblərini, dərsliklərin imkanlarının araşdırılmasından
aydın oldu ki, 11-ci sinifdə «Milli qurtuluş», «Milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi
uğrunda mübarizə», «Hüquqi-demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti qurmaq yolunda ilk
addımlar», «Bazar iqtisadiyyatına doğru. İqtisadi dirçəlişin başlanması və sosial tərəqqi»,
«Xarici siyasətdə uğurlar. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr», «Mədəni dirçəliş», «Siyasi inkişaf.
Demokratik dəyərlərin daha da möhkəmləndirilməsi», «Sosial iqtisadi inkişaf»,
«Mədəniyyət», «Xarici siyasət və beynəlxalq əlaqələr» mövzularında ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycan müasir dövlətçiliyinin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi
uğrunda fəaliyyəti əks olunmuşdur..
Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci siniflərində ümummilli lider Heydər Əliyevin
dövlətçiliyin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi uğrunda fəaliyyətinin tədrisində
istifadə olunacaq təlim metodları, texnikaları və formalaşdırılacaq bilik və bacarıqların
imkanlarını cədvəl şəklində ümumiləşdirmişik.
Mövzu: “Azərbaycanın dövlətçilik tarixində H.Əliyevin fəaliyyəti”.
Məqsəd: 1. Biliklər. Azərbaycan Respublikasının ağır siyasi və iqtisadi tənəzzülü
dövründə Heydər Əliyevin gördüyü işləri aydınlaşdırmaq və onun dövlətçilik tarixində
fəaliyyətinin şagirdlər tərəfindən düzgün qiymətləndirilməsinə nail olmaq.
2. Bacarıqlar. Siyasi gedişləri və islahatları təsnif etmək, islahatların müsbət cəhətlərini və
qüsurlarını müəyyənləşdirmək.
Təlimin metodu: Beyin həmləsi.
Təlim üsulu: Beyin həmləsi və klaster.
Fənlərarası inteqrasiya: Ü-t .3.1.1,3.1.2,3.1.3, ;.1.1, 4.1.2. Az-d.1.1.1, C.3.2.1, İnf.4.1.2.
İş forması: Qruplarla iş
Mənbələr: dərslik, audiovizual dərs vəsaiti, iş vərəqələri, kontur xəritə.
Dərsin gedişi:
1. Motivasiya probleminin qoyuluşu. Əqli hücum: 1990-cı illərin əvvəllərində
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Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi vəziyyəti necə idi?
Cavablar: 1. Azərbaycan Respublikasında siyasi böhran güclənməkdə idi.
2. Ərazisinin bir hissəsi ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdur.
3. Dövlətin kiçik ərazilərə parçalanma prosesi güclənməkdə idi.
4. Dövlətin bəzi güc orqanları prezidentə tabe olmurdular.
5. İqtisadi və siyasi böhran ölkəni bürümüşdü.
Bu cavablardan sonra lövhəyə tədqiqat sualı yazılır.
2. Tədqiqat sualı. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafına nail olmaq və qüdrətli
dövlətə çevrilməsi üçün nə etməli?
Fərziyyələr dinlənilir və lövhədə qeyd edilir. Bundan sonra şagirdlər audiovizual dərs
vəsaitindən Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyəti dövrü mövzusunu dinləyirlər.
Mövzu bitdikdən sonra isə tədqiqat aparmaq üçün şagirdlər qruplara bölünür və onlara
tapşırıqlar yazılmış iş vərəqələri paylanılır. Sxem şəklində verilən iş vərəqlərində müəllim
tərəfindən yalnız tapşırıqların adı yazılmış olur və sxemin tamamlanması tələb olunur.
I qrup: Heydər Əliyevin daxili siyasətini klaster üsulu ilə təhlil edin.
II qrup:Heydər Əliyevin xarici siyasətini klaster üsulu ilə təhlil edin.
III qrup:Heydər Əliyevi istənilən tarixi şəxsiyyətlə venn diaqramı ilə müqayisə edin.
IV qrup:Heydər Əliyev haqqında esse yazmaq.
Şagirdlərə tapşırığı yerinə yetirmək üçün 15 dəqiqə vaxt verilir. Onların işlərinin nəticəsi
təxminən aşağıdakı məzmunda olmalıdır:
I qrupun iş vərəqi

II qrupun iş vərəqi
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III qrupun iş vərəqəsi

1.Daxili siyasətdə uğurlar.
1.Vətəndaş müharibəsində
iştirakı.

1. Hər ikisi prezident olub.
2.Xarici siyasətdə uğurlar.
2.Dövlətin
parcalanmasının qarşısını
alıblar.
3.Balanslaşdırılmış siyasət.
2.Azadlıq haqqında
bəyannamə
4.Müharibənin dayandırılması. 3.Ordu quruculuğu.
4.Torpaq
islahatlarının
3.Suiqəsd nəticəsində aparılması. öldürüldü.
IV qrupun iş vərəqi: Yazılan esse lövhəyə asılır. Şagirdlər iş vərəqələrini göstərilən
qaydada doldurlar.
3.İnformasiya mübadiləsi. Təqdimat: Qruplar öz işlərini təqdim edirlər və onların izahını
verirlər.
4.İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili. Digər qruplar öz münasibətini bildirir, suallar
verir, əlavələr edirlər. Şagirdlərin cavabları əsasında nəticələr çıxarılır və ümumiləşdirilir:
5.Nəticə: 1.1994-cü il mayın 12-də atəşkəs əldə edildi.
2. 1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi” imzalandı.
3.1995-ci il noyabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ümumxalq
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səsverməsi ilə qəbul olundu.
4.Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq münasibətlərdə daha da möhkəmləndi.
5.İqtisadiyyat artan surətdə inkişaf edirdi.
6.Azərbaycanın güclü ordusu yaradıldı.
7.Mədəniyyət sahəsində bir sıra tədbirlər həyata gecirildi.
8.Respublikada siyasi sabitlik hökm sürməyə başladı.
6.Yaradıcı tətbiqetmə.
Şagirdlərə biliklərin möhkəmləndirməsi məqsədi ilə aşağıdakı məzmunda testlər təqdim
olunur: 1.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. 1.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının
qəbul edilməsi. 2.Senzuranın ləğvi. 3.Respublikada ölüm cəzasının ləğv edilməsi.
4.H.Əliyevin ilk dəfə prezident seçilməsi. 5.Respublikada ilk bələdiyyə seçkiləri.
A) 1,3,2,4,5. B) 1,2,3,4,5. C) 3,4,5,1,2. D) 2,3,4,5,1. E) 4,5,1,2,3.
2.Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft kəmərinin tikilməsi üçün bu dövlətlər arasında
müqavilələr bağlandı.
A) Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan və Türkmənistan. B) Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan
və İran. C) ABŞ, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan və Qazaxıstan. D) Azərbaycan, Türkiyə və
Gürcüstan E) Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan və Qazaxıstan.
3.1997-ci ildə yaradılan GUAM adlı təşkilata hansı dövlətlər daxil idi.
A) Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna. B) Gürcüstan, Ukrayna, Ermənistan və
Moldova. C) Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan və Türkmənistan. D) Azərbaycan, Türkiyə,
Gürcüstan və Qazaxıstan. E) Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan və Moldova.
4. Heydər Əliyevin hansı ölkələrə səfəri diplomatiya tariximizdə yeni mərhələnin
başlanğıcını qoydu.
A) İtaliya və Polşa. B) Almaniya və Türkiyə. C) Çin və Yaponiya. D) Fansa və İngiltərə.
E) İspaniya və Çin.
5. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.
1. Prezident təqaüdü verilməyə başlandı. 2.Ölüm hökmünün ləğv edilməsi.
3. Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılması. 4.Torpaq islahatı haqqında qanun.
5.Xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi haqqında fərman
A) 5,4,2,3,1. B) 3,4,1,2,5. C) 4,2,5,3,1. D) 2,5,3,4,1. E) 3,2,5,4,1.
Aşağıdakı meyarlar üzrə beş bal sistemində qiymətləndirmə aparılır.
7.Qiymətləndirmə.
Meyarlar
Əməkdaşlıq
Fikrin dəqiq ifadəsi
Təqdimat

I qrup
5
4
4

II qrup
5
4
4

III qrup
5
4
4

IV qrup
5
4
4

Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində ümummilli lider Heydər Əliyev irsini
aşılayan mövzuların öyrənilməsi bu gün ən aktual məsələlərdən biridir. Ümummilli lider
Heydər Əliyev həyat və fəaliyyətinin tərbiyə edicilik xüsusiyyətindən istifadə edilməsi
şagirdlərin nümunəvi vətəndaş, xarizmatik lider xüsusi bir müqəddəsliyə, qəhrəmanlığa
xüsusi təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olan şəxs kimi formalaşmasına motiv yaradır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ümumtəhsil məktəblərində şagirdləri Azərbaycan tarixinin
tədrisində Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti nümunəsində tərbiyə edilməsinin imkanları
araşdırılmış və bu işin sistemi yaradılmışdır. Həmin sistemə yeni pedaqoji texnologiyalar və
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dərsdənkənar tədbirlərin kompleks sistemi daxildir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri, təklif olunan iş sistemi
tarix müəllimlərinə pedaqoji fəaliyyətlərini düzgün istiqamətləndirməkdə kömək göstərir.
Azərbaycan tarixi üzrə kurikulumlar hazırlanarkən tədqiqatın nəticələrinə istinad edilə bilər.
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Изучение деятельности общенационального лидера
Гейдара Алиева во имя сохранения и развития
современной государственности Азербайджана
Резюме
Тема, которую мы затрагиваем, и сегодня сохраняет свою актуальность. Учитывая
то, развитие Азербайджанская Республика, раздвоения предотвращения деятельности
гениальной личности, общенационального лидера Гейдара Алиева обучению у
учеников, очень важно и существенно. Стандарты содержания по предмету «история»
были систематизированы по классам и группированы по пяти линиям содержания. Эти
темы должны создавать условия для формирования у учеников чувства патриотизма,
созревания их как граждан и личностей, достойных своей Родины, народа и
государства.
S.Ahmadov

The preservation and development of the modern state of
Azerbaijan's national leader Heydar Aliyev's
activity for the study
Summary
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The topic which we mentioned maintains its urgency. Azerbajan Republic, develops,
preventing the disintegration of the national leader Heydar Aliyev is very important and
should be taught to students.. The content standards are systematized on classes and grouped
on five content line. These topics must create conditions for pupil in formation of feeling of
patriotism and growing up as a decent citizen and personality to its homeland, nation and
state.
Redaksiyaya daxil olub: 14.04.2017
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Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan
ali hərbi məktəbinin təşkili tarixindən
Taleh Əliyev
ADPU-nin magistrantı
E-mail: leytenant.aliyev@mail.ru

Rəyçilər: dos. İ.Qasımova
dos. T.Paşayev

Açar sözlər: milli hərbi kadrlar, hərbi məktəb, hərbi təhsil, müstəqillik
Ключевые слова: национальные военные кадры, военная школа, военное
образование, независимость
Key words: national military personal, military school, military education, in dependency
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsindən sonra milli hərbçi kadrların
hazırlanması hökumət tərəfindən izlənilən strateji əhəmiyyətli məsələlərdən biri idi. Çünki
milli hərbçi kadr potensialına malik olmadan ölkənin müstəqilliyinin və suverenliyinin qarantı
olacaq Cümhuriyyət ordusunun təşkili də mümkün deyildi. Qonşu xalqlarla müqayisədə
azərbaycanlı hərbçi kadrların hazırlanması çar Rusiyası hakimiyyəti tərəfindən rəğbətlə
qarşılanmırdı. Bunun nəticəsi idi ki, Rusiyanın çöküşü ərəfəsində bu ölkənin ordusunda
erməni və gürcü zabitləri kifayət qədər çox olduğu halda, azərbaycanlı zabitlər xeyli az idi və
ona görə də Ermənistan və Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda müstəqil milli ordunun
formalaşdırılması ciddi çətinliklərlə qarşılaşdı.
Milli hərbçi kadrlara olan ehtiyacın aradan qaldırılması üçün Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin elan edilməsindən dərhal sonra Gəncədən Azərbayca na hərbi yardıma
gəlmiş türk zabitlərinin rəhbərliyi altında Milli Hərbiyyə məktəbi açıldı. Rusdilli sənədlərdə
bu məktəb “Школа подпрапоршиков” adlanırdı. “Подпрапоршик” kiçik komandir heyətinə
verilən zabitəqədərki rütbə idi. Hərbi qulluqçu bu vəzifədə özünü doğrultduğu halda ona ilkin
zabit rütbəsi olan praporşik (kiçik leytenant) rütbəsi verilə bilərdi.
Tarixi ədalət naminə qeyd etmək lazımdır ki, Gəncədəki Milli Hərbiyyə məktəbinin əsası
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsi ərəfəsində Müsəlman korpusunun komandiri
general-leytenant Əlağa Şıxlinski tərəfindən qoyulmuşdu. [1,28] Məktəbdə hətta könüllülərin
qəbuluna da başlanmışdı.
Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasını Cümhuriyyət elan ediləndən sonra açmaq
mümkün oldu və onun rəisi vəzifəsinə də türk albayı (polkovnik) Atif bəy təyin edildi. Bu
məktəbin ilk buraxılışı 1918-ci il oktyabr ayının sonlarında oldu. Azərbaycanın ictimai-siyasi
həyatında mühüm hal kimi qarşılanan bu tarixi hadisədə Azərbaycanın hökumət üzvləri,
Azərbaycan korpusunun komandiri general-leytenant Əlağa Şıxlinski, Qafqaz İslam
Ordusunun komandanı Nuru pa şanın Azərbaycanda qonaq olan atası Hacı Əhməd paşa da
iştirak etdilər. [2,385] Azərbaycan Hərbi Nazirliyinin bərpasından sonra bu məktəbin statusu
məsələsi iki dəfə qaldırıldı.
1918-ci il dekabr ayının 1-də hərbi nazirin verdiyi əmrə əsasən bu məktəb Gəncə
Praporşiklər məktəbi adlandırıldı. Bununla həm tədris proqramı dəyişdirildi, həm də məktəbi
bitirənlərə ilkin zabit rütbəsi olan praporşik (kiçik leytenant) rütbəsi verilməyə başlandı.
1919-cu ilin oktyabrında isə Praporşiklər məktəbi Hərbiyyə məktəbinə çevrildi. [3,56] Bu
status da məktəbi bitirənlərə isə artıq leytenant rütbəsi verilməli idi.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra da Hərbiyyə məktəbi öz fəaliyyətini
davam etdirdi. Amma bu məktəbin fəaliyyətinin məzmununda, ideya-siyasi istiqamətində
ciddi dəyişiklik edildi. Yeni şəraitdə məktəbdə bolşevik ideyalarına sədaqətli olan hərbçi
kadrlar yetişdirilməli idi. Formal beynəlmiləlçiliyi təbliğ edən yeni rejim bu məktəbdə
oxuyanların milli tərkibinə də yenidən baxdı və azərbaycanlıların sayı xeyli azaldıldı.
Azərbaycan ərazisində sovet işğalına qarşı baş qaldıran üsyanlar, xüsusən 1920-ci ilin may
ayında baş vermiş Gəncə üsyanının yatırılmasından sonra milli zabitlər kütləvi şəkildə terrora
və qətlə məruz qaldılar. Nəticədə Azərbaycandakı hərbi hissələrdə zabit kadrları da xeyli
azaldıldı. Bu hərbi hissələrin dirçəldilməsi və onların sovet hakimiyyətinin xidmətinə səfərbər
edilməsi üçün zabit kadrlarına ehtiyac var idi. Doğrudur, bu hissələrə çoxlu sayda qeyriazərbaycanlı zabit kadrları yerləşdirilmişdi. Lakin bu zabitlər daha çox komandir vəzifələrinə
təyin edilmişdilər. Şəxsi heyətin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olacaq orta səviyyəli komandir
kadrları isə çatışmırdı. Xüsusilə əksəriyyətini rus dilini bilməyən azərbaycanlılar təşkil edən
sıravi heyətlə işləmək üçün azərbaycanlı zabit kadrlarına ehtiyac var idi. Hərbiyyə məktəbi də
sovet dövründə öz fəaliyyətini davam etdirməklə bu ehtiyacı aradan qaldırmalı idi. Ona görə
məktəbin rəhbərliyində də bir neçə dəfə dəyişiklik edildi, tədris fənlərinin ideoloji
istiqamətləri dəyişdirildi.
Tədrisin gedişində bolşevizmə sədaqətli olan insanların yetişdirilməsi meyarı peşəkarlığı
üstələdi. Hətta məktəbin adı da dəyişdirildi və bu məktəb Azərbaycan Birləşmiş Hərbi
məktəbi adlandırılmağa başlandı. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Birləşmiş Hərbi
məktəbində milli ruhu tamamilə aradan qaldırmaq mümkün olmadı. Çünki bir tərəfdən
bolşevizmin antimilli siyasətini gizlətmək mümkün deyil di, digər tərəfdən isə bolşevizm
ideyalarının mahiyyətinə getdikcə daha dərinə varan Azərbaycanın hökumət
nümayəndələrinin bu və ya digər dərəcədə hərbi məktəbin fəaliyyətinə də təsir göstərmək
imkanı var idi. Bütün bun lar isə Mərkəzi qətiyyən qane etmirdi. Mərkəzi o da qane etmirdi ki,
Azərbaycanda yerləşən hərbi məktəb daha çox azərbaycanlını hərbi təhsil almağa cəlb edər,
bununla hərbi hissələrin tərkibindəki azərbaycanlı zabitlərin sayı arta bilərdi. Ona görə XI
Ordunun komandanlığı daha radikal qərar qəbul etdi və Azərbaycan Birləşmiş Hərbi Məktəb
təhsili dayandırdı. Bəhanə də bu oldu ki, bu məktəb Tiflisdəki Piyada məktəbi ilə birləşdirilir.
[4,119]
Məktəbdə təh silalan kursantlar da Tiflisə köçürüldü. Güman edilirdi ki, hərbi məktəbin
uzaq da olması azərbaycanlılar arasında hərbi təhsilə marağı azalda bilər. Azərbaycan
Birləşmiş Hərbi Məktəbi Tiflis Piyada məktəbinə birləşdirilməmişdən əvvəl hazırda Bakı
şəhər İcra Hakimiyyəti ilə üzbəüz olan 132 N-li məktəbin binasında yerləşirdi. Burada təhsil
dayandırılanda məktəbin bazası toxunulmamış qaldı. Sonra ora aşağı statuslu digər bir hərbi
məktəb köçürüldü. Bununla əslində, əsası hələ 1918-ci ildə qoyulmuş hərbi məktəbdə təhsil
qırılmadı və bu təhsil başqa statusda davam etdirildi.
Məqalənin aktuallığı. Müharibə şəraitində yaşayan respublikamızda gənclərimizin hərbivətənpərvərlik, vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə olunması, hərb tariximizin öyrənilməsi
baxımından məqalə aktual hesab olunmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Hərb tariximizin öyrənilməsi, ötən əsrin birinci yarısında milli
hərbçi kadrlarımızın hazırlanması sahəsində görülən işlərlə bağlı araşdırmaların aparılması və
onların tarixi faktlarla məqalədə verilməsi elmi yenilik hesab oluna bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta məktəblərin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də hərb tariximizi araşdıran tədqiqatçılar istifadə
edə bilərlər.
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Т.Алиев

Об истории создания высшей военной школы
Азербайджана в годы НРА
Резюме
В статье описывается история создания Азербайджанской Высшей Военной Школы
имени Гейдара Алиева. По данному вопросу в исторической литературе имеются
различные мнения. Некоторые авторы связывают историю создания Азербайджанской
Высшей Военной Школы с историей Грозненской военной школы пехоты. В статье
вносится ясность по этому вопросу и несостоятельности этих доводов.
T.Aliyev

About history of organizatıon of Azerbaijan military school
Summary
In this article has been investigated history of organization of Azerbaijan Military School.
There are different information about organization of this school. Some author tries to bound
the history of organization of this school with the history of organization of Military Infantry
School of Grozny. It has been given clear information about this issue.
Redaksiyaya daxil olub: 14.04.2017
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“Azərbaycan ikinci dünya müharibəsi illərində”
mövzusunun tədrisində bədii ədəbiyyat
nümunələrindən istifadəyə dair

Ayən Mikayıllı
ADPU-nun magistrantı
E-mail: ayan.mikayilli@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.fəls.dok. T.İsayeva
ped.ü.fəls.dok. D.Musayev
Açar sözlər: müharibə, ön cəbhə, antifaşist müqavimət, partizan hərəkatı, ədəbiyyat
Ключевые слова: война, линии фронта, антифашистских действий, литература,
партизанская войска
Key words: war, front line, anti-fascist action, literature, partisan troops
XI sinfin Azərbaycan tarixi fənnində “Azərbaycan İkinci dünya müharibəsi dövründə”
mövzusunun IV bölmədə tədrisi nəzərdə tutulmuşdur. Bölmə 3 fəsil (6-8), 7 paraqrafdan (§
24-30) ibarətdir. IV bölmənin VI fəslinin 25-ci paraqrafında “Azərbaycan döyüşçüləri ön
cəbhədə, antifaşist müqavimət və partizan hərəkatında” mövzusunun tədrisi nəzərdə
tutulmuşdur.
Tarix müəllimi mövzunun tədrisinə başlayarkən xatırlatmalıdır ki, İkinci dünya
müharibəsinin, o cümlədən Azərbaycanın müharibədə iştirakı məsələsi çox geniş və qərəzsiz
izahat tələb edən bir mövzudur. Bu baxımdan sadəcə quru rəqəmlə müharibənin gedişini,
döyüşçülərin ön cəbhədəki fəaliyyətini, arxa cəbhə zəhmətkeşlərinin əmək fədakarlığını bədii
ədəbiyyat nümunələri olmadan şagirdlərə izahında müəllimlər çətinliklərlə üzləşirlər.
Müəllim şagirdlərin Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq nümunələri ruhunda tərbiyə
edilməsi məqsədilə onlarda vətənpərvərlərə xas olan əqidənin, hisslərin və hərəkətlərin
formalaşdırılmasına, vətəndaşlıq və əsgəri borcu yerinə yetirməyə hazırlaşdırmağa
çalışmalıdır. Bu gün torpaqlarımızın 20 %-dən çoxu düşmən tapdağında olan ölkənin
vətəndaşları, xüsusilə onun yetişməkdə olan gənc nəsli Vətənin müdafiəsinə hazırlanmalıdır.
Müharibə mövzusu tədris olunarkən müəllim bədii ədəbiyyat nümunələrindən istifadə
edərkən şagirdlərə izah etməlidir ki, qələbəyə gedən yol hamar olmamışdır, bu yoldakı
məhrumiyyətləri, qurbanları unuda bilmərik.
Müəllim faktlarla sübut etməlidir ki, Azərbaycan övladlarının cəbhədə qəhrəmanlıq
göstərməsində, onları qələbəyə ruhlandırmaqda ədəbiyyat və incəsənət xadimlərimiz böyük
işlər həyata keçirmişlər. Sovet İttifaqı Marşalı F.T.Tolbuxinin yazdığı kimi, “...azərbaycanlı
döyüşçülərin hücum zamanı göstərdiyi yüksək vətənpərvərlik, dönməzlik, mərdlik, almanfaşist quldurlarına qarşı kin və nifrət kimi öz xalqının ən gözəl keyfiyyətlərinin nümayiş
etdirməsində” şair, yazıçı, rəssam, kino işçisi, teatr aktyorlarının öz payı vardır.
Bilsin ana torpaq, eşitsin Vətən
Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən!
Bu gün bir süngüdür əlimdə qələm! – deyirdi S.Vurğun.
Mirzə İbrahimovun “Sarı Sim”, “Anama deyin ki”, Mir Cəlalın “Qəhrəmanın yolu”,
R.Rzanın “Azərbaycan tərlanı”, “Leytenant Bayramın gündəliyindən”, “Qardaş məzarı”,
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“Qəhrəmanın ölümü”, “Əjdər Muxtar”, “Böyükxanım” kimi əsərləri sevilə-sevilə oxunurdu.
Müharibənin ayrı-ayrı döyüşlərindən bəhs edən müəllim Leninqradın müdafiəsindən
danışarkən döyüşlərdə iştirak edən Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlığından bəhs edən
əsərlərə müraciət edə bilər. Bu əsərlər sırasında O.Verqoltsun “Fevral gündəliyi”,
N.Çukovskinin “Baltik səması”, M.Rahimin Hüseynbala Əliyevin qəhrəmanlığından bəhs
edən “Leninqrad göylərində” poemasından misralar, V.Kaltinskayanın “İradə”, İ.Pasinkovun
“Əzəmətli Stalin şahini”, D.Qlanın “Ölməz qəhrəman” və b. Hekayə və oçerklərindən sətirlər
şagirdlərə çatdırılmalıdır. Faşizmin mürtəce mahiyyətindən, tarixdəki pozucu, dağıdıcı
rolundan, xalqları əsarət altına alınmasından danışan müəllim istər Leninqrad, istərsə də digər
şəhərlər uğrunda gedən döyüşlərdən danışarkən M.Dilbaziyə, N.Rəfibəyliyə, Ə.Ziyataya,
T.Əyyubova, M.Rahimə, S.Rüstəmə, S.Vurğuna və digər şair və yazıçıların yaradıcılığına
müraciət etsə dərs daha maraqlı alınar.
Müəllim cəbhədə vuruşan əsgərlərdən danışarkən cəbhəçi şair Ənvər Əlibəylini mütləq
yada salmalıdır. Bildirməlidir ki, Ə.Əlibəyli şeirlərində düşmənin mənfur əməlləri özünün
aydın inikasını tapmışdır.
Yaxud, 44-cü Ordunun “Hücum” qəzetinin əməkdaşı kimi Şimali Qafqazda vuruşmuş
Əhməd Cəmildən söz açan müəllim şairin “Can nənə bir nağıl de”, “Qaçqınlar”, “Nişan
üzüyü”, “Açıl, ey səhər”, “Məni yada salırmı”, “Lay-lay”, “Bəxtiyar” və sair şeirlərini
şagirdlərə xatırlatmalı, onlarda vətənpərvərlik duyğuları oyandırmalıdır.
R.Rzanın “Tüfəng” şeiri müəllim üçün nümunə ola bilər. Bundan sonra müəllim məktubu
oxuyur. Məktubda deyilirdi: “Sizin “Tüfəng” şeiriniz keçən ildən bizim dilimizin əzbəri
olmuşdur. “Tüfəng” üçün Sizə təşəkkür edirik. Tüfəng döyüşçünün vəfalı yoldaşıdırsa, şunel
onun canıdır... Şinel yeraltı cəbhə “sarayımın” həm xalısı, həm yorğanı, həm döşəyidir.
Xahişimiz budur ki, bizim şinelimizə bir şeir qoşasınız və göndərəsiniz, biz oxuyaq.”
Müharibə dövrünün qəhrəmanlarından danışarkən müəllim qəhrəmanların həyat və
fəaliyyəti haqqında məlumat verməli, qəhrəman haqqında dolğun təsəvvür yaratmalıdır.
Məsələn, Baloğlan Abbasov döyüş həyatından bəhs edərkən müəllim yazıçı Pavlenkonun
“Baloğlan Abbasov” oçerkindən aşağıdakı sətirləri nümunə gətirməklə izahına başlaya bilər.
Oçerkdən bir parça oxunur: “Azərbaycanlı sədaqət andı içmək istədikdə qoy cəsarətlə
Baloğlan Abbasov adına and içsin. O oxşamaq istədiyi qəhrəmanın adını çəkmək istədikdə,
qoy cəsarətlə Baloğlan Abbasovun adını çəksin.”
1941-ci ildə Baloğlan Abbasovun 21 yaşı tamam oldu və o, müharibəyə birinci gedənlərdən oldu.
1942-ci ilin payızında artıq onun döyüş hesabı da 2 nəfər məhv edilmiş faşist var idi.

Almaniyanın “Ştrans” düşərgəsində saxlanılan M.Hüseynzadə, S.İsmayılov, R.Ağazadə,
M.Seyidov, M.Qulubəyov və başqalarının rəhbərliyi altında antifaşist təşkilatı yaradılmışdır.
Hərbi əsirlər, hərbi hissələrdəki gizli antifaşist təşkilatlarının üzvləri qaçaraq partizanlara
qoşulmuşlar. Belələrindən biri də Mehdi Hənifəoğlu Hüseynzadə olmuşdur.
Mehdi Hüseynzadənin tərcümeyi-halı ilə tanış olan şagirdlərə xatırladılmalıdır ki,
Mehdidə həm də şairlik istedadı vardı. Onun “Vətən”, “Dünya”, “Adria sahillərində”,
“Ağlaram”, “Dəli ceyranım” və s. Şerlərini azərbaycanlı döyüşçülər əzbər bilərmişlər.
M.Hüseynzadənin əsərlərinin taleyi müəyyən dərəcədə Musa Cəlilin “Moabit dəftəri”ndəki
qəhrəmanın taleyinə oxşayır. M.Hüseynzadənin şeirlərini qoruyub məhv olmağa qoymayan
keçmiş partizanlardan Cavad Həkimli, Həmid Ağayev, Rza Orucov və Mikayıl Qulubəyov
olmuşdur. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası “Mixaylo”nun qəhrəmanlığından bəhs edən “Uzaq
sahillərdə” filmi çəkilmişdir.

Məqalənin aktuallığı. Ədəbiyyat nümunələri müharibə dövrünün hadisə və proseslərinin

94

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

mahiyyətinin dəlillərlə açılmasında xüsusi rol oynayır.
Məqalənin elmi yeniliyi. II Dünya müharibəsinin tədrisində ədəbi əsərlərin
öyrənilməsinin şagirdlər üzərində təsiri və mövzunun dərk olunmasındakı rolu araşdırılmış və
ümumiləşdirilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədris prosesini daha səmərəli etməklə
zənginləşdirərək dövrün əyani şərhinə imkan verir.
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А.Микаиллы

Об использовании художественных образцов при преподавании
темы: “Азербайджан в годы второй мировой войны
Резюме
В статье описывается важность привития военного патриотизма в условиях войны,
защита Родины от захватчиков, сохранения
целестности территории,
неприкосновенности границ и т.д. Автор подчеркивает необходимость воспитания
патриотизма при борьбе за сохранение государственности. В статье обосновывает
важность использования примеров из художественной литературы в описании темы
войны. В заключение статьи подчеркивается, что изучение образцов художественных
произведений таких авторов как С.Вургун, Р.Рза, А.Джалиль, А.Алибейли и других
побуждают азербайджанских сыновей к героизму, воодушевляют их к победе.
A.Mikayilli

About the use of examlpes of fiction in theaching
the theme: “Azerbaijan during the world war ii”
Summary
Article emphasizes the importance of promoting the feelings of patriotism, protecting the
land from invaders, sovereignty and abolishing national oppression, territorial integrity,
inviolability of borders in teaching the theme of war.
The author notes the importance of using the examples of fiction. He expresses the role of
intellectuals, specially the figures in literature such as S.Vurgun, R.Rza, A.Jamil and
A.Alibeyli in encouraging students to fight for victory.
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Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində
tələbələrdə tolerantlığın formalaşdırılması
Səidə Səfərova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: s.seide_1991@mail.ru

Rəyçilər: t.ü.f.d., dos.R.Ə.Əliyev
ped.ü.f.d. L.N.Nağıyeva

Açar sözlər: ali məktəb, tolerantlıq, din, mədəniyyətlərin formalaşdırılması, Albaniya,
Azərbaycan tarixi
Ключевые слова: высшая школа, толерантность, религия,формирование культур,
Албания, история Азербайджана
Key words: high school, tolerance, religion, cultural formation, Albania, Azerbaijan
history
Problemlə bağlı çoxsaylı metodik ədəbiyyatların analitik təhlilindən aydın olur ki,
həyatımızın bir parçasına çevrilmiş ictimai münasibətlərdə tolerantlığın təmin edilməsi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada ali məktəblərdə Vətən tarixinin tədrisində tələbələrdə
tolerantlığın formalaşdırılması üçün geniş imkanlar var.
Ali təhsilin bakalavr pilləsində Azərbaycan tarixi üzrə mühazirə və seminarların təşkili və
genişləndirilməsində tolerantlığın formalaşdırılmasında istifadə edilən mövzuları aşağıdakı
şəkildə ümumiləşdirmişik:
— Azərbaycanın qədim dövrü (e.ə. IX-b.e. III əsri). Atropatenanın mədəniyyəti. Din
— Albaniya mədəniyyəti
— Orta əsrlər (III-XVIII əsr). Mədəniyyət. Şəhərlər
— Azərbaycan XII əsrdə. Azərbaycan intibah mədəniyyəti. Ədəbiyyat, memarlıq,
incəsənət
— Azərbaycan XIV əsrin sonu-XV əsrdə. Dini baxışlar. Elm və mədəniyyət
— Azərbaycan XV əsrin ikinci yarısı-XVI əsrdə. Maarif, elm. İctimai-fəlsəfi fikir.
İncəsənət. Memarlıq
— Azərbaycan Səfəvilər dövləti. XVI əsrin II yarısı-XVII əsrin I yarısı. Maarif, elm.
İctimai-fəlsəfi fikir. Ədəbiyyat, aşıq poeziyası. Qurbani
— Azərbaycan XVIII əsrin I yarısında. Mədəniyyət. Maarif və elm. Ədəbiyyat və
incəsənət. Memarlıq
— Azərbaycan torpaqlarının işğalı. XVIII əsrdə Azərbaycan Mədəniyyəti. Maarif, elm,
incəsənət
— Azərbaycan tarixinin yeni dövrü (XVIII əsrin sonu-XIX əsrin II yarısı). XIX yüzillikdə
Azərbaycan mədəniyyəti. Elm. Ədəbiyyat. İncəsənət. Cənubi Azərbaycan mədəniyyəti
— Azərbaycanın ən yeni dövrü. Azərbaycan Cümhuriyyətinin mədəniyyət sahəsində
tədbirləri
— Azərbaycan 1920-1930-cu illərdə. Totalitar rejim şəraitində, kommunist ideologiyası,
formaca milli, məzmunca sosialist mədəniyyət
— Azərbaycan müharibədən sonrakı illərdə (1945-1991). Mətbuat və ədəbiyyat
— Müstəqil Azərbaycan Respublikası. Mədəni maarif, elm, ədəbiyyat və incəsənət.
Özünəqayıdış. Milli və bəşəri mənəvi dəyərlərə doğru. Milli ideologiyanın formalaşması. Din
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"Tolerantlıq insanın mədəni və əxlaqı ilə bağlı anlayışdır. Əgər qanunun yaratdığı qorxu
altında başqasının inancına hörmət göstərilirsə, bu, qanunun aliliyinin təsdiqidir" [1,14].
Deməli, cəmiyyətdə ictimai münasibətləri tənzimləmək məqsədilə insanlararası
münasibətdə çətinlik yaradan şəxslərlə dözümlülük prinsipi əsasında yaşamağa rəvac veririk.
"Tolerantlıq dini, milli və irqi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq insanlara məcburiyyət
qarşısında deyil, könüllü şəkildə hörmətlə yanaşmaqdır" [1,14].
Məsələn biz müsəlmanıq, amma qarşımızdakı xristiandı deyə ona qarşı kobud, aqressiv
davranmırıqsa əksinə onun dininə, adət-ənənəsinə hörmət ediriksə bu tolerantlıqdı, əksini
etsək həyatımız daha çətin olar, hər gün münaqişə və narazılıq olardı.
Biri məsələn qara dərilidi, bu zaman Avropa kimi biz də onları özümüzdən uzaq tuturuqsa,
ona yuxarıdan aşağıya baxırıqsa bu zaman həmin insanın şəxsiyyətinə toxunmuş oluruq,
amma tolerant olduqda çalışırıq ki, qarşımızdakı hansı irqdən olsa da ondan narahat olsaq belə,
bunu özünə hiss etdirməyək.
"Dini tolerantlıq ilk dəfə məhşur xristian ilahiyyatçı alimi Foma Akvinalın
“Teologiyaların külliyatı” əsərində geniş şəkildə şərh edilib. Amma tolerantlıq problemini ilk
tədqiq edən ingilis filosofu Con Lokk (1632-1704) olmuşdur. O “Tolerantlıq haqqında
öyüdnamə” (və ya “Tolerantlıq məktubu”) əsərində tolerantlığı əsl, həqiqi kilsənin mühüm
səciyyəsi kimi əsaslandırmağa çalışmışdır" [1, 20].
"Tələbələrdə sosial əhəmiyyətli keyfiyyətlər tərbiyə edilməsində auditoriyadankənar
fəaliyyət pedaqoji prosesin əsas komponenti kimi qeyd edilir."Bu tədbirlər ali məktəblərdə
fəaliyyətin xüsusi növü kimi gənclərin sosialyönümlü tərbiyəsinə müsbət təsir göstərir" [2, 54-56].

Auditoriyadankənar tədbirlər sayəsində tələbələri cəmiyyətdəki insanların irqinə, dininə,
dilinə və s. keyfiyyətlərinə görə onlarla mehriban olmağa, onların hər hansı bir hərəkətindən
narazı olduqda belə bunu bildirməməyə, insanlarla xoş rəftar etməyə yönəldərək tərbiyə edib
cəmiyyətə layiqli şəxs kimi yetişdirməliyik.
Tələbələrdə tolerantlıq anlayışını formalaşdırmaq məqsədilə tarix müəllimi Azərbaycan
tarixi kursunda "Albaniya mədəniyyəti" mövzusunun tədrisində öz şərhinə məlumatları
aşağıdakı şəkildə daxil edərək şərh edir ki, "Antik dövrdə Azərbaycan əhalisi arasında
müxtəlif dini təsəvvürlər mövcud olmuşdur. Ulu babalarımızın dini görüşləri içərisində totemizm
və fetişizm, ölkənin cənubunda isə atəşpərəstlik kimi dini politeist dinləri geniş yayılmışdır" [3, 173].

Antik dövrdə totemizm əşyalara inam göstərmək, tapınmaq idi, fetişizm isə o dövrdə
insanlar heyvanlara qarşı özlərini aciz hiss etdiyi üçün onlara inam göstərir, ibadət edirdi.
Orta əsrlər dövründə Azərbaycanın cənubunda mövcud olan atəşpərəstlik dini oda sitayiş
olub. İndiki dövrdə də insanlar qarşısındakını inandırmağa çalışanda tək Allaha ibadət etdiyi
halda hələ də oda, atəşə and içir, onu müqəddəs sayır, odu söndürmək günah sayılırdı. Hətta
ölkəmizdə atəşpərəstlik abidəsi olan Suraxanıdakı atəşgah belə hələ qalır, daim orda od yanır.
"Sasanilərin hakimiyyəti dövründə Mani, məzdəkilərin dini təlimi xalqın yaxşı və xoşbəxt
həyat arzularına uyğun gəlirdi. İranda və başqa yerlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da əhali
sosial və iqtisadi istismardan xilas yolunu köhnə dinlərə səcdə etməkdə görürdü. Bunlardan
biri də atəşpərəstlik idi" [3, 212].
Atəşpərəstliyə zərdüştlük də deyilirdi, oda sitayiş demək idi. Onun dini kitabı Avesta
olmuşdur.
"Albaniyada IV əsrdən xristianlıq dini mövcud idi. Yerli alban hökmdarları bu dinə qarşı
uzun müddət mübarizə aparmış, atəşpərəstliyi qəbul etmişlər" [3, 212].
Atəşpərəstlik adətən Cənubi Azərbaycanda Atropatenada yayılmışdı, onun paytaxtı
Qazakada məbədi belə var idi.
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"Daha sonra ərəblərin işğalları dövründə əhali sasani zülmündən xilas yolunu ərəblərin
gətirdiyi islam dinində görmüş və ölkədə islam dini könüllülük prinsipi əsasında qəbul
edilmişdir, islam dinini qəbul etməyənlərə toxunulmurdu, xəracdan əlavə cizyə adlı vergi
alınırdı" [3, 259].
Ərəblərin işğalı dövründə əhali Sasanilərin vergi sistemindən yorulmuşdu, ərəblərə
xilaskar kimi baxırdılar, ona görə əhalinin çox hissəsi islam dinini qəbul etmişdi. Lakin
ərəblər onların dinini qəbul etməyənə də güzəştə gedirdi.
"Azərbaycan Səfəvilər dövləti" mövzusu üzrə mühazirə zamanı müəllim deyir ki, "Səfəvi
dövlətinin qurulması bir sıra daxili amillər, o cümlədən Azərbaycan və bəzi qonşu ölkələri
bürümüş qızılbaş hərəkatı sayəsində yaranmışdı. Məzhəbcə sünni olan qızılbaşlar şahlıq
uğrunda mübarizə aparmaq üçün şiəlik bayrağı altında çıxış etmişdi" [4, 368].
Deməli, Səfəvilər məzhəbcə əvvəllər sünni olsa da, sonralar hakimiyyətlərini
möhkəmləndirmək üçün şiəliyi qəbul etmişdilər.
Ölkəmizdə müxtəlif dinlərə etiqad edən çoxsaylı xalqlar və millətlər yaşayır. Onların öz
dini ayinlərini icra etməsi üçün ölkəmizdə bütün imkanlar yaradılıb, məscidlər, kilsələr,
sinaqoqlar və s. var. Başqa millətlərin adət-ənənəsinə, dininə, dünyagörüşünə dözümlülük
göstərmək, onlara qarşı tolerant olmaq xalqımızın əsas xüsusiyyətidir. Uzun illər belə
məsələlərə qarşı başqa ölkələrdə qırğınlar, döyüşlər getmişdir və hələ də davam edir, biz belə
məsələlərdə digər dövlətlərə nümunəyik, başqalarının adət-ənənəsinə, dininə, dünyagörüşünə
tolerant münasibət bəsləyirik. Bu cəhətdən tələbələrdə Azərbaycan tarixi tədris edilərkən
tolerantlıq aşılamaq məqsədilə yuxarıda sadaladığımız mövzularda seminarlar keçirilməli,
tələbələrə ətraflı məlumat verməliyik. Tələbələrlə bu problemlə bağlı məsləhətlər verilməli,
sorğu keçirilməlidir ki, əksini düşünən tələbələri də tolerantlıq istiqamətində tərbiyə edək.
Məqalənin aktuallığı. “Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrdə
tolerantlığın formalaşdırılması” problemininelmi-metodik ədəbiyyatdakıistifadəsinin mühüm
didaktik əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq həmin problem bu vaxta qədər tədqiqat
obyekti kimi seçilməmişdir. Təqdim etdiyimiz məqalə bu boşluğun doldurulmasına kömək
edəcək.
Məqalənin elmi yeniliyi. “Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrdə
tolerantlığın formalaşdırılması” problemininelmi-metodik ədəbiyyatdaistifadəsi üzrə iş
sistemidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. “Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin
tədrisində tələbələrdə tolerantlığın formalaşdırılması” probleminin elmi-metodik ədəbiyyatda
qoyuluşundan istifadə üzrə iş sistemindən ali məktəblərin tarix müəllimləri və bu sahədə
tədqiqat aparan gənc tədqiqatçılar faydalana biləcəklər.
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С.Сафарова

Формирование толерантности у студентовв преподавании
истории азербайджана в высших учебных заведениях
Резюме
В статье отражены проблемы формирования толерантности у студентов Вузов во
время проведения лекций и семинарских занятий. В статье также обсуждаются вопросы
формирования толерантности у студентов на уроках Истории Азербайджана, нормы
толерантного поведения, ценности и значение толерантности, а также актуализация
толерантного сознания.
S.Safarova

Formation of students’ tolerance in teaching history in high schools
Summary
In the article the formation of students’ tolerance on the base of history program in
lectures and seminars in high schools is discussed. At the same time the problems dealing
with tolerance such as the formation of tolerance, tolerant behavior, the importance and values
of tolerance are discussed.
Redaksiyaya daxil olub: 29.03.2017
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школа, учитель, ученик
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Zehni yetkinləşmə ilə birlikdə əqli (bəzən zəka kimi ifadə olunur) qabiliyyətlərdə bir artım,
inkişaf yaranır. Bu da, şagirdin öyrənmə qabiliyyətində artıma gətirib çıxarır. Digər tərəfdən
zəka testləri ilə ölçülən zəka səviyyəsi öyrənmə qabiliyyəti baxımından fərdi fərqliliklərin
olduğunu göstərir. Zehni səviyyə yüksəldikcə, şagirdin öyrənmə qabiliyyəti də artır. Zehni qabiliyyət
informasiyanın əldə edilməsi, emal edilməsi və məqsədəyönlü istifadəsindən ibarət olan intellektdir.

Zehin ilə əlaqədar bir çox nəzəriyyə (tək amil nəzəriyyəsi, cüt amil nəzəriyyəsi, çox şaxəli
qabiliyyətlər nəzəriyyəsi və s.) vardır. Bunların içərisində müəllimlər üçün əhəmiyyətli
məlumatlarla zəngin olması baxımından H.Gardnerin irəli sürdüyü “Çoxşaxəli zehni
qabiliyyətlər” nəzəriyyəsi (zəka-əqli qabiliyyətlər) daha aktual olub, son illərdə dünya psixopedaqogikasında uğurla tətbiq olunur.
“Çoxşaxəli zehni qabiliyyətlər” nəzəriyyəsi amerikalı psixoloq, Harvard Universitetinin
professoru Hovard Qardner tərəfindən, 1983-cü ildə çap olunan “Zehnin çərçivəsində”
kitabında irəli sürülmüşdür. O, əvvəlcə çoxşaxəli qabiliyyətlərin (ÇQ) içərisindən 7 qabiliyyət
müəyyən etmişdir: verbal-linqvistik, məntiqi-riyazi, vizual-məkan, bədən-kinestetik, musiqi,
fərdlərarası, fərddaxili. 1995-ci ildə daha əvvəl mövcud olan 7 zəkaya, 8-ci zəka-naturalist
(naturalistic) zəka əlavə olundu. Sonralar H.Gardner daha iki qabiliyyət növünü: spiritual
(ekzistensial), moral zəkanı bu siyahıya əlavə etmişdir. Elmi ədəbiyyatda çox vaxt
H.Gardnerin “çoxşaxəli zehni qabiliyyətlər nəzəriyyəsi”ndən bəhs olunarkən, artıq yeddi yox,
səkkiz səka növündən bəhs olunur.
Lakin bu sonuncu iki zəka növləri: spiritual (ekzistensial), moral (moral) zəka ilə bağlı
tədqiqatlar davam etməkdədir. Mütəxəssislər tərəfindən təsdiqini hələ tam tapmamışdır.
“Çoxşaxəli zehni qabiliyyətlər” nəzəriyyəsinə görə, hər bir şagird 8 qabiliyyətin (2-i
dəqiqləşdirilməlidir) təkrarolunmaz kombinasiyasına malikdir. Lakin, bu qabiliyyətləri
şagirddə inkişaf etdirməyin yollarını tapmaq lazımdır. Qardnerin fikrincə, hər bir şagird
ruhlandırıldıqda, dəstək və düzgün təlimatlar aldıqda qabiliyyətin səkkizi də, lazımı səviyyədə
inkişaf etdirilə bilər. Sadəcə, bu xüsusiyyətlərin üzə çıxması üçün şagirdlərə lazımi şərait
yaradılmalıdır.

Aşağıda Hovard Gardnerin vizual resurslar: zehni xəritələrlə bağlı qabiliyyəti haqqında
ətraflı məlumat verilmişdir.
Vizual-məkan (visual-spatial) qabiliyyət: şəkillərlə düşünmək, vizual dünyanı dərk etmək,
forma və rəngləri zehnin gözləri ilə görmək, bunları bədii formalara çevirə bilmək, obrazları
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və şəkilləri aydın təsəvvür etmək, dinlədiklərinin beynlərində rəsmini qurmaq, görərək və
müşahidə edərək öyrənmək, şəkil çəkmək, boyamaq və modellər yaratmaq, üç ölçülü resurslar
hazırlamaq, qrafik, diaqram, xəritə, şəkil və modelləri şərh etmək, asanlıqla istiqamət tapmaq
və digər bu kimi bacarıqları ehtiva edir. Belə şagirdlər şəkil çəkməyi, mexaniki cızma-qara
etməyi, hadisələrə təcrid olunmuş şəkildə yanaşmağı xoşlayır, yerləri təsvir edir, şəkillərə
əsasən yadda saxlayırlar; əşyaları yaxşı təsvir edir, diaqramlarla və xəritələrlə asan işləyirlər.
Vizual-məkan qabiliyyəti üstün olan şagirdlər şəkillər və cizgilərlə düşünür, xəyalında
gördükləri rəsmləri sözə çevirə bilirlər. Həmçinin, öyrəndikləri məlumatları xatırlamaq üçün
bu rəsmlərdən istifadə edirlər.
Zehni xəritələr. Zehni xəritələr çox fərqli məqsədlər üçün istifadə oluna biləcək vizual bir
öyrənmə metodudur. Zehni xəritələri hazırlanarkən beynin həm sağ, həm də sol hissələri
birlikdə fəaliyyət göstərir. Zehni xəritələr düşüncə gücü və yaddaşın inkişaf etdirilməsində
çox mühüm vasitələrdir. Zehni xəritələr, yazılı və şifahi məlumatları xatırlamağı asanlaşdırır.
Məlumatların müəyyən bir sistem içində mütəşəkkil olmasını təmin edir.
Zehni xəritələrin istifadə yerləri: zehni xəritələr — sinif şəraitlərində yeni bir mövzuya
(bölməyə) başlayarkən şagirdlərin bilik ehtiyatının müəyyənləşdirilməsində və ya mövzu
sonunda qiymətləndirmə məqsədilə istifadə edilə bilər; qiymət almaq və ya bir çox sahədə
biliklərin qiymətləndirilməsində bir metod kimi istifadə edilə bilər; layihə və hesabat
layihələrinin hazırlanmasında və qiymətləndirilməsi mərhələsində istifadə oluna bilər;
çalışarkən kompleks məlumatlar arasındakı münasibətlərin təmin edilməsində zehni xəritələr
istifadə edilə bilər; problem həll etmə, planlaşdırma üçün çalışarkən zehni xəritələr idealdır.
Zehni xəritələr necə hazırlanır? Zehni xəritələri hazırlamaq üçün müxtəlif metodlardan
istifadə oluna bilər. Bu tamamilə müəllimin və şagirdlərin yaradıcılığına bağlıdır.
Zehni xəritələrini bir çox növü vardır. Burada əsas cəhət texnikanın məlum olmasıdır.
Zehni xəritələr strateji, məhdudlaşdırıcı olmayıb, sonradan əlavə və ya düzəlişlər edilə bilər.
Zehni xəritələri hazırlanarkən istifadə ediləcək ümumi texniki məlumatlar var, lakin bəzən
şagirdlər öz xəyal gücləri və yaradıcılıqları ilə çox fərqli və qeyri-adi zehni xəritələri hazırlaya
bilirlər. Bu səbəbdən zehni xəritələri hazırlanarkən müəyyən qaydalara tabe olma zərurəti yoxdur.
Zehni xəritə üçün ümumi qaydalar: Zehni xəritələr mərkəzi bir obrazla başlanır və bu
obraz üçün ən azı üç rəng istifadə etmək kifayətdir. Zehni xəritələri hazırlamaq üçün rəsm
bacarığının olması lazımdır. Zehni xəritələrin vizual istiqamətlərinə müvafiq sadə və ya
mürəkkəb hazırlana bilər. Obrazlar açıq və müxtəlif böyüklüklərdə ola bilər. Mərkəzi
obrazdan yayılan, skeletini yaradan xətlərin üstünə sözlər yazılmalıdır. Hər bir xətt üçün tək
bir söz istifadə etməli və xətlərin uzunluğu sözlərin uzunluğuna görə nizamlanmalıdır.
Yayılan xətlər mümkün qədər üfüqi edilməlidir. Belə olduğu halda xətlərin üstlərindəki
sözlərin oxunması asanlaşır. Sözlər böyük hərflərlə yazılmalı və böyüklüyü əhəmiyyətinə
görə nizamlanmalıdır. Sözlərin düz olması məqsədəuyğun dur. Beləliklə, onlar daha asan
oxunacaq və xatırlanacaqdır.
Əsas sözləri vurğulamaq üçün ən sevilən rənglərin istifadə edilməsi faydalı ola bilər.
Xətlərin qalınlığı əhəmiyyətlərinə görə nizamlanmalıdır. Zehni xəritənin mərkəzinə
yaxınlaşdıqca xətlər qalınlaşmalıdır. Xətlər bir-birilə birləşdirilməlidir-fikirlər halqalar,
qıvrımlar və oxlar istifadə edərək bir-biri ilə əlaqələndirilməlidir.
Ənənəvi qiymət alma metoduna qarşı zehni xəritələr. Zehni xəritələr sözlərlə yanaşı, rəng,
ölçü və vizual obrazı ehtiva edir. Ağ A4 kağızlara və rəngli yumşaq uclu qələmlərdən istifadə
edilərək çəkilməsi daha münasibdir.
Zehni xəritələrinin ənənəvi qiymət alma üsuluna görə bir çox üstünlükləri vardır: vaxt
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qazandırır; fəaliyyətin mühüm məsələlər üzərində yönəlməsinə imkan verir; beynin və
yaradıcılığın maksimum istifadə edilməsini təmin edir; xatırlama gücünü artırır.
Hər bir şagirdin fərdi fərqliliklərinin təlim prosesində diqqətə alınması öyrənməyə böyük
töhfə verə bilər. Belə ki, zəkası yüksək olan şagird üçün mövzunun bir dəfə izah edilməsi
kifayət edir. Zəka səviyyəsi aşağı olan digər şagird isə eyni mövzunu bir neçə dəfə
təkrarladıqdan sonra qavraya bilir. Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, şagirdlərdə fərqli zəka
qabiliyyətləri mövcud olduğundan, onlar bəzi fənlərdən geri qala bilər. Əvəzində isə, onun
digər fənlərlə bağlı qabiliyyətləri daha üstün ola bilər. Bu baxımdan müəllim (öyrədən)
şagirdin (öyrənənin) qabiliyyətli olduğu sahələrdə ən yüksək səviyyəyə çatana qədər inkişaf
etməyə çalışmalı, geri olduğu sahələrdə isə onu məcbur etməməlidir. Başqa cür desək,
şagirdin sahib olduğu qabiliyyətlər və bu qabiliyyətlərin səviyyələri təsbit edilərək, hər bir
qabiliyyətin məhdudluğuna uyğun işlər gördürülməlidir. Əks halda, təlim prosesi yalnız
müvəffəqiyyətsizliklə, ya da müəllimin xəyal qırıqlığı ilə nəticələnər. Bu vəziyyət şagirdin
ruhi istiqamətdən pozulmasına da səbəb ola bilər. Müəllim (öyrədən) şagirdin müvəffəqiyyəti
ilə zəkası arasında mənalı əlaqənin olduğunu göz önündə saxlamaqla birlikdə, hər
müvəffəqiyyətsizliyin də zəkadan qaynaqlanmayacağı gerçəyini nəzərə almalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Təhsilalanlarda idrak fəallığının təmin edilməsində, təhsilin
keyfiyyət və səmərəliliyinin yüksəldilməsində təlim-tədris prosesində vizual resurslardanzehni xəritələrdən istifadə edilməsi bir problem kimi diqqəti cəlb edir. Günümüzdə bu
istiqamətdə təlim strategiyalarının yaradılması aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, burada
təhsilalanlarda idrak fəallığının təmin edilməsində vizual resursların: zehni xəritələrin
əhəmiyyəti ilə bağlı məsələlərə toxunulur, onun əsas məsələləri, səmərəli qurulmasının
imkanları və yolları, həmçinin şərtləri diqqət mərkəzinə gətirilir, didaktik material kimi
istifadə etmək haqda fikirlər irəli sürülür, tətbiqi ilə əlaqədar faydalı tövsiyələr verilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə vizual resurslar: zehni xəritələrin
vacibliyini əsaslandırır, tədris prosesində istifadə olunmasının düzgün qurulması ilə bağlı
müəyyən təsəvvür yaradılır. Bu məqalə təhsilalanlara zehni xəritələrlə işləmək vərdişlərinin
qazandırılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində fənn müəllimlərinə kömək edəcəkdir.
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Визуальные ресурсы: место и важность в процессе
обучения умственных карт
Резюме
С каждым днем визуальные ресурсы: в роле процесса обучения и его содержания
растет и имеют большое значение. Изучение и использование визуальных средств:
умственных (Интеллектуальных) карт в процессе обучения облегчает изучение
сложных и трудных тем, учащиеся хорошо осваивают более глубоко запоминая
пройденное. Вместо механического запоминания, сознательное понимание учащим
обеспечивает своеобразное обучение. Всеобщий подход, обобщение учащихся
заключается в разработке самостоятельных навыков мышления. В связи с этим,
визуальные ресурсы, умственных (интеллектуальных) карт в роле процесса обучения,
дает более подробную информацию о учителях в этой области, и является сегодня
столь важным.
В статье приведены примеры повышения качества и эффективности образования,
обеспечения когнитивной деятельности учащихся, визуальных ресурсов, умственных
(интеллектуальных) карт в роли процесса обучения и их содержания, особенности,
основные моменты и соответствующие предложения по вопросам, связанным с их при
менением.
N.Mammadova

The place and importance of visual resources-mind map
in the learning process
Summary
Visual resources: the role of mind maps in the learning process is increasing its
significance day by day. Visual resources in the learning process: using mind maps facilitates
the study of complex and difficult issues, the learned are well remembered, is becoming a
concrete understanding of abstract concepts. The unique study of learners are provided by
understanding instead of the mechanical memorization. Learner’s skills as abstract thinking,
generalization, independent thinking is improved. In this regard, giving for more information
on visual resources-mind maps are one of the most important issues today.
In the article is stresses issues related to the application, theme, features of visual
resources in the increasing quality and efficiency of education and is giving relevant offers.
Redaksiyaya daxil olub: 20.04.2017
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Ali məktəb tələbələri üçün elmi tədqiqat
prosesinin təsnifatı
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Açar sözlər: fəaliyyət, tədqiqat, hipoteza, planlaşdırmaq, dəyişən, dəyişənin növləri
Ключевые слова: процесс, исследования, гипотеза, планирования, переменная,
виды переменных
Key words: activities, investigate, hypothesis, to plan, variable, types of variable
1. Fəaliyyət: Tədqiqat prosesi
Universitet tələbələrinin tədqiqat məsələlərinin həlli ilə əlaqədar olaraq tədqiqat
fəaliyyətinin pillələri təliminin modelleşdirilməsinə baxılır.Tədqiqat fəaliyyətinin təlim
mərhələləri təlimin əsas modelidir. Tələbənin tədqiqat fəaliyyəti təlimin inkişafına şərait
yaradır. Tam tədqiqat baxmayaraq ki, çox sadədir bununla yanaşı o tələbələri aşağıdakılara
cəlb edir:
 Hipoteza/fərziyyə qurmaq
 Praktiki yanaşmalar hazırlayıb və bu yanaşmanı yerinə yetirmək
 Nəticələrin yadda saxlanması və çatdırılması
 Qiymət vermə
 Nəticələrin rəsminin çəkilməsi
 Əldəolunmuş informasiyaların bir-biri ilə əlaqələndirilməsi
2 . Tədqiqat nədir?
Tədqiqat intellektual və fiziki proseslərin bir sıra qarışılıqlı əlaqəsini özündə cəmləşdirir:












Sual qoymaq
Hipoteza qoymaq
Planlaşdırmaq
Həyata keçirmək
Ölçmək
Məlumatları qeyd etmək
Sübutları izah etmək
Nəticə çıxarmaq
Dəlilləri qiymətləndirmək
Əlaqələndirmək
Proqnoz vermək
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Tədqiqat zamanı nəyə diqqət etmək lazımdır:

 Tələbələr hipoteza qurmazdan əvvəl əsasən 2 məsələ ilə məşğul olacaqlar: dəyişənləri
təsdiq etmək və tədqiqat üçün dəyişən seçməklə
 Prosesi planlaşdırmanın və həyata keçirmənin bir hissəsi olaraq, motivasiya verən
sinaqlar keçirmək vasitəsi ilə, tələbələr bacarıqla dəyişənləri idarə edəcək və dəyişənlərə
nəzarəti həyata keçirəcəklər;
 Daha təcrübəli tələbələr öz nəticələrinin etibarlığını necə təmin etmək haqqında
düşünəcəklər;
 Həmçinin daha təcrübəli tələbələr dəlilləri şərh etməyin izahı olaraq daha çox uyğun
gələn xətlərdən ibarət qrafik çəkməyə cəlb olunacaqlar.
3. Tam tədqiqat
Tədqiqat məsələləri elmi tedqiqat fəaliyyətinin təlimində bir vasitədir.Bununla bağlı
olaraq təlimin obyekti kimi tədqiqat məsələlərini götürmək olar və bu məsələlər tədris
məsələlərinin xüsusi növüdür. Tam tədqiqatı isə biz sadə şəkildə aşağıdakı kimi göstərə
bilərik:






Tədqiqqtın planlaşdırılması, onun tərtibi və həyata keçirilməsi
Nəticələrin qeyd və izah olunması
Qiymətləndirmə
Nəticə çıxarmaq
Əlaqələndirmək

Tam tədqiqat prosesində biz bir sıra məsələyə diqqət yetirməliyik:
 Qərarlar tədqiqat zamanı meydana gəlir
 Əsas dəyişənlə bağlı qərar verilməsi
— Siz nəyi dəyişəcəksiniz?
— Siz nəyi ölçəcəksiniz?
 Sual verilməsi
— Siz nəyi aşkara çıxaracaqsınız?
 Proqnoz vermə və hipoteza qurma
— Sizcənə baş verəcək və niyə?
 Sınağın planlaşdırılması və tərtib olunması
— Asılı olmayan dəyişənlə nə qədər əhəmiyyət verəcəksiniz?
— Asılı olan dəyişənı ölçmək üçün hansı avadanlıqlardan istifadə edəcəksiniz?
— Bunu necə doğru edəcəksiniz?
 Nəticələrin qeyd olunması
— Nə baş verdiyini necə göstərəcəksiniz?
 Nəticələrin içərisindəki nümunənin tapılması
— Siz, nəticələrin içində nümunə ola biləcək nəsə görə bilirsinizmi?
 Nəticənin içərisindəki nümunənin mənalandırılması
— Senin nəticələrinin mənası nədir?
 Nəticənin etibarlılığının qiymətləndirilməsi
— Bu nə qədər yaxşı sinaq idi?
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4. Tədqiqata necə başlamalı?
Elmi tədqiqat tədris prosesinin əsasını təşkil edir və o, elmin öyrənilməsində və
öyrədilməsində tələbələrin öz elmi tədqiqatlarını həyata keçirə bilmələri üçün tədqiqat
aparmaq və elmi iş həyata keçirmək bacarıqlarını inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə istifadə edilir.
Tədqiqata iki formada başlamaq olar: qapalı və açıq. Qapalı araşdırmada sualları müəllim
qoyur və tədqiqatda əsas məqsəd bu suallara cavab tapmaq olur. Açıq tədqiqat zamanı isə
problem şagird özü qoyur. Ümumiyyətlə, daha çox açıq araşdırmanın keçirilməsi araşdırmada
nailiyyətlərin daha kəskin fərqlənməsinə imkan verir. Tələbənin öyrənmə ehtiyacı ilə bağlı
mühüm qərar aşağıdakı amilləri nəzərə almaqla verilməlidir.
 Qabiliyyət
 Tədqiqat işi ilə bağlı təcrübə və inam
 Irəli sürülən mpvzu ilə bağlıomların mövqeyi
 Müəllimin qərara aldığı öyrənmə hədəfləri
5. Fəaliyyət
Öz qrupunda tələbənin tam tədqiqat aparılması üçün hansı bacarıqlarını inkişaf etdirməli
olması barədə müəllim beyin həmləsi keçirir. Fəaliyyət zamanı əsas iki məsələyə diqqət
yetirmək lazimdir: yadda saxlamaq və təhlil etmək bacarıqlarına.
6. Dəyişənlər nədir?
Dəyişənlər tədqiqat işində o amillərdir ki, onlar dəyişirlər və ya biz onları olduğu kimi
saxlamaq qərarı veririk. Elm öyrədən müəllimlərin dəyişənləri çox yaxşı başa düşməsi
lazımdır ki, onlar aşağıdakıları edə bilsinlər:
— Tədqiqatların strukturunu və nailiyyətlərin irəliləyişini başa düşmək
— Tədqiqatları effektli idarə etmək
— Tələbələrin tədqiqatlardakı uğurlarına dəstək olmaq
— Tələbələrin nəaliyyətlərinə səhvsiz yanaşmaq
7. Effektiv tədqiqatın planlaşdırılması
Tələbələr effektiv tədqiata başlamazdan öncə işin aşağıdakı üç aspektini planlaşdırmalıdır:
 Tədqiqatin əsasının qoyulması
 Vəsaitlər
 Müəllimin müdaxiləsi
Müəllim tələbələrin tədqiqatı vasiltəsilə öyrənməsi prosesi ilə nə qədər az tanış olsa, bu
planlaşdırma işi o qədər uzun çəkəcək və daha sıxıcı olacaq. Müəllim bu proseslə yaxşı tanış
olanda planlaşdırma da daha tez olur və ümumi hazırlıq işinin adi bir hissəsinə çevrilir.
Tədqiqatı vasitə ilə öyrənmə prosesində müəllimin rolu isə asağıdakılardan ibarət olmalıdır:
 Öyrəniləcək hədəfləri müəyyənləşdirmək
 Öyrəniləcək hədəflərə çatmaq üçün sinifə rəhbərlik etmək
 Öyrənməni təmin etmək üçün tələbələrə yardım etmək
Burada əsas nəyə diqqət etmək lazımdır ?
 Hədəflər tələbənin fərdi tədqiqat aparmaq bacarıqlarını və ya tam tədqiqat keçirmək
qabiliyyətini inkişaf etdirə bilər.
8. Dəyişənlərin növləri
Tədqiqat zamanı dəyişənlərin növləri aşağıdakı kimi təsnif edilir :
 Bizim bilərəkdən dəyişdiyimiz dəyişənlər adlandırdığımız – daxil edilmiş dəyişənlər
(həmçinin asılı olmayan dəyişənlər adlandırılır)
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 Bizim əvvəldən nəyi isə dəyişdiyimizə görə dəyişən dəyişənlər – nəticə dəyişənlər
(həmçinin asılı dəyişənlər adlandırılır)
 Bilərəkdən olduğu kimi saxladığımız dəyişənlər – nəzarət olunan dəyişikliklər
(həmçinin nəzarət dəyişiklikləri adlandırılır)
 Dəyişənlərin üç qrupdan birinə məxsus olduğunu düşünmək faydalıdır.
Mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq, bütün araşdırmaların bu qruplara təyin olunan dəyişəni
olmalıdır. Tədqiqatın əsas parametrlərini müəyyənləşdirən iki növü vardır və onlar
aşağıdakılardır: daxil edilmiş və ya asılı olmayan dəyişənlər; nəticə və ya asılı dəyişənlər.
Tədqiqat zamanı əsas dəyişənlər bizim dəyişməyə və ölçməyə qərar verdiyimiz dəyişənlərdir.
Başqa bir qrup dəyişənlərdə var ki, biz onları nəzərə almalıyıq ki, doğru sınaq keçirmək üçün
onları olduğu kimi saxlamalıyiq, nəzarət dəyişikləri.
9.Elmi tədqiqatın qiymətləndirilməsi
Ali məktəb müəlliminin əsas funksiyalarından biri də tədqiqatçılıqdır.Müəllim çalışmalıdır
ki, tələbələrdə tədqiqatçılıq qabiliyyəti aşılasın. Tədris prosesinə öz elmi-tədqiqatçılıq işinin
nəticələrini də tətbiq edərək o, tədris prosesinə keyfiyyətini yüksəldə bilər. Tələbələrin
tədqiqat məsələləri ilə məşğul olması pedaqqoji prosesin daha səmərəli təşkili istiqamətində
axtarlşlar aparmasını nəzərdə tutur. Biz elmi tədqiqatları bu kriteriyaya əsasən qiymətləndirə
bilərik: qiymətləndirmə kriteriyalari hər iki formada edilə bilər, müəllimlərin istifadəsində və
tələbələrin danışığında. Tədqiqat məsələlərindən həminçinin tələbələr tədris materialını
genişləndirmək və daha maraqlı etmək ücün də istifadə edirlər. Beləliklə, tələbələr özləri
özlərini qiymətləndirə və irəliləyişlərini izləyə, eleəcə də müəllimdən daha yuxarı səviyyəli
nailiyyətlər əldə etmək üçün onlara kömək etməyi xahiş edə bilərlər. Eləcə də spesifik
tədqiqat işinə uyğun olan kriteriya və ya bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi fəaliyyəti
tələbələrin özlərini qiymətləndirməsi üçün sonda öyrənmənin qiymətləndirilməsi seçib
siyahıya alına bilər. Elmi tədqiqat işləri ali təhsil müəssələrində tələbələrin biliklərinin və
abstrakt təfəkkürlərinin, elmi düşüncə bacarıq və qabiliyyətlərinin təkmilləşdirilməsində
istifadə oluna bilər.
Məqalənin aktuallığı. Ali məktəb kursunda tədris edilən tədqiqat məsələləri tələbələrin
elmi iş və araşdırma aparmaq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları, eləcə də elmi tədris
prosesinə elmi tədqiqat problemlərinin həllini necə tətbiq etmək yolları üçün şərait yaradır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tələbələrin tədqiqat işlərini təkmilləşdirməsi və inkişaf
etdirmələri, tədris materialını genişləndirmək və daha maraqlı etmək üçün tədqiqat
məsələlərinin rolu göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə ondan ibarətdir ki, tələbələr tədqiqat
məsələlərinin həll olunması ilə tənqidi və yaradıcı düşüncələrni inkişaf etdirə bilər,
qoyulmuş problemi tədris prosesində asanlıqla araşdıra bilər.
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Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində tələbə auditoriyasının idarə edilməsi xüsusi aktuallıq
daşıyır. Bu problem pedaqoji aləmdə yeni məsələ olmasa da, xüsusi tədqiqatın obyekti də
olmamışdır. Tələbə auditoriyasının idarə olunması təhsil müəssisələrinin idarə edilməsi
problemi ilə qırılmaz tellərlə əlaqədar olsa da, həmin problemin üzvi tərkib hissəsi kimi çıxış
etsə də, məsələyə xüsusi yanaşma tələb edir.
Təhsilin, ali təhsil müəssisələrinin idarə olunması dedikdə, hər şeydən əvvəl institut və
universitetlərin rəhbərliyi müəssisənin ali orqanı elmi şura diqqət mərkəzinə gəlir. Tələbə
auditoriyasını bilavasitə idarə edən isə mühazirə və seminar məşğələsini aparan müəllimdir.
Söhbət birbaşa müəllim-tələbə münasibətlərdən gedir, auditoriyanın təşkilindən, məşğələlərin
yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə aparılmasından, müəllim-tələbə münasibətlərinin düzgün
qurulmasından, təlim prosesinin idarə etməklə önəmli göstəricilərə və nəticələrə nail
olmaqdan gedir.
Auditoriyada idarəetmənin yüksək səviyyədə qurulmasını hər bir müəllimin —
professorun, dosentin, assistentin nəzəri və metodik hazırlığı, pedaqoji ustalığı, müəllimtələbə münasibətlərinin hansı səviyyədə olması, auditoriyada pedaqoji etika qaydalarının
gözlənilməsi, tələbənin şəxsiyyətinə hörmətlə ağıllı tələbkarlığın uzlaşdırılması, obyektivliyin,
ədalətin gözlənilməsi, təlim prosesinin demokratikləşdirilməsi və humanistləşdirilməsi,
tələbələrə pedaqoji prosesin bərabərhüquqlu üzvü kim yanaşılaraq, onların bu prosesin
subyektləri kimi qəbul olunmaları, gənclərin müstəqilliyinə, təşəbbüskarlığına, yaradıcı
fəallığına geniş yer verilməsi şərtləndirir.
Tələbə auditoriyasının idarə olunması dedikdə, anlayışın mahiyyətini belə başa düşmək
mümkündür: bu, tələbələrin öz üzərlərinə düşən təlim əməyi vəzifələrini yerinə yetirmələrinə,
nümunəvi davranış təcrübəsinə yiyələnmələrinə istiqamətlənmiş keyfiyyət göstəricilərinə nail
olmaq üçün müəllimin zəruri biliklərə və praktik təcrübəyə malik olması və auditoriyanı təşkil
edə bilməsidir. Məhz tələbə qrupunun fəaliyyətini təşkil və idarə etmək əsasında ali təhsil
müəssisəsinə rəhbərlik və onu idarə etmək sahəsində müsbət təcrübə qazanılır.
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Tələbə auditoriyasının idarə olunması aşağıdakı fəaliyyət sahələrini özündə birləşdirir:
tələbə auditoriyasına uyğunlaşma, hər bir tələbəni diqqətlə öyrənmək əsasında onların fərdi,
cinsi və yaş xüsusiyyətlərinə, temperament tiplərinə bələd olmaq, tələbə auditoriyası ilə
işləmək bacarığına yiyələnmək, tələbə kollektivinin təşkili və tərbiyə olunması metodikasına
malik olmaq, tələbə auditoriyası ilə işin məqsədini, strategiyalarını, şərtlərini aydın təsəvvür
etmək və s.
Ali məktəb müəllimi tələbə auditoriyasını uğurla idarə edə bilmək üçün aşağıdakıları
bacarmalıdır:
— tələbələrlə ünsiyyəti qurmağı; yaradıcılıq nümayiş etdirməyi, auditoriyada mühazirə və
seminar məşğələlərində innovasiyalara geniş yer ayırmağı,
— tələbələri həvəsləndirməyi, onların fəallığını və müstəqilliyini dəstəkləməyi;
— idarəetmə mədəniyyətinə yiyələnməyi;
— xarici mühitin təsirlərini görməyi;
— nəzəri hazırlığını daim artırmağı, öz üzərində işləməyi, peşəkarlığını yüksəltməyi;
— öz imkanlarını təlim prosesini optimallaşdırmağa və təkmilləşdirməyə təlimin
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəltməyi;
— rəqabətə dözümlülüyə nail olmağı və s.
Tələbə auditoriyasının idarə olunmasında səmərəlilik və məhsuldarlıq dedikdə, bu zaman
iki məsələ xüsusilə diqqət mərkəzinə gəlir:
1) Tələbələrlə aparılan işlər, təlim prosesinin təşkili, mühazirə və seminar məşğələlərinin
səviyyəli aparılması ilə və tələbələrin bütün bu görülmüş işlərdən götürdükləri fayda və
onların göstəriciləri, başqa sözlə, onların bir təhsilalan və bir mütəxəssis kimi qazandıqları
bilik və təcrübə, mənəvi keyfiyyətlərə, pedaqoji etikaya və nümunəvi davranışa yiyələnmələri
səviyyəsi müqayisə olunur. Göstəricilər qənaətləndirici və yaxud yüksək olduqda, deməli,
nəticəyə alınmışdır.
2) Son nəticənin başlanğıcla müqayisəsi aparılır. Tədris ilinin, yaxud yarımilin
göstəriciləri tədris ilinin əvvəllərindəki səviyyədən yüksəkdirsə, demək, məhsuldarlıq da
vardır.
Tələbə auditoriyasının səmərəli idarə edilməsi eyni zamanda müəllimin öz şəxsi
keyfiyyətlərindən xeyli dərəcədə asılıdır. Müəllim öz geyiminə, davranışına, nitqinə,
ünsiyyətinə fikir verməli, tələbələrlə nəzakətli rəftar etməli, kin saxlamamalı, ixtilaflı vəziyyət,
qarşıdurma yaratmamalı, əksinə, tələbə auditoriyasında bu kimi hallar meydana gəldikdə
onların aradan qaldırılmasına, auditoriyada sağlam, münbit mənəvi və psixoloji iqlimin
bərqərar olmasına çalışmalıdır.
Araşdırmalardan görünür ki, tələbə auditoriyasının idarə edilməsi problemi tədqiqatların
obyekti olmamışdır. Bu onunla bağlıdır ki, tədqiqatlar ya ümumiyyətlə, təhsilin, yaxud
məktəbin idarə olunmasına, həmçinin təlimin və tərbiyə prosesinin pedaqoji
qanunauyğunluqlarının öyrənilməsinə həsr edilmişdir.
Tələbə auditoriyasının idarə olunmasının pedaqoji əsaslarını nəzəri aspekt (idarəetmə
sisteminin modeli) və təşkilati-pedaqoji aspekt (idarəetmənin məzmunu, forma və metodları)
təşkil edir.
Tələbə auditoriyasının idarə olunması üzrə işin pedaqoji əsaslar dedikdə, pedaqoji
fəaliyyətin qarşılıqlı əlaqədə olan məqsədlərinin vəhdəti, səciyyəvi prinsipləri, məzmunu,
forma və metodları anlaşılır. Deməli, tələbə auditoriyasının idarəolunmasının pedaqoji
əsasları təlim və tərbiyənin məzmununu, metod və vasitələrinin məcmusunu ifadə edir ki, bu
da tələbələrdə təhsilliliyin və tərbiyəliliyin səviyyəsini yüksəldir.
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Təlim-tərbiyə prosesinin idarə olunması – elmi və praktik cəhətdən əsaslandırılmış
planlaşdırma aparmaqla, səmərəli təşkilati işlər görməklə, əlaqələndirməni və nəzarəti həyata
keçirməklə, ali təhsil rəhbərliyinin pedaqoji kollektiv üzvlərinə və tələbələrə; professormüəllim heyətinin isə, tələbə auditoriyasına məqsədyönlü təsiridir.
Professor-müəllim heyəti mühazirə və seminar məşğələlərində tələbələrin təşəbbüsləri
müdafiə etməli, müstəqilliklərinə, yaradıcı və idrak fəallıqlarına geniş yer verməlidir.
Tələbə auditoriyasının idarə edilməsinin mahiyyəti nəzərdə tutur ki, tələbə oğlanlar və
qızlar öz şəxsi tələbatlarını — təlim əməyinə və tərbiyəolunma tələbatlarını ödəyə bilsinlər,
gələcəyin mütəxəssisləri kimi yetişə bilmə imkanlarına malik olsunlar. Başqa sözlə,
auditoriyada elə mühit yaradılmalıdır ki, tələbələr məcburi məşğələ olduğuna görə, mühazirə
və seminarlarda iştirak etməyin zəruriliyinə görə deyil, professorla, dosentlə, assistentlə görüş,
mühazirə maraqlı və lazımlı, yeni biliklərə və həyati bacarıqlara yiyələnəcəklərinə görə
həvəslə və ruh yüksəkliyi ilə təlim prosesində iştirak etsinlər. Əks təqdirdə, müəllimlə görüş,
mühazirə və seminar məşğələsi onlardan ötrü cansıxıcı, əzabverici, şərh materialı maraqsız
olacaqdır.
Tələbə auditoriyasının idarəolunmasının fəlsəfəsi müəllimdən heç də proqramda nəzərdə
tutulmuş mövzular üzrə materialları tədris edərək, jurnalda qeydlər aparmağı deyil, eyni
zamanda tələbələrin tələbatlarını təmin etməkdən ibarət olmalıdır.
Tələbə auditoriyasının idarəolunması fəlsəfəsinin tələbləri gözləndiyi hallarda nəinki ayrıayrı akademik qrupların müvəffəqiyyətləri və uğurları artır, həm də ali təhsil müəssisəsinin,
fakültələrin göstəriciləri yüksəlir. İnstitut və universitetlərin səviyyələri və nüfuzu tələbələrin
göstəriciləri ilə müəyyən olunur, ali məktəbin inkişafını şərtləndirir. Yaxşı nəticə həm də
müəllimin səviyyəsini göstərir.
Müəllim tələbə auditoriyasının idarə olunmasının pedaqoji, fəlsəfi psixoloji əsaslarına
dərindən bələd olmalıdır. Bunun üçün ilk növbədə idarəetmənin psixologiyasına
yiyələnməlidir. İdarəetmənin psixologiyasına psixologiyanın xüsusi bir sahəsidir. İdarəetmə
psixologiyası idarəetmə fəaliyyətinin psixoloji qanunauyğunluqlarını araşdırır. Onun məramı
idarəetmə sistemində keyfiyyəti və səmərəliliyi artırmaqdan ötrü psixoloji şərtləri və eyni
zamanda idarəetmə fəaliyyətinin təhlilin aparmaqdır. İdarəetmə psixologiyası auditoriyada
olan müəllimdə idarəetmə tələbatının və qabiliyyətinin və səriştəsinin, idarəetmə
təfəkkürünün və idarəetmə təxəyyülünün olmasını, eləcə də onun fərdi
idarəetmə
konsepsiyasına malik olmasını zərurətə çevirir.
Tələbə auditoriyasını səmərəli şəkildə idarə etmək üçün müəllim nikbin olmalı, idarəetmə
üslubunu (demokratik, liberal, avtoritar, avtokratik) düzgün seçməlidir.
Müəllim gənclik yaş dövrünün xüsusiyyətlərinə, başqa sözlə, yaş psixologiyasına bələd
olmalıdırlar. Yaş psixologiyası şəxsiyyətin inkişaf problemlərini, müvafiq yaş dövründə onun
xüsusiyyətlərini, psixi inkişafın dinamikasını, ümumi qanunauyğunluqlarını nəzərdən keçirir.
Tələbələrin fərdiyyətinə bələd olmaq eyni zamanda təhsilverənin pedaqoji səriştəliliyi,
pedaqoji ustalığı göstəricisidir
Hər bir müəllim Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 16 may 2014-cü il tarixli, 600
nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Müəllimlərin etik davranış qaydalar”na əməl etməlidirlər.
Tələbə auditoriyasında təlimin təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici
funksiyalarını uğurla həyata keçirmək və səmərəli nəticələr qazanmaq professor-müəllim
heyətinin pedaqoji qabiliyyətlərindən, pedaqoji ustalığından, nəzəri və metodik hazırlığından
xeyli dərəcədə asılıdır.
Tədqiqat bir daha göstərdi ki, seminar məşğələləri tədris prosesinin əhəmiyyətli tərkib
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hissəsi, təlimin mühüm təşkili formasıdır. Məşğələlər mənbələrin elmi-nəzəri
ümumiləşdirilməsini nəzərdə tutur, proqram materialının öyrənilməsinə, tələbələri sənədlər və
ilk mənbələr üzərində yaradıcı iş üzrə vərdişlərə yiyələndirir.
Müəllim tələbə auditoriyasını, o cümlədən təlim prosesini idarə edir. Bu baxımdan
müəllim-tələbə münasibətlərinin necəliyi, hansı səviyyədə olması onun marağından,
göstərdiyi səydən, tələbələrlə necə necə rəftar etməsindən xeyli dərəcədə asılıdır.
Mühazirələrdə olduğu kimi seminar məşğələlərində də tələbə oğlanlarda və qızlarda elmi
təfəkkür və təxəyyül mədəniyyəti formalaşır, bu və ya başqa fənn üzrə mövzulara və
problemlərə daha dərindən bələd olmaq, elmi idrakın metodologiyasına sahib olmaq nöqteyinəzərdən əlverişli imkanlar açılır.
Seminar məşğələlərinin önəmli olması, fəal təlim metodlarından faydalanaraq onun
optimallaşdırılması və təkmilləşdirilməsi müəllimlərlə yanaşı onun üzvü olduğu kafedranın və
dekanlığın, tədris hissəsinin, tədris işləri üzrə prorektorun işə münasibətilə də bağlıdır
Tələbələr müstəqil işlərə cəlb olunması, bir tərəfdən təlim prosesinin, digər tərəfdən tərbiyə
prosesinin səmərəliliyini yüksəldir. Tələbələr müxtəlif səpgili müstəqil işlərə cəlb edilirlər.
Onların sırasında tədqiqat fəaliyyəti özünəməxsus yer tutur, kreativliyin (yaradıcı təfəkkürün)
həyata keçməsinə şərait yaradır. Audiyoriyadankənar müstəqil işlər tələbələrin təlimə
motivasiyasının yüksəldilməsinin mühüm şərtidir.
Auditoriyadankənar tədbirlər tələbələr tərəfindən və onlar üçün təşkil olunur. Tədbirlərin
mövzusunun və məzmununun seçilməsi tələbə oğlanların və qızların arzusuna və maraqlarını
görə olur, onların müəllimlərlə və bir-biri ilə ünsiyyəti idraki əhəmiyyət daşıyır, estetik
qavrayışı genişləndirir və zövq tərbiyələndirir. Eyni zamanda auditoriyadankənar işlər
müəllimə özünün pedaqoji ustalığını, pedaqoji qabiliyyətlərini, peşə səriştəliliyini, tələbələrə
rəhbərlik və auditoriyadankənar tədbirləri idarə etmək bacarıqlarını, müsbət səciyyəli şəxsi
keyfiyyətlərini nümayiş etdirmək imkanı verir. Auditoriyadankənar tədbirlərin idarə olunması
tələb edir ki, təlim prosesində — mühazirələrdə və seminar məşğələlərində olduğu kimi,
təlimdənsonrakı vaxtlarda da müəllim hər bir tələbənin yaradıcı fəaliyyətinə düzgün, ədalətli
və obyektiv münasibət bəsləsin, onun şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşsın, demokratikləşmə və
humanistləşdirmə prinsiplərini əsas götürsün, gənclərin yaradıcı təşəbbüslərini nəzərə alsın,
təşkilatçılıq qabiliyyətlərini həyata keçirmək üçün onlara meydan versin, müstəqilliklərin
təmin etsin.
Məqalənin aktuallığı. Ali məktəbdə auditoriyanın idarə olunması müəllimdən böyük
səriştə və pedaqoji ustalıq tələb edir. Təlimin və auditoriyadankənar tədbirlərin uğuru bu
idarəetmədən çox asılıdır. Bu məsələ xüsusi tədqiqat obyekti olmadığından məqalənin
yazılması zərurəti meydana gəlmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tələbə auditoriyasının idarə olunması üzrə müəllimin iş
sisteminə aydınlıq gətirilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə tələbə auditoriyasında mühazirə və
seminar məşğələləri aparan müəllimlər üçün faydalıdır.
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Система работы педагога по управлению
студенческой аудиторией

С.Мамедов

Резюме
В условиях нового педагогического мышления управление студенческой
аудиторией носит особую актуальность. Хотя эта проблема и не является новой в
педагогике, но и не была объектом специального исследования. Несмотря на то, что
управление студенческой аудиторией неразрывно связано с управлением учебных
заведений и выступает составной частью этой проблемы, данный вопрос все же требует
особого внимания.
S.Mammadov

System operation management teacher student audience
Summary
In the context of the new pedagogical thinking management student audience is of
particular relevance. Although this problem is not new and in pedagogy, but has not been the
object of special study. Despite the fact that the management of the student audience is
inextricably linked with education management and acts as an integral part of the problem,
this issue still requires special attention.
Redaksiyaya daxil olub: 02.05.2017
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Səriştəyə əsaslanan təhsilin məzmunu
Rübabə Qurbanova
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образование
Key words: literature, lesson, knowledge, problem, contemporary, education
“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış“ konsepsiyasının təhsillə bağlı ana xəttinə uyğun
olaraq, 2013-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə
“Azərbaycan Respublikasıda Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” qəbul edilmişdir.
Strategiya Azərbaycan Respublikasında, keyfiyyət nəticələri və əhatəliyinə görə dünya
ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriştəli müəllim və təhsil menecerlərinə əsaslanan
təhsil sisteminin yaradılması üçün beş strateji istiqamətdə tədbirləri nəzərdə tutur:
Birinci strateji istiqamət səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun
yaradılmasına yönəlmişdir və təhsilin məktəbəqədər, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və
ali olmaqla, bütün pillələri üzrə kurikulumların inkişafı kimi vacib hədəfi əhatə edir. Səriştəyə
əsaslanan təhsilin məzmununun yaradılması vacib edən amillərdən bir neçəsi: uşaqların erkən,
məktəbəqədər eyni zamanda davamlı inkişafının təmin edilməsi onlarda bilik və bacarıqların
inkişaf etdirilməsidir. Səriştəyə əsaslanan uşaqların davamlı inkişafı məktəblə, müəllimlə
məhdudlaşmamalı məktəbdən kənar maarifləndirmədə öz əksini tapmalıdır. Məhz bu proses
dövlət strategiyasında öz əksini tapmışdır. Bu strategiyada valideynlərin pedaqoji, psixoloji
məlumatlandırılması üçün “Səriştəli Valideyn” proqramı hazırlanmışdır.
Səriştə əldə olunmuş bilik və bacarıqları praktiki fəaliyyətdə əlverişli tətbiq etmək
qabiliyyətidir. Səriştəyə əsaslanan təhsil o deməkdir ki, müəllim bilməlidir, bacarmalıdır,
bacardığını vərdişə çevirməlidir, onu dəyərləndirməlidir, o keyfiyyəti qazanmalıdır. Səriştə
gənc nəslin müstəqil həyata hazır olmasında gələcək təlim və əmək fəaliyyətinin
yaradılmasında mühüm rol oynayır. Səriştə əslində kompetensiyadır.
Kompetensiya – hər hansı bir fəaliyyəti həyata keçirmək üçün praktikada səmərəli tətbiq
edilən biliklər, bacarıqlar, vərdişlər, dəyərlər, keyfiyyətlərdir. Şagirdlərin şəxsiyyət kimi
inkişafı və həyatda səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün vacib olan keyfiyyətlər bütövlükdə
kompetensiyalar formalaşdırılmalıdır. Kompetensiyaların pedaqoji prosesdə tətbiqi müəllimin
səriştəliliyi ilə nəticələnir.
Dünya təcrübəsində sınaqdan çıxmış aşağıdakı kompetensiyaların pedaqoji prosesdə
tətbiqi müəllimin səriştəliliyi ilə şərtlənir:
 Siyasi və sosial;
 Şifahi və yazılı ünsiyyət;
 Informasiya texnologiyaları sahəsində;
 Müstəqil öyrənmə;
Bu istiqamətlər üzrə kompetensiyalar şagirdlərdə bilik və bacarıqlar qazanmaqda kömək
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edir. Konseptual sənəddə göstərilən istiqamətlər üzrə fəaliyyət mexanizmlərinin
müəyyənləşdirilməsi üçün geniş müzakirələrin aparılması təqdirə layiqdir. Hər bir təhsil işçisi
bu strategiyanın faydasını dərk edərək, əməli addımlar atmaqla töhfəsini verməklə vətəndaşlıq
nümayiş etdirmiş olar. Az səriştəli insanlar öz qabiliyyətləri barədə daha yüksək, yüksək
səriştələrə sahib olanlar isə daha aşagı qiymətləndirmə aparırlar.
Səriştəli təhsilin məzmunu haqqında danışarkən müəllimin səriştəlilik qabiliyyətini də
qeyd etmək lazımdır. Qeyd edək ki, şagirdlərin müxtəlif fənlər və kompyuter savadı üzrə əsas
kompetensiyalara müvafiq olaraq tənqidi təfəkkür, yaradıcı yanaşma, təşəbbüskarlıq,
problemlərin həlli, qərarların qəbul edilməsi kimi metokompetensiyalara malik olması onların
şəxsiyyətyönlü ruhda tərbiyələnməsini reallaşdırır. Eyni zamanda deyə bilərik ki, təhsilin
məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks etdirən
kurikulum konseptual sənəd olub, onun mahiyyətini müəllim dərindən dərk etdikdən sonra,
səriştə və peşəkarlıq nümayiş etdirə bilər.
Təlim inkişafı həmişə qabaqlamalıdır. Müşahidələr göstərir ki, biz həmişə qeyd olunan
tələblərin reallaşmasına çalışsaq da geriləmələr baş verir. Strategiyada qeyd edilir: Təhsilin
keyfiyyətinə və əhatəliliyinə qoyulan yeni tələblər təhsil sistemi anlayışına baxışı da
yeniləmişdir. Müasir təhsil sistemi formal (dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan)
təhsil forması ilə yanaşı informal (özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmə) və qeyri formal
(müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və dövlət təhsil sənədinin
verilməsi ilə müşayiət olunmayan) təhsil formalarını da nəzərdə tutmuşdur.
Demək, müəllimin səriştəliliyinin formalaşmasında müasir təhsil sisteminin məzmununu
təmin edən istiqamətlər üzrə zəruri bilik və bacarıqların qazanılmasında ciddi zərurət vardır.
Kurikulumun tətbiqi ənənəvi təlimdən fərqli olaraq müəllimi yaradıcı fəaliyyətə sövq
etdirir. Məsələn, fəal dərsin quruluşuna müvafiq müəllim öz səriştəliliyini nümayiş etdirmək
üçün aşağıdakı anlayışları reallaşdırmağı bacarmalıdır:
1. Motivasiya (problemin qoyulması, fərziyyələrin irəli sürülməsi);
2. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün məlumatların, faktların axtarılması
və toplanması);
3. Məlumat mübadiləsi (qazanılan məlumatların təqdim olunması); Məlumatın müzakirəsi
və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi);
4. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunubolunmaması haqqında nəticənin çıxarılması) və s.
Mövzu ilə əlaqədar bilidirirəm ki, müəllimin səriştəliyi və peşəkarlığı yalnız zəngin
təcrübəyə əsaslanır.
Müəllimlik peşəsi insan fəaliyyətinin ən mürəkkəb növünə aiddir. Müəllim hər şeydən
əvvəl səriştəli olmalıdır. Müəllimin səriştəliliyi tədris prosesini təşkil etmək bacarığındadır.
Səriştəli müəllim hətta ən əlverişsiz şəraitdə şagirdlərin bilik səviyyəsinə nail olur. Onları
tərbiyə və inkişaf etdirir. Səriştəli müəllim şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşmalı, onun fərdi
cəhətlərini nəzərə almalı və ona hörmət əsasında münasibət göstərməlidir. Müəllim gənc
mütəxəssislərin şəxsiyyətini fərmalaşdırır, onların dünyagörüşünün inkişafına şərait yaradır,
təlim və tərbiyə prosesini həyata keçirir, şagirdlərə yeni biliklər verir.
Müəllimin şagirdlərə müraciəti xahiş, tənbeh, təhqir, əmr formasında da ola bilər.
Müəllimin bütün vəziyyətlərdə bir məqsəd daşıyır — şagirdlərə öyrətmək məqsədi.
Müəllimin nitqi səlis olmalıdır. Səriştəli müəllim öz səsini, özünü idarə etməyi bacarmalıdır.
Səriştəli müəllim tələbkar olmalıdır. Bu onun uğurlu işinin mühüm şərtidir. Müəllim özünə
yüksək tələblər verməlidir, özündə olmayan şeyi başqasından tələb etmək olmaz.
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Məktəbdə təlim-tərbiyəni təşkil edənlərdən biri də müəllimdir. Müəllim pedaqoqdur,
tədris edəndir, təhrik edəndir. Müəllimlər gənc nəsli, şəxsiyyəti formalaşdırır və inkişaf etdirir.
Müəllimin akademik qabiliyyət də müəllimin əsas keyfiyyətlərindən sayılır. Belə qabiliyyəti
olan müəllimlər tədris etdiyi fənni dərindən bilməklə bərabər, öz fənlərinin tədqiqat edəni
olurlar. Akademik qabiliyyəti olan müəllimlər bilik dairəsinə görə başqa müəllimlərdən
fərqlənirlər.
Səriştəli müəllim tədris materialını şagirdlərə dərsdə mənimsətməyə çalışır. Ev tapşırığı
şagird üçün bilikləri, dərsdə öyrəndiklərini genişləndirmək vasitəsidir. Səriştəli müəllim təlim
prosesini fəallaşdırmaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə etməklə şagirdlərin diqqətini dərsə
cəlb edə bilər. Müəllim şagirdləri diqqətlə dinləməlidir. İştirakçılara adları ilə müraciət
etməlidir. Onların gözlərinin içinə baxmalıdır. Müəllim hər bir şagirdə öz fikrini söyləməyə
imkan yaratmalıdır. Yalnız fəal şagirdləri deyil, bütün şagirdlərə eyni dərəcədə diqqətlə
yanaşmalıdır. Müəllim və şagirdləri arasında qarşılıqlı hörmət və etibar olmalıdır.
Müəllimlikdə şəxsi keyfiyyətlərlə peşə keyfiyyətləri vəhdət təşkil edir. Peşə
keyfiyyətlərinə tədris etdiyi fənni, onun tədrisi metodikasını bilmək, psixoloji hazırlıq,
pedaqoji ustalıq, natiqlik məharəti və başqa keyfiyyətlər daxildir. Müasir müəllimin şəxsiyyəti
bir çox halda mədəni səviyyəsi ilə müəyyən olunur.
Metodik ədəbiyyatlarda “kompetensiya” anlayışının müxtəlif tərifləri vardır.
Kompetensiya anlayışı yenidir və hələ tam formalaşmayıb.
“Kompetensiya” anlayışını təşkil edən əsas kompenentlərin ədəbiyyatda göstərilmiş
mənaları belədir:
Bilik — koqnitiv fəaliyyətdə əldə olunur və kompetensiyaya əsaslanan təlim biliyin rolunu
azaltmır. Bilik həm fəaliyyətin yerinə yetirilməsində, həm də yaşayıb yaratmaq üçün lazım
olan həyati faktordur.
Bacarıq — fəaliyyətin məqsədyönlü həyata keçirilməsidir.
Münasibət — əşyaya, şəxslərə olan münasibətdir.
Kompetensiya (səriştəyə) əsaslanan təlim dedikdə, əmək fəaliyyətində bilik və
bacarıqların mənimsənilməsi və tətbiqi başa düşülür.
Məqalənin aktuallığı. Müasir şəraitdə tərbiyənin real məqsədi – şagirdin fərdi qabiliyyəti
və istedadı əsasında hərtərəfli inkişaf etdirilməsidir. Hərtərəfli inkişaf etdirilmiş səriştəli
şagirdlər yetişdirməsi üçün müasir dövrdə fakültətiv məşğələ və kursların fəaliyyətdə olması,
xüsusi liseylər, məktəb şəbəkəsinin genişləndirilməsi xüsusi istedada malik uşaqların aşkara
çıxarılması kimi tədbirlər daim diqqət mərkəzində olmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərin müxəlif fənlər üzrə əsas kompetensiyalara uyğun
olaraq tənqidi təfəkkürə yaradıcı yanaşma, qərarların qəbul edilməsi kimi
metokompetensiyaları malik olması onların səriştəli ruhda tərbiyələnməsini həyata keçirir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan
fənlərin demək olar ki, hamısı tərbiyə, o cümlədən mənəvi tərbiyə baxımından material verir.
Həmin fənlər üzrə dərslərdə yeri gəldikcə səriştəli müəllim şagirdlərin milli psixologiya
zəminində tərbiyə alması vətənə sədaqət ruhunda formalaşması həyata keçirilmişdir.
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Р.Курбанова

Содержание образования на основе компетености
Резюме
Задача современного образования организация процесса обучения основанной
компетенции. Знание, не превращенное жизненным умениям является бесполезным
самому индивиду не имеет никакого значения также для общества. Поэтому особое
значение должно отдано организацию применения полученных учащимися знаний и
умений в практической деятельность.
R.Gurbanova

Content of education based on the competence
Summary
The purpose of education is to achieve the organization of competency based training. The
knowledge that can not be applied in life is of no use both for the person himself and also for
the society. This main focus should be on creating opportunities for students to apply the
acquired skills in practical life experience.
Redaksiyaya daxil olub: 19.04.2017
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Öyrədici mühitin təşkilinin dərsin səmərəliliyinin
artırılmasında rolu
Bənövşə Qarayeva
ADPU-nun magistrantı
E-mail: kabi-333@mail.ru
Rəyçilər: prof. M.M.Əmirov
ped.ü.f.d. D.M.Musayev
Açar sözlər: öyrədici mühit, təlim, şagird, inkişaf, şərait
Key words: teaching conditions, training, pupil, development, condition
Ключевые слова: обучающая среда, обучение, ученик, раэвитие, условие
Pedaqoji prosesdə bərabər imkanların yaradılması prinsipinə əsaslanaraq bütün şagirdlər
üçün eyni təlim şəraiti yaradılır. Fəal təlimdə şagird pedaqoji prosesin mərkəzində dayanır.
Bütün tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının, potensial imkanlarının inkişafına
yönəldilir.
Pedaqoji prosesin münasib maddi-texniki baza əsasında və sağlam mənəvi-psixoloji
mühitdə təşkil edilməsi keyfiyyətin və səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün əlverişli və təhlükəsiz
təlim şəraiti yaradır (4, 34).
Planlaşdırma zamanı müəllim 4 əsas suala cavab verməlidir:
1. Nə öyrədilməli?
2. Necə öyrədilməli?
3. Hansı şəraitdə?
4. Nəticələri necə qiymətləndirmək olar?
Bu suallara cavab olaraq təlim modelinin 4 əsas komponentini qeyd etmək lazımdır.
1. Təlimin məzmunu
2. Təlimin metodları
3. Öyrədici mühit
4. Qiymətləndirmə (3, 374).
Təlimin qarşısında duran əsas prinsiplərin həyata keçirilməsi pedaqoji prosesə təsir edən
amillərdən, öyrədici mühitdən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Öyrədən və öyrənənlərin eyni
hüquqlu mövqedə dayandığı interaktiv təlim metod və üsulları o zaman fayda verə bilər ki,
şagirdlər üçün müasir tələblərə cavab verən öyrədici mühit yaradılsın.
Öyrədici mühit şagirdi əhatə edən şəraitin aşağıdakı xassələrini əks etdirir.
 əşyavi mühit
 informasiya mühiti
 sosial-psixoloji mühit.
1. Əşyavi mühit ibarətdir:
 Məktəb əşyavi mühiti: dərsliklər, vəsaitlər, stendlər, məktəb avadanlığı, məktəb
ləvazimatları
 Təbii mühit: canlı və cansız təbiət
 Yaşayış mühiti: maddi mədəniyyət əşyaları, ictimai və mədəni müəssisələr, məişət
mühiti. (1,113).
2. İnformasiya mühiti — təlim prosesində (həm də təlim prosesindən kənarda) istifadə
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edilə bilən məlumat mənbələri kompleksi — dərslik, televiziya, mətbuat, ensiklopedik
ədəbiyyat, elmi və elmi-kütləvi ədəbiyyat, kompyuter, müsahibə, müşahidə, televiziya, muzey,
teatr, ekskursiya, sərgi, səyahətlər və s.
3. Sosial psixoloji mühit aşağıdakı tərkib hissələri özündə birləşdirir.
 Şagirdin digər insanlarla əlaqəsi: müəllimlər, valideynlər, şagirdlər və s.
 Şagirdin öz daxili aləmi ilə qarşılıqlı əlaqələri.
Öyrədici mühit elə təşkil olunmalıdır ki, tədrisin real həyatla əlaqəsi başa düşülsün,
uşaqlar sosial xarakterli problemlərin həllinə cəlb olunsun, müxtəlif informasiya
mənbələrindən istifadə edə bilsin, öz biliklərini müstəqil şəkildə artıra bilsin. Öyrədici
mühitin təşkilinə əsas yanaşma aşağıdakılardan ibarətdir:
 Şəxsiyyətin inkişafı üçün imkanları artırmaq.
 Şagirdlərin bilikləri əldə etmək, ünsiyyət və əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirmək.
 Bilik prosesinə müsbət münasibət, yeni biliklərin kəşfi üçün şəraitin yaradılması (5,28).
Ətraf mühit şagirddə maraq oyatmalı, şagirdi yeni kəşflərə motivasiya etməlidir. Öyrədici
mühit çevik və interaktiv olmalıdır ki, təlim prosesi şagird əməkdaşlığına imkan yaratsın (2).
Pedaqoji prosesdə öyrədici mühitin təşkili o deməkdir ki, yaradılmış mühit şagirdə qarşıya
çıxan problemləri araşdırmağa, tədqiqat aparmağa, yeni kəşflər etməyə həvəsləndirir.
Öyrədici mühitin təşkili şəraitində təlim prosesində işgüzar iş mühiti, əməkdaşlıq şəraiti
yaradıldığından təlim iştirakçılarının yüksək fəallığı təmin olunur.
Məqalənin aktuallığı. Təlimin qarşıya qoyduğu vəzifə və prinsiplərin həyata keçirilməsi
təlim-tərbiyə prosesinə təsir edən amillərdən, öyrədici mühitdən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.
Dərsin səmərəliliyinin artırılması baxımından öyrədici mühitin təşkili sahəsində tədqiqatların
aparılmasına ehtiyac vardır. Problemin aktuallığı baxımından təqdim etdiyimiz məqalə bu
sahəyə müəyyən dərəcədə kömək edəcək.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tarix təlimində öyrədici mühitin təşkili probleminin elmimetodik ədəbiyyatda istifadəsi üzrə iş sistemidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tarix təlimində öyrədici mühitin təşkili
qaydası və dərsin səmərəliliyinin artırılmasında öyrədici mühitin təşkilinin rolu probleminin
elmi – metodik ədəbiyyatda qoyuluşundan istifadə üzrə iş sistemindən ümumtəhsil
məktəblərinin tarix müəllimləri və bu sahədə tədqiqat aparan hər bir şəxs yararlana biləcək.
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Б.Караева

Организация обучающий среды в повышении
продуктивности урока
Резюме
В статье говорилось об основных подходах в составлении плана обучения, его видах
и роли в продуктивности урока. Также говорилось о роли плана обучения в повышении
активности учащихся.
B.Qaraeva

Role of forming of the training environment in raising
of the efficiency of the lesson
Summary
The article cites the main attitudes towards teaching process, types of it and how the role
of this process affects efficiency of the lesson. It has been discussed the importance of the
educative environment due to improving activity of the lesson attendants.
Redaksiyaya daxil olub: 07.04.2017
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Fəal təlimdə planlaşdırma və idrak fəallığı
Nilufər Vəliyeva
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Rəyçilər: ped.ü.f.d. D.Musayev
ped.ü.f.d., dos.T.S.Paşayev
Açar sözlər: fəal dərs, induktiv, deduktiv, idrak fəallığı, tədris mühiti
Ключевые слова: активный урок, индуктивный, дедуктивный, познавательной
деятелноти, среды обучения
Key words: active lesson, inductive, deductive, cognitive activity, teaching environment
Fəal dərsin səmərəliliyinin ən mühüm şərtlərindən biri onun səylə planlaşdırılması və
idrak fəallığının yaradılmasıdır. Fəal dərsin yaradıcı xarakterinə baxmayaraq, onun uğuru, ilk
növbədə, dərsin bütün mərhələlərinin öncədən "ölçülüb-biçilməsindən" asılıdır. Dərsə hazırlıq
üçün yetərincə səy və vaxt sərf etmiş müəllim dərsin keçirilməsi zamanı bir o qədər az əziyyət
çəkəcəkdir. Bu məsələ ilə bağlı tədqiqatlarımızda fəal dərsin işlənib hazırlanması üçün
aşağıdakı plan təklif olunmuşdur (7,42)
1. Dərsin məqsədlərini müəyyən etmək.
2. Dərsin növünü (induktiv və ya deduktiv tədqiqat) müəyyən etmək.
3. Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlamaq.
4. Tədqiqat sualını qısaca ifadə etmək.
5. Tədqiqat aparma mərhələsini planlaşdırmaq və bunun üçün aşağıdakıları müəyyən
etmək:
> tədqiqat üçün tapşırıqları və üsulları;
> iş formalarını;
> məlumat mənbələrini;
> tədqiqatın aparılması üçün planı;
> iş vərəqlərini.
6.Fasilitasiya üçün suallar hazırlamaq.
7.İnformasiyanın təşkilinin mümkün üsullarını müəyyən etmək.
8.İdeyaları və çıxarılmalı olan nəticələri qısaca ifadə etmək.
9.Dərsin hər mərhələsinə sərf olunan vaxtı müəyyən etmək.
10.Qiymətləndirmənin metod və üsullarını müəyyən etmək.
11.Dərs üçün lazım olan ləvazimat və təchizatı müəyyən etmək.
12.İşin gedişinin (müəllim və şagirdin fəaliyyətinin) səmərəli təşkilinin yollarını müəyyən
etmək.
Planlaşdırmanı başlayarkən müəllim 4 əsas suala cavab verməlidir: (7, 43)
1 Nə öyrədilməli?
2 Necə öyrədilməli?
3 Hansı şəraitdə?
4 Nəticələri necə qiymətləndirmək olar? (9, 60-67)
Təlim şagirdin bilik, bacarıq və dəyərləri mənimsəməsi üçün təşkil olunan məqsədyönlü
prosesdir. Bu prosesdə iki tərəf iştirak edir: öyrənən (şagird) və öyrədən (müəllim). Hər iki
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tərəfin fəaliyyəti mürəkkəb və çoxcəhətlidir. Təlim prosesinin, bu prosesin iştirakçıları olan
şagird və müəllim fəaliyyətlərinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi təlimin səmərəli təşkili, onun
keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün mühüm olan məsələlərdir (5, 146)
Ənənəvi pedaqogikada qəbul edilmişdir ki, təlim prosesində şagirdin fəaliyyəti idrak
fəaliyyətinin bir növüdür və təlim prosesinin metodoloji əsasını idrak nəzəriyyəsi təşkil edir.
Şagirdin bilik, bacarıq və dəyərləri mənimsəməsi idrak prosesinin qanuna uyğunluqlarına
tabedir (2,36). Müasir pedaqogikada təlim prosesində şagirdin fəaliyyətini daha dəqiq və
hərtərəfli, texnoloji səviyyəyə yaxın bir formada təsvir edən sistemlər işlənib hazırlanmışdır
ki, bunlar da müəllimin təlim prosesində öz fəaliyyətini elmi əsaslar üzərində qurmasına
imkan verir.
Təlim prosesində şagirdin fəaliyyəti aşağıdakı üç sahəyə aid edilir (3, 48-58):
> idrak (koqnitiv) fəaliyyəti;
> emosional (affektiv) fəaliyyət;
> hərəki (psixomotor) fəaliyyət.
İdrak fəaliyyətinə şagirdin materialları öyrənməsindən öyrəndikləri arasında əlaqələr
qurmaq, müəyyən nəticələrə gəlmək, bunların köməyi ilə qarşısına çıxan problemləri həll
etməyə qədər olan fəaliyyətlər aiddir. Müəllimin gündəlik praktikasında qarşıya qoyduğu
təlim məqsədlərinin əksəriyyət hissəsi bu sahəyə aiddir.
Yadda saxlamaq vacibdir ki, idrak motivasiyasını doğuran mexanizm problemdir. Heç bir
vəchlə adi çalışmanı (bir həll variantı olan) problemlə (yəni müxtəlif fərziyyələri və həll
variantlarını doğuran ziddiyyətlə) qarışıq salmaq olmaz. Məhz çalışma və problem arasında
bu böyük fərqi görə bilməmək son nəticədə motivasiyanın yaranmamasına gətirib çıxarır. (8)
Emosional fəaliyyət sahəsi şagirdin ətraf aləmə marağından tutmuş, dəyər və
münasibətlərin formalaşması, onların fəal təzahürünə qədər olan fəaliyyətləri əhatə edir.
Şagirdlərdə meyil və marağın, hiss və münasibətlərin formalaşmasını qarşıya qoyan təlim
məqsədləri buraya aiddir.
Hərəki fəaliyyət sahəsi şagirdin müxtəlif fiziki hərəkət, manipulyasiya, sinir-əzələ
koordinasiyası ilə bağlı fəaliyyətləri əhatə edir. Yazı və nitq vərdişləri, fiziki tərbiyə və
texnologiya ilə bağlı təlim məqsədləri bu sahəyə aiddir. (6,74)
Müasir təhsil praktikasında şagirdin idrak fəaliyyətinin mərhələləri haqqında Amerika
alimi B.Blumun təklif etdiyi sxem (Blum taksonomiyası) qəbul edilir. Bunlar idrak
fəaliyyətinin bilmə, anlama, tətbiqetmə, təhlil etmə (analiz), sintez etmə və qiymətləndirmə
mərhələləridir. Bu mərhələlər bilmədən qiymətləndirməyə doğru genişlənərək iyerarxik
quruluş əmələ gətirir. Şagirdin hər hansı bir mərhələyə uyğun bacarıqları mənimsəməsi aşağı
mərhələlərə uyğun bacarıqları da özündə ehtiva edir (6,75)
Bütün bu yeni təlim üsulları ilə yanaşı, dərsdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlərin
keçirilməsi də fənnin tədrisinə, onun şagirdlər tərəfindən sevilməsinə kömək edir. Belə ki,
məktəbdə siniflərarası və qonşu məktəblər arasında müəyyənləşdirilmiş deviz altında bilik
viktorinaların təşkili də mühüm əhəmiyyət daşıyır .
Uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, müəllimin şagirdlərin maraqlarını özündə əks etdirən
səmərəli metodlardan istifadə etməsi təlimdə uğurlu nəticələrin əldə olunmasında müstəsna
rol oynayır. Əlverişli təlim şəraitini yaratmaqla şagirdlərin potensial imkanlarını ortaya
çıxarmaq, bilik və bacarıqlarını formalaşdırmaq mümkündür. Tədris mühiti psixoloji cəhətdən
emosional olarsa, müəllim-şagird münasibətləri yeni təlim strategiyalarının tələblərinə cavab
verərsə, təlimin keyfiyyəti daha çox yüksəlmiş olar (1,76).
Tədris mühitinin emosionallığının yüksəldilməsində tədris oyunlarının əhəmiyyəti çox
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böyükdür. Tədris oyunlarının tətbiqi şagirdlərin marağına səbəb olmaqla yanaşı, bir sıra
üstünlüklərə malikdir. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar:
1. Psixoloji cəhətdən şagirdlərin əhvalı - ruhiyyəsi yüksəlir.
2. Oyunda iştirak etmək marağı şagirdləri proqram materialını öyrənməyə vadar edir.
3. Vaxtdan səmərəli istifadə etmək bacarığı formalaşır.
4. Qazanılmış biliklər möhkəmlənir.
5. Şagirdlər arasında rəqabət yaranır.
6. Yeni oyun formaları yaranır (yaradıcılıq qabiliyyəti formalaşır) (1,77).
Məqalənin aktuallığı. Fəal dərsin planlaşdırılması dərsin hər mərhələsinə ayrılacaq vaxt
bölgüsündə, dərsin məqsədinin müəyyənləşdirilməsində, dərsin təşkilində mümkün üsul və
vasitələrin müəyyənləşdirilməsində mühüm rol oynayır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Planlaşdırmanın əsasını müəllimin qarşıya qoyduğu təlim
məqsədləri təşkil edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İdrak fəaliyyətinə şagirdin materialları
öyrənməsindən öyrəndikləri arasında əlaqələr qurmaq, müəyyən nəticələrə gəlmək, bunların
köməyi ilə qarşısına çıxan problemləri həll etməyə qədər olan fəaliyyətlər aiddir.
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Н.Валиева

Планирование урока и познавательной деятельности в
Резюме
Статья в уроке студенческих мероприятий, планирование уроков, обучение
познавательной деятельности и был проинформирован об играх, сэкономить время при
планировании урока, обучение для достижения успешрых резултатов, создает
психологическую точку зрения, чтобы создатъ благоприятные условия.
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Lesson planning and cognitive activity in active training
Summary
An article in the student activities lesson, lesson planning, teaching cognitive activity and
was informed about the games, to save time in lesson planning, training to achieve successful
results, creates a psychological point of wiev, to create a favorable environment.
Redaksiyaya daxil olub: 27.04.2017
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İnsanın cəmiyyətlə münasibətini təhlil etdikdə insanın formalaşmasında yalnız insanın
yaxın çevrəsinin deyil, həm də ən uzaq çevrəsinin onun bütövlükdə şəxsiyyətinin və xüsusilə
də təfəkkürünün formalaşmasında bilavasitə rol oynadığını aydın müşahidə etmək olar. Bu
baxımdan materialist fəlsəfənin bildirdiyi kimi “insan cəmiyyətin məhsuludur” desək yanlış
olmaz. Bu cəmiyyət anlayışı isə geniş və rəngarəng spektrə malikdir. Bura insanın böyüdüyü
və ilkin olaraq bir sıra fundamental dəyərləri əxz etdiyi ailəsi, yaxın dost-tanışları, yaxın-uzaq
qohumları, həyatının ən həssas və vacib mərhələləri, yəni uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik
çağlarını həsr etdiyi təhsil müəssisələrinin mühiti, ümumiyyətlə geniş ictimaiyyət və hətta
bütün dünya daxildir.
Ətraf mühiti və onun insan həyatındakı və psixoloji inkişafındakı rolunu ən təfsilatlı
şəkildə şərh edənlərdən biri də amerikalı psixoloq alim Yuri Bronfenbrenner (1917-2005)
olmuşdur. İnsan və cəmiyyət münasibətlərinə dair “Ekoloji Sistemlər Nəzəriyyəsi” (yaxud
“İnsan Ekologiyası Nəzəriyyəsi”) ilə çıxış edən Bronfenbrenner bir şəxsiyyətin həyatında yer
alan müxtəlif mühitlərin mahiyyətini çox səriştəli və aydın şəkildə çözmüşdür.
Bronfenbrenner ekoloji paradiqmanı ilk dəfə 1970-ci illərdə irəli sürmüş və vəfatına qədər
(2005) bu nəzəriyyənin üzərində işləmişdir. Bu da nəzəriyyənin dəqiqliyini və ona olan
etimadı artırır. Bu nəzəriyyənin dörd əsas komponenti var: proses, şəxs, zaman və mühit.
Nəzəriyyə ilə yaxından tanış olduqda inklüziv təhsilin əhəmiyyətini daha dərindən anlamaq
mümkündür.
Proses: İnkişafın bioekoloji modelində “inkişaf” fenomeni insan biopsixoloji xarakterində
baş verən daimi dəyişiklik kimi xarakterizə olunur. Bronfenbrenner şəxsin yaxın ətrafında baş
verən prosesləri inkişaf üçün mühüm olan ən başlıca mexanizm kimi görür və bu prosesin
mərkəzinə iki amil qoyur [1].
Birinci amilin mahiyyətinə görə, inkişaf o zaman baş verir ki, daima fəaliyyət göstərən və
təkamül edən biopsixoloji varlıq olan insan ilə onun ən yaxın ətraf mühitində bulunan digər
şəxslər, obyektlər və simvollar arasında mürəkkəb qarşılıqlı əlaqə olsun. İnkişafın rəvan
surətdə baş verməsi üçün bu qarşılıqlı əlaqənin müntəzəm əsaslarla və daimi artan templə
qurulması şərtdir. Bu cür sistematik qarşılıqlı əlaqəni isə Bronfenbrenner şərti olaraq “ən
yaxın proseslər” (proksimal proseslər) adlandırmışdır. Proksimal proseslər elə bir işlək
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mexanizmdir ki, burda iştirak edən insan ətraf aləmi dərk edir və özlərinin bu aləmdəki rolu
haqqında təsəvvür formalaşdırır. İkinci amilin mahiyyətinə görə isə inkişafa ciddi şəkildə təsir
göstərən proksimal proseslərin forması, gücü, mahiyyəti və istiqaməti sistematik şəkildə
dəyişikliyə məruz qalır. Bu dəyişikliyə isə şəxsin öz fərdi keyfiyyətləri, yaxın ətraf mühitin
bəzi elementləri, sosial reallıqlar və s. amillər səbəb ola bilər.
Şəxs: Bronfenbrenner şəxsin öz xarakterik keyfiyyətlərinin sosial ünsiyyətdə və bilavasitə
özünün inkişafında rol oynadığını xüsusi vurğulayır. O, şəxsə məxsus üç cür səciyyəvi
xüsusiyyət müəyyənləşdirmişdir. Birincisi “tələb xüsusiyyəti”dir ki, bura yaş, cins və xarici
görkəm faktorları daxildir. Bu faktorlar proksimal prosesi başlamağa sövq edən təkanverici
xüsusiyyətlər kimi çıxış edir. İkincisi “resurs xüsusiyyəti”dir ki, bu xüsusiyyəti ilk baxışdan
dərhal sezmək mümkün deyil. Bura təcrübə, intellekt, bilik, bacarıq və bu qəbildən olan
keyfiyyətlər daxildir. Sonuncusu isə “güc xarakteri”dir. Bu xarakter motivasiya, əzmkarlıq və
temperamenti ehtiva edir. Bronfenbrenner qeyd edir ki, uşaqlar hətta bərabər resurs
imkanlarına malik olsalar belə onların inkişaf istiqaməti və dərəcəsi yenə də bir-birindən
fərqlənəcək, çünki hər bir uşağın özünəməxsus stimulverici daxili qüvvəsi və çətinliklərə tab
gətirəcək dözümü var [1].
Mühit: Mühit komponenti bu nəzəriyyənin fövqündə duran və inkişafa təsir göstərən ən
ümdə amil kimi qiymətləndirilir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi mühit komponentinə
mirkrosistem, mezosistem, ekzosistem, makrosistem və xronosistem daxildir. Mərkəzdə
yerləşən mikrosistemi (Şəkil 1) uşağın (yaxud şəxsin) öz vaxtının xeyli hissəsini keçirdiyi və
onun ən yaxın çevrəsini təşkil edən ailə, məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, məktəb, məhəllə
yoldaşları və s. bu kimi amillər təşkil edir. Bu təbəqəyə daxil olan amillər uşağın hərtərəfli
formalaşmasına birbaşa və ciddi təsir göstərir. Bronfenbrennerin qeyd etdiyi kimi bu sistem
daxilində münasibətlər birtərəfli deyil, həm də qarşılıqlı surətdə bir-birinə təsir göstərmək
imkanına malikdir, yəni məsələn, valideynlər öz uşağına təsir etdiyi kimi uşaq da öz
növbəsində valideynlərə müəyyən qədər əks təsir göstərə bilir. Bu sistem daxilində insan öz
üzərinə götürdüyü müəyyən sosial rolları icra etməklə və digərləri ilə interaktiv münasibət
qurmaqla özünün hərtərəfli – sosial, əqli, hətta fiziki inkişafına əlverişli zəmin yaradır,
sosiallaşmaq ehtiyacını tam təmin edir, cəmiyyətin tarix boyunca formalaşdırdığı mədəniyyət
elementlərini əxz etməklə onun daşıyıcısına çevrilir.
İkinci dərəcəli əhəmiyyətə malik olan sistem mezosistemdir. Mezosistem mikrosistemlər
arasındakı qarşılıqlı əlaqənin məcmusundan ibarətdir. Başqa sözlə, ailə, məktəbəqədər təhsil
müəssisəsi, məktəb və s. kimi mikrosistemlərin arasındakı münasibət uşaq üçün mezosistem
mühitini yaradır. Mezosistem də ən azı mikrosistem qədər önəm kəsb edir. Çünki müxtəlif
mikrosistemlərin uşağın inkişafında və adaptasiya olma qabiliyyətinin artırılmasında özünə
xas təsir imkanları var. Uşaq müxtəlif mikrosistemlərdə fərqli münasibətlə və şəraitlə rastlaşır.
Bu mikrosistemlər arasında kəskin fərq nəzərə çarpanda uşağın sosial-psixoloji cəhətdən
sağlam püxtələşməsi sual altına düşə bilər. Məsələn, ailə mühitində valideynlərin mehriban
münasibətinə öyrəşən uşaq məktəb və məktəbəqədər müəssisələrdə müəllim və ya
tərbiyəçidən adekvat münasibət görmədikdə onun emosional-psixoloji inkişafının
harmoniyası pozulur. Bu səbəbdən valideynlər, tərbiyəçilər və müəllimlər arasında sıx
əməkdaşlıq olmalıdır ki, uşaq üçün mükəmməl mezosistem qurulsun. Mikrosistemlər arasında
keçid rolunu oynayan mezosistem lazımınca təşkil olunarsa, uşaqların mənəvi-psixoloji
inkişafı tamamlanar və uşaq özünə inamla istənilən sosial mühitdə inteqrasiya və adaptasiya
prosesinə təşəbbüs göstərə bilər.
Uşağın inkişafına təsirsiz ötüşməyən bir qisim proses də ekzosistemdə baş verir. Uşağın
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özü ekzosistem mühitində şəxsən iştirak etmir, lakin müəyyən mənada ondan öz nəsibini alır.
Bu sistemə əsasən valideynlərin yaxud uşağın qayğısına qalan hər hansı bir insanın iştirak
etdiyi digər mühit (iş yeri, klub və s.) daxildir. Bu mühitdə baş verən hadisələr bir başa
valideynlərə, dolayısı ilə uşağa təsir edir. Məsələn, hərbçi olan ata ciddi iş rejimi ucbatından
ailədə çox vaxt keçirə bilmir və bu da uşaqla ata arasındakı məhrəmlik bağlarını zəiflədir.
Nəticədə uşağın inkişafı və tərbiyəsində atanın payına düşən spesifik vəzifə borcu icra
olunmamış qalır. Digər bir misal: bir sıra hallarda işdə yaxud başqaları ilə münasibətdə
problemlər yaşayan, stress və əsəb gərginliyi keçirən valideyn istər-istəməz ailə üzvləri ilə
aqressiv davranır. Bu münasibətdən də ən çox təsirlənən şübhəsiz uşaqlar olur. Bu kimi
proseslər mütəmadi xarakter alarsa, o zaman uşaq valideynlərlə münasibət qurmaqda, ailə
daxilində belə ən yaxın insanlarla qaynayıb-qarışmaqda, ailə mühitinə inteqrasiya etməkdə
emosional və psixoloji maneələrə rast gəlir. Nəticə isə daha kritik hal ala bilər. Yəni uşağın
həm də ümumilikdə geniş ictimaiyyət arasında sosiallaşmaq və adaptasiya olmaq qabiliyyəti
natamam qala bilər. Məhz bu amilləri nəzərə alaraq valideynlər (eləcə də dayələr, tərbiyəçilər,
müəllimlər və s.) ekzosistemdə baş verən hadisələrin mənfi nəticəsini uşağın mikrosisteminə
daşımamaq üçün son dərəcə həssas olmalıdırlar. Əlbəttə, bu o qədər də asan iş deyil. Lakin
mikrosistem hadisələrinin inkişafın hər bir aspektinə təsir göstərmək və uşağın gələcək
həyatına yön vermək imkanlarının olduğunu nəzərə alaraq bu fədakarlığı etməyə dəyər.
Ən geniş və əhatəli olan sistem makrosistemdir. Bu sistemə ümumilikdə cəmiyyətin
mədəniyyəti yaxud alt-mədəniyyəti (ölkə daxilində hər hansı regiona məxsus mədəniyyət
forması), milli-mənəvi dəyərləri, ideologiyası, adət-ənənələri, ictimai-siyasi quruluşu, dini
inancı, və s. bu kimi dəyərlər toplusu daxildir. Sözsüz ki, bu dəyərlərin inkişaf prosesinə,
uşaqların sosial adaptasiya xeyli təsiri var. Bioekoloji nəzəriyyənin bu aspekti Viqotskinin
irəli sürdüyü mədəni-tarixi psixologiya nəzəriyyəsinin mahiyyəti ilə səsləşir. Yəni insan
şəxsiyyətini ümumi qəlibə salan onun yaşadığı cəmiyyətin mədəniyyətidir. Makrosistemin
elementləri xüsusilə fiziki və əqli qüsuru olan insanlara münasibət baxımından, onların
cəmiyyətə adaptasiyası nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətli statusa malikdir. İnkişafa ən uzaqdan
təsir göstərən faktorlar isə ən üst sistemdə - xronosistemdə yer alır [1]. Xronosistem konkret
zaman kəsimində (insanın yaşadığı müddətdə) insanın həm şəxsi həyatında, həm də ictimaisosial sferada baş verən dəyişiklikləri yaxud yenilikləri ehtiva edir (ailənin strukturunda, dosttanış münasibətlərində, sosial statusda, gündəlik rejimdə, dövrün ictimai-tarixi hadisələrində
və s. baş vermiş dəyişikliklər). Bronfenbrennerin fikrincə zəmanənin tələbləri və şərtləri
müxtəlif yaş qruplarında olan, müxtəli əqli və fiziki qabiliyyəti olan uşaqların inkişafına
müxtəlif cür təsir göstərir [2]. Məsələn, Sovetlər dönəmində əlillik anlayışına yalnız bioloji
aspektdən yanaşma, əlilliyi olan insanları təhsildə və ictimai həyatda təcrid olunmuş vəziyyətə
saldı. İnstitutlaşmış dar çevrədə təhsil alan və həyat sürən insanlar inkişaf etmək üçün öz
potensiallarını səfərbərliyə ala bilmirdilər. Halbuki, fiziki və əqli qüsurların və
məhdudiyyətlərin qismən də sosial və ətraf mühit reallıqlarından irəli gəldiyi anlaşıldıqdan
sonra əlilliyi olan insanlar üçün geniş imkanlar təmin edildi və beləliklə, onların sosial
reabilitasiyasına və adaptasiyasına zəmin yaradıldı. Dünyanın bir sıra ölkələrində bu yanaşma
tərzi xronosistem çərçivəsində baş verdi, yəni sosial-siyasi formasiyanın dəyişməsi (əsasən
Postsovet ölkələri) və mütərəqqi ideyaların cəmiyyətə sirayət etməsi bu ideya ictimai
təfəkkürə hopdu.
Ekoloji Sistemlər Nəzəriyyəsində məktəb mühiti mikrosistem kimi təsnifatlaşdırılıb.
Növbəti mühit, yəni mezosistem də müəyyən mənada məktəb mühitini özündə ehtiva edir. Bu
ondan xəbər verir ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inklüziv təhsilə cəlb olunması
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onların bilavasitə olaraq müxtəlif mikrosistemlərdə və dolayısı ilə digər mühit sistemlərində
iştirakını təmin edir.
ŞƏKİL 1 - Ekoloji Sistemlər Nəzəriyyəsi (Yuri Bronfenbrenner)

Zaman: Bronfenbrennerin inkişaf modelində zaman amili də inkişafa yön verən önəmli
şərt kimi göstərilir. Bu model çərçivəsində zaman amilinin üç səviyyəsi verilir: mikro, mezo
və makro. Mikro-zaman çərçivəsinə uşağın yaxın ətrafında baş verən epizodik hadisələr
daxildir. Mezo-zaman anlayışına günlər, aylar və illər ərzində insan həyatında baş verən
hadisələr daxildir. Makro-zaman səviyyəsinə isə (xronosistem daxilində) şəxsin inkişafına
təsir göstərən mədəni-tarixi proseslər daxildir [1].
Beləliklə, fiziki və əqli imkanlarından və qüsurlarından asılı olmayaraq uşaqların hərtərəfli
və tam inkişaf etməsi və onların sosial reabilitasiyası və adaptasiyasını təmin edə bilmək üçün
tərbiyəçi qismində iştirak edən hər bir kəsin insanın inkişafına dair irəli sürülmüş bioekoloji
nəzəriyyəsinin komponentlərini (proses, şəxs, zaman və mühit) və bu komponentlərin spesifik
xüsusiyyətlərini nəzərə alması təqdirəlayiqdir. Hər bir uşağın qüsuru ola bilər. Lakin uşağın
hərtərəfli inkişafına rəvac verən tərbiyə prosesi mümkün qədər qüsursuz təşkil olunmalıdır.
“Ekoloji Sistemlər Nəzəriyyəsi”nin təhlilindən anlaşıldığı kimi şəxsin yaxın çevrəsində
cərəyan edən proksimal proseslərdən tutmuş, şəxsin öz səciyyəvi xüsusiyyətləri, zaman və
mühit amilinə qədər bütün həssas nüanslara kompleks şəkildə diqqət yetirmək zəruridir ki,
uşaqların ailədaxili tərbiyəsi və sosial adaptasiyası bir vəhdət təşkil etsin və inkişaf üçün
təkanverici qüvvəyə çevrilsin.
Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı respublikamızda inklüziv təhsilə olan tələb və
maraqla şərtlənir. Belə ki, pilot layihə mərhələsində olan inklüziv təhsil bəzi problemlərin
olmasına baxmayaraq, əsasən gözləntilərə cavab verir ki, bu da inklüziv təhsilin aktuallığını artırır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyini inklüziv təhsilə dünya “Ekoloji
Sistemlər Nəzəriyyəsi” aspektindən yanaşma ilə ölçülə bilər. Bu nəzəriyyə inklüziv təhsilə
inklüziv cəmiyyət kontekstində münasibət bildirir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. “Ekoloji Sistemlər Nəzəriyyəsi” təhsilin
sosiologiyasını daha dərindən anlamaq və şagirdlər üçün harmonik sosial mühit yaratmaq
baxımından praktik faydalı hesab edilə bilər.
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Важности инклюзивного образования с точки зрения
"Теория Экологических Систем"
Резюме
"Теория Экологических Систем" рассмотривает на развитие ребенка в контексте
системы отношений, которые формирует окружение самого ребенка. Бронфенбреннер
предположил, что для того, чтобы понять развитие человека, должна быть принята во
внимание вся экологическая система. Эта система состоит из пяти социально
организованных подсистем: микросистема, мезосистема, екзосистема, макросистема и
хроносистема. В статье рассматриваются отношения между этой теорией и
инклюзивного образования.
F.Suleymanov

The importance of inclusive education in terms of
“Ecological Systems Theory”
Summary
“Ecological Systems Theory” looks at a child’s development within the context of the
system of relationships that form his or her environment. Bronfenbrenner postulated that in
order to understand human development, the entire ecological system needs to be taken into
account. This system is composed of five socially organized subsystems: microsystem,
mesosystem, exosystem, macrosystem and chronosystem. The article indicates the relations
between this theory and inclusive education.
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“Hər bir sahə və ya sektorda idarəetmə prosesinin səmərəli təşkil edilməsi üçün, ilk
növbədə, onun elmi-praktik əsaslarının düzgün müəyyənləşdirilməsi lazımdır. Bunun üçün bir
neçə mərhələdən ibarət olan metodoloji qaydalara effektiv surətdə əməl edilməsi strateji
zərurət kimi ortaya çıxır. Bu baxımdan idarəetmənin sosial-psixoloji aspektlərinə tədqiqat
sahəsi kimi diqqət yetirilmiş, bu istiqamətdə fundamental araşdırmalar aparılmışdır. Deyə
bilərik ki, idarəetmədə rəhbərlə tabelikdə olanların qarşılıqlı münasibətlərinin etik-psixoloji
xüsusiyyətləri aktual bir məsələ kimi diqqəti cəlb edir.” [3, s.104]
Məktəb və liseylərdə rəhbərin fəaliyyəti umümutəhsil tədris müəssisəsində idarəetmənin
həyata keçirilməsi prosesində başlıca yeri tutur. Rəhbərin şəxsi və peşə bacarıqları
idarəetmənin psixoloji əsaslarını müəyyən edir.
“Məktəbi idarəetmənin məqsədi, onun strukturuna daxil olan sahələrin işinin məzmunu ilə
bağlı olub, hər bir konkret şərait üçün müəyyənləşdirilir. Bunun üçün struktura daxil olan
sahələrin hər birində mövcud vəziyyəti aşkara çıxarmaq, müəyyənləşdirmək və bunların
nəticələrinə əsasən işi daha da təkmilləşdirmək, yaxşılaşdırmaq, onun səmərə və keyfiyyətini
yüksəltmək üçün tədbirlər hazırlamaq daha əhəmiyyətli olur. Hər bir sahə üzrə konkret
məqsəd müəyyənləşdirmək tələb olunur.” [2, s.7]
Məktəbdə olduğu kimi, ümumtəhsil sistemlərinə daxil olan liseylərdə də rəhbərləri
arasında vəzifə bölgüsü aparılır. Direktor kadrların düzgün seçilməsini və yerləşdirilməsini
təmin edir, işçilərin ideya-nəzəri səviyyəsinin və ixtisasının yüksəldilməsi üçün lazımi şərait
yaradır, tədrisin ideya-siyasi istiqamətinə, şagirdlərin biliyinin keyfiyyətinə və davranışına,
sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin məzmununa və təşkilinə, habelə şagirdlərin
peşəyönümünün təşkilinə xüsusi nəzarət edir. Təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini təlimtərbiyə prosesinin düzgün təşkili, tədris proqramlarının yerinə yetirilməsi, təlimin və
şagirdlərin dərs yükünü nizama salır, metodik işləri təşkil edir.
İbtidai siniflər üzrə direktor müavini I-IV siniflərdə təlim-tərbiyə işlərinə rəhbərlik edir.
Sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər üzrə təşkilatçı və şagirdlərin ictimai-faydalı əməyinin,
yaradıcılıq qabiliyyətinin, milli-mənəvi tərbiyəsinin təkmilləşdirilməsinə xidmət edən
tədbirlər hazırlayıb həyata keçirir, bu sahədə müəllimlərə təlimat verir, pedaqoji kömək
göstərir və s.
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Müəllim kollektivinin işini düzgün və məqsədyönlü şəkildə yönəldilməsi işində pedaqoji
şuranın, fənn metodik birləşmələrinin, sinif rəhbərlərinin də rolu böyükdür.
Əgər məktəb (lisey) direktoru və onun müavinləri pedaqoji kollektivə rəhbərliyi tələb
olunan səviyyədə həyata keçirərlərsə, kollektiv üzvləri arasında heç bir ayrı-seçkilik
qoyulmadan əməkləri düzgün və layiqincə qiymətləndirərlərsə, bu, pedaqoji baxımdan
müsbət psixoloji iqlim yaradacaqdır. Direktor idarəetmə fəaliyyətində psixoloji əsaslar
üzərində düzgün yanaşma etməsi üçün aşağıdakı standart növlərini bilməlidir:
1. Şagirdlərin öyrənməsi ilə bağlı standartlar;
2. Müəllimlərin təlim fəaliyyətləri ilə əlaqədar olan standartlar;
3. Rəhbərlik məsələlərini tənzimləyən standartlar;
4. Müəllimlərin peşə hazırlığı ilə bağlı standartlar.
Bu standartlarla yaxından tanışlıq direktora öz kollektivinə fərdi yanaşmaq imkanı
verəcəkdir.
Lisey direktoru dərs dediyi təhsil müəssisəsində rəhbərliyi fərdi bir şəkildə həyata
keçirmək üçün xidmətin tələb etdiyi fiziki şərtləri və uyğun iş mühitini hazırlayır, istifadə
ediləcək vasitə və vəsaitləri təmin edilməsində məsuliyyət daşıyır.
O, liseydə rəhbərlik və psixoloji məsləhət xidmətlərini icra edən orqanın (məsələn,
pedaqoji şura, metod kabinə, valideynlər şurası və s.) meydana gəlməsini təmin edir, rəhbərlik
və psixoloji məsləhət xidmətlərinin aparılması ilə əlaqədar illik proqram və icra planının,
Təhsil Nazirliyinin əlaqədar bölmələrinə göndərilən fəaliyyət proqramı və tövsiyə qərarlarını
da nəzərə alaraq, illik fəaliyyətinin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təmin edir.
Lisey direktoru rəhbərlik proqramının məhsuldar və nizamlı bir şəkildə icrası üçün,
rəhbərlik və psixoloji tövsiyələri şagirdlər, valideynlər, sinif müəllimləri, fənn müəllimləri və
digər işçilər arasında əməkdaşlığı təmin edir.
Tədris hissə müavinləri isə aşağıdakı vəzifələri icra edir:
1. Tabeçiliyində olan siniflərdə şagirdlərlə bağlı problemləri və onlar haqqında lazımlı
məlumat və sənədləri direktorun diqqətinə çatdırır;
2. Əldə olunan məlumatları pedaqoji şurada müəllimlərin, valideyn yığıncaqlarında
valideynlərin iştirakı ilə həll edilməsinə çalışır;
3. Lisey direktorunun verəcəyi rəhbərlik və psixoloji məsləhət və xidmətlərlə əlaqədar
vəzifələri icra edir.
Bütün ümumtəhsil müəssisələri kimi, liseylərin də idarə olunmasının psixoloji əsasları
vardır. Belə ki, liseyin rəhbərliyi-direktor, ibtidai siniflər və təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor
müavinləri, sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər üzrə təşkilatçılar kollektivin yaxşı
ənənələrini qorumalı və inkişaf etdirməli, sağlam psixoloji mühiti möhkəmləndirməyə
çalışmalı, inam, xeyirxahlıq və qarşılıqlı kömək şəraiti yaradılmasına nail olmalıdır.
Rəhbərlik eyni zamanda kollektivin və onun tələbatlarını bilmək və onları ödəməyə cəhd
etmələridir. Kobudluq, diqqətsizlik tabeçilikdə olan insanlara əziyyət verir, onun
təşəbbüskarlığını əlindən alır və əməyi bir növ cəzaya çevirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, səmərəli rəhbərlik üslubunun müəyyənləşdirilməsi bir sıra
amilləri nəzərə almaqla həyata keçirilə bilir. Buraya rəhbərin şəxsiyyətinin psixoloji
xüsusiyyətləri, tabeçilikdə olanların tələbatları və maraqları, onların ixtisaslaşma və
məsuliyyətlilik dərəcələri, ümumtəhsil müəsssəsi kimi liseyə təsir göstərən daxili və xarici
amillər, idarəetmə üçün vacib sayılan əlverişli mühit və s. daxildir.
Pedaqoji kollektivin idarə olunmasının sosial-psixoloji funksiyalarına aşağıdakılar daxildir:
1. Kollektivin təşkili;
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2. Kollektivin məqsədli şəkildə yönəldilməsi;
3. Kollektivin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi;
4. Kollektivin birliyinin təmin edilməsi;
5. Kollektivdə özünü idarəetmənin inkişaf etdirilməsi.
“Pedaqoji kollektivdə şəxsiyyətlərarası münasibətlər düzgün istiqamətlənibsə, əməkdaşlıq,
qarşılıqlı kömək, hörmət və qayğı şəraiti yaradılıbsa, fəaliyyətin səmərəsi mütləq artacaqdır.
Münasibətlər normal deyilsə, kollektiv daxilində qeyri-sağlam münasibətlər varsa,
müvəffəqiyyət qazanmaq çətin olar. Məktəb rəhbəri yalnız müəllimlərin peşə səviyyəsinin
artırılmasına nail olmamalı və öz liderlik vəzifələrini yalnız icra etməməli, onların bir
hissəsini kollektivin digər üzvləri arasında paylaşdırmalıdır.” [4, s.170]
“Gənclərin təhsili və tərbiyəsi müəllim kollektivinin birgə yaradıcı əməyi deməkdir.
Müəllim kollektivinin yaxşı düşünülmüş və möhkəmlənmiş iş istemi onların əxlaqi
fəaliiyyətinin müvəffəqiyyəti üçün əvəzolunmaz şərtdir.” [5, s.388]
Məktəb rəhbərliyinin tabeliyində olan işçilərə və şagirdlərə yönəldilmiş rəhbərlikdə
məktəbdə işin düzgün təşkili, tədrisdə üsul və vasitələrin müəyyən olunması, təsirli və
məhsuldar iş bacarıqlarının qazandırılması, vaxtdan düzgün istifadə, məktəbdə düzgün
davranış qaydalarının tətbiqi, hər kəsə özünü dərk etmək və dəyərləndirmək imkanının
verilməsi, ailə və cəmiyyət faktını anlama və qəbul etmə, ən vacib problemləri həlletmə kimi
bir çox müxtəlif psixoloji və pedaqoji məsələləri həyata keçirir. Orta təhsil müəssisəsində
şagirdin inkişafına xidmət edən hər kəs (məktəb rəhbərliyi, müəllimlər və valideynlər) ilə
əməkdaşlıq edilir. Rəhbərlik xidmətlərində davamlılıq, könüllülük, fərdi fərqlərə hörmət və
psixoloji məsləhət əlaqələrində məxfilik əsasdır.
“Təhsil sistemimiz içərisində şagirdlər, valideynlər, müəllimlər baxımından rəhbərlik
xidmətləri böyük əhəmiyyət daşımaqdadır. Rəhbərlik xidmətləri daxilində fərdi, öyrədici və
peşə xidməti sahələrində işlər həyata keçirilir. Bu sahələrdə baş verən bir çox məsələlərin
həllində aparılan işlər fərdin özünü tanımasına və müsbət bir şəkildə ətrafına özünü
tanıtmasında
köməkçi
olmaqdadır.
Rəhbərlik
xidmətləri
daxilində
psxoloji
istiqamətləndirmələr həyata keçirilməkdədir.” [6, s.3]
Orta təhsil müəssisələrindən biri kimi lisey səviyyəsində rəhbərliyin fəaliyyətindəki
düzgün psixoloji yanaşma şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini qiymətləndirib maarifləndirmə
səviyyəsinin inkişaf etdirməsi, onların fərdi və ictimai inkişafının davam etdirilərək yetkinlik
həyatına hazırlanması üzərində də davam edir.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyədə ibtidai və orta təhsil verən məktəb sistemində, o
cümlədən bu sistemə daxil olan liseylərdə və ali təhsil müəsssələrində Psixoloji Məsləhət və
Rəhbərlik xidmətinin (PDR) tətbiqi, məktəb proqramlarında rəhbərlik anlayışının daxil
edilməsi Cümhuriyyətin ilk illərindən başlamışdır.
Şagirdlərin romantik, zehni və ictimai inkişafına dair yazılara 1920-ci illərdə məktəblərin
pedaqoji kitablarında və ya xüsusi dəftərlərdə rast gəlinməkdədir. Hələ Respublikanın ilk
illərindən etibarən, şagird və tələbələrin fərdi maraq, qabiliyyət və ehtiyaclarını nəzərə alan
bir yanaşma müəyyən nisbətdə mənimsənilmiş, sonrakı illərdə müəllimlər arasında “aktiv
metod” olaraq bilinən “fərdi təhsil” və “şəxsi təhsil” axınının nəticəsi olaraq, uşağın bir fərd
olaraq ətraflı araşdırılması və fərdi xüsusiyyətlərinə ən uyğun bir təhsil və peşə sahəsinə
yönəlməsi vacib bilinmişdir.
Xüsusi olaraq, 1939-cu il ibtidai məktəb Kurikulum Proqramı ilə 1948-ci il orta məktəb
Kurikulum proqramlarında məktəbin və müəllimin şagirdlərin qabiliyyət və bacarıqları
çərçivəsində ən yüksək müvəffəqiyyətə bələdçilik etməsi lazım olduğundan söz açılmış, bir

133

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

mənalı şəkildə müəllimlərin psixoloji məsləhət və rəhbərliklə əlaqədar vəzifələrinin
vacibliyinə istinad edilmişdir.
Məktəb və liseylər, o cümlədən ali məktəblərə rəhbərliyin həyata keçirilməsində psixoloji
fəaliyyətin nəzərə alınması ilə bu dövrdə həyata keçirilən işlər Milli Təhsil Nazirliyinin
həyata keçirdiyi işlərdə də təsirini göstərmiş, 1955-ci ildə İstanbulda Atatürk Qız Liseyinin,
1956-ci ildə Ankara Sınaq Liseyinin dərs proqramları idarəetmə əsaslarına görə hazırlanmış
və tətbiq edilmişdir.
1958-1959-cu illərdə müxtəlif ölkələrin təhsil sistemlərini təhlil etmiş Milli Təhsil
Komissiyası idarəetmə və rəhbərlik anlayışları üzərində möhkəm dayandı.
1971-1971-ci təhsil ilində pilot məktəblərində ilk dəfə Psixoloji Məsləhət və Rəhbərlik
Xidməti fəaliyyət göstərməyə başladı. Elə həmin təhsil ilində Milli Təhsil Nazirliyi (MEB)
tərəfindən hazırlanan və məktəblərə göndərilən Orta dərəcəli məktəblərdə xidmətlərin
quruluşu vəzifələri ilə əlaqəli bəzi qaydalar” adlı sənədində rəhbərlikdə yer alacaq işçi
heyətinin vəzifələri açıqlanmışdır.
1981-ci ildə Təlim və Tərbiyə Heyəti mütəxəssislərindən ibarət bir komissiya tərəfindən
“Türk Milli Təhsil Sistemində psixoloji məsləhət və rəhbərlik xidmətlərinin yenidən təşkil
edilməsinə dair qaydalar” hazırladı. Bu qaydalarda təhsil sistemində psixoloji məsləhət və
rəhbərlik xidmətlərinin zəruriliyi, müasir vəziyyəti, mövcud problemləri, məqsədləri,
prinsipləri, təşkilati quruluşu və bu təşkilatda iştirak edəcək işçi heyətin vəzifələri ətraflı
şəkildə verilirdi. [6, s. 8]
1999-2000-ci tədris ilində orta siniflərin təxminən üçdə birində, ibtidai siniflərin isə
təxminən qırx beşdə birində psixoloji məsləhət və rəhbərlik xidmətləri mövcud idi. 2006-cı
ildə şiddətin və zorakılığın azaldılması ilə əlaqədar olaraq idarəetmənin əsas istiqamətlərindən
birini də məktəb və liseylərdə şiddətə qarşı mübarizə xidmətləri təşkil etdi. 2014-cü ildən isə
məktəb və liseylərdə narkotiklərdən istifadə və asılılıqla mübarizə ilə əlaqədar hərəkət planı
psixoloji məsləhət və rəhbərlik xidmətlərinə daxil edildi.
Beləliklə, istər orta məktəblərdə, istərsə də ümumtəhsil sisteminin aparıcı qüvvələrindən
birini təşkil edən liseylərdə idarəetməni və rəhbərliyin sosial-psixoloji strukturu öz təbiəti
etibarilə psixoloji əlaqələrdən qurulur. Buraya simpatiya və antipatiya, hörmət və
nəzakətsizlik, qrup halında olan məqsədlər, birgə məqsədlərə olan münasibətlər, onun
nəticələri daxildir. Onun başlıca xəttini şəxsiyyətlərarası münasibətlər-kollektiv üzvlərinin
bir-birlərinə qarşı münasibətləri təşkil edir.
Məqalənin aktuallığı. Ötən əsrdə yaranan və hal-hazırda aktual məsələyə çevrilən
idarəetmə probleminin pedaqoji və psixoloji cəhətdən tətbiqi baxımından məqalə aktual hesab
oluna bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə rəsmi normativ
sənədlər əsasında respublikamızda liseylərin idarəedilməsi sahəsində həlli vacib məsələlər
araşdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbdə idarəetmə sahəsində
işləyənlər, magistrant və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Психологические основы управлении лицей
Резюме
Под управлением педагогическим коллективом подразумевается систематическое,
планомерное, сознательное и целенаправленное взаимодействие директора и
коллектива для обеспечения эффективной деятельности лицеев.

Psychological bases manager of the lyses

M.Kadifeci

Summary
Beside the mutual relationship between guidance and teacher-student community attached
to it, having skills of knowing people closely, academic bases of the management,
achievements of pedagogical study, psychological characteristics of the employees play
important roles in the management of lyceums.
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Estetik tərbiyə hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin mühüm keyfiyyətlərindən biridir. Onun
başlıca xüsusiyyəti uşaqların estetik hisslərinin tərbiyə edilməsinin və bədii fəaliyyətin
müxtəlif sahələrində onların yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişafından ibarətdir.
Ümumiyyətlə, estetik tərbiyə uşaqlarda bədii hisslərin, zövqün və bədii mühakimələrin
təşəkkül tapıb möhkəmlənməsinə səbəb olan incəsənət əsərlərinin, təbiət və cəmiyyətdəki
gözəllikləri düzgün başa düşməkdə ona kömək göstərən təsirlərin məcmusudur.
Estetikanın mahiyyəti estetik tərbiyə, estetik inkişaf, estetik şüur, estetik ideal və s.
məfhumlarla sıx bağlıdır. Estetik inkişaf uzunmüddətli prosesdir. Bu proses yaş və inkişafdan,
sosial şəraitdən asılı olaraq müxtəlif mərhələlərdən keçir, uşağın cəmiyyətdəki estetik
keyfiyyətləri qavraması, dərk etməsi ilə şərtlənir.
Tarix boyu ulu babalarımızın yaratdığı estetik baxışları mənimsəmək və yaradıcı formada
inkişaf etdirib yaşatmaq bu gün qarşımızda əsas vəzifədir. Estetika gözəllik haqqında elmdir.
"Estetika" yunan sözü olub hiss vasitəsilə "dərk etmək" deməkdir. Estetik tərbiyə şəxsiyyət
tərbiyəsində böyük rol oynayır. O, tərbiyənin digər tərkib hissələri ilə sıx bağlıdır. Estetik
tərbiyə əqli tərbiyəyə kömək göstərir: o, insana bilik verir, həyatı dərk etməyə yardım edir.
Uşaqların estetik anlayışı mahiyyəti etibarı ilə bir neçə komponentə ayrılır. Buraya estetik
şüur, estetik tələbat, estetik fəaliyyət daxildir.
Estetik şüur öz məzmununa görə estetik qavrayış, estetik bilik, estetik bacarıq və estetik
fəaliyyətə görə seçilir. İnkişafda olan uşağın şüurunun estetik baxımdan düzgün
formalaşdırılması həyatda həlledici əhəmiyyət malikdir. Yalnız estetik şüur formalaşandan
sonra şəxsiyyətin estetik anlayışının bütün komponentləri dolğun şəkildə təzahür edir.
Estetik tərbiyə uşağın ahəngdar inkişafını təmin edir. Bura ideya- siyasi, əmək və iqtisadi,
əxlaq tərbiyəsi də daxil olmaqla hərtərəfli inkişaf üçün zəmin yaradır. Estetik tərbiyə uşağı
fəal həyat tərzinə hazırlayır, əməyə, ətraf mühitə, adamlara. Xüsusi zövqlə münasibət
bəsləmək qabiliyyəti formalaşdırır.
Estetik tərbiyənin vasitələri tərbiyəçi tərəfindən seçilir və fəaliyyət prosesində tətbiq edilir.
Burada məişət estetikası, təbiət, incəsənət, uşaqların bədii fəaliyyəti, təlim məşğələləri,
tərbiyəçinin davranışı, uşaq tərbiyəsi prosesində estetik tərbiyə üçün şəraitin yaradılması
daxildir. Uşaq bağçasında məişət estetikasına xüsusi əhəmiyyət verilir. Uşaq bağçasının hər
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yerində estetik zövqü yaradan əlamət olmalıdır. Divarların rəngi, mebel, təmas və heykəllərin,
otaq bitkilərinin cazibədarlığı və s. bütün bunlar uşaqların estetik tərbiyəsində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Məişət estetikası uşaqların sağlamlığına, onlarla tərbiyə işi aparılmasına,
bədii zövqünün tərbiyə edilməsinə xidmət edir. Uşaq bağçasının bəzədilməsində, qrafik işlər,
xalq və bədii yaradıcılıq nümunələrinin yerləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Uşaqların və bağça əməkdaşlarının geyimi də estetik tərbiyədə mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Onların səliqəli geyimi, saçlarının zövqlə daranması, mədəni davranışı estetik tərbiyə
baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Estetik tərbiyə uşağı həyatda gözəl olan hər şeyin duyulmasını və bu gözəlliyə yüksək
məhəbbət və ehtiram bəsləməyə, eyni zamanda hər cür pisliyə nifrət etməyə hazırlayır.
Bununla yanaşı, estetik tərbiyə mütərəqqi olan, cəmiyyətin inkişafına kömək göstərən hər şeyi
müdafiə edir.
Kütləvi tədbirlər sırasında teatr-kino tamaşalarına kollektiv gedişlər, əyləncəli gecələrin
keçirilməsi, bayramların, əlamətdar günlərin qeyd edilməsi, gözəl albom və stendlərinin
tərtibi estetik tərbiyə baxımından əhəmiyyətlidir.
Estetik tərbiyə ilə bağlı olan fənlər – musiqi, rəqs, təsviri incəsənət, rəsm uşaqlarda estetik
zövqlər formalaşdırdığı kimi, humanist hisslər də formalaşdırır.
Kurikulumda göstərildiyi kimi məktəbəqədər təhsil ətraf aləmin gözəlliklərini duymaq,
estetik cəhətdən qavramaq və müvafiq bədii nümunələr yaratmaq üçün ilkin pillədir. Bu
sahədə aparılan işlər estetik tərbiyənin vəzifələrinə daxildir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların
estetik inkişafı onların yaradıcılıq qabiliyyətlərini stimullaşdırır. Estetik tərbiyə məktəbəqədər
yaşlı uşaqlarda bədii hisslərin və zövqün, bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin, ətraf aləmdəki
obyektləri müşahidə və müzakirə etmək bacarığının inkişafını təmin edir.
Estetik tərbiyənin mühüm bir istiqaməti və estetik tərbiyənin məzmununda özünə möhkəm
yer tutan məişət, geyim, davranı və münasibətdə gözəllikdir. Böyüyən nəsil uşaq bağçasında
məktəbdə, ailədə, şəxsi həyatda gözəllik qanunları ilə yaşamağa, hər yerdə estetik mühit
yaratmağa çalışmalıdırlar: gözəl danışmalı, gözəl geyinməli, gözəl yeriməli, gözəl
davranmalıdırlar
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsinin qarşısında aşağıdakı vəzifələr durur:
1. Uşaqlara onları əhatə edən (təbiətdə, məişətdə, əməkdə və insanlara münasibətdə)
gözəlliyi qavramağı və sevməyi öyrətmək, fəaliyyətində, davranışında gözəllik yaratmaq üçün
öz qüvvəsi və imkanları daxilində iştirak etmək səyini tərbiyə etmək.
2. Uşaqların yaşına uyğun olan müxtəlif incəsənət əsərlərini (ədəbiyyatı, musiqini, təsviri
sənəti) görüb, duyub, dərk etməyi , anlamağı öyrətmək.
3. Uşaqlara yaradıcı fəaliyyətin müxtəlif formalarında (nəğmə, rəqs, şeir söyləmək,
nağıletmə, yapma, quraşdırma və s) özünü göstərməyi öyrətmək.
Məktəbəqədər müəssisələrdə estetik tərbiyəni həyata keçirərkən müəllim və tərbiyəçilər
onun pedaqoji cəhətdən düzgün təşkilinə fikir verməlidirlər. İlk öncə müəssisədə aparılan
estetik tərbiyə işləri pedaqoji prinsiplərə əsaslanmalıdır.
1.Yetişən nəslin estetik tərbiyəsində məqsədyönlülük olmalıdır. Estetik tərbiyədə bu
prinsipin tətbiqi zamanı istifadə olunacaq metod, forma və vasitələr, hərtərəfli inkişaf etmiş
fəal şəxsiyyətlər yetişdirilməsinə xidmət etməlidir.
2. Estetik tərbiyənin mühüm vasitələrindən biri incəsənətdir. O insanın dünyagörüşünün
formalaşmasında, onun əxlaqi yetkinləşməsində, kamilləşməsində fəal iştirak edir. Buna görə
də pedaqoqlar bizim həyatımızı özündə əks etdirən sadəcə incəsənət əsərləri seçməkdə məşğul
olmamalı, həm də onları respublikamızın bu günü və gələcəyi ilə əlaqələndirməlidirlər. Uşaq
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bağçası tərbiyəçisi öz fəaliyyətində bu prinsipə əməl etməklə qarşıya qoyulmuş məqsədin
qayəsini uşaqlara başa salmalıdır.
3. Estetik tərbiyə işində uşağın yaş dərəcələri nəzərə alınmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Nəzərə alsaq ki, estetik tərbiyə hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin
ən mühüm keyfiyyətlərindən biridir, onda bu məsələnin məktəbəqədər müəssisələrdə böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyini dərk edə bilərik və bu baxımdan da məqalə aktual mahiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik isə ondan ibarətdir ki, məqalədə estetik tərbiyənin
mühüm istiqamətləri şərh olunur, qarşıda duran vəzifələr göstərilir və müəssisədə aparılan
estetik tərbiyə işinin pedaqoyi prinsipləri əsaslandırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin mütəxəssisləri, eləcə də ali və orta
ümumtəhsil məktəblərinin tələbə və magistrantları üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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İn this article are analysed the main esthetical principles of preschool educational
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театр, музыкальные спектакли
Key words: Love for the Motherland, Holidays and things, Shadow and puppet theater,
Məktəbəqədər müəssisələrdə bayram və əyləncələr uşaqlar üçün şənlik deməkdir. Bunlar
uşaqların həyatında parlaq bir hadisə kimi daxil olub, onların yaradıcı fəaliyyəti, təxəyyülü,
təşəbbüskarlığı, təşkilatçılığı inkişaf etdirib, hərtərəfli formalaşmasına kömək edir.
Uşaq bağçalarında bədii obrazlar yolu ilə uşaqlara (yaş xüsusiyyətlərinə uyğun)
bayramların ideyası çatdırılır. Bayramlar həm də bədii tərbiyə vasitəsidir. Musiqili ədəbi
materiallar, gözəl tərtibatlı geyimlər uşaqlarda estetik zövqü də inkişaf etdirir.
Uşaqlar bayramlarda yerişdə iştirak edir, şeir söyləyir, mahnı oxuyur, rəqs edirlər.
Çıxışların sonunda sürpriz nömrələr olur. Belə sürprizlər böyüklər tərəfindən hazırlanır. Bu
da kiçik qəlbləri əyləndirib, şənləndirir.
Bayram səhərciyində uşaqlar seir oxumağı sevirlər. Yaxşı olar ki,deklamasiya söyləməyi
proqramın digər nömrələrində məşğul olmayan uşaqlara tapşırılsın. Deklamasiyaya çox uşağı
cəlb etmək üçün söylənilən şeirin hissə-hissə oxunmasını təşkil etmək məsləhətdir. Bayram
səhərciyinin proqramında hər bir uşaq üçün hətta kiçik də olsa, rol tapılmalıdır.
Böyük qruplarda səhərcik bir saata qədər, balacalar üçün isə 30-40 dəqiqə aparılmalıdır.
Bayramda aparıcı tərbiyəçi olmalıdır, çünki musiqi rəhbəri alətdə çalmaqla proqramın ardıcıl,
sistemlə aparılmasına nəzarət edir.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində keçirilən bayramlar əsasən bunlardır:
— 18 oktyabr — Dövlət Müstəqilliyi günü
— 17 noyabr — Milli Dirçəliş günü
— 31 dekabr — Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü. Yeni il bayramı
— 8 mart — Beynəlxalq Qadınlar günü
— 20-22 mart — Novruz bayramı
— 9 may — Faşizim üzərində Qələbə günü
— 10 may — Gül bayramı
— 28 may — Respublika günü
— 1 iyun — Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü.
— 26 iyun — Milli Ordu günü
Müxtəlif bayramlar uşaqların qəlbində Vətənə. Rəhbətə məhəbbət, əmək adamlarına
hörmət, dostluq, beynəlmiləlçilik və s. mənəvi hissi yaradır.
Məktəbəqdər təhsil müəssisələrində bayramlardan başqa əyləncələr də keçirilir. Onlar da
bayramlar kimi uşaqların həyatında yadda qalan hadisələrdir. Əyləncələr uşaqlara şadlıq
gətirməklə yanaşı, onların təlim-tərbiyəsi ilə də sıx əlaqədardır.

139

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Uşaq bağçalarında keçirilən məşğələlər və məşğələlərdən kənar tədbirlər nə qədər əhatəli
və məzmunlu keçirilərsə, bayram və əyləncələrin uşaqların fikir və hisslərinə təsiri də bir o
qədər dərin və məhsuldar olar.
Əyləncələr forma və məzmunu etibarı ilə müxtəlifdir. Bəzi əyləncələr yaşlılar tərəfindən
təşkil edilir və keçirilir. Məsələn: “Kölgə və kukla” teatrının tamaşaları, diafilimlərə baxış,
radio və televiziya verlişlərı, idman yarışları, uşaqların iştirakı ilə öz fəaliyyət gecələri,
musiqili-ədəbi konsertlər, nağıllar üzrə səhnəciklər, musiqili tamaşalar, tematik konsertlər
uşaqların fəal itirakı ilə keçirilir. Bu cür gecələr uşaqların təşəbbüsü və arzusu ilə təşkil edilir.
Məsələn, uşaqların və rəhbərin ad günləri, “Xalq rəqsləri”, “Şən oyunlar” və s. Belə
əyləncələr uşaqların hazırlığından asılı olaraq hər həftə qrupda keçirilir. Bu da uşaqları
fəallaşdırır, onlarda gizlənmiş olan qabiliyyətləri üzə çıxarır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində keçirilən bayram və əyləncələrdə bütün pedaqoji
kollektiv və valideynlər fəal iştirak edirlər. Məsuliyyət mütəxəssis kimi musiqi rəhbəri və
uşaq bağçalrının müdirinin üzərinə düşür.
8 Mart Beynəlxaql Qadınlar gününə həsr olunmuş səhərciyin keçirilməsi.
Aparıcı: Bu gün öz elmi, savadı, qayğısıyla qəlblərə yol açan qadınlardan danışmaq
istəyirik. O qadınlar ki, dünyanı fəlsəfi baxışları ilə qiymətləndirməyi bacaran, ömrü boyu
insaniyyətin qlobal problemlərinin həllini tapmağa çalışan qadınlardır. O, elmi savada malik
olan, həm də mənəvi keyfiyyətlərə yüksək qiymərt vermək bacarığına malikdir. İlk diplomat
qadın Sara xanım, Koroğlunun Nigarı, Nəbinin Həcəri, Şərqdə ilk opera yazmış Şəfiqə xanım
Axundova, Azərbaycan elminin inkişafında parlaq yer tutan Zərifə xanım Əliyeva, görkəmli
şərqşünas alim Aida xanım İmanquliyeva, daim öz xeyriyyəçilik missiyası ilə fərqlənən
Mehriban xanım Əliyeva və başqaları Azərbaycan xalqının ən parlaq simasıdır. Onlar həm də
anadırlar.
Ananın qədrini bilmək gərəkdir
Anadan qiymətli dünyada nə var
Anamız bəsləyib bizləri bir-bir
Ona hörmət edək sevək uşaqlar.
“Anaları təbrik edək” mahnısı xorla ifa olundu. Sonra uşaqlar Azərbaycan,rus,ingilis
dilində anaya aid şeirlər söylədilər. Müasir rəqsi( qız və oğlanlar) ifa edirlər.
Aparıcı: — Uşaqlar evdə ananızdan başqa, kimi çox sevirsiniz?
Uşaqlar — Nənəmizi.
Aparıcı: — Afərin uşaqlar. Gəlin, onları da təbrik edək. Uşaqlar xorla oxuyurlar.
Qucağında nənə sən
Lay-lay dedin mənə sən.
Mənim mehriban nənəm
Əziz nənəm can nənəm.
Böyümüşəm nənə mən,
Qoy tutum əllərindən.
Mənim mehriban nənəm
Əziz nənəm, can nənəm.
Mus., O.Zülfüqarov, söz., T.Elçinindir.
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“Nənəm nağıl danışır” mahnısı xorla oxunur (mus. S. İbrahimova, söz. N.Xəzrinindir).
Azərbaycan, rus, ingilis dilində başqa uşaqlar tərəfindən şeirlər söylənildi.
Aparıcı: — Əziz qonaqlar! Bizim “Təbəssüm” uşaq bağçasının uşaqları əməyi çox sevirlər.
Onlar evdə sizə kömək etdiyi kimi, bağçada da tərbiyəçi və köməkçilərə kömək edirlər.
Uşaqlar — “Nənə və nəvələr” (söz.V.Mirzə), “Əkinçi” və b. Azərbaycan xalq
nəğmələrindən şeirlər söyləyirlər.
Analar
ilə birlikdə rəqs edib
şən oyunlar
ifa edirlər.
(“Tələ”
oyunu,”Dəflərlə“ oyunu, ”Bayrağı al” oyunu.)
Aparıcı: — İndi gəlin, uşaqların ifasında “Bala baldan şirindir” səhnəciyinə tamaşa edək!
Sonda uşaqlar birlikdə xalq rəqsini ifa edirlər.
Aparıcı: — Əziz uşaqlar! Siz al-əlvan çiçəklərsiniz. Hər bir ana övladını sevir, onu fərəhlə
böyüdür. Qoy həmişə dünyanın səmasında sülh, göyərçinlər qanad açsın!
Uşaqlar, gəlin birlikdə “Sülh” və “Göyərçinik biz” mahnısını birlikdə oxuyaq.
Aparıcı: Uşaqlar, Ulu öndər Heydər baba demişdir: “Azərbaycan qızını tarix boyu öz ağılı,
namusu, qeyrəti, fədakarlığı, millətinə olan hədsiz məhəbbəti və gözəlliyi ilə tanınmışdır.”
Əlbəttə bu qadınlar da bizim anamız, nənələrimizdir. Gəlin birlikdə onları təbrik edib, can
sağlığı arzulayaq.
Bir uşaq aparıcıya yaxınlaşıb deyir: ”Mən bu gülü uşaqların adından bağçamızın müdiri
Mehriaban müəllimə vermək istəyirəm.” Qonaqlar və uşaqlar əl çalıb, birlikdə rəqs edirlər.
Beləliklə, ”8 Mart” Beynəlxalq Qadınlar gününə həsr olunmuş şənlik başa çatır.
Məqalənin aktuallığı. Uşaqların şən və gümrah böyüməsində Vətənə, dövlət rəhbərinə,
valideynlərə, yaxın adamlarına məhəbbət hissini bayram və əyləncələrlə aşılanması yollarını
göstərməkdən ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Uşaqların sosial-mənəvi, estetik hisslərin inkişafında, gizlənmiş
qabiliyyət və istedadlarının üzə çıxarılmasında bayram və əyləncələrin əvəzolunmaz
əhəmiyyətini vurğulamaq elmi yenilik hesab olunmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə məktəbəqədər təhsil müəssisələri,
onun pedaqoji heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ondan mütəxəssislər, elmi işçilər və tələbələr
istifadə edə bilərlər.
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1. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə proqramı. Baki, “Maarif”, 1998
2. Cəfərova. Məktəbəqədər müəssisələrdə bayram və əyləncələrin təşkili. Bakı, “Nərgiz”
nəşriyyatı, 2008
3. Mursaqulova R., Rüstəmova N. Məktəbəqədər pedaqogika. ADPU, 2012
З.Велиева

Праздники и развлечения в дошкольных учреждениях
Резюме
Образность мышления детей больше требует веселья, воображения, творческой
Деятельности и развития организаторских способностей, чем выполнение
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теоретических задач. Поэтому необходимо организовывать праздники и развлечения
так чтобы они способствовали бы всестороннему формированию и развитию детей.
Проводимые занятия и мероприятия в детских садах должны быть настолько
всеохватывающими и содержательными, чтобы глубоко и плодотворно влиять на
мысли и чувства детей.
Z.Velieva

Holiday and entertainments in pre-school establishments
Summary
Children’s mind required more practical work and visualization rather than theoretical
problems, joyfully creative, enterpreneuring activities and holidays than would help
competence development should be organized.
The more lessons and extra-curricular activities in kindergarten meaningful and
comprehensive, the more impact they have on children’s feeling and thoughts.
Redaksiyaya daxil olub: 04.05.2017

142

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Uşaqların psixi və fiziki inkişafında fiziki tərbiyənin rolu
Aysel Ağayeva
ADPU-nun magistrantı
E-mail: houston18@rambler.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.M.İ.İlyasov
ped.ü.f.d., dos.P.M.Həsənova
Açar sözlər: tərbiyə, inkişaf, psixika, uşaq, ailə, əmək
Ключевые слова: воспитание, развитие, психика, ребенок, семья, труд
Key words: upbringing, development, psychology, child, family, labour
Müasir cəmiyyətdə məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki tərbiyə məsələsi bir çox
valideynləri narahat edir. Bu yaşda uşaqların fiziki tərbiyəsini necə və hansı şəkildə təşkil
etməli?
Hər bir ailənin və məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsinin başlıca məqsəd və vəzifəsi
cəmiyyətə yararlı, sağlam ruhlu və sağlam fiziki göstəricilərə malik, hərtərəfli inkişaf etmiş
şəxsiyyət yetişdirməkdir. Məktəbəqədər yaş dövrü bu missiyanı yerinə yetirmək üçün ən
məhsuldar dövrdür. Bu dövrdə uşağın zehni imkanları ilə yanaşı, fiziki imkanları da olduqca
önəmlidir. Bu iki göstəricinin sistematik və dinamik inkişafı uşağın şəxsiyyət kimi
formalaşmasında vacib rol oynayır. “Sağlam bədəndə sağlam ruh olar.”
Uşaqların fiziki tərbiyəsi — onun hərtərəfli inkişafının göstəricilərindən biridir. Fiziki
tərbiyə uşaqlarda əzm, zəhmətkeşlik, kollektivçilik kimi vacib keyfiyyətlər formalaşdırır.
Fiziki tərbiyə həmçinin intellektlə də bağlıdır. Çünki zehni əməklə məşğul olmaq üçün
müəyyən qədər fiziki güc də sərf etmək lazımdır. Fiziki cəhətdən düzgün tərbiyə olunmuş
uşaq özünə qarşı tələbkar olur, onda yoldaşlıq və kollektivə mənsubluq duyğusu da yaranır.
Uşaqların dözümlülüyü də çox vaxt fiziki məşğələlər zamanı formalaşır. Bu nəinki fiziki
inkişafa, həmçinin bütün orqanizmin sağlamlaşdırılmasına yardım edir. Uşaqların bir yerdə
oturub, sakit işlərlə məşğul olmaları qeyri-təbii haldır. Buna görə də onların enerjisini fiziki
tərbiyə sayəsində düzgün istiqamətə yönləndirmək lazımdır. Uşaq özü istədiyi idman növünü,
məsələn, müxtəlif idman oyunları, yaxud üzgüçülük ya da atletikanı seçə bilər. Bir çoxları
səhv olaraq düşünürlər ki, fiziki tərbiyə yalnız uşaqların fiziki keyfiyyətlərinin yüksəldilməsi
üçündür. Bu onların psixi inkişafına da müəyyən təsir göstərir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların
fiziki tərbiyə işinə həssaslıqla yanaşmaq lazımdır, çünki tədris yükünün ağırlığı və az
hərəkətli həyat tərzi onların sağlamlığına neqativ təsir edir. Fiziki tərbiyəyə ilk olaraq kiçik
yaşlı uşaqların sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi aiddir. Məktəbəqədər yaşlı
uşaqların fiziki tərbiyəsinin vəzifələrini şərti olaraq 3 qrupa bölmək olar: 1) sağlamlaşdırıcı; 2)
öyrədici; 3) tərbiyəedici.
Sağlamlaşdırıcı funksiyalara aşağıdakıları aid etmək olar:
 uşağın sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi;
 uşaqlarda düzgün qamətin formalaşdırılması;
 yastı pəncəliyin profilaktikası;
 uşaqlarda hərəkət vərdişlərinin maksimal şəkildə inkişaf etdirilməsi və s.
Öyrədici vəzifələrə aşağıdakıları aid etmək olar:
 uşaqların insan orqanizmi ilə tanış edilməsi;
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 uşaqlarda fiziki vərdişlərin formalaşdırılması (gəzmək, qaçmaq, hoppanmaq və s.)
 uşaqlara hərəkətli oyunlarla oynamağı öyrətmək;

 uşaqlara öz bədənlərinin yüklənmə, dözümlülük dərəcəsinə nəzarət etməyi öyrətmək və s.

Tərbiyəedici vəzifələrə aşağıdakılar aiddir:
 mədəni-gigiyenik vərdişlərin tərbiyə olunması;
 düzlüyün tərbiyə olunması;
 cəsarətliliyin tərbiyə olunması;

 cəldlik, sürətlilik, güc, dözümlülük, elastiklik və s. kimi fiziki keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsi.

Həyatın heç bir dönəmində fiziki tərbiyə 6 yaşa qədər olan dövrdəki kimi önəmli olmur.
Məktəbəqədər yaş dövrü uşağın şəxsiyyətinin formalaşdığı dövrdür. Ən sadə hərəkətlər belə
uşaq fantaziyasını qidalandırır, şəxsiyyətin strukturunda ən vacib komponentlərdən olan
yaradıcılığı formalaşdırır. Bu yaşda uşaqlarda özünəqiymət duyğusu formalaşmağa başlayır.
Görkəmli pedaqoq V.A.Suxomlinskiy qeyd edirdi ki, uşaqların daxili aləmlərinin,
dünyagörüşlərinin, zehni qabiliyyətlərinin və özünə inamlarının inkişafı bir başa onların
sağlamlıqlarından asılıdır. Son illər psixi-emosional pozuntuları olan uşaqlara daha çox rast
gəlinir. Bu cür pozuntulara emosional davamsızlıq, aqresivlik, həyəcanlılıq, müxtəlif
qorxuların olmasını aid etmək olar. Bu kimi neqativ halların başlıca səbəblərindən biri
uşaqların təlim-tədris yükünə fiziki cəhətdən hazırlıqsız olmalarıdır. Öz fiziki sağlamlığının
və fiziki bacarıqlarının fərqində olan uşaqlarda daxili komfort hissi yaranır. Fiziki tərbiyə
uşaqlarda güclü əhval-ruhiyyə, psixi tarazlığın düzənləyicisi kimi çıxış edir. Bu olmadıqda
psixi proseslərdə də müəyyən neqativ hallar özünü göstərir.
Müasir psixoloqlar fiziki məşğələlərin yardımı ilə uşaq psixologiyasının idarə edilməsi
yollarını nəzərdən keçirirlər. Hər növ nəfəsli təmrinlər, su prosedurları, musiqinin müşaiyəti
ilə yerinə yetirilən təmrinlər uşaqlarda xoş əhval ruhiyyə yaradır. Bu həmçinin aqresiv
davranışa malik uşaqlarda korreksiya işləri aparmağa da yardım edir.
Hərəkət insanın fizioloji tələbatıdır, bu onun genetik proqramındadır. Müəyyən hərəkət
formaları bir sıra psixi hallar yaratmaq, emosional gərginliyi aradan qaldırmaq, zehni iş
qabiliyyətini artırmaq gücünə malikdir. Fiziki tərbiyə və idman məktəbəqədər yaşlı uşaqların
psixi və zehni inkişafına geniş şərait yaradır. Fizioloq V.L.Federovanın fikrinə görə, hərəki
fəaliyyətin öyrədilməsinin əsas məqsədi beynin inkişaf etdirilməsidir. “Fiziki tərbiyə bir
tərəfdən əqli fəaliyyətin, intellektin inkişafı üçün münbit şərait yaradır, digər tərəfdən də əqli
inkişaf fiziki tərbiyə prosesinə daha dərindən yanaşmağa vadar edir.” (S.B.Medvedeva)
Rus tədqiqatçıları J.K.Xolodov və V.S.Kuznetsov qeyd edirlər ki, fiziki və əqli tərbiyə
qarşılıqlı əlaqəlidirlər və fiziki tərbiyə zamanı əqli tərbiyənin mövcudluğunu iki yerə ayırmaq
olar: öyrədici və tərbiyəedici. Öyrədici hissə müəyyən fiziki biliklərin verilməsini tələb edir.
Bu zaman əqli fəaliyyət iki istiqamətdə: reproduktiv və yaradıcı istiqamətdə inkişaf edir.
Tərbiyəedici hissədə isə uşaqlarda düşüncəlilik, fikrini cəmləmə, zehnin itiliyi kimi
intellektual keyfiyyətlər inkişaf edir.
Bütün bunlardan belə qənaətə gəlmək olar ki, düzgün fiziki inkişaf uşağın ruhuna təsir
edərək, onların psixi cəhətdən dayanıqlı, aydın təfəkkürə sahib bir şəxsiyyət kimi
formalaşmasına yardım edir. Buna görə də uşaqlara fiziki tərbiyə ilə məşğul olmaq həvəsini
hələ kiçik yaşlardan aşılamaq lazımdır. Bunun üçün də onlara valideynlər və tərbiyəçilər
layiqli nümunə olmalıdırlar. Tərbiyəçi pedaqoqların və valideynlərin üzərinə düşən bu işin
nəticəsi-sağlam, möhkəm və ağıllı uşaqlar olduğundan ona ciddi fikir verməlidir.
Fiziki tərbiyənin əqli və psixi inkişafa olan müsbət təsirini hələ qədim Çin, Yunanıstan və
Hindistan əhalisi bilirdi. Müasir dövrdə də hər bir ailədə valideynlər öz övladlarına sağlam və
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xoşbəxt həyat arzu edirlər. Təəssüf ki, hər bir valideyn buna nail ola bilmir. Çünki onların
çoxu uşaqların fiziki və psixi cəhətdən necə sağlam böyütmək lazım olduğu haqda kifayət
qədər məlumatlı deyillər. Belə hallarda uşaq öz tərbiyə metodlarını özləri seçirlər, bu isə
təəssüf ki artıq gec yaşlarda və çox vaxtda düzgün olmayan şəkildə baş verir. Məhz buna görə
də uşaqların sağlam ruh və bədənə sahib olmaları üçün onların fiziki tərbiyəsinə kiçik
yaşlardan diqqət yetirmək lazımdır ki, bu da öz növbəsində onun psixi cəhətdən də sağlam
böyüməsinə şərait yaradacaqdır. Uşaqların sağlam, bədəncə möhkəm böyüməsi üçün ən kiçik
yaşlarından ailədən başlanılmalıdır. Çünki uşaqların kiçik yaş dövründə səhhətləri o qədər də
möhkəm olmur. Onların məktəbəqədər yaş dövründə ürək, qan-damar və sinir sistemi,
tənəffüs, görmə və eşitmə üzvləri lazımi səviyyədə inkişaf etmir. Həm də bu üzv və sistemlər
xarici mühitin zərərli təsirlərinə daha tez məruz qalır, uşaqlar tez-tez xəstələnirlər. Ona görə
də orqanizmi fiziki cəhətdən möhkəmlətmək, onların fiziki hazırlığını artırmaq olduqca
vacibdir. Fiziki tərbiyə insanın harmonik fiziki inkişafını təmin etməklə cəmiyyətdə müstəsna
əhəmiyyətə malikdir. Bu ilk növbədə fiziki tərbiyənin xarakterik xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır:
Fiziki tərbiyənin sağlamlaşdırıcı və inkişafetdirici əhəmiyyəti. Optimal hərəkət, fiziki yük
insanın bioloji inkişafını təmin edən amillər içərisində aparıcı yerlərdən birini tutur. Adekvat
fiziki yükün qan dövranını intensivləşdirməsi orqanizmin inkişafını təmin edən maddələr
mübadiləsini və müxtəlif funksional sistemlərin işini xeyli yaxşılaşdırır. Bu cəhətdən də
müntəzəm fiziki yük böyüyən orqanizmin sağlamlığı və inkişafı üçün olduğca zəruri
əhəmiyyət daşıyır. Hər bir valideyn körpənin anadan olduğu gündən başlayaraq yatağının
təmizliyinə, geyimin bədənə münasib olmasına və yataq otağının təmiz hava ilə təmin
edilməsinə çalışmalıdır. Uşağın vaxtında yuyundurulması, qidalanması, sakit və rahat yuxu
şəraiti yaradılması və s. onun bədəncə möhkəm, sağlam olmasını təmin edir. Ailədə uşaqların
sağlam, gümrah və fiziki cəhətdən inkişaf etməsi onların gələcək təlim-tərbiyəsiüçün böyük
əhəmiyyətə malikdir. Adətən, uşağın tez-tez xəstələnməsi ata-anada belə təsəvvür yaradır ki,
uşaq təbiətən zəifdir. Əslində isə belə təsəvvürlər çox vaxt yalnış olur. Təbiət dünyaya normal
gəlmiş hər bir uşağı sağlam yaratmışdır. Ailədə uşaqların fiziki tərbiyə məsələlərinin uğurlu
həlli tərbiyə prosesinin təşkilindən və imkanlarından, şərait və vasitələrdən səmərəli şəkildə
istifadə olunmasından çox asılıdır. Ailə ictimai münasibətlərin, bir növ, daşıyıcısıdır. Məhz
həmin münasibətləri dəqiq öyrənməklə ailədə fiziki tərbiyə ilə bağlı olan məsələlərin əsas
xüsusiyyətlərini başa düşmək mümkündür. İdman həyatımızla çox bağlıdır. O, insanların
sağlamlığına xidmət edən ən mühüm amil, uşaq və gənclərin mənəvi tərbiyəçisidir. İdman
həm də insanları neqativ hisslərdən qoruyan vasitədir. Alimlərin fikrincə, neqativ halların
orqanizmə təsiri bəzən o qədər böyük olur ki, orqanizmin özünü qorumağa gücü çatmır. Bu
cür hallarla rastlaşan minlərlə insanın təcrübəsi sübut edir ki, mənfi təsirlərə qarşı ən yaxşı
mübarizə məhz idman, fiziki tərbiyədir. İdman hərəkətləri orqanizmin bərpasına,
möhkəmlənməsinə yardım edir. İdman tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. Uşağın sağlamlığına
göstərilən diqqət çox erkən — uşaq bağçasından başlanılmalıdır. Sevindirici haldır ki, hazırda
bu iş ölkəmizin əksər uşaq bağçalarında xüsusi proqramlarla həyata keçirilir. Müasir dövr
fizki tərbiyəsi uşaqların gündəlik məişətinə geniş daxil edilməsini, bu işdə ailənin oynadığı
rolu nəzərə almağı tələb edir. Ata-anaların pedaqoji mədəniyyətinin səviyyəsi pedaqoji
maariflənmənin istiqamətindən, onun düzgün aparılmasından da çox asılıdır. Pedaqoji
maariflənmə dedikdə, məqsədyönlü iş nəticəsində valideynlərə fiziki tərbiyə məsələlərinə dair
elmi-pedaqoji biliklər, bədən tərbiyəsi və idmana dair müəyyən bacarıq və vərdişlərin
aşılanması başa düşülür. Pedaqoji mədəniyyətin səviyyəsini bu və ya digər dərəcədə ataananın fərdi xüsusiyyətləri, həyat təcrübəsinin zənginliyi müəyyən edir. Ailə şəraitində fiziki
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tərbiyənin təşkili sahəsində müvafiq səriştəyə malik olmaq, övladlarının fiziki tərbiyəsinə dair
zəruri biliklərə yiyələnmək ailədə idmana marağı artırır. Ailə şəraitində fiziki tərbiyənin
təşkili üzrə iş pedaqoji hazırlıq məsələsi ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. Mütəxəssislər hesab
edirlər ki, ata-analar övladlarına elə təsir göstərməlidirlər, onların idmana olan ilkin maraqları
sönməsin. Bəzən uşaq bu və ya digər fiziki hərəkətləri düzgün yerinə yetirməyən zaman lağa
qoyulur, nəticədə, həvəsdən düşür. Bu, ailə şəraitində fiziki tərbiyənin inkişafını əngəlləyən
amillərdən biridir. Sağlamlıq, dəyanətlilik, çevik və qıvraq bədən quruluşu hər kəsin, hər bir
cəmiyyətin özündə və övladında görmək istədiyi keyfiyyətlərdir. Uşaqları sağlam böyütmək,
onları fiziki cəhətdən dözümlü yetişdirmək hər bir ailənin vəzifəsidir. Bu vəzifəni yerinə
yetirmək üçün ailədə fiziki tərbiyə düzgün təşkil olunmalıdır. Çünki fiziki cəhətdən tərbiyə
etmə xüsusi təşkil olunmuş və məqsədyönlü fəaliyyət olub, uşaqların fiziki inkişafının idarə
edilməsini təmin edən prosesdir. Fiziki tərbiyə ümumi tərbiyənin tərkib hissəsi olub,
böyüməkdə olan gənc nəsli fəal və uzun müddətli həyata, məhsuldar əməyə və vətənin
müdafiəsinə hazırlamaq prosesidir. Fiziki tərbiyə həmçinin insanın fiziki təkminləşməsinə və
fiziki kamilləşməsinə xidmət edir. Fiziki tərbiyənin vasitələrinə fiziki təmrinlər, gigiyenik
amillər və təbiətin sağlamlaşdırıcı amilləri daxildir. Hər bir ailədə bu vasitələrdən istifadə
edərək uşağın fiziki tərbiyəsilə məşğul olunmalıdır. Həqiqətən də sağlamlığı mühafizə edən
və möhkəmləndirən mühüm amillərdən biri fəal hərəkət, təmiz hava, günəş işığı, təbiətlə
təmasda olmaqdır. Sağlamlıq hər bir adamın uzun ömürlülüyünü, yaradıcı əməklə iştirakını
təmin edənfiziki və ruhi keyfiyyətlərin məcmusudur. Məktəbəqədər və məktəbyaşlı uşaqların
sağlamlığının möhkəmləndirilməsi üçün onun təmiz və açıq havada olmasını təmin etməlidir.
Açıq havada olmaq uşağı isti və soyuğa uyğunlaşdırır və onun orqanizmini daha da
möhkəmləndirir, dözümlülüyünü artırır.
Hərəkətsizlik, fiziki işdən uzaqlıq orqanizmin inkişafına, əsasən sinir sisteminin inkişafına
mənfi təsir göstərir. Fiziki hərəkətlər təkcə ayrı-ayrı orqanların anatomik inkişafına deyil, eyni
zamanda zehni qabiliyyətin inkişafına kömək edir. Bu o deməkdir ki, həyat üçün zəruri olan
vərdişlər, ancaq hərəkət vasitəsilə tərbiyə olunur. Aparılan tədqiqat və müşahidələr bunu
deməyə əsas verir ki, onlar kiçik oyuncaqlardan böyüyünə, qeyri-dəqiq hərəkətlərdən daha
dəqiqinə doğru inkişaf etməyə başlayır. Hər bir valideyn öz övladının sağlam və gümrah
böyüməsini istəyir. Ata və analar kiçik yaşdan uşaqlarının sağlamlığına fikir verməlidirlər.
Bunun üçün, ilk növbədə, gigiyenik qaydaları gözləmək, körpə yaşlarından uşağın
orqanizmini möhkəmləndirmək lazımdır. Düzgün rejim və vaxtında qidalandırma da mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Hər bir uşağın günü səhər gimnastikasından başlamalıdır. Gimnastika
uşağın bədəncə ahəngdar inkişafına, onlarda öz hərəkətlərini idarə etmək bacarığının
yaradılmasına, qamətin formalaşmasına imkan verir. Məsələn, bel əzələlərini
möhkəmlətməklə, uşağın belinin büküklüyünü aradan qaldırmaq olar. Bəzi ata və analar səhər
gimnastikasının faydalılığını bildiyi halda, nə özləri gimnastika ilə məşğul olur, nə də
uşaqlarını bu işə sövq edirlər. Məsələ ondadır ki, uşağı buna alışdırdıqdan sonra, bu onda
vərdiş halını alacaq və səhər gimnastikasına tələbat duyacaqdır. Valideynlər uşağın
orqanizmini möhkəmləndirmək üçün, həm də onlara öz bədənlərini yaş dəsmalla silməyi, su
altına girməyi öyrətməli, üzgüçülüyə həvəsləndirməlidirlər. Oyun kiçik yaşlı uşaqların əsas
məşğələsidir. Onlar məhz oyun vasitəsilə ətraf aləmi qavrayırlar. Fiziki inkişaf üçün oyun
olduqca xeyirlidir. Yaşından asılı olmayaraq, bütün uşaqlar hərəkət etməyi, atılıb-düşməyi,
nəsə bir oyunla, əyləncə ilə məşğul olmağı xoşlayırlar. Bunun qarşısı alınmalıdır. Uşaq nə
qədər çox hərəkətdə olsa, daha tez inkişaf edər və boy atar. Yeniyetmələrdə mütəhərrik
oyunlara meyl idmanla əvəz olunur. Onlar futbol, voleybol, həndbol, tennis və s. məşğul
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olmağı sevirlər.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə uşaqların fiziki tərbiyəsinin onların fiziki və psixa
inkişafına təsirinin öyrənilməsi baxımından məqalə aktual əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Uşaqların fiziki tərbiyəsinin şərti olaraq qruplara bölünməsi
elmi yenilik kimi qəbul oluna bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Роль физическое воспитание в психической
и физической воспитание детей
Резюме
В статье рассказывается о роли физическое воспитании в психической и физической
воспитание детей. В том числе излагается значение умственной воспитании.
A.Aghaeva

Psychical and role of the physical training
development physically of children
Summary
In the article psychical and is/are spoken development physically of children from role of
the physical training. Importance of the mental upbringing is at the same time investigated.
Redaksiyaya daxil olub: 06.01.2016
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Riyaziyyatın tədrisində tarixilik elementlərindən
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Ключевые слова: геометрии, теорема, математика, чертежи, сила
Key words: geometry, theorem, mathematics, drawings, force
Riyaziyyat tədrisində tarixilik elementlərindən istifadə edilməsi məsələsi yeni məsələ
deyildir. Hələ XIX əsrin axırı və XX əsrin əvvəllərində bu məsələ müəllimlərin
qurultaylarında, konfrans və yığıncaqlarında müzakirə olunmuşdur. Bu məsələyə ölkəmizdə
və xaricdə elmi işlər həsr edilmişdir.
Müxtəlif dövrlərdə alimlər və metodistlər tarixilik elementlərinin riyaziyyatın tədrisinə
daxil edilməsinin məqsədlərini ictimai quruluş və məktəbin ümumi məqsədlərindən asılı
olaraq müxtəlif cür izah etmişlər. Lakin bütün dövrlərdə məktəblər üçün aktual olan aşağıdakı
ümumi məqsədləri göstərmək olar:
1. Şagirdlərdə riyaziyyatın öyrənilməsinə marağın artırılması və onlar tərəfindən
öyrənilən faktik materialın dərindən mənimsənilməsi;
2. Şagirdlərin zehni, əqli, dünyagörüşünün genişləndirilməsi və onların ümumi
mədəniyyətinin artırılması.
3. Bizim dövrümüzdə orta məktəb bitirən hər kəs oğlan və ya qız müasir cəmiyyətin
mədəniyyətinə, multikulturalizmə uyğun olaraq riyaziyyatın yeri və rolu haqqında
təsəvvürlərə malik olmalıdır.
Orta məktəb proqramları müəllimlərə riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərə riyaziyyat
tarixindən məlumat verməyi, onları görkəmli riyaziyyatçıların həyat və yaradıcılığı ilə tanış
etməyi lazım bilir. Yəni riyaziyyata qabiliyyəti olan, ona maraq və meyil göstərən şagirdlərin
daxili tələb və sorğularına cavab vermək üçün hərtərəfli qayğı göstərmək lazımdır. Belə
şagirdlər fərdi tapşırıq almalı, riyaziyyat dərnəklərində, olimpiadalarda, maraq kurslarında
iştirak etməyə cəlb edilməli, onlara əlavə ədəbiyyat tövsiyə edilməlidir. Riyaziyyatın
öyrənilməsinə şagirdlərin marağının inkişaf etdirilməsi müəllimin mühüm məqsədidir. Bunun
üçün riyazi məsələlərin həllindən istifadə etmək, əyləncəli, tarixi, diyarşünaslıq və digər
illustrativ materialları geniş tətbiq etmək faydalıdır.
Tədris prosesində riyaziyyat tarixi materiallarından müntəzəm olaraq istifadə edilməsinin
riyaziyyat təlimində mühüm rolu vardır. Şagirdlərə müvafiq məzmunlu misallarla riyazi
anlayışların inkişafını göstərmək, onları elmi tədqiqatın metodları və mərhələləri ilə tanış
etmək lazımdır. Ən görkəmli riyaziyyatçı alimlərin tərcümeyi-halı ilə tanışlıq şagirdlərin
vətənpərvərlik tərbiyəsini xeyli zənginləşdirir, elmə marağı gücləndirir.
Lakin proqramda şagirdlərə riyaziyyatın tarixi haqqında veriləcək məlumatların həcmi,
məzmunu, yeri, hansı mövzularla əlaqədar verilməsi haqqında heç bir məlumat yoxdur.
Kurikulum əsasında yazılan dərsliklərdə hər sinifə uyğun proqrama görə bu sinifdə verilə
biləcək tarixi materialların ədəbiyyatı dərk edilsəydi yaxşı olardı.
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Riyaziyyat tarixindən məlumatların verilməsi heç də həmişə yuxarıda qarşıya qoyulan
məqsədlərə nail olmağa imkan vermir.
Riyaziyyatın öyrədilməsini başqa fənlərdə, xüsusi halda tarix ilə əlaqələndirmək,
təcrübənin riyaziyyatın inkişafında rolunu, təsirini göstərmək, bu və ya digər ideyaların
inkişafı və yaranma səbəblərini göstərməklə şagirdlərdə zehni inkişafın sürətlənməsinə və
tədris materialını şüurlu mənimsəməsinə təkan vermək olar.
Şagirdlərin riyaziyyatın tarixi ilə tanışlığı əsasən riyaziyyat dərslərində aparılmalıdır,
həmçinin sinifdənxaric məşğələlərdə də bu məlumatları vermək olar. Bunu üçün əlavə
saatlara ümid bağlamaq olmaz. Çünki orta məktəbin tədris plan və proqramı çox yüklənmişdir.
Bu sahədə müvəffəqiyyət riyaziyyatın tarixilik elementlərindən bacarıqla istifadə
olunmasında, başqa sözlə bu materialın izah edilən faktik materialla üzvi birləşməsindən
ibarətdir.
Əgər bu iş V sinifdən başlayıb, ardıcıl olaraq tədris illəri müddətində yerinə yetirilərsə,
ondan müəyyən vaxtdan sonra tarixilik elementi şagirdlər üçün mövzunun riyazi biliklərlə
bağlı zəruri hissəsinə çevriləcəkdir. Bu o demək deyildir ki, orta məktəbdə riyaziyyat tarixinin
hər hansı xüsusi kursu öyrədilsin. Burada söhbət odan gedir ki, müəllim riyaziyyatdan bu və
ya başqa mövzunu öyrədərkən elmin tarixindən istifadə etməklə, mövzunu məzmunu daha
tam və maraqlı şərh etsin.
Riyaziyyat tarixindən konkret materialın seçilməsi, bu və ya başqa sinifdə odan istifadə
edilməsi ardıcıllığı məsələsi böyük metodik çətinlik yaradır.
Burada riyaziyyatın proqramı əsas götürülməlidir. Lakin, şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini
nəzərə alaraq, yalnız proqrama istinad etmək olmaz. Məsələn, V, VI siniflərdə riyaziyyatdan
xüsusilə hesab, yalnız hesabın tarixilik elementləri məsələləri ilə kifayətlənmək olmaz.
Hazırda riyaziyyat fənni məzmunca hesab, cəbr, həndəsə və s. riyaziyyat elmlərin
bölmələrindən təşkil olunmuşdur.
Müxtəlif siniflərdə riyaziyyatdan tarixilik elementlərinin təkcə həcmi və məzmunu deyil,
həm də izahı yolu müxtəlif olacaqdır. Riyaziyyat kurikulumunda konsentriklik, cəbr,
həndəsədə tədris materialının eyni sinifdə olması elə vəziyyət yaradır ki, riyaziyyat tarixindən
bəzi məsələlərə tədris prosesində bu məsələlərə 2,3 dəfə və daha çox qayıtmalı oluruq.
İlk baxışda ən çətin tarixi məlumatı vermək üçün lazım olan vaxtı necə qazanmaq
məsələsidir. Lakin onu nəzərə almaq lazımdır ki, həm vaxt, həm də dərslərdə riyaziyyatın
tarixi elementlərindən istifadə formaları əsas məsələyə-məktəbdə öyrədilən riyaziyyatın onun
tarixi ilə əlaqəsi məsələsinə tabe edilməlidir.
Tarixi məlumatların verilməsinin hansı metod və forması: qısa müsahibə, ekskursiya,
məsələ həlli, rəsmin göstərilməsi və izahı olursa, olsun sərf edilən vaxtı 5, 12 dəq o zaman
itmiş hesab etmək olmaz ki, müəllim tarixi faktı dərsdə izah etdiyi nəzəri materialla sıx
əlaqədə verə bilsin. Bu cür əlaqə nəticəsində şagirdlərdə fənə böyük maraq yaranır və
beləliklə, məşğələlərin effektivliyi artır.
Metrik ölçü sisteminin tarixi:
Metrik ölçü sistemini keçərkən qədim zamanlarda müxtəlif xalqlarda həmçinin ölkəmizdə
hansı ölçülərdən istifadə edildiyi haqda məlumat vermək məsləhətdir.
Qədim zamanlardan insanlar sayarkən əl və ayaq barmaqlarından istifadə etmişlər.
Məsafələri ölçmək üçün isə insanın addımından istifadə edirdilər. Hal-hazırda da bəzi
dəqiqlik tələb olunmdıqda sahələri addımla ölçürlər.
Müxtəlif xalqlar müxtəlif ölçü vahidlərindən istifadə edirdilər. Məs: ərəblər-arşın, qədim
ruslar-obja, çetvert, ingilislər-yard və s.
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Lakin elə ölkə var idi ki, orda vahid ölçü yox idi. Məsələn, mülkədar kiçik ölçü ilkə satır,
böyük ölçü ilə alırdı. Bu isə aldatmaya, mubahisələrə, səbəb olurdu. Buna görə də hökümət
tərəfindən nəzarət edilən ölçü sistemi yaratmaq lazım idi. Pul mübadiləsində ən əvvəl XVIII
əsrin başlanğıcında — Rusiyada onluq say sisteminə keşmişlər. Lakin çəki və uzunluq
ölçüləri uzun müddət onluq olmayaraq qalırdı. Metrik ölçü sistemini ilk dəfə fransızlar
yaratmışdır. 1795-ci ildə Fransada Qanunverici iclas respublikanın ərazəsində vahid metrik
ölçü sistemi tətbiq etmək üçün qərar verdi. Yeni ölçü sisteminin yaranması və həyata
keçirilməsi haqda qərarın hazırlanmasında riyaziyyatçı J.Laqranjın (1736-1813) və siyasi
xadim Pier Druvnuanın (1736-1827) böyük xidmətləri olmuşdur. Lakin Fransada
hakimiyyətin dəyişməsi ilə əlaqədar bu sistem tezliklə sıxışdırıldı. Rusiyanın qabaqcıl
ziyalıları xarıcdə bu sistemin üstünlüklərini qiymətləndirdilər. Mətbuatda cıxış etdilər və öz
kitablarında bundan istifadə etdilər. Məs, 1832-ci ildə yazılmış həndəsə kitabında böyük rus
alimi U.İ.Labaçeviski Rusiyada ilk dəfə fransız metrini uzunluq vahidi kimi qəbul edir.
Ticarətin sonrakı inkişafı və elmi biliklərin ölkələr arasında mubadiləsi beynalxalq ölçü
sistemisiz qeyri mümkin idi.
Metrik ölçü sisteminin beynalxalq ölçü sistemi kimi tətbiqinin təşəbbüsçüsü rus alimi
B.S.Yakobi (1801-1874) olmuşdur. Onun inadkarlığı sayəsində 1873-ci ilin mayın 20-də Parisdə
17 dövlət metrik ölçü sistemini beynalxalq ölçü sistemi qəbul etmək haqda qərar imzaladılar.

Hal-hazırda metrik ölçü sistemi əsas beynalxalq ölçü sistemidir. Bu sistemə keçidin
hazırlanmasında böyük kimyaçı D.İ.Mendeleyevin (1834-1907) xidmətləri əvəzsizdir. Metrik
ölçü sisteminə görə, uzunluğun əsas ölçüsü — metr olub, Parisin yer meridianın dörddə
birinin on milyonda bir hissəsidir.
Metr sözü yunan sözü olan metron (ölçü) sözündən götürülmüşdür.
Metrin etalonu 90% platin və 10% iridiumdan hazırlanmış və hal-hazırda Parisin
yaxınlığında Sevrdə saxlanılır.
Sovet İttifaqında isə D.İ.Mendeleyev adına metrologiya institutunda 28№-li etalon
saxlanılır. Uzunluğu 20sm, çəkisi 3,3 kq-dır. Etalonda iki ştrix vardır ki, bunların arasındakı
məsafə 0 -də 1 m-dir.
Vaxt ölçüləri haqda tarixi məlumatların verilməsi:
"Natural ədədlər" mövzusu ilə əlaqədar müəllimin vaxt ölçülərinin tarixi haqqında
aşağıdakı məlumatı vermək məsləhətdir.
Vaxtın ölçülməsinə tələbat hər addımda rast gəlinir. Vaxt ölçüsü olaraq nəyi qəbul etmək
olar? Bu sual çox qədim zamandan qarşıya çıxmışdır. Hələ o dövrdə vaxt ölçü vahidi olaraq
təbii vahid "gün" qəbul edilmişdir.
Lakin "gün" böyük ölçü vahidi olduğundan ondan kiçik ölçü vahidləri qəbul edilməsi
zərurəti meydana çıxırdı. Bu kiçik ölçü vahidləri günün hissələri almalı idi.
Eramızdan əvvəl XII əsrdə Cənubi Mesopatamiyada xaldeylər günü 12 saata, saatı 60
dəqiqəyə, dəqiqəni 60 saniyəyə bölürdülər. Elə bu hesablama müasir vaxtın ölçülməsinin
əsasını təşkil etmişdir. Hazırda vaxt sutkalarla, saatlarla, dəqiqələrlə və saniyələrlə ölçülür.
Vaxtı ölçən cihaz saat adlanır. Saatın yaranma tarixi maraqlıdır. Saatın kəşfi qədim dövrə
aiddir. Gün, sonralar su saatları xadeylər, hindlilər, misirlilər və digər qədim xalqlar
tərəfindən istifadə edilmişdir. Bir çox xalqlar qum saatlarından istifadə etmişlər. Hal-hazırda
tibbdə bu saatlar tətbiq edilir.
İlk saatlar XIII əsrdə, daha sonra XVIII əsirdə Qaliley (1564-1642) və Huykens (16291695) bir-birindən xəbərsiz kafkirli saatların konstruksiyasını hazırlanmış və elmi hesabatını
vermişlər. Saatların təkmilləşdirilməsində ruslar M.P.Kulibin və Q.İ.Voloskov mühüm rol
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oynamışlar. M.P.Kulipin 1967-ci ildə ördək yumurtası boyda və o formada mexanıkı satılar
hazırlamışdır. Q.İ.Voloskov isə dəqiqə, saat, gün və Günəşi, Ayın və bəzii ulduzların
vəziyyətini göstərən saatlar hazırlamışdır.
Mexaniki saatların ən maraqlıları "Krem kurantları" saatlarıdır. Bu saatlar 1625-ci ildə
qurulmuşdur. Bu saatların mexanizmləri qüllənin bir neçə mərtəbəsini təşkil edir. Siferblatın
rəqəmləri o qədər böyükdür ki, hər bir hərf insanın orta boyuna bərabərdir.
Məqalənin aktuallığı. Şagirdlər bilməlidir ki, riyaziyyat elmi min illər ərzində dahi
insanların yaradıcı fəaliyyətinin məhsuludur, hər bir teorem və qaydalar insanlığın nəhəng
təcrübəsinin ümumiləşməsidir. Riyaziyyat elmi cəmiyyətin müntəzəm artan tələbatını ödəmək
üçün yaranmış və inkişaf etmişdir.
Bizim şərq dünyasının xalqları da riyaziyyatın inkişafına böyük təkan vermiş, onu
zənginləşdirmişlər. Bütün bunlarla tanışlıq şagirdlərdə milli iftixar hissi inkişaf etdirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərin riyaziyyatın tarixi ilə tanışlığı proqram materialının
sistematik izahı ilə əlaqələndirilməsi, plana uyğun və düşünülmüş şəkildə dərsdə riyaziyyat
tarixindən faktlardan istifadə edilməlidir. Yalnız belə olduqda göstərilən məqsədlərə nail olmaq olar.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təcrübə göstərir ki, şagirdləri riyaziyyat tarixi
ilə tanış etmək üçün keçilən mövzuların təkrarı dərslərindən istifadə etmək əlverişlidir, bu
dərslərin canlı keçməsinə səbəb olur. Əsas metodik çətinlik riyaziyyatın müəyyən bölməsinin
izahını uyğun tarixi materialla necə əlaqələndirmək məsələsidir. Bu çətinliyi tədricən, plana
uyğun və gərgin işlə aradan qaldırmaq olar.
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М.Азизли

Актуальность использование исторических элементов
в преподавании математики
Резюме
В статье, объем и содержание различных классов по математике исторических
элементов, но и различными пояснениями и математики, которые великие люди на
протяжении тысячелетий является продуктом творческой деятельности записывается.
M.Azizly

The role of using activity of historical elements
on teaching mathematics
Summary
It was noted not only volume and theme of historical elements, but the main way
difference explanation, besides that was shown about math which was the product of creative
activity of great men for thousand years in this article.
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changing
3
1
1) Kompleks müstəvi üzərində Re   Im  1 şərtini ödəyən bütün kompleks ədədlər
z

z



çoxluğunu təsvir edin.
Həlli. Tutaq ki, z  x  iy .
3
3
a) Re  -i hesablayaq. Əvvəlcə -i cəbri şəkildə yazaq:
z
z
3
3( x  iy )
3( x  iy ) 3( x  iy )
3x
3y
.

 2
 2
 2
i 2
2 2
2
2
x  iy ( x  iy )( x  iy ) x  y i
x y
x y
x  y2
3x
3
Onda Re   2
.
2
z x  y
1
1 
b) İndi isə Im 1 -i hesablayaq, bunun üçün  1
z
z 
ifadəsini cəbri şəklə gətirək:
 x

1
1
x  iy
yi
1 
1  2
 1   2
 1  2
2
2
2
z
x  iy
x y
x y
 x y
.
y
1 
Deməli, Im  1   2
.
x  y2
z 
Onda verilmiş şərt aşağıdakı şəklə düşür:
3x
y
.
 2
2
2
x y
x  y2
Buradan alırıq ki, axtarılan nöqtələr çoxluğu O(0,0)
nöqtəsindən başqa y  3 x bərabərsizliyini ödəyən yarımmüstəvidir (şək. 1).
2) | z  i || z  3 | şərtini ödəyən z kompleks ədədinin ən kiçik modulunu tapın.
Həlli. Tutaq ki, z  x  iy , onda
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| x  iy  i || x  iy  3 | ,
| x  ( y  1)i || ( x  3 )  iy | ,

buradan
x 2  ( y  1) 2  ( x  3 ) 2  y 2

və ya
x 2  ( y  1) 2  ( x  3 ) 2  y 2

Buradan alırıq:
Deməli,

y  x 3 1 .
O ( 0 ; 0)
koordinat

başlanğıcından

y   x 3  1 düz xəttinə qədər olan məsafə verilmiş
şərti ödəyən z kompleks ədədinin ən kiçik moduludur.
Həmin OK məsafəsini tapaq (şək. 2). OK  AB ,
AOB -dən
2


3
1
2
  (1) 2 
AB   
1 
3,

3
3
3



Şəkil 2

3
, OA  1 .
3
Sahələr metodunu tətbiq etsək, alarıq:
OB 

S AOB

1
1
 OB  OA  AB  OK ,
2
2

3
1
OB  OA
1
3
OK 

 .
2
AB
 3 2
3

Cavab: | z  i || z  3 | bərabərliyini ödəyən z kompleks ədədinin ən kiçik modulu
dir.

1
2

3) Kompleks müstəvi üzərində verilmiş nöqtələr çoxluğu | z  4  3i | 1 şərtini ödəyərsə,
Re z
ifadəsinin qiyməti hansı oblastda dəyişər?
Im z
Re z x
Həlli. Tutaq ki, z  x  iy , onda Re z  x , Im z  y və
  k . Digər tərəfdən,
Im z y
z  4  3i  x  yi  4  3i  ( x  4)  ( y  3)i ;
| z  4  3i || ( x  4)  ( y  3)i | ( x  4) 2  ( y  3) 2  1
.

Həndəsi olaraq,
( x  4) 2  ( y  3) 2  1
bərabərsizliyi, mərkəzi C (4 ; 3) nöqtəsində və
radiusu R  1 olan dairəni göstərir (şək. 3).
Beləliklə, alırıq ki,
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Tutaq ki, OA və OB

( x  4) 2  ( y  3) 2  1 ,


1
y  x.
k

( x  4) 2  ( y  3) 2  1

1
nisbətinin dəyişmə sahəsi (diapazonu) OA və OB düz
k
xətlərinin bujaq əmsalları ilə məhdudlaşır:
1
tg (  BOB1 )   tg (  AOA1 ) ;
k
1
tg (BOB1 )   tg (AOA1 ) ;
k

   BOB1    tg (  BOB1 )  0 ,
2

   AOA1    tg (  AOA1 )  0 ,
2
1
OC  (4) 2  32  5 ; AC  1; sin(COA)  ;
5
1
3
3
COA  arcsin ; tg (COC1 )  , COC1  arctg .
5
4
4
Deməli,
1
3
AOA1  COA  COC1  arcsin  arctg ;
5
4
3
1
BOB1  COC1  COA  arctg  arcsin .
4
5
Ona görə:

çevrəsinin toxunanlarıdır. Onda

3
1 1
1
3


 tg  arctg  arcsin     tg  arcsin  arctg  .
4
5 k
5
4


Dəyişmə diapazonunun sərhədi üçün ədədi qiyməti hesablayaq:
1

1
sin  arcsin 
1
1
5



5
;
tg  arcsin  


5
1
24

1
2
1
1  sin  arcsin 
25
5
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3
1
3


tg  arctg   tg  arcsin 

3
1
4
5

4


tg  arctg  arcsin  

3
3 
1
4
5


1  tg  arctg   tg  arcsin  1  
4
4 
5



1
24 
1
24

3 24  4 6 6  4 (6 6  4)(8 6  3) 48  6  50 6  12




64  6  9
4 24  3 8 6  3
(8 6 ) 2  9

12  25  50 6 12  2 6 2 6  6
2  30
4




.
3  125
35
3 5
3  5(6  6 ) 6  6
Eyni qayda ilə aşağıdakını hesablayırıq:
3
1

3
1

4
24  3 24  4    4 .
tg  arctg  arcsin  
4
5  1 3  1
4 24  3
6 6

4 24
Beləliklə,
4
1
4

 
6 6 k
6 6
olur. Buradan alırıq:
6 6
6 6

k
.
4
4
Cavab: Kompleks müstəvi üzərində verilmiş nöqtələr çoxluğu | z  4  3i | 1 şərtini


 6 6
6 6
;

 parçasında dəyişir.
4
4


4) | zi  3i  4 |  | i | bərabərsizliyini ödəyən z kompleks ədədinin ən böyük modulunu
tapın.
Həlli. Tutaq ki, z  x  yi , onda

ödəyərsə,

Re z
ifadəsinin qiyməti
Im z

zi  3i  4  ( x  yi )i  3i  4  xi  yi 2  3i  4  4  y  ( x  3)i
.
Şərtə görə | zi  3i  4 |  | i | olduğu üçün yaza bilərik:
(4  y ) 2  ( x  3) 2  12 ,
(4  y ) 2  ( x  3) 2  1 .
Həndəsi olaraq sonunju bərabərsizlik mərkəzi O1 (3 ; 4)
nöqtəsində və radiusu R  1 -ə bərabər olan dairən göstərir. Onda
OO1  32  4 2  5 və O1 A  1 olduğunu nəzərə alsaq OA  6
olar (şək. 4).
Cavab: Verilmiş şərti ödəyən z -in ən böyük modulu 6-ya bərabərdir.
Mövzunun aktuallığı. Kompleks ədədlərə aid bəzi ekstremal məsələlərin səmərəli
üsullarını göstərmək baxımından yazı aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Kompleks ədədlərə aid bəzi mürəkkəb məsələlərin səmərəli
həlli üsulları göstərilir və həllin həndəsi izahı verilir.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Kompleks ədədlərə aid bəzi mürəkkəb
məsələlərin həlli zamanı həndəsi şərhdən istifadə etməklə daha səmərəli həll üsulları
göstərmək baxımından məqalənin praktiki əhəmiyyəti böyükdür.
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Методы решений некоторых сложных задач про
комплексные числа
Резюме
В работе показаны и геометрически изложены эффективные методы решения
некоторых сложных задач про комплексные числа.
A.Ismailov

Methods for solving some complex problems about complex numbers
Summary
The paper shows and geometrically describes effective methods for solving some complex
problems about complex numbers.
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знания, умение и навыки
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Məlumdur ki,
(1)
şəklində olan tənlikdə a  0 olduqda, (1) tənliyinə kvadrat tənlik deyirlər, burada a, b, c
verilmiş ədədlər, x isə axtarılan məchuldur.
(1) kvadrat tənliyində a, b, c əmsalları ədədlər deyil, parametrdən asılı hər hansı ifadələr
olarsa, onda (1) tənliyinə parametrdən asılı kvadrat tənlik deyirlər. (Parametr  latınca “ölçüb
ayırma“ mənasını verən verən “parametr” sözündən götürülüb).
Parametrli kvadrat tənliyi həll edərkən, ilk növbədə onun x2–nın əmsalına baxmaq
lazımdır. Əgər x2 –nın əmsalı parametrdən asılıdırsa, onda ayrı bir hal kimi onu sıfra bərabər
etməklə alınan birdərəcəli parametrli xətti tənliyi həll etmək lazımdır. Parametrli xətti tənliyin
həlli [1]-də geniş verilmişdir.
Məlumdur ki, əgər (1) tənliyi kvadrat tənlikdirsə (a  0), onda bu kvadrat tənliyin
diskrimantı D=b2  4ac düsturu ilə hesablanır. Diskrimantın qiymətindən asılı olaraq üç hal
mümkündür.
I hal. Əgər D  0 olarsa, onda (1) parametrli kvadrat tənliyinin iki müxtəlif kökü vardır:

x1, 2 

b D
.
2a

II hal. Əgər D= 0 olarsa, onda (1) parametrli kvadrat tənliyinin yeganə kökü vardır:

x1  x2 

b
2a

.

III hal. Əgər D < 0 olarsa, onda (1) parametrli kvadrat tənliyinin kökü yoxdur.
a0 olduqda, (1) parametrli kvadrat tənliyin həllərinin araşdırılması aşağıda alqoritminin
bloksxem vasitəsi ilə təsviri verilmişdir.

158

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Parametrlə əlaqəli məsələləri şərti olaraq iki tipə ayırmaq olar:
a) Parametrli kvadrat tənliyi həll etmək o deməkdir, parametrin hər bir qiymətində bütün
həllər tapılsın.
b) Parametrin mümkün qiymətində tənliyin müəyyən xassələrini ödəyən həllinin
tapılması. Məsələn, tənliyin bir həlli var, tənliyin həlli yoxdur, yaxud parçaya daxil olan həlli
var və s. Bu halda dəqiq göstərmək lazımdır ki, parametrin hansı qiymətində şərt ödənilir.
Parametrli kvadrat tənliklərin həllinə aid misallara baxaq.
Misal 1. k parametrinin hansı qiymətlərində x2 + kx +25=0 tənliyinin iki müxtəlif kökü
vardır?
Həlli: I hal-a əsasən D = k2 − 425 0 olduqda verilmiş tənliyin iki nüxtəlif kökü olur. Bu
bərabərsizliyin həlli isə (;10)  (10; ) çoxluğudur.
Cavab: (;10)  (10; ) .
Misal 2. k parametrinin hansı qiymətində kx2 − 6x +3=0 tənliyinin iki bərabər kökü
vardır?
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Həlli: II hal − a əsasən D = 62 − 43k= 0 olduqda verilmiş tənliyin iki bərabər kökü olur.
Buradan da k=3 alırıq .
Cavab: k=3.
2

Misal 3. Tənliyi həll edin: ax  2( a  1) x  2  0
(2)
Həlli: Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, a=0 olduqda baxdığımız tənlik xətti tənlik
olur və kökü x= − 1 olur. a0 qiymətində isə parametrli kvadrat tənlik olur və onda baxaq ki,
a-nın hansı qiymətlərində diskriminant müsbət, mənfi, yaxud 0 olur.
D= (a + 1)2 −2a = a2 + 1, a-nın sıfırdan fərqli bütün qiymətlərində D  0.
Beləliklə, a=0 olduqda (2) tənliyinin bir kökü x= − 1, а≠0 olduqda isə iki müxtəlif kökü
var:

Cavab: a=0 üçün x=− 1; а≠0 üçün isə iki müxtəlif

x1, 2

 (a  1)  a 2  1

.
a

Misal 4. Parametrli kvadrat tənliyi həll edin: x2 − 2ax + 5a −6 = 0.
Aydındır ki, parametrli kvadrat tənliyin köklərinin sayı diskriminantın qiymətindən
asılıdır. Ona görə də tənliyin köklərinin sayı diskriminantın qiymətinin analizindən, yəni D1 =
a2 − 5a +6 işarəsindən asılıdır.
a2 − 5a +6=0 kvadrat tənliyin kökləri 2 və 3 olduğu üçün D1 = (a − 2)(a −3) yaza bilərik.
Əgər 2 < a < 3 olarsa, onda D1 < 0 (III hal.) olar. Bu halda tənliyin həqiqi kökü yoxdur.
Əgər a = 2 olarsa, onda D1=0 (II hal.) olar. Bu halda tənliyin iki bərabər, yəni bir kökü x=
2 var.
Əgər a = 3 olarsa, onda D1 = 0 (II hal.) olar. Bu halda tənliyin iki bərabər, yəni bir kökü
x = 3 var.
Əgər a < 2 və a3 olarsa , onda D1  0 (I hal.) olar, nəticədə tənliyin iki müxtəlif həqiqi
2

kökü x  a  a  5a  6 var.
Cavab: a  (2,3) üçün həlli yoxdur; a = 2 üçün x =2; a = 3 üçün x =3;
2

a  ( ;2)  (3; ) üçün x  a  a  5a  6 .
Misal 5. a parametrinin hansı qiymətlərində
ax2 − 2x + a = 0
(3)
tənliyinin bir həlli vardır.
Həlli: Əgər a = 0 olarsa, onda tənlik − 2x = 0 şəklini alır və kökü x = 0 olur.
Əgər a  0 olarsa, onda (3) tənliyi parametrli kvadrat tənlik olur. Diskriminant D1=1−a2
olur ki, (3) tənliyinin bir həlli olması üçün D1 = 0 olmalıdır.
Onda 1− a2 = 0, a = 1 və a = −1 alarıq. a –nın bu qiymətlərini (3)-də yerinə qoysaq
x2 − 2x + 1=0 və − x2 −2x−1=0 tənliklərini alırıq. Bunların da həlli uyğun olaraq x=1 və
x=−1 olur.
Cavab: a = 0 olduqda x = 0; a = 1 olduqda x = 1; a = −1 olduqda x = 1.
Məqalənin aktuallığı. Parametr daxil olan kvadrat tənliklərə orta ümumtəhsil
məktəblərində az saat verilir. Şagirdlər ali məktəblərə qəbul və orta məktəb buraxılış
imtahanlarında, parametr daxil olan tənliklər, bərabərsizliklər və sistem tənliklərə aid testlərin
həllində çətinlik çəkirlər. Parametrlə əlaqədar məsələ və misallar məktəblilərin məntiqi
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düşüncələrinə və riyazi təfəkkürün formalaşmasına təsir edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırmalar nəticəsində riyaziyyat dərslərində şagirdlərə
alqoritmləri sözlər və blok  sxemlərlə təsvir etməyi öyrədən, onlarda alqoritmik təsəvvür,
bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması ilə riyaziyyat təliminin elmi-nəzəri səviyyəsini
və keyfiyyətini yüksəldən metodika işlənmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyat fənindən, bir çox bölmələrinin
təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün alqoritmin təsvir üsullarının (sözlə və
blok  sxemlərlə) didaktik imkanlarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Alınmış nəticələr
başqa ümumtəhsil fənlər üzrə aparılacaq tədqiqatlar üçün baza rolunu oynaya bilər.
Tədqiqatın nəticələrindən pedaqoji universitetdə və digər universitetlərdə, həmçinin, orta
ixtisas və peşə məktəblərində, liseylərdə, hərbi məktəblərdə də istifadə edilə bilər.
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Использование блоксхем при изучении квадратных
Уравнений с параметрами
Резюме
В работе описывается методика изучении квадратные уравнения с параметрами.
Даны решение некоторые квадратные уравнения с параметрами, которые изучаются в
курсе математики в общеобразовательной школе. В работе дано алгоритм изучения
решение квадратные уравнения с параметрами. Алгоритм решения квадратные
уравнения с параметрами показан в виде блок-схемы.
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The use of flowcharts in the steady of a second degree
equations parameters
Summary
The paper describes a method of standing the a second degree equations para-meters.
Given some types solution of a second degree equations parameters that are studied of
mathematics in secondary school. The paper gives a study of a second degree equations
parameters of the algorithm. In algorithm for constructing the a second degree equations
parameters is shown in block diagram from.
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алгебра,

алгоритм,

Tənlik və bərabərsizliklər içərisində parametr daxil olan məsələlər şagirdləri daha çox
düşündürür və onları tədqiqatçılığa sövq edir. Parametr daxil olan tənlik və bərabərsizliklərin
həlli ilə əlaqədar şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin araşdırılmasına xüsusi ehtiyac
duyulur.
Tənlik və bərabərsizliklər xəttinin materiallarının öyrənilməsi nəticəsində şagirdlər təkcə
məsələlər həllinə alqoritmik yazılışların tətbiqinə mənimsəmək deyil, lazım gəldikdə həlli
əsaslandırmaq, məntiqi vasitələrdən (o cümlədən ümumiləşdirmədən) istifadə etməyi
öyrənməlidir. Cəbrin başlanğıc mərhələsinin və əvvəlki siniflərin riyaziyyat kursunun
öyrənilməsində bu əsaslandırma empirik, induktiv xarakterdə olur. Tənliklər, bərabərsizliklər
və onların sistemlərinin müxtəlif siniflərinin həllinə dair təcrübə topladıqca çevirmələrin
ümumi xassələri böyük rol oynayır. Cəbr üzrə hazırkı tədris vəsaitlərinin əsaslandırılmanın
şərh edilmə üsullarına görə fərqləri vardır. Əksər hallarda tənliyin və bərabərsizliyin həllini
əsaslandırmaq məsələsi ikinci, möhkəm çevirmə vərdişlərinin formalaşdırılması isə birinci
planda durur. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar həll prosesinin empirik əsaslandırılması
mərhələsində tapılmış köklərin yoxlanılması həllinin doğruluğunun əsaslandırılması zəruri
hissəsidir.
Tənlik və bərabərsizliklər mətnli məsələlərin həlli vasitəsi, cəbrin öyrənmə obyekti olan
düsturlar, onun həllindən ibarət ədədin və ya müstəvinin nöqtələri koordinatlarını müəyyən
etmək üçün münasibətdir. Deməli, tənlik (bərabərlik) ümumi riyazi anlayış olaraq çox
cəhətlidir. Məktəbdə tənlik və bərabərsizlik anlayışlarının formalaşmasına, onların həllinin
ümumi və xüsusi metodlarına, funksiya və digər mövzularla qarşılıqlı əlaqəsinə daima diqqət
etmək lazımdır. Tənlik və bərabərsizlik anlayışlarının formalaşdırılması onların müxtəlif
sinifləri həllinin ümumi və xüsusi metodlarının, tətbiqi-nəzəri istiqamətlərinin və digər
mövzularla (ədədi sistemlər, funksiyalar və s.) qarşılıqlı əlaqəsinin, ümumiləşdirilmiş anlayış
və metodlarının öyrənilməsi, məchul, bərabərlik, məntiqi alınma, eyni güclülüyə əsaslanma
prosesində baş verir. Bütün ədədi sistemlər hər hansı tənlik və bərabərsizliklərin, onların
sisteminin həlli ilə əlaqədar meydana gəlir. Tərsinə hər bir yeni daxil olan ədədi sistem
müxtəlif tənlik və bərabərsizliklərin tərtibi və həlli imkanlarını genişləndirməklə yaranır.
Tənliklər və bərabərsizliklər xətti habelə funksiyalar və alqoritmik xətti ilə də qarşılıqlı
əlaqədardır. Tənlik və bərabərsizliklərin qrafik həlli analitik həndəsə metodlarının mənasını
açmağa imkan verir, habelə şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin inkişafında da rolu az deyildir.
Riyaziyyatın müxtəlif sahələrində tənlik və bərabərsizliklərin tətbiqi vahid riyaziyyat
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haqqında təsəvvür yaranmasına kömək edir.
Məktəb riyaziyyat kursunun tədrisində tənlik və bərabərsizlik anlayışının formalaşmasına,
onların həllinin ümumi və xüsusi metodlarının funksiya və digər mövzularla qarşılıqlı
əlaqəsinə daima diqqət yetirmək lazımdır. Tənlik və bərabərsizlik anlayışlarının formalaşması,
onların müxtəlif sinifləri həllinin ümumi və xüsusi metodlarının tətbiqi, nəzəri
istiqamətlərinin və digər mövzularla qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi vacib şərtlərdən biridir.
Riyaziyyatı tədris edən hər bir müəllim tənlik və bərabərsizliklərin həllində şagirdlərin
hazır biliklərlə təmin etməyib onları yaradıcılığa sövq etdirməlidir.
Ümumi funksional yanaşma şəraitində parametr daxil olan tənlik və bərabərsizliklər
üzərində işləmək metodikası dəyişir. Məsələlər həllində çoxlu xüsusi hallardan istifadə
edilməsi, bunların müvafiq səviyyədə ümumiləşdirilməməsi, nəzəriyyənin ümumi rolunun
zəiflədilməsi, çalışmalar həllində məqsədəuyğun olmaması təlim prosesinin psixoloji didaktik
cəhətlərinə kifayət qədər əhəmiyyət verilməməsi də şagirdlərin riyazi qabiliyyətlərinin aşağı
səviyyədə olmasının səbəblərindəndir. İstər dərs prosesində, istərsə də sinifdənkənar
məşğələlərdə parametrli tənlik və bərabərsizliklərdən istifadə etməklə bu istiqamətdə tədris
prosesini qurmaq əhəmiyyət kəsb edər. Fikrimizi bir necə misalı üzərində aydınlaşdıraq.
Misal 1: b parametrinin ixtiyari qiymətlərində
| x – 2 | + b( 2x + 1 ) = a tənliyinin heç olmasa bir kökü olması üçün a parametrinin bütün
qiymətlərini tapın.
Həlli : | x – 2 |x + ½ >= | ( -x + 2 ) + ( x + ½ ) | = 5/2 olduğundan b = ½ olduqda
f (x) = | x- 2 | + b| 2x + 1 | = | x – 2 | + 2b| x + ½ |
funksiyasının qiymətlər oblastına 5/2 – dən kiçik ədəd daxil deyil, b = - ½ olduqda isə
| x- 2 | - | x + ½ | <= | ( x – 2 ) - ( x + ½ ) | = 5/2
olduğundan b = - ½ olduqda 5/2 – dən böyük ədəd daxil deyil
( | a | - | b | <= | a – b | <= | a | + | b | bərabərsizliyinə görə ).
Odur ki, yalnız a = 5/2 olduqda f (x) = a tənliyinin həmişə həlli vardır.
Misal 2. a-nın hansı qiymətlərində (2a-1)x2+6ax +1= 0 və ax2 –x+1= 0 tənliklərinin ortaq
kökü vardır ?
Həlli: Məsələ

sistemin birgəliyinə gəlir.

⇔
Buradan

⇔

⇔

⇔

alarıq. Bu sonuncu bərabərlik isə a=0, a= və a=-

164

olduqda ödənilir.

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Misal 3. a parametrinin hansı qiymətində ax2-4x+a<0 bərabərsizliyi x-in bütün həqiqi
qiymətlərində doğrudur
Həlli: ax2+bx+c kvadrat üçhədlisinin x-in bütün qiymətlərində həmişə müsbət olması üçün
a˃0 , D <0 şərti ödənməlidir. Bu qaydanı misala tətbiq etsək, bu zaman
ax2-4x+a 0 bərabərsizliyinin ödənməsi üçün (həmişə müsbət olması üçün) yuxarıda
verilən qaydaya görə

(1)

ödənməlidir. (1) bərabərsizliklər sistemini həll edək:

olur.
Tənlik və bərabərsizliklər içərisində parametr daxil olan məsələlər şagirdləri daha çox
düşündürür və onları tədqiqatçılığa sövq edir. Parametr daxil olan tənlik və bərabərsizliklərin
həlli ilə əlaqədar şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin araşdırılmasına xüsusi ehtiyac
duyulur. Ümumi funksional yanaşma şəraitində parametr daxil olan tənlik və bərabərsizliklər
üzərində işləmək metodikası dəyişir. Məsələlər həllində çoxlu xüsusi hallardan istifadə
edilməsi, bunların müvafiq səviyyədə ümumiləşdirilməməsi, nəzəriyyənin ümumi rolunun
zəiflədilməsi, çalışmalar həllində məqsədə uyğun olmaması təlim prosesinin psixoloji
didaktik cəhətlərinə kifayət qədər əhəmiyyət verilməməsi də şagirdlərin riyazi
qabiliyyətlərinin aşağı səviyyədə olmasının səbəblərindəndir. İstər dərs prosesində, istərsə də
sinifdən kənar məşğələlərdə parametrli tənlik və bərabərsizliklərdən istifadə etməklə bu
istiqamətdə tədris prosesini qurmaq əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərin sadə parametrli xətti tənliklərin və bərabərsizliklərin
həllindən başlayaraq daha mürəkkəb dərəcəsi ikidən böyük olmayan parametrli tənlik və
bərabərsizliklərin həlli metodikası ilə tanış etmək, müvafiq tənlik və bərabərsizliklərin həlli
vərdişi və bacarıqlarının inkişaf etdirməyinin metodik sistemini vermək.
Məqalənin elmi yeniliyi. Parametr daxil olan xətti tənlik və iki dərəcəli tənlik və onun
sisteminin həllinin analitik-sintetik öyrənilməsinin metodikası sistemi verilmişdir. Tənlik və
bərabərsizliklərin həllində parametrin qiymətinin dəyişməsinin qiymətindən asılı olmadığını
şagirdlərə şüurlu sürətdə mənimsədilməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatda metodik məsələ həlli ilə əlaqədar
metodik ədəbiyyatın öyrədilməsi, parametr daxil olan tənlik və bərabərsizliklər anlayışının
məktəb riyaziyyat kursunda digər anlayışlarla əlaqəsi istiqamətinə hazırlanmış metodik
sistemin faydalılığı və münasibliyinin eksperiment vasitəsi ilə yoxlanması .
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Методика решении параметрический уравнений и неравенств
Резюме
В данной статье затронуты следующие вопросы:
— Этапы решения алгебраическая задач на построение;
— Методы применяемые при решении задач на уравнения и неравенства.
G.Afandiyeva

Methods of parameter equation and solution of the inequalities
Summary
In this article, the following questions are raised:
— stages of solving algebraic construction problems;
— methods used for solving the problems of equations and inequalities.
Redaksiyaya daxil olub: 21.04.2017
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Birdəyişənli xətti bərabərsizliklər sisteminin həlli
alqoritminin blok-sxemlə təsviri
Samirə Tağıyeva
ADPU-nun dosenti
E-mail: sama-qasa@mail.ru
Rəyçilər: f.-r.ü.f.d., dos. N.X.Şərifov
f.-r.ü.f.d., dos.M.Ə.Şahverdiyev
Açar sözlər: alqoritm, blok-sxem, bərabərsizlik, aralıq, kvadrat üçhədli, kvadrat
bərabərsizlik
Ключевые слова: алгоритм, блок-схема, неравенства, промежуток, квадратный
трехчлен, квадратное неравенство
Key words: algorithm, a block diagram, indicative, the gap trinomial square, quadratic
inequality
Müasir dövrdə orta ümumtəhsil məktəbləri qarşısında mürəkkəb və məsuliyyətli vəzifələr
durur. Elmin və istehsalatın kompyuterləşdirilməsi prosesi ümumi təhsil sisteminin kökündən
dəyişdirilməsini tələb edir. Belə şəraitdə şagirdlər müstəqil şəkildə informasiya axınından baş
çıxarmalı, yeni biliklərə yiyələnməyi bacarmalıdırlar. Kompyuterlərin məktəbə həm
öyrənilmə obyekti, həm tədris prosesinin idarə olunması, həm də təlim vasitəsi kimi daxil
edilməsi tələb olunur. Aparılmış son 30-40 ilin tədqiqatları məktəbə proqramlaşdırılmış təlim
ideyalarının
tətbiq
edilməsinin
və
bunun
əsasında
təlim
materiallarının
proqramlaşdırılmasının mümkünlüyünü sübut etdilər. Bununla bərabər bu müddət ərzində
proqramlaşdırma əsaslarının məktəbdə tədrisi imkanları araşdırılaraq o, fakultətiv kursdan
müstəqil ümumtəhsil fənninə kimi inkişaf etmişdir. Bu gün I sinifdən başlayaraq İnformatika
fənni ümumtəhsil məktəblərində tədris edilir.
Elm, texnika və iqtisadiyyatın riyaziləşdirilməsi prosesi kompyuter texnikasının nəhəng və
hələ də tükənməyən tətbiqi imkanlarını həyata keçirmək qabiliyyəti olan yüksək ixtisaslı
mütəxəssislərin hazırlanmasını tələb edir, kompyuterlərin istifadəsi isə öyrənilən obyektlərin
riyazi modelinin qurulması və hesablama alqoritmlərinin hazırlanması ilə əlaqədardır.
Şagirdlərdə alqoritmik təfəkküerün formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsini orta məktəbdə
yalnız bir fənlə deyil, başqa fənlərlə də həyata keçirmək olar. Əlbəttə, burada ən böyük vəzifə
riyaziyyat təlimi üzərinə düşməlidir.
Riyaziyyat təlimində şagirdlər alqoritmlərlə tanış olmalı, onları tərtib etmək bacarığına və
onlarla işləmək vərdişlərinə yiyələnməlidirlər. Lakin riyaziyyatın ənənəvi tədris
metodikasında alqoritmlərin təsvir üsulları kifayət qədər tətbiq edilmir: məsələlər həllində bu
və ya digər riyazi metodun seçilməsi şagirdlər üçün aydın olmur. Alqoritmləri düzgün
anlamadıqlarına, onlarla işləmə vərdişi və bacarıqlarına yiyələnmədiklərinə görə şagirdlər
səhvlərə yol verirlər. Məktəb təcrübəsinə əsasən funksiyaların qrafiklərinin qurulmasında,
bərabərsizliklər sisteminin və birdəyişənli bərabərsizliklərin həllində şagirdlərin yol verdikləri
səhvlər dediklərimizi sübut edir.
Məktəb riyaziyyat dərsliklərində qaydaların əksəriyyəti “yığcam” şəkildə verilir. Bu
qaydalara uyğun əməliyyatların yerinə yetirilməsini şagirdlərə öyrətmək üçün təcrübəli
müəllim onu alqoritm şəklində təsvir etməli olur. Bəzi müəllimlər isə dərslikdə verilənlər ilə
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kifayətlənirlər.
Bunun nəticəsində isə şagirdlər həmin qaydanı möhkəm və şüurlu mənimsəmir,
əzbərçiliyə yol verirlər. Təlimdə şagirdlərin müstəqil fəaliyyətlərinə və fərdi təlimə şərait
yaranmır.
Çox vaxt riyaziyyat təlimində praktik istiqamətə üstünlük verilir. Hesab edilir ki,
şagirdlərə praktiki bilik vermək kifayətdir.
Şagirdlər nəzəri məlumatı dərindən mənimsəmədiklərindən fərdi təlimə keçməyə imkan
yaranmır. Riyaziyyatın şüurlu və dərindən öyrənilməsi, fərdi təlimin təşkil edilməsi üçün
onun alqoritmləşdirmə üsulu əsasında tədris edilməsinin metodiki məsələlərini araşdırmaq
zərurəti meydana çıxmışdır.
Məktəbdə alqoritmik üsuldan istifadə etmə vərdişlərinin yaradılması vacib məsələdir.
Orta ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın alqoritmləşdirmənin əsas elementləri
vasitəsilə təliminin zəruriliyini belə xarakterizə etmək olar:
— Şagirdlər ümumi orta təlimlə yanaşı həyata hazırlanmaq üçün ikinci savada –
kompyuter savadına yiyələnməlidirlər;
— Fərdi təlimin həyata keçirilməsi zəruriliyi;
— Hər bir şagir gələcək fəaliyyətində informasiyanın kompyuterdə işlənməsi təlabatı ilə
qarşılaşır.
Şagirdlərin alqoritmik mədəniyyətini birdəyişənli xətti bərabərsizliklərin həllinin
öyrədilməsində də inkişaf etdirmək olar.
Birdəyişənli xətti bərabərsizliklər sistemi dedikdə iki və daha çox xətti bərabərsizliyin
ortaq həllərinin axtarılması başa düşülür. Belə araşdırmanın necə aparıldığını iki
(1)
Bərabərsizliklər sistemi üzərində izah edək. Əvvəlcə (1) sistemindəki bərabərsizliklərdən
hər birini ayrılıqda həll edib həllər çoxluqlarını tapırıq.
Sonra isə həmin çoxluqların hər ikisinə daxil olan x-lər çoxluğunu tapırıq. Bu o deməkdir
ki, (1) sisteminin birinci bərabərsizliyinin həllər çoxluğu A, ikinci bərabərsizliyinin həllər
çoxluğu B isə (1) sisteminin həllər çoxluğu A və B çoxluqlarının kəsişməsidir, yəni
çoxluğudur. Əgər
(Ø boş çoxluqdur) olarsa, deyilir ki, (1) sisteminin
həlli yoxdur. Üç və daha çox xətti bərabərsizliklər sistemi də belə mühakimələrlə həll edilir.
Misal 1.
sistemlərini həll edək.

2.

3.

1)
sistemin birinci bərabərsizliyinin həllər çoxluğu
intervalı, ikinci bərabərsizliyinin həllər çoxluğu isə intervalıdır. Bu intervalları ədəd oxunda
ştrixlə qeyd etsək, alarıq ki, sistemin həllər çoxluğu ikiqat ştrixlənmiş
yarımintervalıdır. (Şəkil 1.)

-9

3
Şəkil 1
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2)
sistemindəki bərabərsizliklərin həllər çoxluqları
və
intervallarıdır və bu çoxluqların ortaq elementləri yoxdur. Deməli sistemin həlli yoxdur.
(Şəkil 2.)

2 Şəkil 2

3

3)

sistemindəki bərabərsizliklərin həllər çoxluğu
və
intervallarıdır.
Bu çoxluqların kəsişməsi isə
intervalıdır. Deməli, sistemin həllər çoxluğu
intervalıdır. (Şəkil 3.)

1

Şəkil 3

2

Birdəyişənli xətti bərabərsizliklər sisteminin həllində şagirdlər blok-sxemlərdən (bloksxem 1., 2., 3) istiqamətləndirici kimi istifadə edə bilərlər. Mövzunu dərindən mənimsədikdən
sonra şagirdlərə bu tip blok-sxemləri tərtib etməyi tapşırmaq olar.

Blok-sxem 1

başlanğıc

həlli

Hə

x<k

n>k

yox

nk
x<n

k

n

X
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Blok-sxem 2.

başlanğıc

həlli
Hə

x<k

yox

n>k

n≤k
x>k

k

n

X
n

X

k

başlanğıc

Blok-sxem 3.

həlli

x<k

yox

n>k

nk

Bərabərsizliklər sisteminin həlli
Ø

k

n

n

X
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Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərdə alqoritmik təfəkkürün formalaşdırılması və inkişaf
etdirilməsini orta məktəbdə yalnız bir fənlə deyil, başqa fənlərlə də həyata keçirmək olar.
Əlbəttə, burada ən böyük vəzifə riyaziyyat təlimi üzərinə düşməlidir. Riyaziyyat təlimində
şagirdlər alqoritmlərlə tanış olmalı, onları tərtib etmək bacarığına və onlarla işləmək
vərdişlərinə yiyələnməlidirlər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Üstlü bərabərsizliklərin öyrədilməsində həll alqoritminin bloksxemlə təsvirindən istifadə edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyat dərslərində təlimin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi üçün alqoritmin təsvir üsullarının didaktik imkanlarını müəyyənləşdirməkdən
ibarətdir.
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Описание алгоритма решения линейной системы
неравенств с одной переменной в виде блок-схем
Резюме
В работе описывается решение линейной системы неравенств с одной переменной.
Алгоритм решения описан в виде блок-схемы. В работе даны решения линейных
систем неравенств с одной переменной.
S.Tagiyeva

Description of the algorithm for solving linear system
of inequalities with one variable in the form of flowcharts
Summary
The paper describes the solution of the linear system of inequalities with one variable.
Algorithm described solutions in block diagram form. This paper gives the solution of linear
systems of inequalities with one variable.
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Tənliklərin toxunanlar üsulu ilə təqribi həllinin öyrədilməsi
Həmidə Dəmirova
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Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.A.S.Adıgözəlov
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Açar sözlər: tənlik, tənliyin kökləri, interval
Ключевые слова: уравнение, корни уравнения, интервал
Key words: equation, the equation roots, interval
Müasir elm və texnikanın müxtəlif sahələrində elə riyazi məsələlərə rast gəlirik ki,
bunların dəqiq həllini ya tapmaq olmur və ya az halda tapılan həllin ifadəsi o qədər
mürəkkəbdir ki, təcrübədə ondan istifadə etmək çox çətin olur. Buna görə də son zamanlara
qədər məsələlərin riyazi modellərini sadələşdirib həll edirlər. Elm və texnikanın inkişafı artıq
bu yolu qəbul edə bilməzdi – yeni yollar tapılmalı idi. Belə yollardan biri təqribi üsulların
yaranmasına gətirdi. Artıq riyazi modeller sadələşdirilmir, onların dəqiq həlləri əvəzinə
təqribi həllər tapılır.
Tənliklərin təqribi üsullarla həlli zamanı şagirdlərin əvvəlcədən “tənlik”, “tənliyin kökləri”,
“tənliyin həlli” anlayışları ilə bağlı bilikləri genişləndirilir, ümumiləşdirilir və sistemləşdirilir.
Şagirdlərin əvvəlcədən qazanmış olduqları biliklərinin tənliklərin təqribi həllinə tətbiq
olunması onların, tənliklərin həlli bacarıqları ilə yanaşı həm də təqribi hesablamalara dair
bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirib formaya salınmasını və vərdişlərə keçməsini təmin edir.
Beləliklə, tənlikləri təqribi üsullarla həll etmək bacarığı şagirdlərin riyazi hazırlığında, tətbiqi
məsələlər həllində, əmək fəaliyyətində mühüm rol oynayır.
Tənliyin köklərinin ayrılması dedikdə tənlik üçün elə interval tapılması başa düşülür ki,
həmin intervalın daxilində tənliyin kökü yerləşsin və bu yeganə olsun.
Riyaziyyatın çox məsələləri funksiyanın köklərini tapmağa, yəni
tənliyinin həll
etməyə gətirilir. Belə tənliklərin təqribi həll üsullarından biri də Toxunanlar üsulu adlanır.
Toxunanlar üsulu iterasiya üsulunun xüsusi halıdır.
B2

y

y=f(x)
B1
a

f(a)





A X2

f(b)
X1

b

A
Şəkil 1
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Tutaq ki,
(1) tənliyinin
parçasında ξ kökü ayrılmışdır,
və
törəmələri həmin parçada kəsilməz və öz işarələrini saxlayırlar. Tənliyin kökünün n-ci
yaxınlaşmasını
biz həmin kökü Toxunanlar üsulu vasitəsilə
dəqiqləşdirə bilərik.
, (2)
Burada
-sonsuz kəmiyyətdir. Buna Teylor düsturunu tətbiq etsək alarıq:

.
Bu düzəlişi (2) düsturunda etsək, onda aşağıdakı təqribi kökü almış olarıq.
(n=0,1,2,...) (3)
Həndəsi olaraq Toxunanlar üsulu
əyrisinin çox böyük olmayan qövsünün onun
hər hansı nöqtəsində çəkilmiş toxunanı ilə ekvivalent olduğunu göstərir. Müəyyənlik üçün
fərz edək ki,
olduqda və
(Şəkil 1.)
seçək, belə ki,
əyrisinə
yaxınlaşması kimi
nöqtəsi ikinci

nöqtəsində toxunan çəkək .ξ kökünün birinci

, bu toxunanın absis oxunun kəsişmə nöqtəsi götürülür.
nöqtəsindən yenidən toxunan çəkək, bu toxunanın
oxu ilə kəsişmə
-ni yaxınlaşmanı yəni ξ kökünü verər və i. (Şəkil 1). Aydındır ki,
nöqtəsində
toxunanın
tənliyi
və

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bizim halda
əyrisinə

qəbul etsək (3) düsturunu alarıq:

və

nöqtəsində çəkilmiş toxunan absis oxunu

olduqda,
-nöqtəsində

kəsir ki, bu da
parçasının xaricində yerləşir. Ona görə də Toxunanlar üsulunda nöqtəsini başlanğıc nöqtəsi kimi götürmək təcrübi olaraq sərfəli deyildir.
Beləliklə, bu halda
, ardıcıl yaxınlaşma elə
nöqtəsi götürülür ki, pnun
üçün
Bərabərsizliyi ödənmiş olsun.
Misal 1. Toxunanlar üsulu ilə
mənfi kökünü beş rəqəmlə hesablayın.
Həlli: Tənliyin sol tərəfinə

tənliyinin
qiymətini yazsaq alarıq:
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Beləliklə axtardığımız kök
intervalı bir qədər darlaşdıraq. Belə ki,
intervalda
və
başlanğıc
yaxınlaşma

0
1
2
3

,

intervalında yerləşir. Baxdığımız
, onda
. Bu son
olduğundan,

nöqtəsi
kimi
qəbul
etmək
aşağıdakı sxem üzrə hesablanır:

-11
-10.3
-10.27
-10.261

3453
134.3
37.8
0.2

qəbul edərək

olar.

-5183
-4234
-4196
-

Sonuncu

0.7
0.03
0.009
-

işarəsini yoxlayırıq. Belə ki,

, onda
yaxınlaşmanı verir.
Misal 2. Misal 2. Tutaq ki,

. Bu rəqəmlərdən istənilən biri
funksiyası verilmişdir. Toxunanlar

üsulu ilə
kvadrat tənliyinin kökünü tapaq:
qiymətlərindən funksiyanın qiymətini hesablayaq:

və

Deməli,
parçasında bu tənliyin hökmən kökü vardır. Bu parçada
funksiyasının törəməsinin işarəsini müəyyənləşdirək:
. Deməli,

ardıcıllığı
kökünə yığılır.
Məqalənin aktuallığı. Toxunanlar üsulu tənliklərin təqribi həllinin tapılmasında ən çox
istifadə olunan üsullardan biridir. Bu üsul şagirdlərdə tənlikləri təqribi həll etmək, onların
riyazi hazırlığını yüksəltmək, tətbiqi məsələləri həll etmək bacarığı başlayır. Onların gələcək
əmək fəaliyyətində böyük səmərə verir. Ona görə də bu üsulun öyrənilməsi aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Problemin həllinə yeni yanaşma işlənilmiş, uyğun alqoritmlər
və sxemlər daxil edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu üsul tənliklərin təqribi köklərinin tapılması
üçün əlverişlidir. Ona görə də tənliklərin köklərinin tapılmasında geniş istifadə olunur.
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Г.Дамирова

Обучение приближенного решения уравнения
методом касательных
Резюме
В статье ученикам даётся короткая теоретическая информация о решении уравнения
или о понятии корней уравнения. Затем показываются образцы нахождения корней
уравнения и образцы нахождения отрезков, к которым относятся эти корни. Затем
истолковывается значимость нахождения корней уравнения методом касательных.
Q.Damirova

Teaching of approximate solution with tangents
method of the equations
Summary
In the article the students are given a brief information about. Equation and the roots of
equation. In short theoretical form. Then there is shown the example of finding roots of
equation. After its interpretation finding the roots of equation as the essential method of
allocation.
Redaksiyaya daxil olub: 24.04.2017
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Riyaziyyatın tədrisinin müasir elm və texnikanın
inkişafına uyğunlaşdırılması məsələsi
Rəna Əmirova
AzTU-nun dosenti
E-mail: ranamath@mail.ru
Rəyçilər: r.ü.f.d., M.Ə.Şahverdiyev
r.ü.f.d., N.L.Əliyev
Açar sözlər: informasiyalaşdırma, avtomatik idarəetmə, neyroriyaziyyat
Ключевые слова: информатизация, автоматическое управление, нейроматематика
Key words: informatization, automatic control, neuromathematics
Riyaziyyat fəninin elm və texnikanın inkişafı ilə əlaqəli tədrisini təşkil etmək üçün müasir
elm və texnikanın inkişafını təhlil edək.
Elm və texnikanın inkişafını aşağıdakı mərhələlərə bölək:
Birinci mərhələ – mexanikləşdirmə mərhələsidir. Mexanikləşdirmə dövrü öz başlanğıcını
Qaliley, Nyuton dövründən götürərək, böyük inqilabi kəşflərə qədər olan müddəti əhatə edir.
Bu mərhələnin əsas tətbiqi uğurları yeni maşın və mexanizmlərin, mühərrik və nəqliyyat
vasitələrinin yaradılması, sənayenin əsaslı inkişafından ibarətdir. Obyektlərin idarə olunması
bu dövrdə insanın iştirakını tələb edirdi. Əsas idarəedici rol insana məxsus idi. İnsanın iştirakı
olmadan heç nə məqsədəyönlü işləyə bilməzdi.
Bu mərhələdə texnika, fizika, astronomiya, elektrodinamika, kimya və digər elm
sahələrində öyrənilən məsələlərin riyazi modelinin qurulması və riyazi metodlarla verilmiş
modellərin həll üsullarına baxılırdı.Təhsil sistemində də bu mərhələdə elmin inkişafına uyğun
riyazi biliklər tədris olunurdu.
İkinci mərhələ – idarəetmənin avtomatlaşdırılması mərhələsidir. Elmin inkişafının bu
dövrü insanın idarəetmə funksiyasını maşınlara verməsi ilə ortaya çıxan avtomatik
idarəetmənin nəzəriyyəsi və praktikası ilə əlaqədardır.
İdarəetmə üçün obyektin vəziyyəti ölçülür, tələb olunan vəziyyətlə müqayisə olunur və
idarəetmə orqanı vasitəsi ilə idarəetmə siqnalı (yəni, məntiqi və texniki əməliyyatlar) yerinə
yetirilərək obyekt idarə olunurdu. Burada yalnız idarəedici mexanizm və orqana böyük fiziki
enerji və güc tətbiq olunur və fiziki enerji və gücdən avtomatik idarəetmədə istifadə olunurdu.
Bu mərhələdə riyazi modellərin analitik həll üsulları ilə yanaşı ədədi üsullarla həlli,
alqoritminin verilməsi, işlənməsi, optimallaşdırılması və avtomatik idarəedilməsinə baxılırdı.
Bu səbəbdən riyaziyyat fənninin tədrisində yeni metod və üsulların öyrədilməsinə başlanıldı.
Obyektin idarəedici siqnallarının formalaşması üçün informasiyanın emalı çox vacibdir.
Bu isə elm və texnikanın yeni mərhələsinə gətirib çıxardı.
Üçüncü mərhələ – informasiyalaşdırılma mərhələsidir. Bu dövr idarəetmənin
avtomatlaşdırılmasının daha yüksək pilləsidir. Burada informasiya öyrənilərkən onun
avtomatik maşınlar tərəfindən yadda saxlanılması, emalı və ötürülməsinə baxılır. Əvvəlki
mərhələlərdə elm və texnikanın əsas nailiyyəti müxtəlif mexanizmlərdən istifadə edərək
insanın texniki gücünün artırılmasından ibarətdir.
Artıq bu mərhələdə informasiyanın alınması, öyrənilməsi, ötürülməsi və emalı hesablama
texnikası vasitəsilə ilə, yəni insan beynindən kənarda aparılır. İnormasiya maddədən fərqlənir.
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Onların ümümi cəhətləri – real mövcud olmaları, praktik fəaliyyətdə istifadə oluna
bilmələrindən ibarətdir. İnformasiya ancaq daşıyıcılar vasitəsi ilə qiymətləndirilə və ölçülə
bilər. İnformasiya özü gözlə görünməsə də, onu riyazi emal etmək, ötürmək və saxlamaq
mümkündür. Riyaziyyatda informasiyanı tənliklər, riyazi ifadələr, riyazi modellər vasitəsi ilə
göstərməyə imkan var. Yəni, öyrənilən obyektin riyazi modeli ilkin informasiya olaraq qəbul
olunur və informsiyanın alınması, öyrənilməsi, saxlanılması, ötürülmısi, emalı təmin olunur.
Müxtəlif modellər obyekt haqqında müxtəlif dəqiqlik dərəcəsi ilə informasiya verir. Beləliklə,
obyekt və onun mahiyyəti haqqında model tərəfindən verilən informasiyaya əsasən məlümat
alırıq.
Həqiqi aləmin idarə olunmasını öyrənərkən informasiya dünyasına daxil olur, onun
vasitəsi ilə dünyanı dərk edib, ona təsir göstəririk. Bizim fikirimizcə, həyatımıza
informasiyanın müdaxilə etməsi insan və ətraf mühütün elmi dərk olunmasına yönəlmiş
naliyyət hesab oluna bilər. Keçən əsr real aləmin dərk olunmasına materialist yanaşmanın və
informasiyalaşdırmanın başlanğıcı oldu. XXI əsrin ortalarına doğru isə dünya haqqında
biliklərin öyrənilməsi prinsipləri, informasiyalaşdırılması və idarəetmə sistemləri yeni elmi
metodlarla öyrəniləcək.
Elm və texnikanın müasir mərhələsi qeyri-maddi informasiyanın kompyuterdə emalı ilə
xarakterizə olunur. Bu elmi biliklər getdikcə daha çox informasiya texnologiyalarının
müxtəlif proseslərinin və hadisələrinin riyazi modelləşməsinin problemlərinin həlli kimi
praktiki işlərin tətbiqində istifadə olunacaq.
Elmin bu mərhələsi tələb edir ki, riyaziyyatın tədrisi müasir informasiya texnologiyalarına,
elmi və texniki inkişafa uyğunlaşdırılsın. Müasir riyazi modellərin həll üsulları diskret
yanaşma tələb edir. Elmin informasiyalaşdırma mərhələsinə töhfə vermək üçün riyaziyyat
fənninin tədrisində diskret riyaziyyat və neyroriyaziyyat bölmələri geniş şəkildə tədris
olunmalıdır.
Diskret riyaziyyat – sonlu və ya hesabi sayda qiymətlər ala biləcək kəmiyyətlərlə bağlı
modelləri öyrənən elmdir. Diskret riyaziyyatı sonlu və ya kəsilən riyaziyyat adlandırırlar.
Sonlu qraf, sonlu avtomatlar, sonlu qrup, cəbr, ədədlər nəzəriyyəsi, çoxluqlar nəzəriyyəsi,
cəbri strukturlar, funksional sistemlər nəzəriyyəsi, kombinator analiz, riyazi məntiq,
tamrəqəmli proqramlaşdırma, imitasiya proqramlaşdırması, qeyri-səlis çoxluqlar, qeyri-səlis
məntiq və digər elm sahələri diskret riyaziyyata daxildir.
Neyroriyaziyyat – neyro şəbəkə məntiqi bazisində riyazi model və alqoritmlərin
öyrənilməsi və işlənməsi məsələsi üçün hesablama riyaziyyatının bir bölməsidir.
Neyron şəbəkə sonlu sayda təbəqələri ilə şəbəkə təşkil edən və bu təbəqələr arasında
müxtəlif tip əlaqəli neyronların analoqu olan eyni tipli elementlərin şəbəkəsidir. Təbəqələrdə
neyronların sayı elə seçilir ki, məsələnin həllinin verilmiş kefiyyətinin təmin olunmasına
kifayət etsin. Neyronların təbəqələrinin sayı isə elə seçilir ki, məsələnin həllinə sərf olunan
vaxt mümkün qədər qısa olsun. Neyron şəbəkəli məntiqi bazisdə məsələlərin həllinin əsas
üsulu çoxtəbəqəli neyron şəbəkələrin uyğunlaşdırılması üçün alqoritmlərin sintezi üsuludur.
Məsələnin kefiyyəti dedikdə isə onun həllinin dəqiqliyi və neyron şəbəkənin uyğun
prosesində iterasiyaların sayı ilə müəyyən olunan potensial sürət başa düşülür.
Neyron şəbəkə şəklində verilən hesablama proseduru neyron alqoritmi adlanır.
Neyroriyaziyyatın əsas məsələsi verilmiş modelin həllinin daha tez tapılmasıdır. Riyazi
məsələnin həll metodikası neyroşəbəkədə məntiqi bazisdə alqoritmin verilməsindən və onun
sintezindən ibarətdir.
Aşağıdakı şəkildə verilmiş məsələlərin neyro alqoritminə baxılır:
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1) Həqiqi fəzada və GF (2) meydanında xətti tənliklər sisteminin və bərabərsizliklərin
həlli;
2) Tərs matrisin tapılması;
3) Optimallaşdırma məsələləri (xətti və qeyri-xətti proqramlaşdırma);
4) Çeşidləmə məsələləri;
5) Neyroriyaziyyatın ümümi, xüsusi, tətbiqi məsələləri (istənilən qeyri-xətti sağ tərəfli adi
diferensial tənliklər, xüsusi törəməli diferensial tənliklər);
6) Qrafa aid kompleks məsələlər (qısa yolun axtarışı və hesablanması, qraflarda tsikl və
kəsiklərin tapılması, bölgü məsələləri, qrafın yerləşmə və rənglənməsi məsələləri).
Çox böyük ehtimalla ümümi neyroriyaziyyatın öyrəndiyi məsələlər çoxluğu gələcəkdə
daha geniş sferanı əhatə edəcək.
Məqalənin aktuallığı. Elm və texnikanın inkişafı ilə əlaqəli elmin tədrisini təşkil etmək
üçün müasir və elmi şəkildə ardıcıllıq müəyyən olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik elmin inkişaf dinamikasına uyğun tədris planının
verilməsindən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Elm və texnikanın müasir mərhələsi qeyrimaddi informasiyanın kompyuterdə emalı ilə xarakterizə olunur. Bu elmi biliklər getdikcə
daha çox informasiya texnologiyalarının müxtəlif proseslərinin və hadisələrinin riyazi
modelləşməsinin problemlərinin həlli kimi praktiki işlərin tətbiqində istifadə olunacaq.
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Задача приведение в соответствие преподавания математики
в развитии современной науки и техники
Резюме
Развитие современной науки и техники порождает новые области науки и новые
технологии. В данной статьи рассматривается задача соответствия преподавания
математики к этому развитию.
R.Amirova

The objective alignment of teaching mathematics in the
development of modern science and technology
Summary
The development of modern science and technology creates new science and new
technologies. In this article we consider the problem of conformity of teaching mathematics to
this development.
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Xətti operatorlar yarımqrupunda Qrin münasibətləri
Qamət Mahmudov
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: f.-r.ü.f.d., dos.Z.Q.Sadıxova
f.-r.ü.f.d. dos.L.Ş.Əbdülkərimli
Açar sözlər: çoxluğ, fəza, yarımqrup, vektor, xətti opratorlar, obraz
Ключевые слова: набор, пространство, подгруппы, вектор, линейные операторы,
образ
Key words: set, space, subgroups, vector, linear opratorlar, image
Xətti operatorlar yarımqrupunda Qrin münasibətlərinin izahını və tətbiqini verək.
V vektor fəzasında xətti opratorlar çoxluğunu HomV , V  ilə işarə edək. Xətti opratorların
komozisiya əməlinə nəzərən əmələ gətirdiyi yarımqrupu isə SG(V ) ilə işarə edəcəyik. Bu
paraqrafda isə SG(V ) yarımqrupunda müxtəlif konquruyensiyalara baxacağıq.
Hər bir   HomV , V  xətti operatoru ilə V xətti fəzasında iki altfəza əlaqələndirəcəyik:
1.  operatorunun obrazı, yəni qiymətlər çoxluğu olan altfəza. Onu  V  ilə işarə
edəcəyik.
2.  operatorunun nüvəsi. Onu Ker  ilə işarə edəcəyik. Ker   x  V /   x   0
Asanlıqla göstərmək olar ki, həm  V  həm də Ker  çoxluqları V fəzasında altfəza
əmələ gətirir. V xətti fəzasının Ker  altfəzasına nəzərən faktor fəzasını isə Fak Ker  ilə
işarə edəcəyik.(Gələcəkdə yarımqrupu factor yarımqrupu ilə qarışdırmamaq üçün V / Ker kimi
işarə edək:
Teorem1. (I). Tutaq ki,   HomV , V , W isə V fəzasında Ker  altfəzasının tamamlayıcı
altfəzasıdır yəni, V  Ker   W . Onda  operatorunun W altfəzasındakı daralması, W
fəzasının  V  altfəzasına izomorfizmidir. Nəticədə dim  Fak  Ker    dim W  dim  V 





olur. Bu kardinal ədədə
operatorunun ranqı deyilir.(Əgər dim V sonlu olarsa, onda
operatorunun ranqı onun matrisinin ranqı ilə üst-üstə düşər).
(II). SG(V ) yarımqrupunun iki  ,  elementləri onda və ancaq onda L -ekvivalent
olarlar ki, onların bazisləri üst-üstə düşsün.
(III). SG(V ) yarımqrupunun iki  ,  elementləri onda və ancaq onda R -ekvivalent
olarlar ki, Ker ,  Ker olsun (nüvələri üst-üstə düşsün).
(IV). N və W altfəzaları V xətti fəzasının dim( FakN )  dim W
Şərtini ödəyən ixtiyari iki altfəzasıdırsa onda heç olmazsa bir   HomV , V  xətti
operatoru var ki, N  Ker və  V   W olur.
(V). SG(V ) yarımqrupunun ixtiyari iki elementi onda və ancaq onda D -ekvivalent olarlar
ki, onların ranqları bərabər olsu. SG(V ) yarımqrupunda J -ekvivalentlik münasibəti D ekvivalentlik münasibəti ilə üst-üstə düşür.
(VI). Tutaq ki, və W
altfəzaları V
fəzasının elə altfəzasıdır ki,
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və obrazı W
olan bütün
dim  FakN   dim W .HSGV  yarımqrupunun nüvəsi N
elementlərdən ibarət K - sinfidir. H-da onda və ancaq onda idempotent olar ki, N ilə W
altfəzaları V -də bir-birinin tamamlayıcı altfəzaları olsunlar. Həmin idempotent V fəzasının
W -dəki proyeksiyalanması olacaq. Bu idempotent N altfəzasının annulyatoru olacaq. Bu
halda H W fəzasının qeyri-məxsusi operatorlarının əmələ gətirdiyi tam xətti qrupu olacaq.
(VII). SG(V ) yarımqrupunun requlyar yarımqrupdur.
İsbatı: Teoremin isbatını (I) bəndinin isbatından başlayaq. Tutaq ki, A  a1 , a 2 ,..., Ker
altfəzasının bazisi, B  b1 , b2 ,.., W altfəzasının bazisi olsun. A  B isə V fəzasının bazisi
olar.   B    b1 ,  b2 ,... vektorları isə  V  altfəzasının doğuranı olar. Göstərək ki,   B 
xətti asılıdır. Əksini fərz edək: elə
 bi 1 ,  bi2 ,...,  bin    B  vektorları və 1 ,  2 ,...,  n skalıyarı var ki,

 

 

1 bi 1    2  bi   ...   n bi   0
 1b1   2 bi 2  ...   n bi n   0.
Xətti operatorun tərifindən alınır ki,
1bi   2 bi  ...   n bi  0
2

n

1

2

n

Bu isə bazisin tərifinə ziddir. Deməli, W və  V  izomorf altfəzalardır.
dim  Fak  Ker   dim  V  olmasından (I) – ci bəndin doğruluğu alınır.
Keçək (II) bəndin isbatına:
Əvvəlcə fərz edək ki,  ,  SGV  L  ekvivalentdir, yəni elə bir cüt  1 ,  2  SGV 
var
ki,
və
  1  



   2   ; V     1 V   1 V    V  ;  V     1 V     2 V    V 
Buradan alınır ki,  V    V  . Yəni  və  operatorlarının qiymətlər oblastı üst-üstə
düşür.
Əksini indi fərz edək.  V    V 
İsbat edək ki,  L . Yəni elə  1 və  2 operatorları var ki,    1   və    2  
şərtlərini ödəyir. Ker altfəzasının bazisini A  a1 , a 2 ,... işarə esdək. Ker altfəzasının
tamamlayıcısını W işarə edək. İsbat edək ki, W  W    V  olur. Başqa sözlə
 : W   V  izomorfizmdir. W altfəzasının bazisidirsə onda,   B    b1 ,  b2 ,... V  nin bazisi olar. Eyni zamanda  1 -I xətti olaraq davam elətdirək. Onda aydındır ki,

  1 b1      1  b1    b1  i  1,2,...,
Eyni qayda ilə  2 -ni qura bilərik. Deməli  L olar. (II) bəndi də isbat olundu.
Teoremin (III) –cü bəndinin isbatı da analojidir.
(IV) bəndin isbatı da aşkardır. Belə ki, N altfəzası W tamamlayıcı fəzasıdırsa V  N  W
olar. V fəzasının W fəzasına proyeksiyası tələb olunan xətti operator olar.
(V)- in isbatı. Fərz edək ki,  ,  SGV  və  D .
Bu o deməkdir ki, elə bir var ki,  L  olmasından çıxır ki,  V    V  . Yəni
dim  V   dim  V  . Deməli  və  operatorlarının ranqları bərabərdir. Digər tərəfdən
 R  olmasından çıxır ki, Ker   Ker . Deməli, dim  Fak  Ker   dim  Fak  Ker  .
Buradan alınır ki, dim  V   dim  V  . Yəni  və  operatorlarının ranqları bərabərdir.
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Onda teoremin birinci bəndinə görə elə   SGV  operatoru var ki, Ker   Ker  və
 V    V  olur. Onda alırıq ki,  L  və  R olur. Buradan  D alarıq.
Teoremin (VI) bəndinin isbatı (I), (II), (III), (IV) və (V) bəndlərindən birbaşa
slınır. Ən nəhayət teoremin (VII) bəndinin isbatına keçək.   SGV 
elementini götürək.   SGV  inikasın isə belə quraq . Ker  altfəzasının tamamlayıcı
altfəzasını W -işarə edək.   ilə  V  -nin W altfəzasına elə bir izomorfizmini işarə edək ki,
     / w olsun. Burada  / W W altfəzasında eynilik inikas işarə olunub.   inikasını xətti
olaraq bütün V fəzasına davam elətdirək, və alınan inikası  ilə işarə edək. Aydındır ki,
   .
(VII) bənd də isbat olundu. Deməli, teorem isbat olundu.
Məqalənin aktuallığı. Yarımqruplar nəzəriyyəsi hazırki dövrdə cəbrin intensiv inkişaf
edən sahələrindən biridir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Sonlu çoxluğun çevirmələri yarımqruplarda Qrin
münasibətlərinin verilməsinə analoji olaraq hər bir xətti operatora iki obyekti: xətti operatorun
nüvəsi və xətti operatorun obrazını qoyur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Sonlu çoxluğun çevirmələri haqqında
məsələlər və çalışmaların səmərələliyi onların həllində şagirdlərin yaradıcı fəallıq
dərəcəsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.
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Отношении Грин на линии пространственных подгрупп
Резюме
Было осмотрена отношении Грин на линии пространственных подгрупп. Отношение
Грина к линии космических подгруп дано с помощью ядер и изображения.

Attitude of Green on line of space subgroups
Summary

Q.Mahmudov

It was shown considering of attitude of Green on line of space subgroups. Attitude of
Green were given for their nuclear and images.
Redaksiyaya daxil olub: 14.04.2017
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Diferensial tənliklərin iqtisadiyyatda tətbiqi
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Iqtisadiyyat müasir dövrdə daima inkişafdadır. Məhz bu inkişaf da yeni modellərin
qurulmasını, onun müasir bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun şəkldə tətqiqini zəruri edir.
Iqtisadiyyatın sürətli, yüksələn inkişafı digər elmlərlə onun inteqrasiyasını ciddi şəkildə tələb
edir. Bu baxımdan da iqtisadiyyatın riyaziyyatla əlaqəsi olduqca önəmlidir.
Iqtisadiyyatda riyazi üsulların tətbiqi dedikdə, yalnız müxtəlif iqtisadi hesablamalar
aparılması deyil, praktik iqtisadi qanuna uyğunluqları aşkara çıxması öyrənilməsi müxtəlif
riyazi nəzəriyyələrdə və metodlardan istifadə edilməsi nəzərdə tutulur.
Riyazi üsul və metodlar birbaşa iqtisadiyyata tətbiq oluna bilməyəcək, bu sahənin yalnız
müəyyən cəhətlərinin adekvat təsvirini verən riyazi modellərə tətbiq olunur. İqtisadi
hadisələrin tədqiqində riyaziyyatdan istifadə edə bilmək üçün birinci növbədə bu hadisənin
riyazi modelini qurmaq lazım gəlir. Riyazi model 2 şərti ödəməlidir:
1) Hadisəni modelləşdirərkən, onun bütün mühüm xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır;
2) Model sadə olmalıdır ki, ona riyazi metodları tətbiq etmək mümkün olsun.
Bu tələblər arasındakı ziddiyyətlər nəzərə alınmalıdır. Belə ki, iqtisadi hadisələr
modelləşdirərkən, yəni onların riyazi modelləri qurularkən, 2 tələb arasında orta mövqe
tutmaq modelləşdirmənin “qızıl qaydasına” riayət etmək lazımdır.
Iqtisadi-riyazi tədqiqatlar və riyazi iqtisadiyyat terminləri fərqli məzmuna malik sahələrdir.
Riyazi iqtisadiyyat – riyazi məsələlərin həlli ilə məşğul olmaqla yanaşı iqtisadi hadisələrin
dərin daxili mexanizmlərini, strukturunu özündə əks etdirən riyaziyyat elminin yeni bir
sahəsidir. Iqtisadi-riyazi tədqiqatlar dedikdə isə iqtisadı məsələlərin həllində riyazi
metodlardan istifadə edilməsi nəzərdə tutulur.
Iqtisadi modellərin qurulması istehsal müəssisələrinin fəaliyyət dinamikasının təhlili
əsasları keçən əsr 80-ci illərdə qoyulmuşdu. Lakin bu modellər sadə bəsit modellər olmuşdur.
Bu modellərdə istehsal müəssisəsinin sərbəst qiymət siyasəti, rəqabət, daxili və xarici
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investisiyaları hesabına istehsal resurslarının artırılması, bazar, tələb və təklifin tarazlığı
məsələləri demək olar ki, nəzərə alınmırdı. Lakin müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində bütün
bu faktorların nəzərə alınması olduqca zəruridir.
Riyazi iqtisadiyyatın banisi Y.Heyman hesab edilməsinə baxmayaraq, bu dövrə qədər ki,
nailiyyətlər də bu elm sahəsinin yaranması və sonrakı inkişafına önəmli təsir göstərmişdir.
XIX əsrin görkəmli iqtisadşıları fransız alimləri O.Kurno və Z.Valpas, italyan Pareto,
ingilis F.Ecvort riyazi üsul və metodları iqtisadiyyatın müəyyən sahələrdə tətbiq etməyə cəhd
göstərmişlər.
Riyazi iqtisadiyyat sahəsində mühüm anlayışlar Pareto mənada optimal, Valpasın ümumi
iqtisad modeli, laqeydlik əyrisi və iqtisadi sistemin nüvəsi (F.Ecvort) və s. onların adı ilə
başlıdır.
Iqtisadiyyatın ilkin modelli isə fransız iqtisadçısı F.Kene (1694-1774) tərəfindən 1758-ci
ildə yazılmış “İqtisadi cədvəllər” əsərində verilmişdi.
K.Marks Kenenin cədvəli haqqında yazmışdır: “XVIII əsrin 2-ci qərinəsində siyasi
iqtisadın uşaqlıq dövründə edilmiş bu cəhd ən yüksək dərəcədə dahiyanə ideya, siyasi
iqtisadın indiyədək irəli sürdüyü ideyaların şübhəsiz ən dahiyanəsi idi”.
İqtisadi və təbii proseslərin riyazi modelləşməsi çox vaxt diferensial təntiklərin həllinə
gətirib çıxarır. Diferensial tənliklər iqtisadi dinamikanın modelləşməsində də geniş istifadə
olunur. Bu modellər biri də Evans modelidir — bazarda bir əmtəənin sabit qiymətini təyin
edilməsi; “Solou bazis modeli” altında tanınan iqtisadi artımın dinamik modeli.
Evans modelində bir əmtəə bazarı nəzərdən keçirilir və vaxt kəsilməz hesab olunur.
Solou modelində iqtisadiyyat vahid bütöv kimi nəzərdən keçirilir (struktur bölgülər
olmayaraq). Bu model yetəri gədər adekvatdır və istehsal prosesinin makroiqtisadiyyatinin
vacib aspektlərini əks etdirir.
Tutaq ki, y=y(t) – t zaman müddətində realizə olan, hər hansı istehsalçının istehsalının
həcmidir.
Tutaq ki, bu əmtəənin qiyməti sabitdir (baxılan zaman müddətində). Onda
y = y(t) differensial tənliyi
у’ = ky,
(1)
burada k = mpl, m – investisiyaların normasıdır, p-satılan qiymətdir, l-investisiya
kəmiyyəti ilə əmtəə istehsalının sürətinin nisbətinin əmsalıdır.
Burada (1) tənliyi dəyişənlərə ayrılan diferensial tənlikdir və onun həlli
(2)
şəklindədir və aşağıdakı şərtə uyğundur
(1) tənliyi həm əhalinin artımını göstərir, həm də sabit inflyasiya ilə qiymətlərin artımını
göstərir və s.
Qiymətlərin dəyişməməsi haqqında təxminlər
praktikada özünü yalnız az vaxt
müddətində özünü doğruldur.
Ümumi halda realizə əmtəənin həcmi olan y-dan aşlı p qiymət funksiyası azalan
funksiyadır, yəni (p=p(y)).
Onda (1) tənliyi aşağıdakı şəkildə olan dəyişənlərə ayrılan diferensial olacaq:
у’ = mpl (y) y,
(3)
(3) tənliyi həm də artımın təbii məhdudiyyəti olduqda, əhalinin, xalqlarının artımını,
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epidemiyaların yayılması dinamikasını, reklamın yayılmasını və s. göstərir.
Tələbatın elastikliyi (qiymətə nisbətən) aşağıdakı tənlik ilə ifadə olunur:

Bəzi hallarda tələbat funksiyası bu elastiklik daxilində maraq yaradır.
Məqalənin aktuallığı. Bu məqalədə iqtisadi və təbii proseslərin riyazi modellərinin
diferensial tənliklərin həllinə gətirib çıxarıldığı göstərilir. Diferensial tənliklər iqtisadi
dinamikanın modelləşməsində də geniş istifadə olunur. Bu modellər Evans modelidir —
bazarda bir əmtəənin sabit qiymətini təyin edilməsi; “Solou bazis modeli” — iqtisadi artımın
dinamik modelləridir. Bu modellər yetəri gədər adekvatdır və istehsal prosesinin makro
iqtisadiyyatının vacib aspektlərini əks etdirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə baxılan

= ky diferensial tənliyi həm əhalinin

artımını göstərir, həm də sabit inflyasiya ilə qiymətlərin artımını göstərir.

= ky diferensial

tənliyin ümumi həlli
funksiya realizə əmtəənin həcmi olan y-dan aşlı p
qiymət funksiyası azalan funksiyadır olduğunu göstərir, bu da o deməkdir ki, tələbat
funksiyası elastikdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalə artımın təbii məhdudiyyəti olduqda
əhalinin, xalqların artımını, epidemiyaların yayılması dinamikasını, reklamın yayılmasını və s.
göstərir. Bu məqaləni öz tədqiqatlarında iqtisadçılar, tələbələr istifadə edə bilərlər.
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Применение дифференциальных уравнений в экономике
Резюме
В этой статье рассматриваются модели Эванса и Солоу. Модель Эванса
используется для определения постоянной цены товара на рынке, а модель под
названием «Базис модель Солоу» модель динамики роста экономики. Модель Эванса
рассматривает рынок одного товара в непрерывном промежутке времени. Модель
Солоу рассматривает экономику как одно целое. Эта модель отражает важные аспекты
экономики.
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Application of differential equation in the economy
Summary
This article follows models of Evans and Solow. Model Evans is used for fix constant
price of good. The model is called “Basis model of Solow” is model of dynamics of increase
of economics. Model of Evans is followed mart of one goods in continuous time. Model of
Solow is followed economics as alone. This model shows important aspect of economics.
Redaksiyaya daxil olub: 13.02.2017
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Fəza fıqurlarının kombinasiyası "stereometriya kursunda ən maraqlı mövzulardan biridir.
XI sinifdə bu mövzunıın öyrənilməsində başlıca məqsəd fəza fıqurları haqda şagirdlərə
sistematik məlumat verməkdir. Burada fəza fiqurları haqqında şagirdlərə aşağı siniflərin
riyaziyyat və VIII-X siniflərin həndəsə kurslarından məlum olan biliklər ümumiləşdirilir və
genişləndirilir. Fəza həndəsi fıqurlarının öyrənilməsi ilə əlaqədar şagirdlərin fəzada nöqtə,
düz xətt və müstəvinin qarşılıqlı vəziyyətləri, məsafə və bucağın ölçülməsi haqqında bilikləri
təkrar edilir və sistemləşdirilir; onlarda məntiqi mədəniyyətin və fəza təsəvvürünün inkişafı işi
davam etdirilir. Özünün ideya məzmununa görə mövzu məktəb riyaziyyat kursunda xüsusi yer
tutur. Çoxlu sayda təriflər və isbatları şagirdlərin məntiqi bacarığını möhkəmləndirmək üçün
materialdır. Fəza fıqurlarının xassələrinin öyrənilməsi, onların təsvirinə və kəsiklərinə aid
məsələləri həlli fəza təsəvvürünü inkişaf etdirir. Məktəb riyaziyyat kursunda fırlanma
fıqurlarına ona görə çox diqqət vermək lazımdır ki, bu mövzunun tədrisi ilə əlaqədar
həndəsənin öyrənilməsinin əsas məqsədləri yerinə yetirilir. Ümumtəhsil məktəblərin XI
sinfındə hazırki proqrama görə fırlanma fıqurlarının tədrisinə 28 saat ayrılmışdır.
Bu 28 saat aşağıdakı mövzuları əhatə edir:
Silindr, daxilə və xaricə çəkilmiş prizmalar, konus, daxilə və xaricə çəkilmiş piramidalar,
silindrin və konusun həcmi, kəsik konusun həcmi, kürə və onun hissələrinin həcmi, silindr və
konusun yan səthinin sahəsi, sferanın sahəsi.
Orta məktəbin həndəsə kursunun öyrənilməsində əvvəllər dərslik kimi A.V.Poqorelovun
“Həndəsə (7-11)” kitabında istifadə edilib. Qısa müddət ərzində bir neçə dəfə nəşr olunmuş
bu kitab, ümumtəhsil məktəblərində həndəsə dərsliklərinin bir variantı kimi yazılmışdır.
Poqoreləvun dərsliyini görənlər şübhəsiz kiçik həcmli olmasına diqqət yetirmişlər. 400
səhifədən az olan və çox da böyük olmayan formada çap olunmuş bu dərslik orta məktəbin
beş sinfi üçün hesablanmış, lazımi çalışmalar komplekti ilə təchiz olunmuşdur. Dərslikdə
mövzular qısa və orijinal şəkildə verilib. Müəllif bu məsələdə əsrlərlə pedaqoji müdriklik
göstərənlərin tərəfdarı kimi söyləmişdir: “Əgər sən öyrənirsənsə, onda qısa danış, elə et ki,
ağıl eşitdiklərinin hamısını başa düşsün və yadda saxlasın”. Orta məktəbin həndəsə kursunun
öyrənilməsində hazırda dərslik kimi M.C.Mərdanov, S.S.Mirzəyev, R.H.Həsənov,
C.C.Haciyevin redaktorluğu ilə “Həndəsə” dərsliyindən istifadə edilir. Fırlanma cisimlərinin
öyrənilməsi üçün “Həndəsə-11” dərsliyindən istifadə olunur.
Həndəsəyə aid bir sıra dərs vəsaitləri vardır. Onlardan bir neçəsində mövzunun yerinə
diqqət yetirək: “Fırlanma fıqurları” fəslində olan materialın xeyli hissəsi şagirdlərə VIII sinfın
həndəsə kursundan tanışdır. X sinifdə bu məlumat dərin təsvir və sistemə salınır. Qeyd edək
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ki, əvvəllər məktəb dərsliklərində işlədilmiş “fırlanma cismi” anlayışı işlədilir. Bu anlayışı
yaxşı mənimsəmək üçün mexaniki fırlanma hərəkətinə aid əyani təsəvvürlərdən istifadə
etmək tövsiyə olunur. Əvvəlki dərsliklərdə məzmunu izah olunmadan işlənmiş “fırlanma
səthi” terminindən dərs vəsaitində istifadə olunmur. Poqorelovun dərsliyində dərhal
çoxgedişli məsələlərdən başlamaq deyil, əvvəlcə birgedişli məsələlər həll etmək təklif olunur.
Burada “Fırlanma cisimləri” mövzusunun da əsas məzmununu məna və mahiyyət etibarı ilə
belə məsələlər təşkil edir. Silindr, konııs, kəsik konusa aid olan ümumi anlayış və məsələlərə
çoxüzlülərin üç əsas növünə (prizma, piramida, kəsik piramida) aid olan “Çoxüzlülər”
mövzusundakı materiala tamamilə analoji baxılır. Uyğun cütlərin (silindr, prizma, konus
piramida, kəsik konus, kəsik piramida) əlaqəsi təsadüfi olmadığından buradakı təriflər eyni
tipdəndir. Əsas çoxüzlülərin və fırlanma cismlərinin təsviri təriflərdən “Həndəsə-11”
kitabındakı kimi eyni növ konstruktiv təriflərə keçmək yeni deyildir. Lakin onların məktəb
dərsliyində ardıcıl yerinə yetirilməsi müəyyən yenilikdir, həm də metodoloji və metodiki
cəhətdən əhəmiyyətlidir. “Slindrin səthi” və “konusun səthi” anlayışlarına uyğun sınıq
xətlərin fırlanmasından alınan fıqur kimi tərif verilir, silindrin və konusun səthlərinin
hesablama düsturları şagirdlərə doqquzillik məktəbdən məlumdur (bu düsturlar həmin
fiqurların səthlərinin açılışı vasitəsilə alınmışdı) Proqrama uyğun olaraq, kəsik konıısun yan
səthınin sahəsi düsturu öyrənilmir. Məsələ həllində bu sahə iki konusun yan səthinin fərqi
kimi hesablanır. Sfera və kürənin tərifləri çevrə və dairənin təriflərinə anoloji daxil edilir.
Sferanın tənliyindən danışarkən ancaq bir hala-sferanın mərkəzi koordinat başlanğıcında olan
hala baxılır. Sfera və müstəvinin qarşılıqlı vəziyyətinin müxtəlif halları əvvəlcə modellər
üzərində nəzərdən keçirilir. Ellips haqqında məlumatın, fırlanma fiqurlarının və onların
çoxüzlülərlə kombinasiyasının təsvirindən istifadə edilir. Sferanın (kürənin) təsviri ortoqonal
proyeksiyada verilir ki, bıı da təsvirin əyaniliyini və onun qurulmasının sadəliyini təmin edir.
Bəzən fırlanma fiqurlarının həcmlərini öyrənməyə başlayarkən, şagirdlərin diqqəti,
coxüzlülərin həcmlərinin ümumi xassələrinin nəzərdən keçirilməsinə cəlb edir. Burada
həmçinin cəbr və analizin başlanğıcı kursunda çevrənin uzunluğuna verilmiş tərif tətbiq
olunur.
Əyrixətli trapesiyanın fırlanmasından alınan fıqurun həcm düsturunun çıxarılış üsulu
piramidanın həcm düsturunun çıxarılışında olduğu kimidir: lakin burada, prizma əvəzinə
silindr nəzərdən keçirilir.
Konusun vo kürənin həcm düsturları b
b

V  f

2

x dx

a

etmək olar ki,

düsturundan xüsusi hal kımi alınır. Bilavasitə yoxlamaqla yəqin

H

V    s  x dx

düsturu prizma və silindr üçün də doğrudur.
Lakin bu fıqurların həcm düsturlarının çıxarılışı üçün həmin düsturu əsas kimi götürmək
olmaz.
0

H

V    s  x dx

düsturunun çıxanlışında prizma və silindrin həcm düsturundan istifadə
olunur. Sferanın açıltşı olmadığına görə, silindr və kotusun səthlərinin sahələrini təyin
0

187

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

edərkən işlədilən üsul, sferanın sahəsi düsturunu almaq yaramır. Dərs vəsaitində sfenının
sahəsi, radius artımı sıfra yaxınlaşdıqca kürə həcmi artımının radius artımına nisbətinin
limiti kimi təyin edilir. Sferanın sahəsi düsturu, kürənın həcm düsturunu differensiallamaq
yolu ilə alınır. Kitabda XI sinfın həndəsə kursuna ilk dəfə daxil edilmiş nəzəri məsələlərin
şərhinə xüsıısi fikir verilmişdir. Bəzi mövzulara dair əlavə nəzəri məlumat daxil edilmişdir.
Bunlar yalnız müəllim üçündür. Çünki, bu mövzuların tədrisi hazırki proqramda nəzərdə
tutulmayıb. Dərs vəsaitində nisbətən mürəkkəb hesablama məsələləri üçün çertyojların
səmərəli üsullarla yerinə yetirilməsinə dair göstərişlər və izahatlar vardır. Bu metodik
vəsaitdə hər paraqrafın sonunda sinifdə həll ediləcək və evə tapşırılacaq məsələlərin nömrəsi
göstərilmişdir. Sinfın tərkibini nəzərə alaraq, müəllim öz mülahizəsinə görə məsələlər dəstini
dəyişə bilər. Sinif və ev işləri üçün tapşırıqlar bir qədər artıqlaması ilə verilmişdir. Real
şəraiti nəzərə alaraq, müəllim bu tapşırıqların həcmini ya azaldır, ya da oraya əlavə
tapşırıqlardakı çalışmaları daxil edə bilər.
Kursun öyrənilməsi nəticəsində şagirdlər aşağıdakıları bacarmalıdırlar:
Teorem və məsələlərin şərtində göstərilən həndəsi fəza cisimlərini şəkillərlə təsvir etməyi,
çertyojlarda, modellərdə və s. məlum cisimləri ayırmaq;
Öyrənilmiş nəzəri məlumatlara istinad edərək hesablamaya və isbata aid tipik məsələləri
həll etməyi;
Planimetriya və stereometriyanm öyrənilməsi zamanı alınan nəzəri məlumatlardan istifadə
edərək tipik məsələlərin həlli gedişində isbatla əlaqədar mühakimələr yürütməyi;
Planimetriya və stereometriyanın kurslarında öyrənilmiş düstur və teoremləri tətbiq edərək
həndəsi kəmiyyətlərin (uzunluqların, bucaqların, sahələrin və həcmlərin) qiymətlərini
hesablamağı;
Stereometriya məsələlərinin həlli gedişində cəbr, analizin başlanğıcı və triqonometriyada
öyrəndikləri bilikləri tətbiq etməyi.
Məktəb həndəsəsi (Evklid həndəsəsi) formalaşdığı ilk vaxtdan xüsusi struktura malik
olmuşdur. Özünün inkişaf mərhələsində bu struktur dəfələrlə dəqiqləşdirilmiş,
təkmilləşdirilmiş və daha sadə şəklə gətirilmişdir.
Həndəsənin tədrisi ilə məşğul olan hər bir müəllimi müasir məktəb həndəsəsinin strukturu
daha çox maraqlandırır. Doğurdan da, əgər müəllim tədris prosesində həndəsənin məntiqi
quruluşunu dərindən dərk edirsə, o, bütövlükdə həm də nəzəriyyəni dərindən dərk edir, fənnə
yaradıcı yanaşır. Bu halda verilən riyazi bilik möhkəm bünövrəyə əsaslanır və şagirdlərin
riyazi təfəkkürünü inkişaf etdirməklə onları sərbəst məntiqi mühakimə yürütmələrinə şərait
yaradır.
• Fırlanma fiqurlarının əsas parametrlərinin — hündürlük, radiuslar, doğuranların tərifləri
məsələlər həlli zamanı möhkəmlənir.
“Fırlanma cisimləri” mövzusuna aid olan bütün məsələləri şərti olaraq iki qrupa ayırmaq
olar:
1) silindr və konus: a) onların tərifləri, səthi, simmetriyası, toxunma müstəviləri, ox
kəsikləri və oxa perpendikulyar kəsiklər, daxilə və xaricə çəkilmiş çoxüzlülər; b) həcmi; c)
səthin sahəsi;
2) kürə və sfera: a) təriflər, simmetriya, kəsiklər, toxunma müstəviləri; b) kürənin həcmi; c)
sferanın sahəsi.

Adətən stereometriya kursunda silindr, konus, kürə və sfera çoxüzlülərdən sonra öyrənilir.
Odur ki, “cisim”, “səth”, “məhdudluq” və s. kimi anlayışlar “çoxüzlülər” mövzusu ilə
əlaqədar daxil edilir.
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Fırlanma fıqurunun (cisim və ya səth) özünün şərhi isə çoxüzlünün necə başa düşülməsi
ilə uzlaşdırılır. Məsələn, bəzi sınaq dərsliklərində silindrə - cisim, çoxüzlüyə isə səth kimi
baxılır. Hətta “çoxüzlü ilə əhatə olunmuş cismə də çox vaxt çoxüzlü deyilir” kimi tərifə
təsadüf olunur. Fırlanma cisimlərinin öyrənilməsi ardıcıllığı: silindr, konus, kürə adətən
prizma, piramida, düzgün çoxüzlülər ardıcıllığına uyğun olur. Silindr (silindrik səth) və
prizmanın (prizma səthi) çoxlu sayda oxşar xassələri vardır. Piramida və konus anlayışları
üçün də analoji qeyd etmək olar. Bütün məktəb dərsliklərində kürə səthi – sfera ayrıca
nəzərdən keçirilir.
Məqalənin aktuallığı. Tədris prosesində həndəsənin məntiqi quruluşu dərindən dərk
edilirsə, onda nəzəriyyə də dərindən dərk edilir, fənnə yaradıcı yanaşılır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Teorem və məsələlərin şərtində göstərilən həndəsi fəza
cisimlərini şəkillərlə təsvir etməyi, çertyojlarda, modellərdə və s. məlum cisimləri ayırmaq
bacarıqlarına yiyələnmək.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Fırlanma fiqurlarının və onların çoxüzlülərlə
kombinasiyasının təsvirindən istifadə edilir.
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III sinifdə həndəsi biliklərin formalaşdırılmasında
alqoritmləşdirmə elementləri və kompüterlərdən istifadə

Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.S.C.-C.Tağıyeva
ped.ü.f.d., dos.N.X.Şərifov

Nahidə Acalova
ADPU-nun dosenti
Gülnar Abiyeva
ADPU-nun baş müəllimi

Açar sözlər: həndəsi fiqur, düz xətt, parça, sahə, düzbucaqlı, üçbucaq, kvadrat
Ключевые слова: геометрическая фигура, прямая, отрезок, площадь,
прямоугольник, треугольник, квадрат
Key words: geometric figure, straight, cut, area, rectangle, triangle, square
XX əsrin ikinci yarısında dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində riyaziyyat elmi və orta riyazi
təhsil xeyli irəli getmiş və XXI əsrin başlanğıcında yeni informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarının imkanlarına əsaslanaraq riyazi təhsil sahəsində sürətli islahatlar aparılır.
Riyaziyyat elmi və onun tərkib hissələri (hesab, cəbr, həndəsə, triqonometriya və b.) sürətlə
inkişaf etməklə yanaşı, başqa elmlərə, xüsusilə təbiət və texniki elmlərə, iqtisadi elmlərə geniş
ölçüdə daxil olmuşdu. Bu gün cəmiyyətin həyatının insanların gündəlik fəaliyyətini riyazi
biliklərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Riyaziyyat elminin insanın, bəşəriyyətin
inkişafındakı cox güclü təsirini nəzərə alaraq ən qədim dövrlərdən bu elmin əsaslarının
böyüyən nəsillərə dərindən öyrədilməsi vacib bilinmiş və onun yolları axtarılmışdır. Nəticədə
təhsil-tərbiyə sistemlərinin bütün pillələrində riyaziyyat kursu, riyazi təhsil komplektləri
yaradılmışdır.
Riyazi bilik, bacarıq və vərdişlərlə insanları silahlandırmaq problemi həmişə aktual
olmuşdur. Yerin səthinin, tərkibinin və atmosferin fərtərəfli öyrənilməsinə, kosmosun və
Günəş sisteminin müasir texnika əsasında tədqiqinə, kompyuterin geniş tətbiqinə,
mikroaləmin qanunlarının aşkara çıxarılmasına ehtiyacın artdığı indiki şəraitdə riyazi təhsil, o
cümlədən həndəsənin öyrədilməsi problemi daha da aktuallaşmışdı.
Ən qədim dövrlərdən öyrənilməyə başlanan, daim inkişafda olan riyaziyyat elminin əsas
tərkib hissələrindən biri – həndəsə elementlərinin və əsaslarının məktəblərə gətirilməsi
problemi həmişə aktual olub.
Bu gün həndəsə materialları orta ümumtəhsil məktəblərində icbari qaydada aşağıdakı
mərhələlərdə tədris olunur:
1) I-IV siniflərdə həndəsə elementləri;
2) V-VI siniflərdə propedevtik kurs halında;
3) VII-IX siniflərdə bir sıra anlayışlar, riyazi faktlar (aksiomlar, həndəsi qurmalar,
çevrilmələr, teoremlər, isbatlar) daxil olmaqla ilkin sistemli kurs;
4) X-XI siniflərdə yekunlaşdırıcı əsas sistematik kurs.
Bütün mərhələlər bir-biri ilə bağlıdır, sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf edir, sonda
müəyyən məzmun bütövlüyünə malik həndəsi bilik, bacarıq və vərdişlər sistemi halına
çatdırılır.
Məzmun əsasən konsentriklik təşkil etməklə, spiralvari prinsip üzrə tərtib olunur. Sadə
təfəkkürdən mücərrəd (məntiqi) təfəkkürə doğru qurulmuş məzmun əsasında şagirdlərin elmi
dünyagörüşü, məntiqi mühakimə, ümumiləşdirmə bacarıqları formalaşdırlır.
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Hesab edirik ki, riyaziyyatın hazırlıq kursu (I-IV siniflər) tarixin sınağından çıxmış,
uzunmüddətli tədqiqatlarla əsaslandırılmışdır. Lakin həndəsənin hazırlıq kursunun
məzmununu müasir kompüter texnologiyasının tətbiqi ilə daha çox zənginləşdirmək və
dərinləşdirmək mümkündür. Çünki həndəsi obrazların əyaniliyi uşaqların görmə yaddaşında
özünə yer tepe bildiyindən və bir obyekt kimi varlığı mücərrədliyi bir qədər azaldır. Qeyd
edək ki, müstəvi fiqurları müxtəlif rənglər vasitəsi ilə tərkibcə hissələrə ayırdıqda, fəza
fiqurlarının müxtəlif elementlərini rənglər vasitəsi ilə qyırd etdikdə, fiqurun holoqrafik
təsvirini yaxşı vermək mümkündür.
III sinifdə şagirdlər riyaziyyat dərslərində düz xətt, parça, şüa və bucaqları çəkməyi,
paralel, kəsişən, perpendikulyar düz xətləri çəkməyi, müxtəlif çoxbucaqlıları fərqləndirməyi
və onları çəkməyi, həndəsi fiqurlarla naxışlar çəkməyi, müxtəlif formalı əşyalarla fəza
fiqurlarının oxşarlığını müəyyən etməyi, kəsib yapışdırmaqla həndəsi fiqurlar düzəltməyi,
simmetrik şəkillər çəkməyi və şəkillərin simmetriya xəttini müəyyən etməyi, çoxbucaqlının
perimetrini tapmağı öyrənirlər. Şagirdlər tərəflərinə görə üçbucaqların növlərini ayırd etməyi
bacarırlar. Artıq şagirdlər bilirlər ki, tərəflərinin müxtəlifliyinə görə üçbucaqlar müxtəliftərəfli,
bərabəryanlı, bərabərtərəfli olurlar. Şagirdlər üçbucaqların tərəflərinə görə növlərini
müəyyənləşdirdikdə bəzən səhvlərə yol verirlər. Bu nöqsanlar əsasən üçbucaq növlərinin
adları ilə əlaqədar olur. Belə nöqsanları azaltmaq üçün aşağıdakı blok-sxemin lövhənin
kənarında ilk vaxtlar asılması məqsədəuyğundur. (Blok-sxem 1.) Şagirdlər III sinifdə
riyaziyyat dərslərində dördbucaqlıların növləri ilə də tanış olurlar. Onlar trapesiya,
paraleloqram, düzbucaqlı, kvadrat, romb kimi firuqları tanıyır, bu dördbucaqlıların tərəfləri və
bucaqlarının sayı haqqında fikir yürüdürlər. Bu mövzunun tədrisində şagirdlərə müxtəlif
fiqurlar təqdim edilə bilər və bu fiqurların müxtəlif sayda tanış fiqurlara bölünməsi tapşırıla
bilər. Belə çalışmaların həllini daha maraqlı etmək üçün kompüterin imkanlarından istifadə
etmək məqsədəuyğundur.
Müəllim kompüter ekranında aşağıdakı şəkilləri çəkir və şagirdlərə tapşırıq verir.
Başlanğıc

Blok-sxem 1.

Üçbucağın bütün tərəflərinin uzunluğu
bərabərdir

Hə

Uçbucaq bərabərtərəfli
üçbucaqdır

yox

Üçbucağın iki tərəfinin uzunluğu
bərabərdir

Hə

yox
Uçbucaq müxtəliftərəfli
üçbucaqdır
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Fiqurları bir təpədən çıxan və qarşı təpələri birləşdirən parçalarla müxtəlif sayda
üçbucaqlara böl.

Şagirdlər qrafik redaktorun imkanlarından istifadə edərək aşağıdakı kimi bölgü apara
bilərlər:

Burada çəkilən xətlərin rəngarəng olması şagirdlərdə çalışma həllinə marağı daha da
artıracaq və həndəsi anlayışların dərindən mənimsənilməsinə şərait yaradacaq.
Şagirdlər III sinifdə “Simmetriya” mövzusunu öyrəndikdə ox simmetriyası ilə tanış olurlar.
Onlar verilmiş simmetrik fiqurların şaquli, üfiqi simmetriya oxlarını çəkməyi bacarırlar. Bu
mövzunun tədrisində də müəllim kompüterin imkanlarından istifadə edə bilər. Məsələn,
şagirdlərə aşağıdakı tapşırıq verilir:
Kompüter ekranında gördüyünüz şəklin digər yarısını müəyyən edin:

a)

1.

b)

2.

a)
b)

3.

b)

a)

Məqalənin aktuallığı. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursu orta məktəb riyaziyyatı kursunun
həm başlanğıcı, həm də tərkib hissəsi olub, onunla üzvi surətdə bağlıdır. İbtidai sinif
şagirdlərinin ölçü, forma haqqında təsəvvürlərini və ümumiyyətlə fəza təsəvvürlərini inkişaf
etdirmək üçün həndəsə elementlərinin hesab materialı ilə əlaqəli tədrisinin böyük əhəmiyyəti
vardır. Qeyd etməliyik ki, müasir təlimin tələblərinə uyğun olaraq bu məqsədlə kompyuter
proqramlarından istifadə də məqsədəuyğundur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatın nəticələrindən həndəsənin digər siniflərdə alqoritmin
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təsvir vasitələrindən istifadə etməklə öyrədilməsində istifadə oluna bilər; — Orta ümumtəhsil
məktəblərinin həndəsə dərsliklərinin və proqramlarının təkmilləşdirilməsində tədqiqatdan
çıxarılan nəticələrə istinad edilə bilər; — Digər ömumtəhsil fənlər özrə aparılacaq tədqiqatlar
üçün baza rolunu oynayır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, ilk növbədə ondan ibarətdir ki, həndəsənin
təlimi prosesində müasir texnologiyanın nailiyyətləri ilə şagirdlər tanış olurlar.
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Использование элементов алгоритмизации и компьютеров
при формировании геометрических знаний в III классе
Резюме
В работе описывается изучение геометрического материала в III классе.
Рассматриваются геометрические понятия изучаемые в начальных классах: прямая,
отрезок, прямоугольник, квадрат, треугольник. В работе описана методика изучения
симметрии и составлена блок-схема для определения вида треугольника.
N.Adhalova
Q.Abıeva

The use of algorithmization elements and computers in
the formation of geometric knowledge in grade III
Summary
The paper describes the study of geometric material in class III. The geometric concepts
studied in the initial classes are considered: a straight line, a segment, a rectangle, a square, a
triangle. In this paper, a method for studying symmetry is described and a block diagram for
determining the type of triangle is compiled.
Redaksiyaya daxil olub: 27.03.2017
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Разработка метода расчета распределения
температуры в многослойных нефтяных пластах
Мамед Асланов
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В топливно-энергетической системе Азербайджана нефтяные и газовые залежи
занимают передовое место. Эффективная разработка этих залежей имеет большое
народнохозяйственное значение.
Применение тепловых методов нефтеизвлечения, как показывают научные
исследования и опыт разработки, обеспечивает эффективную разработку
месторождений высоковязких нефтей.
Существующие аналитические методы расчета температурынх полей с точки зрения
сложного характера строения пластовой системы, в частности, многопластовости и
многослойности нефтяных залежей, различия теплофизических характеристик пород
отдельных продуктивных горизонтов и окружающих их непродуктивных слоев,
требуют дальнейшего усовершенствования и упрощения.
В связи с этим разработка упрощенных аналитических методов расчета
температурных полей в условиях неизотермической нестационарьной фильтрации при
экплуатации нефтяных месторождений с высоковязкими трудноизвлекаемыми нефтями,
характеризующихся многопластовостью и многослойностью является весьма
актуальным [1-5].
Эффективность заводнения многослойного нефтяного пласта при закачке холодной
и горячей жидкости может оцениваться исходя из следующих соображений.
Так например, в случае, когда в многослойный пласт закачивается холодная вода,
пропластки охлаждаются в результате затраты внутренней тепловой энергии пласта на
увеличение температуры закаченной в пласт воды, что, в свою очередь, приводит к
увеличению вязкости находящейся в них нефти, особенно в малопроницаемых слоях.
В случае, же закачки горячей воды получается обратная картина.
В случае, когда проницаемости слоев различны, горячая вода по более
проницаемым пропласткам движется с большей скоростью, чем по малопроницаемым.
Таким образом, имеет место переток тепла из высокопроницаемых слоев к
малопроницаемым, в результате чего нефть в них подогревается за счет теплообмена
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между пропластками. В пласте создается более благоприятное условие вытеснения
нефти водой из пласта [5].
Постановка задача. Как было отмечено в работе [6] c применением метода
интегральных соотношений и осреднением температуры в вертикальном направлении в
пропластках предложен приближенный метод расчета температурного поля
многослойного пласта, в предположении, что теплофизические характеристики всех
пропластков одинаковы. Решение задачи сведено к решению системы обыкновенных
линейных дифференциальных уравнений первого порядка, которая в общем случае
решается численными методами. Для двухслойного пласта приводится анналитическое
решение рассматриваемой задачи.
В данном работе предлагается приближенно-аналитическое решение задачи для
определения температурного поля многослойного пласта, когда теплофизические
характеристики пропластков различны. Задача сведена к нахождению интегральных
моментов из следующей системы дифференциальных уравнений:

dU j  4  j ( )  s j 2U j  U j 1  U j 1 , j  1, n
(1)


d
  ( )  s (1   )U  U  U , j  1, n
j
j
j 1
j 1
 4 j
где

q j ( )c ж
0 c 0
U j (t )   T j (r , t )rdr ,  j ( ) 
,
, 
4h j  j
n cn
0
U 0  U n 1  0 , s j 

H
, H
hj

n

hj ,   4

t

.

Обозначения те же самые, что и в работе [6], причем значения j  1,2,..., n ( n общее количество пропластков) относятся к пропласткам, а j  0 и n  1 – к
окружающим слоистый пласт средам.
Решение задачи. Для получения аналитического решения системы (1) применяя
преобразование Лапласа
j 1



имеем:

V j ( s )   exp( s )U j ( )d , j  1,2,..., n

(2)

(2 s j  s )V j  s j  s j V j 1  s j V j 1   j ( s ); j  1, n

[(1   )  s ]V j  s j V j 1  s j V j 1   j ( s ); j  1, n

(3)

0

где V0  Vn 1  0 ;  j (s ) - является изображением по Лапласу функции
Решение системы (3) при n  2 и n  3 получено в следующем виде:
 ( s ) 2 ( s )  s1 2 ( s )
V1  1
 1 ( s ) 2 ( s )  s1 s 2

где

 ( s )1 ( s )  s 2  1 ( s )
V2  2
 1 ( s ) 2 ( s )  s1 s 2
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(5)
 j ( s )  s j (1   )  s j  1,2
[ ( s )(2 s 2  s )  s1 2 ( s )] 3 ( s )  s 2 [ s1 3 ( s )  s3 1 ( s )]
V1 ( s )  1
1 ( s ) 3 ( s )(2 s 2  s )  s 2 [ s1 3 ) s )  s31 ( s )]
 ( s )1 ( s ) 3 ( s )  s2 [ 1 ( s ) 3 ( s )   3 ( s )1 ( s )]
(6)
V2 ( s )  2
1 ( s ) 3 ( s )(2 s2  s )  s2 [ s1 3 ) s )  s31 ( s )]
[ ( s )(2 s2  s )  s3 2 ( s )]1 ( s )  s2 [ s3 1 ( s )  s1 3 ( s )]
V3 ( s )  3
1 ( s ) 3 ( s )(2s2  s )  s2 [ s1 3 ) s )  s31 ( s )]
При n  2 с учетом (4), в случае равных мощностей продуктивных горизонтов,
интегральные моменты представляются в следующем виде:

U 1, 2 ( )  ( 1* ( )   2* ( ))  ( 1* (0)   2* (0))exp( 2  ) 



8





 ( 1* ( )   2* ( ))  ( 1* (0)   2* (0)) exp[ 2(2   ) ]

где

(7)



[ ( )   ( )]  [ (0)   (0)]    [ 1 ( )   2 ( )] exp(2  )d
*
1

*
2

*
1

*
2

0



[ 1* ( )   2* ( )]  [ 1* (0)   2* (0)]    [ 1 ( )   2 ( )] exp( 2(2   ) )d
0

В частности, при одинаковых теплофизических свойствах пропластков и
постоянных разных дебитах нагнетательных скважин, получаются следующие явные
аналитические выражения искомых интегральных моментов:
(   )
1 

(8)
U 1, 2 (t ) 
(   2 )( x  e  x  1)  1 2 2 (ax  e  ax  1)
2  1
2 
a

где
0 c 0

4
2
, a  1   ,  
.
x  2 t ,  
n cn

 
Заметим, что эти выражения совпадают с соответствующими выражениями,
полученными в работе [6].
Точное решение системы (1) при n  3 , когда дебиты нагнетательных скважин в
различных пропластках являются постоянными и равными между собой, имеет вид:
U j (t )  A j ( )  B j ( )  C j exp[1 ( ) ]  D j exp[ 2 ( ) ]  E j exp[ 3 ( ) ], j  1,2,3 (9)

Значения  и  – определены выше.
Отметим, что когда число пропластков больше 3-х определение интегральных
моментов значительно затрудняется. В этом случае переход к искомым оригиналам
осуществляется с использованием известных приближенных подходов. Например,
применение подхода, предложенного Т.Хааром для случаев n  2 и n  3 , приводит к
следующим интегральным моментам [7,8]:
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1 
x2
x2 
U 1, 2 (t ) 
 ( 1   2 )
( 1   2 )

1 x
1  ax 
2 2 
U 1,3 

где

 2 1,3 [1 ( )  3 2 ( )]
 2 2 ( )
, U 2 (t ) 
4[1  3(1   ) ] 1 ( )
4 1 ( )

(10)

(11)

1 ( )  (1  6 )[1  3(1   ) ]  18 2 ,

 2 ( )  3( 1   2 )   2 [1  3(1   ) ] .
В заключении отметим, что решение системы (3) в общем виде для любого значения
найдено в следующей форме:
V j (s) 

 j (s)
(s)

;

(12)

j  1,2,..., n

где (s ) – определитель известной системы, а  j (s ) - определитель, полученный из
(s ) при замене элементов j –го столбца элементами  j (s ) .

Тогда используя подход Т.Хаара, находим:
1
 j 
 
U j ( ) 
1
 
 
Распределение температуры в j –ом пропластке определяется по формуле:

(13)

m



r2
T j (r , t )  1 
 ,
 2(m  1)U j (t ) 

j  1, n ,

2  m  10

(14)

С учетом точных и приближенных выражений U j (t ) по формуле (14) проведены
расчеты по определению точного и приближенного значений температуры при
следующих данных: c ж  1000 ккал/м3∙ºС; 0   n  39,7 ккал/м∙сут∙ºС, c 0  c n  550
ккал/м3∙ºС;, T3  100 ºС; TП  50 ºС; т  2, 3 .
Результаты расчетов (максимальные значения абсолютных и относительных
погрешностей) приведены в таблицах 1 и 2. Анализ результатов позволяет отметить, в
случае различных проницаемостей пропластков, образовавшийся тепловой фронт,
двигаясь по более проницаемым слоям, опережает тепловые фонты в соседних
малопроницаемых пропластках.
В случае трехслойного пласта, и h1  h2  h3  10 м, длина зоны распределения
температуры в среднем слое больше, чем во внешних слоях. Это означает, что из
внешних слоев тепло передается в окружающие породы. С ухудшением проницаемости
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среднего слоя, тепловой фронт в этом слое значительно отстает от тепловых фронтов
во внешних слоях при t  1500 сут. При больших значениях времени это отставание
исчезает. Это связано с перетоком тепла из одного пропластка в другой.
Таблица 1.
Максимальные значения абсолютных и относительных погрешностей
вычисленные по формулам (14) с учетом точных и приближенных
выражений для U j (t ) при различных значений времени ~
t .
время, ~
t
погрешность
1
2
6
10
1
2
6
10
1
2
6
10
1
2
6
10

q  50 м3/сут; h  10 м
150 сут
435 сут
2125 сут
абсол. относ., абсол. относ. абсол. относ.



%
%
%
C
C
C
m
2
3
4
5
6
7
5,39
8,45
2,94
4,61
0,71
1,29
4,40
7,02
2,36
3,76
0,63
0,99
4,21
6,74
2,25
3,60
0,60
0,95
3
q1  q2  50 м /сут; h1  h2  10 м
2
3
4
5
6
7
8,07
13,97
6,29
10,99
2,58
4,31
7,26
10,87
4,97
8,15
2,08
3,25
7,08
10,66
4,86
7,68
2,00
3,08
3
q1  50 м /сут; h1  10 м
2
3
4
5
6
7
7,71
11,48
5,55
10,04
2,34
4,00
6,76
10,32
4,63
7,17
1,89
2,98
6,55
10,07
4,50
6,74
1,81
2,86
3
q2  30 м /сут; h2  10 м
2
3
4
5
6
7
6,97
11,23
10,14
17,28
2,82
4,79
5,63
9,16
7,97
13,53
2,29
3,57
5,37
8,77
7,57
12,87
2,21
3,37
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абсол. относ.

%
C
8
0,04
0,031
0,030

9
0,06
0,05
0,05

8
0,16
0,13
0,12

9
0,26
0,20
0,19

8
0,15
0,12
0,11

9
0,24
0,18
0,17

8
0,17
0,14
0,13

9
0,28
0,21
0,20
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Таблица 2
Максимальные значения абсолютных и относительных погрешностей
вычисленные по формулам (14) с учетом точных и приближенных
выражений для U j (t ) при различных значений времени ~
t .
q1  q 2  q3  50 м3/сут; h1  h2  h3  10 м (для внешних слоев)
~
150 сут
435 сут
2125 сут
119 лет
время, t
погрешность абсол. относ. абсол. относ. абсол. относ. абсол. относ.




%
%
%
%
C
C
C
C
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
8,71
11,51
9,83
16,66
7,59
13,27
4,55
7,74
6
8,79
11,93
8,82
13,39
6,10
9,91
3,67
5,83
10
12,1
8,59
13,12
5,92
9,36
3,52
5,53
для средного слоя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
10,30
20,61
11,65
22,31
8,32
14,86
4,98
8,43
6
9,24
15,92
9,55
15,92
6,81
11,05
4,01
6,39
10
9,29
14,94
9,40
14,93
6,51
10,61
3,84
6,07
q1  q3  100 м3/сут; q2  25 м3/сут (для внешних слоев)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
11,23
19,28
9,40
15,24
6,63
10,94
4,04
6,83
6
8,85
15,10
7,69
12,57
5,27
8,64
3,24
5,15
10
8,41
14,37
7,36
12,07
5,13
8,23
3,13
4,93
для средного слоя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
13,23
17,96
14,42
28,38
10,13
18,40
5,75
10,3
6
13,28
18,96
12,49
20,57
8,33
13,49
4,66
7,49
10
13,24
18,77
12,27
19,29
8,02
12,83
4,51
7,17

Вывод. В данном работе предлагается приближенно-аналитическое решение задачи
для определения температурного поля многослойного пласта, когда теплофизические
характеристики пропластков различны. Анализ результатов позволяет отметить, в
случае различных проницаемостей пропластков, образовавшийся тепловой фронт,
двигаясь по более проницаемым слоям, опережает тепловые фронты в соседних
малопроницаемых пропластках.
Актуальность статьи. Для обеспечения эффективной разработы нефтяных
месторождений, существующие аналитические методы расчета температурынх полей с
точки зрения сложного характера строения системы пласта, в частности,
многопластовости и многослойности нефтяных залежей, требуют дальнейшего
усовершенствования и упрощения. В связи с этим разработка упрощенных
аналитических методов расчета температурных полей в условиях неизотермической
нестационарной фильтрации является актуальной проблемой.
Научная новизна статьи. В данной работе предлагается приближенно-
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аналитическое решение задачи для определения температурного поля многослойного
пласта, когда теплофизические характеристики пропластков различны. Задача сведена
к нахождению интегральных моментов. Когда число пропластков больше 3-х
определение интегральных моментов значительно затрудняется. В этом случае переход
к искомым оригиналам осуществляется с использованием известных приближенных
подходов. Явные аналитические выражения для искомых интегральных моментов
получены с учетом некоторых условий.
Практическая значимость статьи. Статья предназначена для преподавателей
высших, средних специальностей и средних общеобразовательных школ, а также для
студентов и магистрантов.
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M.Aslanov
R.Aslanov

Çoxtəbəqəli neft laylarinda temperatur paylanmasinin
hesablanmasi üsulunun işlənməsi
Xülasə
Məqalədə istilik-fiziki xasissələri müxtəlif olan çoxtəbəqəli neft layının temperatur
sahəsinin təyini məsələsinin təqribi-analitik həlli təklif olunur. Alınan nəticələrin təhlili
göstərir ki, təbəqələrin keçiriciliyi müxtəlif olduqda yaranmış istilik cəbhəsi daha çox
keçiriciliyi olan təbəqə üzrə hərəkət edərək keçiriciliyi az olan qonşu təbəqələrin istilik
cəbhəsini ötüb keçir.
M.Aslanov
R.Aslanov

Development of the calculation method of the temperature
distribution in multilayered oil reservior
Summary
In this paper, an approximate analytical solution of the problem is proposed for
determining the temperature field of a multilayered reservoir, when the thermo physical
characteristics of the interlayer are different. Analysis of the results shows that, in the case of
different permeability of interlayer, the formed thermal front, moving through the more
permeable layers, outruns the thermal fronts in the neighboring interlayer with lower
permeability.
Redaksiyaya daxil olub: 04.05.2017
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Albert Eynşteyn orta məktəb fizika kursunda
Xəyalə Əliyeva
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.R.Abdulrazaqov
ped.ü.f.d., dos.Ə.M.Kərimov
Açar sözlər: A.Eynşteynin həyatı və elmi fəaliyyəti, fizika, nisbilik nəzəriyyəsi, Nobel
mükafatı
Ключевые слова: жизнь и творгество А.Эйнштейна, физика, теория
отпосительпости, Нобелевская премия
Key words: A.Einstein`s life and scientific activity, physics, the theory of relativity,
Nobel prize
Müasir fizika elmini canlı bir orqanizmə bənzətsək, onun düşünən beynini Albert
Eynşteyn təşkil edir. O, məşhur nəzəriyyəçi-fizik, nisbilik nəzəriyyəsinin yaradıcısı, kvant
nəzəriyyəsinin, statistik fizikanın əsasını təskil edən əsərlərin müəllifi, müasir fizikanın
əsasını qoyanlardan biridir.
Alim 1879-cu ildə Almaniyanın Ulm şəhərində yəhudi ailəsində doğulmuşdur. 1893-cü
ildən İsveçrədə yaşayıb; 1933-cü ildə ABŞ-da emiqrasiyada olub; 1905-ci ildə Xüsusi nisbilik
nəzəriyyəsi (XNN) və 1907-1916-cı illərdə Ümumi nisbilik nəzəriyyəsini (ÜNN) yaratmışdır.
1905-ci ildə elmə foton anlayışını daxil edib, fotoeffektin qanunlarını, fotokimyanın əsas
qanunlarını verib, induksiyalanmış şüalanmanın varlığını 1917-ci ildə əvvəlcədən
göstərmişdir. Broun hərəkətinin statistik nəzəriyyəsini, fluktuasiya nəzəriyyəsinin əsasını
qoymaqla inkişaf etdirmiş, Boze-Eynşteyn kvant statistikasının əsasını qoymuşdur. 1933-cü
ildən kosmoqoniyanın və vahid sahə nəzəriyyəsinin problemləri üzərində işləmişdir [1,2. 112].
1920-ci illərdə bir çox dəvətlər alan Eynşteyn Avropa və dünyanı gəzərək mühazirələr
oxuyur, seminarlar təşkil edirdi. 1921-ci ildə Eynşteynin ABŞ-a səfəri zamanı ABŞ konqresi
bu görkəmli qonağı qarşılamaq üçün xüsusi qətnamə qəbul edir. 1922-ci ildə alim Hindistana
və Çinə səyahət edir, o, Hindistanda Taqorla görüşür. Qış aylarında Eynşteyn artıq
Yaponiyada idi. 1923-cü ildə Yerusəlimdə çıxış edir və burada tezliklə Yəhudi universiteti
açılması planlaşdırılır.
Albert Eynşteyni dəfələrlə fizika üzrə Nobel mükafatı laureantına namizəd göstəriblər.
Lakin alimin nəzəriyyələri o dərəcədə inqilabi xarakter daşıyırdılar ki, komittet üzvləri bu
barədə qərar verməyə tərəddüd edirdilər. Nəhayət çıxış yolu tapılmışdı: 1921-ci ildə
Eynşteynin inkaredilməyən və təcrübədə dəfələrlə təsdiqlənmiş fotoeffekt nəzəriyyəsinə
mükafat verildi. Buna baxmayaraq bu çıxış yoluna neytral diplomatik mətn əlavə olunmuşdu:
“…və nəzəri fizika sahəsindəki digər nailiyyətlərə görə” [3, 256].
1928-ci ildə Eynşteyn son illərində dostlaşmış olduğu Lourensi son mənzilə yola salırdı.
Məhz Lourens 1920-ci illərdə Eynşteynin Nobel mükafatına namizədliyini irəli sürmüş və
növbəti ildə də onu dəstəkləmişdir.
Fizika adlı elm evinə daxil olmaq üçün bu saydıqlarımızdan bir dənəsi kifayətdir. Alimin
elmi irsinə dair elmi işlərə orta məktəb fizika kursunda daha çox yer verilməlidir. Düzdür,
xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi, kütlə ilə enerji arasında əlaqə və fotoeffektə aid Eynşteyn
düsturuna orta məktəb fizika kursunda müəyyən qədər yer ayrılıb. Ancaq bunlar çox səthidir
və dolğun deyildir. Əkizlər paradoksu xüsusilə atom enerjisi və dünya müharibəsinin
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qarşısının alınmasında alimin fəaliyyətinə dərsliklərdə xüsusi yer verilməlidir.
Müharibədən sonrakı illərdə Albert Eynşteyn alimlərin sülh hərakatı sayılan Paquaş
hərəkatının yaradıcılarından və davamçılarından biri oldu. Ən çox məşhurluq qazanan isə
Eynşteynin Bertran Rassel ilə birlikdə yazdığı hidrogen bombasının yaradılması və
istifadəsinin təhlükəsindən bəhs edən manifest oldu. Eynşteyn Paquaş hərakatının sədri idi.
Bu hərəkat çərçivəsində o, Albert Şveyster, Bertran Rassel, Frederik Jolio-Küri və digər
məşhur elm xadimləri ilə birgə əməkdaşlıqda olmuş və dövlətlərin atom yarışı ilə mübarizə
aparmışdır. Eynşteyn sovet mətbuatının kəskin tənqidinə məruz qalan yeni müharibənin
qarşısının alınması üçün ümumdünya təşkilatının yaranması ideyasını irəli sürmüşdü [4, 568].
A. Eynşteynin aşağıdakı kəlamı Prinston universitetinin riyaziyyat institutunda buxarının
üzərində həkk olunub:
“Allah çox hiyləgərdir, amma mərdiməzar deyil”. Aşağı siniflərdə oxuyarkən müəllimi ilə
dialoqda o bunu isbat edib.
Müəllim — Əgər Allah varsa, o kinlidir (zalımdır)!
Eynşteyn — Allah zalım deyil. O, hər şeyi yaradıb.
Müəllim — Əgər Allah hər şeyi yaradıbsa, onda o, kini, nifrəti də yaradıb.
Bu o deməkdir ki, Allah kinlidir (zalımdır).
Eynşteyn — Bağışlayın məni, müəllim, “soyuq” mövcuddur?
Müəllim — Bu, nə sualdır? Əlbəttə ki, soyuq mövcuddur. Sənə heç vaxt soyuq olmur?
Eynşteyn — Əslində soyuq mövcud deyil, fizika qanunlarına görə, bizim “soyuq”
adlandırdığımız, əslində istiliyin olmamasıdır. O, davam edir:
Müəllim, bəs qaranlıq mövcuddur?
Müəllim — Əlbəttə, mövcuddur.
Eynşteyn — Xeyr, qaranlıqda mövcud deyil. Əslində qaranlıq işığın olmamasıdır. Biz
işığı öyrənə bilərik, amma qaranlığı yox. Kinlilik, zalımlıq da soyuq və qaranlıq kimi mövcud
deyil. Allah kini, zalımlığı yaratmayıb. Kin (zalımlıq) insanda, onun ürəyində Allah
məhəbbəti olmadıqda yaranır Alimin elmi irsinə dair elmi işlərə orta məktəb fizika kursunda
daha çox yer verilməlidir.
№

1.

Albert Eynşteynin elmi
işləri
Kütlə və enerji
arasındakı əlaqə
Xüsusi nisbilik
nəzəriyyəsi

2.

3.
4.

Broun hərəkəti
Məcburi şüalanma

Alimin elmi işlərindən orta məktəb fizika kursunda yeri
Orta məktəb fizika kursunun IX sinifinin “Atom və atom
nüvəsi” fəsilinin “Kütlə enerji arasında əlaqə” və “Nüvənin
rabitə enerjisi. Kütlə defekti” dərslərində
Orta məktəb fizika kursunun X sinifinin “Relyavistik
mexanika” fəsilinin “Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin
postulatları”, “Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsində fəza və
zaman”, “Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsində impuls, kütlə və
enerji”.
Orta məktəb fizika kursunun X sinifinin “Molekulyar
fizika. Molekulyar-kinetik nəzəriyyənin əsasları” fəsilinin
“Molekulların hərəkəti” dərsində
Orta məktəb fizika kursunun XI sinifinin “Kvant fizikası”
fəsilinin “Məcburi şüalanma. Lazer” dərsində

204

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети
5.

Kvant fizikası.
Fotoeffekt

Orta məktəb fizika kursunun XI sinifinin “Kvant fizikası”
fəsilinin “Fotoeffekt. Foton və onun xassələri” dərsində

Kütlə anlayışı VII sinifdə bir fiziki kəmiyyət olaraq qarşılıqlı təsir zamanı cismin sürətinin
miqdarca dəyişməsi xassəsi ilə xarakterizə olunur. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki,
şagirdlər çəki ilə kütlə anlayışını qarışdırmasınlar. IX sinifdə kütlə anlayışı dərinləşir və
dəqiqləşir. Burada kütləyə cismin ətalətlilik xassəsi, bir qədər sonra isə cazibəlilik xassəsi
kimi baxılır. Sonra isə şagirdlərə izah edilir ki, çoxlu sayda eksprementin köməyi ilə isbat
edilmişdir ki, cismin cazibə kütləsi ilə ətalət kütləsi eyni qiymətə malikdir. Beləliklə də IX
sinif şagirdlərində belə bir inam yaranır ki, kütlə cismin cazibəliliyini də ətalətliliyini də
xarakterizə edən vacib fiziki kəmiyyətdir. Şagirdlər daha sonra kütlənin sürətdən asılı olaraq
dəyişilməsi, nisbilik nəzəriyyəsinin elementləri öyrənilərkən onlar
düsturu ilə tanış olur, sonra isə kütlə ilə enerji arasında olan asılılıq
düsturu
(A.Eynşteyn düsturu) ilə tanış olurlar. Kütlə anlayışı çox sadə haldan inkişaf edir, formalaşır
və nəhayət fizikanın çox mühüm anlayışarından birinə çevrilir. A.Eynşteyn düsturunu yəni
düsturunu təhlil etməklə şagirdlərdə aşağıdakı formada dünya görüşü yaratmaq
mümkündür. Bu düsturdan görünür ki, iki fundamental maddi obyekt kütlə və enerji arasında
mütənasiblik yaranmışdır. Klassik fizikada kütlə enerjidən asılı olmayıb maddi obyektin
ətalətlilik və ya cazibəlilik xassəsi ilə xarakterizə olunur. Enerji isə əksinə olaraq hərəkət ilə
xarakterizə olunur.
düsturu ilə xarici forma ilə bir-biri əks olan iki fiziki kəmiyyəti,
onların daxili əlaqələrinə uyğun olaraq birləşdirir. Buna görə də müasir fizikada kütləyə
maddənin enerji ölçüsü kimi qiymət verilir.
Müasir orta məktəblərimizdə tədris edilən fizika kursu klassik fizika və yeni fizika
olmaqla bölünmür, hər iki hissə birləşərək vahid sistemli kurs əmələ gətirir bununla əlaqədar
olaraq ənənəvi tədris materialına müasir baxımdan təhlil verilir və kursun ümumi materialına
daxil edilir. Klassik fizika yeni fizika ilə qarşılaşdırılmır, əksinə uyğunlaşdırılır, onun praktik
və idraki əhəmiyyəti qorunub saxlanılır. Albert Eynşteyn nisbilik nəzəriyyəsindən bəhs
edərək demişdir ki: <<Nəzəriyyənin ən başlıca qiyməti onun məntiqi yetkinliyindədir… Lakin
belə fikirləşmək olmaz ki, Nyutonun böyük kəşfləri bu və ya digər nəzəriyyəyə görə
qiymətdən salınsın. Onun aydın və böyük ideyası, təbiətşünaslığa dair bizim nəzərimizdə bir
bünövrə kimi vacib əhəmiyyətini saxlayacaqdır>>.
Nisbilik nəzəriyyəsinə aid ayrı-ayrı məlumatlar bütün fizika kursu boyu verilir və sonra
Nisbilik nəzəriyyəsinin əsasları mövzusunda birləşdirilir və inkişaf etdirilir. Bu mövzuda
dəqiq riyazi çıxarlara əl atmadan xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin əsas ideyalarını şərh etmək
nəzərdə tutulur.
Məktəbdə yalnız xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin bəzi əsas müddəaları öyrənilir. Ümumi
nisbilik nəzəriyyəsinin məsələlərinə, ümumiyyətlə, baxılmır.
Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi (XNN) fəza və zaman haqqında yeni, müasir elmdir. Bu,
köhnə (klassik) təsəvvürləri əvəz etmişdir. Fizika qanunları, bu və ya digər fiziki hadisələrin
necə getdiyini şərh edir. İstənilən hadisə isə fəzada və zaman keçdikcə baş verir. Ona görə də
XNN ən mühüm ümumi fiziki nəzəriyyədir.
Məktəbin fizika kursunda ayrılmış vaxt məhdud olduğundan, XNN-nın məzmunun bütün
dərinliyi (varlığı) ilə vermək mümkün deyildir.
Ona görə də XNN-nin əsaslarının öyrədilməsini elə qurmaq lazımdır ki, şagirdlər onun
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mühüm (əsas) cəhətlərini başa düşsünlər: fəza, zaman və hərəkət haqqında klassik
təsəvvürlərdən imtina edilməsinin zəruriliyini; XNN-nin postulatlarının təcrübi
əsaslandırılmasını və onun məntiqi nəticələrini; hərəkətin klassik və relyativistik şərhləri
arasındakı uyğunluqları.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə Kvant nəzəriyyəsi və statistik fizika ilə bağlı bir sıra
məsələlərin öyrənilməsi baxımından aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Eynşteynin həyat və
elmi fəaliyyəti dövründə səsləndirdiyi bir çox müdrik kəlamlardan da istifadə edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbələri, eləcə də magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Х.Алиева

А.Эйнштейн в курсе физики средней школы
Резюме
В статье рассмотрены роль и место научного наследия выдающегося физика
Альберта Эйнштейна в курсе физики средней школы и его религиозные взгляды.
X.Aliyeva

Albert Einstein at physics course of secondary school
Summary
In this article it is spoken about the role and place of the scientific heritage by the famous
physicist Albert Einstein in the physics courses of secondary school and its religious view.
Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2017
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VIII sinifdə “İstilik hadisələri”nə aid mövzuların öyrənilməsində
eksperimental tapşırıqlardan istifadə
Samirə Musazadə
ADPU-nun magistrantı
E-mail: samira_musazade@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.S.X.Cəlilova
ped.ü.f.d., dos.D.Z.Əliyeva
Açar sözlər: məzmun standartları, fiziki eksperiment, eksperimental tapşırıqlar, istilik
hadisələri, istilikkeçiricilik, maddələrin istilikkeçiriciliyinin müxtəlifliyi
Ключевые слова: содержательные стандарты, физический эксперимент,
экспериментальные задания, тепловые явления, теплопроводность, различие
теплопроводности материалов
Key words: content standarts, physical experiment, experimental tasks, heat events,
thermal conductivity
XXI əsrdə ölkəmizdə təhsilin inkşafı sahəsində keçirilən islahatlar gənc nəslin zəruri
biliklərə, çevik təfəkkürə, ümumiləşmiş praktik bacarıqlara və yüksək mənəvi keyfiyyətlərə
malik şəxsiyyət kimi yetişdirilməsini ön plana çəkir. Ümumi təhsil pilləsində xalqın tariximədəni irsini öyrənən, elmi-texnoloji yeniliklərə həssas yanaşan və milli kimliyini dərk
etməklə vətəndaş mövqeyi olan gənclərin tərbiyə olunması mühüm məsələdir.
Bu gün respublikamızda dünyanın mütərəqqi ölkələrinin təhsil sahəsindəki nailiyyətlərini
nəzərə alan, təhsilin məzmunun, strategiyası və qiymətləndirmə mexanizmlərini müəyyən
edən “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikumları)” adlı
konseptual sənəd (3 iyun 2010-cu il) fəaliyyət göstərir. Bu sənədə görə şagirdlərdə elmitexniki, sosial-iqtisadi, hüquqi-mədəni və s. aspektlərdən biliklər formalaşdırmaqla yanaşı,
onlara bir sıra bacarıqlar, o cümlədən praktiki xarakterli eksperimental bacarıqların aşılanması
zəruridir. Bu prosesdə məktəbdə tədris olunan bütün fənnlərin, o cümlədən fizikanın rolu
böyükdür.
Məlumdur ki, fizika nəzəri və eksperimental elmdir. Fizika fənninin öyrənilməsində nəzəri
metodlarla (fərziyyə, postulat, nəzəri təhlil, induksiya, deduksiya, modelləşdirmə və s.) yanaşı,
fundamental təcrübələr və eksperimentlər də mühüm rol oynayır. Eksperiment bütün nəzəri
mülahizələrin həqiqiliyinin meyarıdır. Təcrübədə təsdiq olunmayan heç bir elmi fikir uzun
müddət yaşaya bilməz (məsələn, efir anlayışı yaxud daimi mühərrik ideyası). Təcrübə ilə
əlaqədar dahilərin fikrinə nəzər salaq. L.D.Landau deyirdi: ”Təcrübə-nəzəriyyə üçün ali
hakimdir”. Albert Eynşteynin də fikri maraqlıdır: ”Gerçək aləmin dərk olunması təcrübə ilə
başlayır (ilkin faktlar) və onunla yekunlaşır (nəzəri müddəaların təsdiqi)”.
Məhz buna görə son dövrlərdə fizikanın tədrisinin elmi səviyyəsini yüksəltməklə yanaşı
məktəb eksperimentinin müxtəlif növlərindən istifadəyə, praktiki eksperimental işlərin
tətbiqinə böyük əhəmiyyət verilir. Eksperimental tapşırıqların icrası şagirdlərin rəngarəng və
düşünülmüş fəaliyyəti ilə bağlıdır: təcrübənin qoyulması, hadisə və ya prosesin
müşahidəsi,onun mahiyyətinin təhlili, fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsi, axtarılan kəmiyyətin
təyini, hesablanması, prosesin qrafiki təsviri, alınan nəticələrin müqayisəsi, təhlili və s. şagird
fəaliyyətinin uğurlu olması üçün fizika tədrisinin 1-ci pilləsindən (VI-IX siniflər) etibarən

207

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

onlarda araşdırma aparmağa meylin və geniş spektrdə praktiki bacarıqların formalaşması
zəruridir.
Hazırda kurikulum tələblərinə uyğun olaraq fizika dərsləri fəal, interaktiv metodlardan və
müfaviq iş formalarından istifadə etməklə təşkil olunur. Belə dərslərin mühüm bir mərhələsi
tədqiqatın aparılmasıdır. Bu mərhələdə əksər hallarda eksperimental tapşırıqlardan istifadə
olunur. Onlar həm keyfiyyət xarakterli (hesablama aparılmadan müşahidəyə əsaslanaraq
fərziyyənin yoxlanılması və əqli nəticələrin çıxarılması), həm də kəmiyyət xarakterli ola bilər.
Məktəb təcrübəsi göstərir ki, eksperimental tapşırıqların səmərəsi o zaman yüksək olur ki,
onlar dərsin bütün strukturunda (məqsəd, təlim nəticələri, məzmun standartları, fəndaxili
inteqrasiya, təlim üsulları və resusları, dərsin mərhələləri və s.) öz əksini bu və ya digər
dərəcədə tapsın. Məsələn, VIII sinfin əksər mövzularının öyrənilməsində “eksperimental
fizika və müasir həyat” məzmun xəttinin I əsas (təcrübələr aparır, nəticələri təqdim edir) və
onun alt standartları (3.1.1 istilik və elektrik hadisələrinə aid ölçü cihazlarından istifadə edir;
3.1.2 istilik və elektrik hadisələrinə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamaları aparmaqla
nəticələri təqdim edir) mühüm rol oynayır. Qeyd olunan məzmun standartlarının reallaşması:
— məzmun xətləri vəonların alt standartlarının əlaqəsini artırır;
— təlim prosesinin əyaniliyini artırır;
— şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkşaf etdirir;
— öyrənilən hadisə və qanunauyğunluqların nəzəri məsələlərini təcrübədə tətbiq və təsdiq
edir;
— bütövlükdə təlim prosesinin praktik istiqamətini gücləndirməklə yanaşı müasir həyatın
ən müxtəlif sahələrində fizika elminin və ona əsaslanan texnologiyaların insan fəaliyyəti üçün
nə qədər geniş imkanlar yaratdığını göstərir.
Qeyd etmək lazımdır ki, eksperimental tapşırıqların fiziki təcrübələr və məsələlərlə bağlı
ən müxtəlif növləri vardır ki, onların üzərində dayanmağa lüzum görmədik.VIII sinif
dərsliyində və metodik vəsaitində (müəllifləri: M.Murquzov, R.Abdurazaqov, R.Əliyev və
D.Əliyeva) əksər dərslərdə belə eksperimental tapşırıqlardan istifadə etmişlər. Lakin nəzərə
almaq lazımdır ki, fəal dərsdə şagirdlər 4-5 qrupa ayrıldığından onların hər zaman vahid
təcrübələri yerinə yetirməsi deyil, eyni bir hadisə və qanunauyğunluğa aid yaxın, oxşar və
alternativ təcrübələri icra etmələri məqsədə uyğundur. Fikrimizi təsdiq etmək üçün
maddələrin istilikkeçirmə xassəsinin öyrənilməsinə baxaq.
Alt standartlar.
1.1.1 İstilik və elektromaqnit (elektrik) hadisələrini və onların başvermə səbəblərini şərh
edir.
1.1.3 İstilik hərəkəti və elektrik cərəyanının mahiyyətini şərh edir.
2.1.1 Maddələri fiziki xassələrinə görə fərqləndirir.
3.1.1 İstilik və elektrik hadisələrinə aid ölçü cihazlarından istifadə edir.
Təlim nəticələri.
“İstilikkeçirmə” anlayışını şərh edir.
Müxtəlif maddələrin istilikkeçirmə xassəsinin fərqli olduğunu müxtəlif təcrübələrlə
əsaslandırır.
Resurslar: Dəmir, aliminium və misdən hazırlanmış çubuqlar, eyni ölçülü mismarlar,
plastilin, işçi vərəqləri, ştativ, masa, kibrit, şam
İnteqrasiya: Coğrafiya 2.1.5, 1.2.1, Texnologiya 1.1.1, Kimya 1.1.1.
Qiymətləndirmə üsul və vasitələri. Tapşırıqvermə (təcrübələr).
Əvvəlcə şagirdlərdən 1-dən 4 ə kimi saymaq xahiş olunur. Sonra müəllim eyni rəqəmli
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iştirakçıları (bütün birlər bir qrupda, ikilər bir qrupda və s.) bir qrupda birləşdirməklə sinifi
kiçik qruplara bölür. Daha sonra hər qrupa irəli sürülən fərziyyə və qoyulan tədqiqat sualına
uyğun olaraq işçi vərəqləri paylanır.
I qrup-Hansı maddənin istilikkeçirmə xassəsi daha yaxşıdır?
Təchizat: misdən, dəmirdən və aliminiumdan hazırlanmış çubuqlar, kibrit, şam, plastilin,
eyni ölçüdə olan mismarlar.
İşin gedişi: Şagirdlər bu tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün təcrübə aparır. Bunun üçün
onlar şəkildə göstərildiyi kimi hazırlanmış qurğudan istifadə edirlər. Mis, aliminium və dəmir
çubuqlar üzərinə eyni sayda mismarlar birləşdirib göstərilən yerdən şam vasitəsilə qızdırırlar
(şəkil 1).

Şagirdlərin gəldiyi nəticə: əvvəlcə dəmir çubuq üzərindəki daha sonra isə aliminium və
mis çubuqdan mismarlar düşməyə başlayır. Deməli müxtəlif metallar istiliyi müxtəlif cür
keçirdir.
II qrup-Metalların istilik keçirməsinin yoxlamaq üçün çubuqları I qrupdakı qurğudan
fərqliformada birləşdirib təcrübəni aparır (şəkil 2)

Təchizat: ştativ, mismarlar, şam, kibrit, misdən, dəmirdən və aliminiumdan hazırlanmış
çubuqlar, plastilin.
Şagirdlər işçi vərəqdə aldıqları nəticələri qeyd edirlər.
III qrup eyni təcrübəni əvvəlki qruplardan fərqli formada hazırlanmış cihazla apararaq
metalların istilikkeçirmə xassəsinin necə olduğu tədqiqat sualına cavab axtarır. (Şəkil3)
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Təchizat: əvvəlki qruplarda olduğu kimi mis, aliminium və dəmirdən hazırlanmış çubuqlar,
şam, mismarlar, kibrit, ştativ.
Əvvəlcə metal çubuqlar ştativə bərkidilir. Plastilindən istifadə etməklə mismarlar
çubuqlara birləşdirilir (hər çubuğa eyni sayda). Şam vasitəsiləmetalçubuqların ortaq nöqtəsi
qızdırılır. Alınan nəticə işçi vərəqdə qeyd olunur.
IV yarımqrupun tapşırığı digər qruplardan fərqli olaraq havanın və şüşənin
istilikkeçiriciliyini müəyyən etməkdən ibarət olur.
Təchizat: sınaq şüşəsi, içərisində su olan stəkan, spirt lampası, kibrit.
İşin gedişi: Spirt lampasını yandırıb, barmağımızı sınaq şüşəsinə keçirib, alova tuturuq.
Aşağıdakı suallara cavab tapmağa çalışırıq:
1.Sınaq şüşəsinin 3 dəq. qızdırılması zamanı barmağımız istilik hiss etdimi?
Şüşənin yoxsa havanın istilikkeçiriciliyi çoxdur?
Dərsin informasiyanın müzakirəsi mərhələsində şagirdlərin diqqətin aşağıdakı suallara
cəlb etmək məqsədə uyğundur:
1.Baxılan təcrübələrdə ucları qızdırılan çubuqlarda nə baş verdi?
2.Çubuqların bir ucundan digərinə nəyin daşındığını (ötürüldüyünü), nəyin isə
daşınmadığını deyə bilərik?
3. İstilikkeçirmə maddənin aqreqat halından asılı ola bilərmi?
4. Maddələrin istilikkeçirmə xassəsindən istifadə olunmasına aid misallar gətirin.
a) Nə zaman istilikkeçiriciliyi yüksək olan metallardan istifadə olunur?
b) Hansı hallarda istilikkeçiriciliyi aşağı olan materiallardan istifadə olunur?
Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində şagirdlərə aşağıdakı kimi eksperimental məsələ
təqdim etmək olar olar: 1.Limonad şüşəsini tez soyutmaq lazımdır. Onu temperaturu eyni olan
qarın yoxsa xırdalanmış buz parçalarının içinə qoymaq lazımdır?
Şagirdlər müxtəlif fərziyyələri müzakirə etdikdən sonra belə qərara gəlirlər ki, qar
dənəcikləri arasında hava çox olduğu üçün onun istilikkeçiriciliyi buz dənəciklərinə nisbətən
aşağıdır. Limonadı buz olan yerə qoymaq lazımdır ki, tez soyusun. Bu məsələni şagirdlərə ev
şəraitində yoxlamaq tövsiyyə olunur.
2.Binaların tikintisində bütöv yoxsa içiboş kərpicdən istifadə məqsədə uyğundur?
Bütöv kərpicin daha möhkəm olduğunu, içiboş kərpicin havanın hesabına
istilikkeçirməsinin aşağı olduğunu qeyd edirlər. Qısa diskusiyadan sonra belə qərara gəlirlər
ki, binanın möhkəmliyini beton konstruksiyalar mənzillərin qışda soyuqdan və yayda istidən
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mühafizəsi üçün isə xeyli dərəcədə içiboş kərpiclər və digər məsaməli materiallardan istifadə
edilir.
Şagirdlər apardıqları təcrübədən belə nəticəyə gəlirlər ki, metalların istilikkeçirmə xassəsi
onların yalnız növündən asılıdır. Daha sonra müəllim metalların istilikkeçirmə qiymətlərini
göstərən cədvəli lövhədən asaraq şagirdlərin təcrübədən aldıqları nəticələrin düzgünlüyünü
cədvələ əsasən yoxlayırlar.

Sonda müəllim dərsdə təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar üzrə
qiymətləndirə bilər. Qiymətləndirmə meyarları-nümayişetmə, şərhetmə.

Məqqalənin aktuallığı. VIII sinif şagirdlərinə “İstilik hadisələri” bölməsinə aid mövzular
tədris olunarkən fəal/interaktiv təlim metodlarına uyğun olaraq, təlimin səmərəliliyini
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artırmaq üçün hansı eksperimental tapşırıqlardan istifadə oluna bilər məsələsinə baxılır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərdə mövzuya maraq oyatmaq və tədris materialını
genişləndirmək üçün eksperimental tapşırıqların rolu göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Eksperimental tapşırıqlardan istifadə
şagirdlərin yaradıcı düşüncələrini inkişaf etdirə bilər, qoyulmuş problemi dərs müddətində
həll edə bilər.
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Использование экспериментальных заданий в преподавание
темы «Тепловые процессы» в VIII классе
Резюме
В статье излагаются вопросы использования экспериментальных заданий при
изучении темы “Теплывые явления” в классе.
S.Musazade

In the VIII class teaching of “Heat events” to use experimental tasks
Summary
Usage of experimental tasks in the study of topics on “Heat events“ at VIII class.
Redaksiyaya daxil olub: 04.05.2017
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“Ərimə və bərkimə” mövzusunun tədrisində interaktiv
metodların İKT ilə əlaqəli tətbiqi
Nigar Bagırova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: nigar.bagirova.8989@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d, dos.D.Z.Əliyeva
ped.ü.f.d, dos.X.S.Cəlilova
Açar sözlər: maddənin aqreqat hallarının dəyişməsi, ərimə, bərkimə, interaktiv metod,
inteqrasiya, İKT
Ключевые слова: изменение агрегатного состояния вещество, плавления,
отвердевания, интерактивные методы, интеграция, ИКТ
Key words: the aggregate state of the matter, melting, solid, interactive methods,
integration, ICT
Fizika dərslikləri ümumtəhsil orta məktəblərdə yeni təhsil proqramı əsasında tərtib
edilmişdir. Yeni konsepsiya əsasında tərtib edilmiş dərsliklərdə fəal və interaktiv təlimin
tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur.
Orta məktəbdə fənnin tədrisi zamanı müəllim fiziki nəzəriyyələrin izahında, məsələ
həllində və təcrübələrin nümayişində İKT-dən istifadə edə bilər.
Mürəkkəb cihazlar tələb edən müxtəlif experimentlərdən istifadə edərkən, məktəb
laboratoriyasında aparılması mümkün olmayan təcrübələrin nümayişində İKT-dən istifadə
etmək daha əlverişlidir. Təbiətdə baş verən fiziki hadisə və prosesləri dərs prosesində vizual
şəkildə izləmək, şagirdlər tərəfindən mövzunun başa düşülməsində və qavranılmasında, qrafik,
cədvəl və sxemlərin qurulmasında, sürətlə baş verən və ya çox vaxt sərf edən təcrübələrin
müşahidəsi zamanı İKT-dən istifadə edilir. Həmçinin təhlükəli və qiymətli cihazlar tələb edən
təcrübələri müəllim İKT vasitəsilə şagirdlərə nümayiş etdirir.
Müəllim dərsin motivasiya, nəticələrin çıxarılması yəni ümumiləşdirmə, həmçinin
yaradıcı tətbiq etmə mərhələlərində İKT- nin imkanlarından istifadə edə bilər.
VIII sinif fizika kursunda “Ərimə və bərkimə” mövzusunun tədrisinə interaktiv metodların
İKT ilə əlaqəli tətbiqinə baxaq:
"Ərimə və bərkimə" mövzusunda aqreqat halların dəyişməsi yəni bərk maddələrin maye
halına keçməsi və əksinə prosesi, molekulların düzülüşünü müəllim şagirdlərə İKT–nin
imkanlarından istifadə edərək nümayiş etdirir.
Alt standartlar.
1.1.3 İstilik hərəkəti və elektrik cərəyanının mahiyyətini şərh etdir.
2.1.1 Maddələri fiziki xassələrinə görə fərqləndirir.
Təlim nəticələri. Şagird:
Maddənin bərk halından maye halına və əksinə prosesi maye halından bərk hala keçmə
prosesini şərh edir.
Ərimə və bərkimə prosesində temperaturun zamandan asılılıq qrafikini qurur, prosesləri
təcrübədə nümayiş edir
Resurslar:
Dərslik, iş vərəqləri, şüşə silindrik qab, qıcdırıcı, soyuducu, vatman kağızı, təcrübi masa,
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spirt lampası, kompyuter, proyektor.
İnteqrasiya.
Coğ 1.2.1, Riy 4.1.1, Riy 4.2.1, Riy 5.1.1, Riy 5.1.2.
Qiymətləndirmə üsul və vasitələri. Şifahi sual-cavab (şifahi nitq bacarıqları üzrə müşahidə
vərəqləri), tapşırıq vermə (təcrübələr)
Müəllim “Ərimə və bərkimə” mövzusunun tədrisi zamanı İKT-dən istifadə edərək,
elektron lövhədə şagirdlərə şəkil göstərir. (Şəkil-1)

Şəkil-1
Bildiyimiz kimi eyni bir maddə üç aqreqat halında ola bilir: bərk, maye, qaz.
Sadəlik üçün maddə olaraq su götürək. Su həyatımızın yaşam qaynağıdır. Bizim və
təbiətdə bütün canlılar üçün vacib olan su müxtəlif aqreqat hallarda olur. Müxtəlif aqreqat
hallarını əhatə edən su dövranının baş verməsinin enerji qaynağı günəşdir. Şəkil-1 də suyun
müxtəlif aqreqat hallarda təsviri verilmişdir.
Müəllim şagirdlərdə motivasiya yaratmaq üçün aşağıdakı tədqiqat sualını qoyur:
— Eyni bir maddənin müxtəlif aqreqat halları bir-birindən nə ilə fərqlənir?
— Maddənin aqreqat halı dəyişdikdə daxili
enerji və temperatur necə dəyişir?
Şəkil— Maddənin aqreqat halının dəyişməsi zamanı
2
molekulların düzülüşü necə dəyişir?
— Payızın sonu və qışın əvvəlində
gölməçələrdəki suların donmasının, yay və payız
aylarında buzlaqların əriməsinin səbəbi nədir?
— Eyni maddənin ərimə və bərkimə
temperaturları arasında fərq varmı?
Tədqiqat suallarının həllini araşdırarkən şagirdlər fərziyyələr irəli sürürlər.
Şəkil-2
Tədqiqat müxtəlif iş üsulları və formaları ilə aparırlar. Müəllim şagirdləri
3 qrupa bölür. Hər bir qrup tədqiqat sualına cavab verməyə kömək edə biləcək faktları
toplamaq üçün təcrübə aparırlar.
I qrup - Maddənin aqreqat halının dəyişməsi zamanı daxili enerji və temperatur necə
dəyişir?
Təchizat. Şüşə silindr formalı qab, buz kristalları, təcrübi masa, spirt lampası, kibrit,
termometr. (Şəkil-3)
Şagirdlər içərisində buz kristalları olan şüşə silindri təcrübi masa üzərinə qoyurlar, kibrit
ilə spirt lampasını yandırırlar. İçərisində buz kristalları olan şüşə silindrə termometr
yerləşdirirlər və prosesi müşahidə edirlər. Buz kristalları tədricən əriyir, su molekullarına
çevrilir. Bu zaman şagirdlər buzun mayeyə keçməsi müddətində temperaturu qeyd edirlər.
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(Cədvəl-1)

Şəkil-3
Cədvəl-1
Zaman
(t,dəq)

1 dəq

2 dəq

3 dəq

4 dəq

5 dəq

6 dəq

6 dəq

Temperatur
(t, C)

-10 C

-5

0

0 C

0

5 C

10 C

C

C

C

Şagirdlər buzun 0 C–də əriyərək buza çevrildiyini və ərimə müddətində temperaturun
dəyişmədiyini müşahidə edirlər. Maddə tam əridikdən sonra temperatur dəyişir. Daxili enerji
artır.
II qrup - Eyni bir maddənin ərimə və bərkimə temperaturları arasında fərq varmı?
Təchizat.
Qızdırıcı; icərisində su, parafin, kükürd olan 3 silindrik qab; soyuducu; termometr.

Şəkil-4
Şagirdlər tədqiqat sualına cavab olaraq aşağıdakı təcrübəni aparırlar. ( Şəkil-4)
İçərisində saf su, parafin, kükürd olan silindrik qabları növbə ilə qızdırıcının üzərinə
qoyub, hər bir maddənin ərimə temperaturlarını termometr vasitəsilə ölçərək qeyd edirlər.
Sonra isə eyni maddələri bu dəfə növbə ilə soyuducu üzərinə qoyub, hər bir maddənin
bərkimə temperaturunu termometr vasitəsilə ölçərək qeyd edirlər. Şagirdlər aldıqları nəticələri
cədvələ yazırlar. (Cədvəl 2)
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Cədvəl-2
Maddələr

Ərimə temperaturu

Bərkimə temperaturu

Saf su

0 S

0 S

Parafin

64 S

64 S

Kükürd

115 S

115 S

Şagirdlər aşağıdakı nəticəyə gəlirlər:
Eyni bir maddə üçün ərimə və bərkimə
temperaturları eynidir.
III qrup-Eyni bir maddənin aqreqat
halları bir-birindən nə ilə fərqlənir?
Təchizat.
Duz kristalları, qalay dənəcikləri,
qızdırıcı, 2 kolba.
Şagirdlər içrisində duz kristalları
və qalay dənəcikləri olan iki kolbanı qızdırıcı üzərinə qoydular. Hər iki
Şəkil-5
maddə əriyərək maye halına gəlirlər.
Şagirdlərin gəldikləri qənaət:
Maddələrin aqreqat halları dəyişdikdə
molekulların vəziyyəti dəyişir.
Deməli, eyni bir maddənin aqreqat
halları bir–birindən molekulların düzülüşü
ilə fərqlənir.
Şagirdlər
apardıqları
təcrübənin
nəticələrini və tədqiqat sualının cavabını
vatman kağızına yazaraq lövhədən asırlar.
Hər bir qrupdan bir nəfər yazdıqlarını
lövhə qarşısında söyləyir, digər şagirdlərlə
müzakirə aparırlar.
Apardığımız təcrübələrdən aşağıdakı
Qrafik-1
qənaətə gəldik. Müəllim şagirdlərlə birgə
ümumiləşmə aparır, elektron lövhədə ərimə və bərkimə prosesləri haqqında şəkil, qrafik,
cədvəl nümayiş etdirir.
Maddənin bərk halından maye halına keçmə prosesinə ərimə deyilir. (AB)
Bərk maddənin maye halına keçdiyi temperatura ərimə temperaturu deyilir.
Maddə bərk haldan maye halına keçdikdə, yəni ərimə prosesində cismin temperaturu sabit
qalır. Bununla bərabər molekulların kinetik enerjisi sabit qalır (BC), onun daxili enerjisi artır.
Ərimə zamanı maddəyə verilən istilik miqdarı kristal qəfəsin dağılmasına sərf olunur.
Molekulların sürəti artır. Bu zaman molekulların rəqsi hərəkəti güclənir və molekulları birbirinə bağlayan qüvvə zəifləyir.
Ərimə temperaturuna çatdıqda rəqs o qədər şiddətlənir ki, kristalda zərrəciklərin nizamlı
düzülüşü pozulur, kristallar əriyərək maye halına keçir. Maddə maye halına keçdikdən sonra
verilən istilik miqdarı zərrəciklərin sürətini və kinetik enerjini artırır, mayenin temperaturu
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artır (CD). Beləliklə, birinci təcrübədə gördüyümüz kimi maddə bərk halından maye halına
keçdikdən sonra istilik miqdarı, zərrəciklərin sürəti, kinetik enerjisi və temperaturu yüksəlir.
Daxili enerji artır. Metallurgiyada metalları, məsələn dəmiri əridərək, müxtəlif xəlitələr –
çuqun, polad alırlar.
Maddə maye halından bərk halına keçdikdə əks proses baş verir. Maddənin maye halından
bərk halına keçmə prosesinə bərkimə deyilir. Mayenin bərk halına keçdiyi temperatura
bərkimə temperaturu deyilir.
Maye bərk halına keçdikdə, ətrafa müəyy ən
miqdarda enerji ayrılır və cismin daxili
t(ᒙC)
enerjisi azalır. Ərimiş maddə soyuyarkən
A
onun molekullarının sürəti, kinetik enerjisi,
20
azalır , molekullar arasındakı cazibə qüvvəsi
yavaş hərəkət edən molekulları bir- birinə
10
bağlayır. Zərrəciklərin düzülüşü nizamlı olur
B
C
t(dəq)
və bərk halına keçir. ( BC).
Təcrübə -1 in əksini apararaq belə
nəticəyə gələrik. Maddə maye
-10
halından bərk halına keçən zaman yəni
bərkimə prosesində temperatur dəyişmir.
-20
D
Müəllim lövhədə aqreqat halların
Bir- birinə çevrilməsinin şəklini İKT ilə
Qrafik-2
şagirdlərə göstərir.( Şəkil-6)
II qrupun təcrübəsinə görə, belə bir nəticəyə gəldik ki, eyni bir maddə üçün ərimə və
bərkimə temperaturları bərabərdir.
III qrupun apardığı təcrübəyə görə, gəldiyimiz nəticə: Maddənin bu və ya digər aqreqat
halı molekulların vəziyyəti və onlar arasındakı qarşılıqlı təsirlə fərqlənir.

Şəkil-6
Maddə bir aqreqat halından digərinə keçdikdə,
molekulların düzülüşü dəyişir. Maddələr bərk halında molekulları nizamlı düzülüşə
malikdir. Bərk halda maddələr həcm və formasını saxlayır. Mayelərdə molekullar nizamsız
quruluşa malikdir.
Mayenin həcmi yoxdur, töküldüyü qabın formasını alır. Bərk maddələrin sıxlığı mayelərin
sıxlığından böyükdür.
Yaradıcı tətbiq etmədə müəllim şagirdlərə fənn daxili inteqrasiya yaradır:
Ərimə və bərkimə prosesində maddələrin sıxlığı necə dəyişər?
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Cədvəl 2
№
1
2
3
4
5

Bəzi bərk
cisimlərin sıxlığı
Alüminium
Gümüş
Qalay
Xrom
Buz

Bəzi mayelərin
sıxlığı
Efir
Spirt
Yağ
Kerosin
Su

10 3 kq/m 3
2,7
10,5
7,3
7,2
0,9

10 3 kq/m 3
0,7
0,8
0,9
0,8
1

Şagirdlər bir-biri ilə və müəllimlə diskussiya şəkildə məsələni aşağıdakı kimi araşdırırlar:
Cədvəl - 1dən gördüyümüz kimi bərk cismlərin sıxlığı mayelərin sıxlığından böyükdür.
Yalnız buz su prosesində istisna var. Beləki,buz aqreqat halını dəyişdikdə, maye halına
keçdikdə onun sıxlığı azalmır, əksinə 4 C temperatura qədər olan intervalda artır. Daha sonra
suyu qızdırdıqda onun sıxlığı azalır. Suyun temperaturunu azaltdıqca onun sıxlığı getdikcə
artır. Temperatur 4 C olduqda suyun sıxlığı maksimal qiymətə çatır. Temperatur 0 C – yə
qədər azaltıqca, onun sıxlığı tədricən azalır, 0 C- də su aqreqat halını dəyişib, buza
kq
çevrildikdə sıxlıq azalır. 0,9 ∙10 3 3 olur.
m
Müəllim dərsin təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar üzrə
qiymətləndirə bilər:
Qiymətləndirmə meyarlari: nümayişetmə, şərhetmə
I səviyyə
Ərimə və bərkimə
prosesini təcrübədə
zəif nümayiş etdirir
Ərimə və bərkimə
prosesini zəif şərh
etdirir

II səviyyə
Ərimə və bərkimə
prosesini müəllimin
köməyilə təcrübədə
nümayiş etdirir.
Ərimə və bərkimə
prosesini müəllimin
köməyilə şərh etdirir.

III səviyyə
Ərimə və bərkimə
prosesini təcrübədə
əsasən nümayiş
etdirir.
Ərimə və bərkimə
prosesini şərh
etdirir.

I Vsəviyyə
Ərimə və bərkimə
prosesini təcrübədə
tam aydın nümayiş
edirir.
Ərimə və bərkimə
prosesini aydın şərh
etdirir.

Məqalənin aktuallığı. “Maddənin aqreqat hallarının dəyişməsi” fəslində ərimə və
bərkimə proseslərinin öyrənilməsi fizikanın tədrisində mühüm yer tutur. VIII sinifdə ərimə və
bərkimə proseslərinin baş verməsi və öyrənilməsinin araşdırılmasına diqqət yetirilmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. VIII sinifdə ərimə və bərkimə prosesləri birinci və ikinci
məzmun xəttinin alt standartları əsasında öyrənilməsi metodikası işlənmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Mövzunun tədrisi zamanı problemin qoyuluşu,
tədqiqatın aparılması, təcrübələrin aparılması, informasiyanın mübadiləsi, müzakirəsi və
ümumiləşdirilməsi zamanı, əqli hücum, müzakirə, təqdimat və digər interaktiv metodların
İKT ilə əlaqəli tətbiqi müəllimlərə tədrisdə əməli köməklik göstərir.
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Применение интерактивного метода совместно с ИКТ
в методике преподавания темы «Плавления и твердения»
Резюме
В статье излагаются особенности применения ряд интерактивных методов обучения
с использованием ИКТ преподавании в VIII классе темы ”Плавление и отвердевании” в
главе “Изменение агрегатный состояний вещество”.
N.Bagirova

In the teaching of the subject of “Melting and solid”
interactive methods of Connected application with ICT
Summary
In the article the theme of the chapter “The aggregate state of the matter” of 8th class in
the teaching “melting and solid” described associated with ICT application to the features on
series of interactive methods.
Redaksiyaya daxil olub: 04.05.2017
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VI sinifdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması ilə
şagirdlərin tanış edilməsi
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Açar sözlər: informasiya, mətn redaktoru, internet saytı
Ключевые слова: информация, текстовой редактор, интернетный сайт
Key words: information, text editor, Interactive Website
Bu gün müstəqillik yolunda uğurla addımlayan Azərbaycanın təhsil quruculuğu sahəsində
qazandığı nailiyyətlər aparılan ardıcıl və davamlı təhsil siyasətinin nəticəsi kimi meydana
çıxmışdır. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin “Təhsil millətin gələcəyidir” müddəası ilə özülü
qoyulmuş milli təhsil siyasəti ölkəmizdə uğurla davam etdirilir. Onun Azərbaycan təhsilinin
gələcək inkişaf perspektivləri ilə bağlı düşüncələrində üç mühüm məsələnin önəmli olması
vurğulanmış, ciddi şəkildə nəzərə alınması qərarlaşdırılmışdır. Onlardan birincisi, qazanılmış
təcrübənin öyrənilməsi və mütərəqqi ənənələrin əsas götürülməsi, ikincisi, dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrinin qabaqcıl təcrübələrinin əxz olunması, quruculuq illərində onlara istinad
edilməsi, nəhayət, aparılan islahat işlərində tələsikliyə yol verilməməsi, təkamül yolunun
seçilməsidir.
Təhsilin modernləşməsinin mühim strateji istiqamətlərindən biri yeni sosial şəraitdə
şəxsiyyətin inkişaf tələblərinə cavab verən yeni tip təhsilin yaranması üçün şəraiti təmin edən
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları vasitələrinin (İKT) tədris prosesinə tətbiq
edilməsidir.
Təhsilin informatlaşmasının həyata keçirilməsində müəllimin, xüsusən də, informatika
müəllimlərinin rolu böyükdür.
Insan şəxsiyyətinin üstünlüyünə əsaslanan təhsilin yeni məqsədlərinin inkişafı təhsilin
başlıca dəyəri və mühüm nəticəsi olmalıdır.
Təhsil sisteminin bu yeni oriyentlərdə onun müxtəlif istiqamətlərdə inkişafında özünü
göstərməlidir: fasiləsiz təhsil sisteminin qurulmasında, alternativ təlim formalarının meydana
gəlməsində, təhsilin məzmununun formalaşmasına yeni yanaşmaların işlənilməsində, yeni
informasiya-təhsil mühitinin yaradılmasında və i.a.
Belə şəraitdə əsas təhsil pilləsində cəmiyyətin informasiyalaşdırılması ilə şagirdlərin tanış
edilməsi və informatika dərslərində “Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması” məzmun xəttinə
aid mövzuların daha dərindən öyrədilməsi məsələsi aktuallıq kəsb edir.
Bundan başqa indiyə qədər İKT tətbiqinin səmərələliyinin azaldılması, kompyüterlərin
aparat və proqram təminatı inkişafının təlimdə informasiya texnologiyalarının nəzəri və
praktik istifadəsindən geridə qalması kimi problemlər həll olunmamışdır.
Müasir dövrdə İKT cəmiyyətin inkişafına təsir göstərən vacib amillərdən birinə
çevrilmişdir. Cəmiyyətin inkişaf tarixində üçüncü qlobal sosial–texniki inqilab kimi qeyd
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olunan müasir informasiya texnologiyaları, ictimai həyatın informasiyalaşdırılması prosesi
kimi reallaşır. Formalaşan informasiya dünyası daha çox insanı əhatə edərək cəmiyyəti daha
da inkişaf etdirir, ilk növbədə münasibətlərin forması və məzmunu dəyişir. İnformasiya
cəmiyyəti quruculuğu və ya, başqa sözlə desək, cəmiyyətin informasiyalaşdırılması ölkənin
intellektual potensialından səmərəli istifadə edərək hərtərəfli inkişafın təmin edilməsi,
korrupsiya ilə mübarizə, yoxsulluq və işsizliyin aradan qaldırılması, cəmiyyətdə aşkarlıq və
şəffavlığın bərqərar edilməsi, bütövlükdə ictimai həyatın demokratikləşdirilməsi üçün güclü
vasitədir.
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 təhsil alanlarla 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
kompontensiyalarından asılıdır. İKT kompetensiyaları dedikdə təhsil alanların informasiya
fəaliyyəti zamanı informatika və İKT sahəsində əldə etdikləri bilik, bacarıq və vərdişlərdən
yararlanma səviyyəsi başa düşülür. İnformasiya fəaliyyəti bunlardır:
1. Informasiyanın əldə olunması (informasiyanı harada və necə axtarmağı bilmək); 2.
Informasiyanın emalı (informasiyanın təşkili və təsnifatı üçün müəyyən sxemləedən istifadə);
3. Informasiyanın inteqrasiyası (digərləri ilə müqayisə etməklə informasiyanın
interpretasiyası və təqdimolunması); 4. Informasiyanın qiymətləndirilməsi (onun keyfiyyəti,
relevantlığı, faydalılığı və əhəmiyyəti haqqında mülahizə yürütmək); 5. 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 aşağıdakı məqsədləri daşıyır: 1. Informasiya və informasiya prosesləri sistemləri,
texnologiyaları və modelləri haqqında elmi təsəvvürlərin əsasını təşkil edən biliklərin
mənimsədilməsi; 2.Kompyuter və digər İKT vasitələrindən istifadə etməklə müxtəlif
informasiya növləri ilə iş bacarıqlarının formalaşdırılması, şəxsi informasiya fəaliyyətinin
təşkili və onun nəticələrinin planlaşdırılması; 3. İKT vasitələri ilə maraq dairəsinin
genişləndirilməsi, intellektual və yaradıcı bacarıqların inkişaf etdirilməsi; 4. Hüquqi və etik
aspektlər nəzərə alınmaqla informasiyaya məsuliyyətli münasibətin tərbiyə edilməsi; 5. Qəbul
olunmuş informasiyalardan lazım olanı seçmək bacarıqlarının formalaşdırılması; 6. Gündəlik
həyatda, fərdi və kollektiv layihələrin icrasında, təlim fəaliyyətində və sənət öyrənilməsində
İKT vasitələrinin tətbiq edilməsi vərdişlərinin formalaşdırılması. V sinifdə şagird
“Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması” məzmun xəttini öyrənərkən informasiya cəmiyyətinin
formalaşdırılmasına dair biliklər nümayiş etdirir, informasiya resurslarını əlamətlərinə görə
təsnif edir, informasiya resurslarını əsas əlamətlərinə görə qruplaşdırır, təbiətlə əlaqədar
informasiya resurslarının əhəmiyyətini izah edir. Müəllim “resurs” sözünü izah edərkən
vurğulaya bilər ki, resurs – vəsait, ehtiyat demekdir. Müxtəlif resurslar var – maddi, əmək,
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maliyyə, enerji, xammal resursları. Şagirdlərə izah etmək olar ki informasiya resurslarını
insan yaradır və bu resurslar nəsildən – nəsilə ötürülür. Ötürmək üçün insanlar bu resursları
müəyyən formalarda və müxtəlif daşıyıcılarda saxlayırlar. Müasir cəmiyyətdə informasiya
resurslarının bir qismi İnternet saytlarında yerləşdirilir. Kağızda saxlanan resurslar da elektron
formaya çevrilir və onların sayı günü-gündən artır. Buna misal olaraq elektron jurnalları,
qəzetləri, www.youtube.com saytında yerləşdirilən filimləri və nəhayət son vaxtlar internet
televiziya kanallarını göstərmək olar. İnformasiya resurslarının təsnifatını müxtəlif cür
aparmaq olar. Resursları iki qrupa ayırırlar: maddi və qeyri-maddi resurslar. Maddi resurslar
hər hansı maddədən olub, formaya, rəngə, qoxuya malik ola bilər. Qeyri-maddi resurslar isə
belə xassələrə malik olmur. Onların əsas hissəsini bəşəriyyətin torladığı bilik və mədəniyyət
təşkil edir. Ən vacib qeyri-maddi resurslardan biri informasiya resursudur. İnformasiya
resursları insanların yaratdıqları və maddi daşıyıcılarda saxlanılan biliklərdir. İnformasiya
resursu bir şəxsə və ya quruma, şəhərə və ya bölgəyə aid ola bilər. İnformasiya resurslarını
müxtəlif cür – təqdimolunma formasına, istifadə məhdudiyyətinə, daşıyıcılarına, mövzulara
görə qruplaşdırmaq olar. Təqdimolunma formasına görə — mətn, qrafik, səs və s.
Daşıyıcılarına görə — kağızlarda, disklerdə, maqnit lentlərində, kompyuterin yaddaşında
saxlanılan. İstifadəsinə qoyulan məhdudiyyətlərə görə — fərdi məlumatlar, kommersiya sirri,
yaxud dövlət sirri kimi kateqqoriyalara ayırmaq olar. İnformasiya resurslarını mövzular üzrə
də qrupla.dırmaq olar: təhsil resursları, qanunlar, statistik resurslar və s. Kompyuterdə
saxlanılan hər növ informasiya: şəkillər, mətnlər, musiqilər, videolar informasiya resurslarıdır.
Kompyuterin hər bir qurğusu: disk qurğuları, printerlər, skanerlər və başqa qurğular maddi
resursdur. İnformasiya resurslarının əksəriyyəti bu gün internetdə yerləşir. VI sinifdə internet
haqqında biliklərə yiyələndikdə şagirdlər aşağıdakı bacarıqlara yiyələnəcəklər: 1. İnternet
haqqında ilkin biliklərini izah edir; 2. İnternetdə sadə bacarıqlarını nüçayiş etdirir; 3.
İnformasiya resurslarını əlamətlərinə görə təsnif edir; 4. İnformasiya resurslarını əsas
əlamətlərinə görə qruplaşdırır; 5. Təbiətlə əlaqədar informasiya resurslarının əhəmiyyətini
izaf edir.
Məqalənin aktuallığı. Cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsi yeni təhsil prinsiplərinin
yaranmasını tələb edir. Bu prinsiplər insanın inkişafında təhsilin rolu haqqında təsəvvürlərin
dəyişməsinə əsaslanır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, VI sinifdə Cəmiyyətin
informasiyalaşdırılması
məzmun
xəttinin
öyrədilməsi
tədrisi
xüsusiyyətləri
müəyyənləşdirilmiş, bu məzmun xəttinə uyğun mövzuların öyrədilməsi yolları aşkara
çıxarılmış və elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu VI sinifdə Cəmiyyətin
informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsinin nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin
əsaslandırılmasından ibarətdir.
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В работе описывается методика ознакомления школьников развитием компютерной
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The paper describes the method of acquainting schoolchildren development computer
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Kompyuter şəbəkələrində informasiyanın mühafizəsi
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Ключевые слова: информация, государство, служба, программа, безопасность,
охрана
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İnformasiyanın təhlükəsizliyi dedikdə, informasiya sistemində saxlanan və emal edilən
informasiyanın mühafizəsi başa düşülür. İS-də informasiyanın mühafizəsi probleminə
proqram və aparat vasitələrinin mühafizəsi problemi ilə birlikdə baxılması məqsədəuyğun
hesab edilir, çünki İS-in fəaliyyət mühitinin əsasını proqram və aparat vasitələri təşkil edirlər.
Proqramların və verilənlərin mühafizəsi üçün mövcud olan metodlar və vasitələr VB
proqramları (VBİS, tətbiqi proqramlar, saxlanan prosedurlar və s.) və VB-də saxlanan
verilənlər üçün də tətbiq edilə bilər.
Mühafizə sisteminin qurulma prinsiplərini və hesablama sisteminin (HS) müxtəlif
komponentlərinin imkanlarını yaxşı bilməklə, İS-in zəif yerlərini qiymətləndirmək və məxvi
informasiyanın mühafizəsini yaxşı təşkil etmək olar. İnformasiya təhlükəsizliyi probleminin
daha ətraflı şərhinə keçməzdən əvvəl, informaasiya cəmiyyətinin əsasını təşkil edən
informasiya anlayışı haqqında məlumatın verilməsi zəruridir. Belə ki, informasiya anlayışı
olduqca geniş və müxtəlif anlamlarda işlədilir. Elə fəaliyyət sahəsi tapmaq mümkün deyil ki,
orada informasiya anlayışı istifadə olunmasın. Burada informasiya anlayışı aşağıdakı kimi
başa düşülülr.
İnformasiya-təqdimat formasından asılı olmayaraq şəxslər, əşyalar, faktlar, hadisələr,
təzahürlər, proseslər və anlayışlar haqqında məlumatlar və biliklərdir. İnformasiya komputerə
daxil edilmiş verilənlər, proqram kodları, məktub, yaddaş qeydləri, işlər, düsturlar, sxemlər,
çertyojlar, diaqramlar, məhsulun modelləri, prototiplər, dissertasiyalar, məhkəmə sənədləri və
s. formalarda ola bilər.
Öz şəxsi maraqlarını, o cümlədən iqtisadi, kommersiya və s. məqsədlərini rallaşdırmaq
üçün insanlarda üçün insanlarda informasiyaya tələbat (ehtiyac) yaranır, həmin insanları
informasiyanın istehlakçısı adlandırırlar.
İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində anlayışlara mövzu sahəsindən asılı olaraq bir neçə
aspektdən yanaşılır və müxtəlif ədəbiyyatlarda informasiya təhlükəsizliyi sahəsində mövcud
anlayışlara müxtəlif təriflər verilir. Ona görə də burada bəzi anlayışların bir neçə tərifi
verilmişdir. Konteksdən asılı olaraq bu təriflərdən biri istifadə olunur.
İnformasiya təhlükəsizliyi dedikdə, şəxslərin, təşkilatların və cəmiyyətin maraqlarına
uyğun olaraq, informasiya mühitinin qorunmasının vəziyyəti, həmçinin informasiya
təhlükəsizliyinin pozulması təhdidlərinin, bu təhdidlərin mənbələrinin, təhlükəsizliyin
pozulmasina gətirib çıxaran digər şərait çıxaran digər şərait və hərəkətlərin vaxtında aşkar
edilməsi və qarşısının alınması vəziyyəti başa düşülür. Ədəbiyyatlarda informasiya
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təhlükəsizliyi anlayışının aşagıdakı təriflərinə də rast gəlinir.
İnformasiya təhlükəsizliyi informasiyanın emalı, saxlanılması və ötürülməsi zamanı
məxfilik, tamlıq və yetərlilik kimi xassələrə qoyulan tələblərin təmin edilməsi qabiliyyəti ilə
xarakterizə olunan vəziyyətdir.
İnformasiya təhlükəsizliyi informasiyanın və ya informasiyanı saxlayan infrastrukturun
onun sahiblərinə və istifadəçilərinə ziyan vura biləcək süni və təbii xarakterli, təsadüfi və ya
qəsdən törədilən təsirlərdən qorunması vəziyyətini özündə ehtiva edir.
İnformasiya təhlükəsizliyi informasiya mühitində dövlətin, fiziki və hüquqi şəxslərin
qorunmasının vəziyyətidir.
İnformasiya təhlükəsizliyi-b vətəndaşların, təşkilatların və dövlətin maraqları çərçivəsində
cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasını təmin edən informasiya mühitinin qorunmasıdır.
İnformasiyanın qorunması informasiyanın gizliliyinin, tamlığının və ona girişin təmin
edilməsinə yönəlmiş fəaliyyətidir.
İnformasiyanın qorunması reallaşdırılması informasiyanın sahiblərinə və istifadəçilərinə
ziyanın vurulması ilə nəticələnən təbii və süni xarakterli təhlükələrin təsir göstərdiyi
şəraitlərdə informasiyanın gizliliyini, tamlığını və ona girişi təmin edən müvafiq üsul və
vasitələr kompleksi kimi dövlət, xidməti və ya şəxsi sirlərin, eləcə də istənilən məzmunlu
informasiya daşıyıcılarının qorunmasına yönəlmiş olur.
İnformasiyanın qorunmasının məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir:
— dövlətin, ictimaiyyətin, vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
— dövlət sirri təşkil edən və məxfi informasiyanın məxfiliyinin qorunması;
— informasiyanın məhvinin, itməsinin, təhrif edilməsinin, saxtalaşdırılmasının, surətinin
çıxarılmasının, təcrid edilməsinin qarşısının alınması;
— informasiya proseslərində və informasiya sistemlərinin, texnologiyalarının və onların
təminat vasitələrinin işlənməsi, istehsalı, tətbiqi zamanı fiziki və hüquqi şəxslərin
hüquqlarının təmin olunması.
Təhlükə dedikdə sistemə dağılma, verilənlərin üstünün açılması və ya dəyişdirilməsi,
xidmətdən imtina formasında ziyan vurulmasına səbəb ola bilən istənilən hal, şərait, proses və
hadisələr nəzərdə tutulur.
Təhlükələri müxtəlif siniflərə ayırmaq olar. Meydana çıxma səbəblərinə görə təhlükələri
təbii və süni xarakterli təhlükələrə ayırırlar. Süni xarakterli təhlükələr də öz növbəsində
bilməyərəkdən və qəsdən törədilən təhlükələrə bölünür. Təsir məqsədlərinə görə təhlükələrin
üç əsas növü ayırd edilir:
— informasiyanın konfidensiallığının pozulmasına yönələn təhlükələr;
— informasiyanın bütövlüyünün pozulmasına yönələn təhlükələr;
— əlyetənliyin pozulmasına yönələn təhlükələr (DoS hücumlar, Denial of Service –
xidmətdən imtina);
— konfidensiallıq informasiyanın subyektiv müəyyən olunan xassəsidir. Verilən
informasiyaya müraciət icazəsi olan subyektlərin siyahısına məhdudiyyət qoyulmasının
zəruriliyini göstərir. Konfidensiallığın pozulmasına yönələn təhlükələr məxfi və ya gizli
informasiyanın üstünün açılmasına yönəlib. Belə təhlükələrin reallaşması halında informasiya
ona müraciət icazəsi olmayan şəxslərə məlum olur;
— bütövlük — informasiyanın təhrifsiz şəkildə mövcudolma xassəsidir. İnformasiyanın
bütövlüyünün pozulmasına yönələn təhlükələr onun dəyişdirilməsinə və ya təhrifinə yönəlib
ki, bunlar da onun keyfiyyətinin pozulmasına və tam məhvinə səbəb ola bilər. İnformasiyanın
bütövlüyü bədniyyətli tərəfindən qəsdən və ya sistemi əhatə edən mühit tərəfindən obyektiv
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təsirlər nəticəsində pozula bilər;
— əlyetənlik — yolverilən vaxt ərzində tələb olunan informasiya xidmətini almaq
imkanıdır. Həmçinin əlyetənlik – daxil olan sorğulara xidmət üçün onlara müraciət zəruri
olduqda uyğun xidmətlərin həmişə hazır olmasıdır. Əlyetənliyin pozulmasına yönələn
təhlükələr elə şəraitin yaradılmasına yönəlib ki, bu zaman müəyyən qəsdli hərəkətlər ya
sistemin iş qabiliyyətini aşağı salır, ya da sistemin müəyyən resurslarına girişi bağlayır.
Təhlükələrin əlamətləri:
Təhlükələr digər əlamətlərinə görə də təsnif oluna bilər:
 Baş vermə ehtimalına görə (çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı);
 Meydana çıxma səbəblərinə görə (təbii fəlakətlər, qəsdli hərəkətlər);
 Vurulmuş ziyanın xarakterinə görə (maddi, mənəvi);
 Təsir xarakterinə görə (aktiv, passiv);
 Obyektə münasibətinə görə (daxili, xarici).
Daxili və xarici təhlükələrin nisbətini təqribi olaraq belə xarakterizə etmək olar.
Təhlükələrin 80%-i təşkilatın öz işçiləri tərəfindən onların bilavasitə və ya dolayısı yolla
iştirakı ilə baş verir. Təhlükələrin 20%-i kənardan icra olunur.
Məqalənin aktuallıgı. Aktuallıq məqalədə kompüter şəbəkələrində informasiyanın təşkili
və vasitələrinin mühafizəsi məsələlərinin araşdırılması ilə bağlıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə informasiyanın
mühafizəsi ilə bağlı təkliflər verilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbələri, eləcə də magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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З.Шафизаде

Защита информации в компьютерных сетях
Резюме
В статье рассказывается о вопросах безопасности и защиты информации. В сфере
безопасности информации включается обстановка в области защиты и нарушение
безопасности информационной среды, в том числе выявление и предотвращение
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отдельных действий во имя интересах людей, организаций и общество в целом.
Z.Shafizade

The protection of information in computer
Summary
İn this article are spoken about security and protection of information. When we speak
about security of information we understand the situation which may change according the
societies and organisation`s demands, the actions causing problems in protection of
information and prevent such problems.
Redaksiyaya daxil olub: 24.01.2017
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Videotexnologiyalar — təhsil mühitinin
yeni keyfiyyəti
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İnsan informasiyanı bir neçə kanal vasitəsilə qavrayır. Onlar hiss orqanları və dərketmə
prosesləri ilə əlaqəlidir. Hər kəs informasiyanı individual qavrayır, lakin qavramanın bir neçə
əsas növü mövcuddur:
— qavrama görmə obrazları (vizual) vasitəsilə baş verir;
— informasiya eşitmə orqanları (audial) vasitəsilə qavranır və yadda saxlanılır;
— burada fiziki təəssüratlar üstünlük təşkil edir: toxunma, qoxu, dad (kinestetik).
Son zamanlar tez-tez qavramanın digital kanalı haqqında danışılır. Bu halda, insanlar
informasiya hissələri arasında məntiqi əlaqələr tapmağa, eşitdikləri və gördüklərində rasional
məğz axtarmağa meyllidir. Qavramanın bu üsulunu əvvəlki üç «qeyri-ixtiyarı» üsullardan
fərqli olaraq «ixtiyarı» hesab etmək olar. Qavramanın bu kanalının üstünlük təşkil etdiyi
insan öz qarşısında dəqiq məqsəd qoyur və qarşıya qoyulmuş məsələləri həll edir. Ənənəvi
videoinformasiya bu gün insanın əsas hiss orqanlarından istifadə etməyə qadirdir.
Düşünülmüş ssenari, titrlər, əks əlaqədən istifadə zamanı o, qavramanın məhz «rasional»
tipinin güclü potensialı ola bilər. Bu səbəbdən video tədrisdə istifadə edilməsi mümkün və
lazım olan geniş imkanlara malikdir.
Bu gün videotexnologiyalar həyatımızın bütün sahələrinə siraət edib, pedoqoq və
şagirdlərin təhsil fəaliyyətinin adi instrumentlərindən biri olub. Videokamera hər şagirdin
cibində var: adi mobil telefon güclü rəqəmsal kameralı minikompyuterə çevrilib. Onun
vasitəsilə keyfiyyətli şəkil və video çəkmək, eyni zamanda ondan proyektor kimi istifadə
etmək olar. Videotexnologiyaların təhsildə tətbiqinin aşağıdakı əhəmiyyətli sahələrini
göstərmək olar:
— təhsildə hazır videodan istifadə;
— videotranslyasiyalardan istifadə;
— təhsil fəaliyyəti aləti kimi videokameradan istifadə;
— ümumtəhsil verilişlərinin hazırlanması və istifadə edilməsi.
Sadalanan istiqamətlərin hər birini nəzərdən keçirək.
Təhsildə hazır video
Pedoqoqların tədris fəaliyyətində ixtisasartırma kurslarında, şagirdlərlə dərs zamanı,
həmçinin məktəbəqədər qruplarda videonun yaradılması və istifadəsinin zəngin təcrübəsi var:
1. Hal-hazırda məsafədən tədris kurslarının, kütləvi onlayn-kursları-nın yaradılması
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zamanı video mühazirələrdən istifadə edilməsi geniş vüsət alıb. Kadr nə qədər dinamik,
tutumlu və informativ olarsa, tədris bir o qədər effektiv olar. Kadrda görünəcək keyfiyyətli
illüstrasiyaları (sxemləri, tezisləri, qrafikləri) seçmək və ya tərtib etmək vacibdir.
2. Videonun tətbiqinin digər aspekti — məşğələlər üçün hazır süjetlərdir. Belə roliklərdən
treninqlərdə istifadə etmək olar. Süjet problemli mövzuya toxunmalı, təhrikedici və
əsaslandırıcı olmalıdır.
3. Hazır videonun növbəti tipi — video praktikumdu. Çəkilmiş və montaj edilmiş dərs
müəllimin ixtisasartırma kurslardakı işinin nəticəsi ola bilər. Belə filmlərə gələcəkdə
müəllimlərlə məşqələlərdə baxmaq və müzakirə etmək olar. Belə dərslərin bazası
müəllimlərin öz üzərində işləmələri üçün yaxşı metodik materialdır.
4. Video instruksiyalar (skrinkastlar) — İKT-texnologiyaların tədrisində əvəzolunmaz
alətdir. Çoxsaylı rahat pullu və pulsuz servislər mövcuddur ki, onların vasitəsilə ekranda baş
verənləri yazmaq olar.
Şadirdlərin gücü ilə videoroliklərin yaradılma metodikasının tətbiqi haqqında ayrıca
danışmaq lazımdır. Onların yaradılması dolğun layihə fəaliyyətidir. Bu zaman uşaqlar, hədəfi
müəyyən etməyi, komandada işləməyi, öz fəaliyyətini qiymətləndirməyi və onun nəticələrini
göstərməyi öyrənirlər.
Video-texnologiyalardan istifadəni digər təlim metodlarından əhəmiyyətli fərqləndirən
nədir?
— İnternet şəbəkə olduqda videorolik formatında olan dərs materialı istənilən vaxt,
istənilən nöqtədən əlçatandır;
— materiala istənilən qədər baxmaq olar;
— video aksentlərin qoyulmasına və dərs materialının «mənasını idarə etməyə» imkan
verir;
— tədrisdə videonun tətbiqi dərsdə virtual iştirak effektinə nail olmağa kömək edir;
— videotexnologiyalar dərsdə təhlil üçün istənilən vəziyyəti, istənilən süjeti
modelləşdirməyə imkan verir.
Videotranslyasiyalar
Müasir telekommunikasiya vasitələri sürətli İnternetlə birlikdə uzaqdan əlaqə vasitəsilə bu
gün çox iş görməyə imkan verir.
1. Vebinar formatında məşğələ keçmək olar (şəkil). Bu zaman hər iştirakçının vebkamerası, mikrofonu və qulaqcığı olur, hər kəs söz ala bilər və öz işini göstərə bilər və ya öz
kompyuterindəki görüntü ilə bölüşə bilər. Müasir alətlər isə praktiki olaraq, iştirakçıların bir
auditoriyada olduğu vaxt əldə oluna biləcək effekt qədər effekt əldə etməyə imkan verir.
Vebinara qoşula bilməyənlər, onu yazıda baxa bilər və bu zaman hazır videoların bütün
üstünlükləri işləyir.
2. Mühüm hadisə və ya tədbirlərin translyasiyalarından istifadə edilməsi. Bu cür
translyasiyalar güclü tədris effektinə malikdir. Belə ki, pedaqoqların inkişafının mühüm nöqtə
və stimullarını özlərində cəmləşdirir.
3. Çox güclü teleskoplar kimi müasir laboratoriya avadanlığı məsafədən daxilolma və
müşahidə rejiminə malikdir. Yer kürəsinin müxtəlif ekzotik yerlərində, quşların yuvalarından,
zooparklardan, vəhşi heyvanların yaşadığı yerlərdən (şəkil) dayanmadan translyasiya aparan
veb-kameralar quraşdırılıb.
Video və kamera tədris aləti kimi
Kamera müəllimin əlində alət ola bilər:
— istimai çıxış etmə vərdişlərinin məşqi zamanı, müəllim şagirdin nitqini kameraya yaza
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bilər, sonra şagird müstəqil olaraq və ya müəllimin rəhbərliyi altında çıxışın üsullarını məşq
edə bilər, öz nitqini yenidən yaza bilər, orada səhvləri müəyyən edib onları düzəldə bilər
(şəkil).
— mobil qurğunun, planşetin və ya smartfonun videokamerası sənəd-kamera, rəqəmsal
mikroskop və fotoaparat ola bilər (şəkil).
— ekskursiyada və ya laboratoriya işləri zamanı təbiəti müşahidə etmənin və ya təcrübə
aparmanın bütün prosesini qeydə almaq, detalların fotosunu çəkmək və onların parametrlərini
təhlil etmək olar. Çox sürətlə başa çatan kimyəvi təcrübəni kameraya çəkmək olar, sonra aşağı
sürətlə bütün incəlikləri nəzərdən keçirmək olar (şəkil).
Professional skrinkastları və ya videodərsləri necə yaratmaq və ya yazmaq olar?
Skrinkast nədir? Skrinkast (ScreenCast ingilis sözündən.) və ya videodərs — monitorun
ekranından çəkilmiş tədris videosudur. Belə videoroliklərin tətbiq sferası kifayət qədər
genişdir. Buna görə, aşağıda verilən məsləhətlər İnternetdə işləyən və tədris fəaliyyəti ilə
məşğul olan insanlar üçün faydalıdır.
Skrinkast yazılması üçün nə lazımdır?
Başlanğıc üçün lazım olacaq:
— videonun yazılması və redaktə edilməsi üçün lazım olan soft, həmçinin zəruri
avadanlıqlar. Hal-hazırda ən tanınmış və məhşuru TechSmith şirkətinin Camtasia Studio
məhsuludur. Hərçənd MAC ƏS üçün bir çoxları, bəlkə də əksəriyyəti Sreen Flow istifadə
edir.
— vacib olan avadanlıqlara kompyuterin özünü və keyfiyyətli mikrofonu (USB mikrofon)
aid etmək lazımdır. Keyfiyyətli səs — diqqətəlayiq videodərslərin yazılmasının ən vacib
kriterilərindən biridir.
Sonra texniki aspektlər:
 Kadrın ölçüləri. 1280x720 ölçülü standart HD video versiyası məsləhət görülür.
Birincisi, ona əksər qurğularda baxmaq rahatdır. İkincisi, YouTube-da kənarlarında aydın
olmayan hər hansı qaranlıq zolaqlarsız əla görünən video əldə edəcəksiniz.
Sonrakı tənzimləmələr sizin skrinkastın videofayla köçürülməsində lazım olan
parametrlərə aid olacaq:
 Sıxılma tipi. H.264 sıxılma tipini tətbiq etmək məsləhət görülür. Bu, çıxışda MP4
formatda video almağa imkan verəcək.
 Kadrlar tezliyi. Böyük tezliklər (>25 kadr) istifadə etmək məsləhət deyil, çünki film və
ya multfilmlərdən fərqli olaraq skrinkast üçün bu parametrlər vacib deyil. Buna görə, 15
kadr/saniyə tamamilə kifayət edəcək.
 Keyfiyyət. Hesab edilir ki, 75 və daha yüksək faizli keyfiyyət optimal variantdır.
Burada göstərilən videonun keyfiyyəti ilə ölçülərinin nisbətinə baxmaq lazımdır.
Tipik səhvlər:
— video və səsin pis keyfiyyəti (keyfiyyətdə qənaət etməyin);
— müəllif dərsin mövzusunu yaxşı bilmir. Bu, hər şeydən pisdir. Buna görə, təqdim edilən
mövzunu professional kimi bilmək lazımdır. Tez-tez öz-özünə belə sual vermək lazımdır:
«Mən bu mövzunu başqalarına öyrətmək üçün kifayət qədər bilirəm?».
— skrinkast həvəssiz yazılıb (skrinkasta baxan insan təkcə bilik əldə etməməli, eyni
zamanda bu bilikləri dərhal təcrübədə tətbiq etmək üçün sizin müsbət pozitiv əhvaliruhiyyəniz və enerjinizlə yüklənməli və gələcəkdə sizin dərslərinizə daha məqsədli
baxılmalıdır).
— skrinkastın uzun müddətli olması (tədris rolikinin məsləhət görülmüş uzunluğu 3
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dəqiqədən 20 dəqiqəyədəkdir). Həddindən artıq uzun müddətli dərslərə baxmaq çox çətindir
(bu, film deyil), ona görə skrinkastı hissələrə bölmək lazımdır (20 dəqiqə və daha artıq).
Professionallar üçün məsləhətlər:
 Öz həqiqi adınızı deməklə təqdim olunun.
 Giriş hissə. Bu, hər hansı skrinkast və ya canlı videodan əvvəl göstərilən 10-15
saniyəlik çox da uzun olmayan videorolikdir. Bu videoda identifikasiya üçün video atributlar
- loqotiplər, adınız, saytın ünvanı və ya əlaqəyə girmək üçün hər hansı verilənlər var. Giriş
hissənin olması etimad səviyyəsini yüksəldir, müəllifin tanınma imkanını genişləndirir və
skrinkastın professionalcasına yerinə yetirildiyini göstərir. Daha müasir, effektiv giriş hissələr
3D Sinema 4D modelləşdirilməsi üçün yaradılmış proqramlardan istifadə etməklə yaradılır.
 Kadrın küncündə loqo. Bu, ona görə lazımdır ki, sizin video dərsiniz daha tez tanınsın.
 Qaynar klavişlər. İstənilən qaynar klavişdən istifadə etdikdə onlar haqqında danışmaq
azdır, onları həm də skrinkastda vizual olaraq göstərmək lazımdır. Camtasia Studio
proqramında bu, Callout adlanır (ingilis dilində tərcümədə çıxarış, kömək deməkdir).
 Öz iş stolunuzu təmiz saxlayın. Fikri yayındıra bilən bütün lazım olmayanları
yığışdırmaq lazımdır (yarlıkları, sənədləri və s.). Eyni zamanda dərsin yazılma prosesində
istifadə etməyəcəyiniz bütün artıq proqramları bağlayın.
 Səsə xüsusi diqqət ayırın. Keyfiyyətli mikrofondan savayı, hər hansı altlıqdan istifadə
etmək lazımdır. Dayaqdan başqa, sadə xalq dilində hörümcək adlandırılan Shock mount-dan
istifadə etmək məsləhətdir. Shock mount yazılış zamanı artıq titrəyişlərin mikrofona
düşməməsi və yazınıza təsir etməməsi üçün lazımdır.
 Lazımsız fasilələr. Skrinkastın vaxtını qısaltmaq üçün lazımsız fasilələrə yol verməyin
və ya montaj prosesində onları kəsib atın. Bununla tamaşaçının vaxtına qənaət edər və
videorolikin ümumi ölçüsünü kiçildərsiniz.
 EXO-nu yığışdırın.
 Yazıdan küyü silin.
 Canlı olun. Skrinkastın mətnini əzbərləmək və ya mətni kağızdan oxumaq lazım deyil.
Onu emosiya ilə, ehtirasla və ətrafdakılarla öz təcrübənizi bölüşmək istəyi ilə danışmaq
lazımdır.
 Yaxşı hazırlaşın. Professional skrinskast, ilk növbədə hazırlıqlı skrinkastdır. Diqqətlə
hazırlaşın və seçdiyiniz mövzunu öyrənin.
 Hər şeyi incəliklərinə qədər izah edin. Skrinkast vaxtı tamaşaçıya yalnız tələb olunan
nəticənin necə əldə olunması barədə deyil, həm də bu və digər hərəkəti nə üçün etdiyinizi izah
edin (nə üçün? və nəyə görə? suallarına cavab verin). Yəni öz dərslərinizi yeni başlayanlardan
tutmuş professionallara kimi geniş auditoriya üçün yazın.
 Nümayiş etdirin. Hər hansı mövzuda statik ekranla sadə veriliş vermək əvəzinə öz
skrinkastınızı hər hansı nümayiş, əyani vasitə ilə zənginləşdirin, gündəlik həyatdan sadə
nümunələr göstərin.
 Düzgün yazılış. Bütün roliki bir nəfəsə yazmaqdansa qısa metrajlıları fasilələrlə yazmaq
yaxşıdır.
 Əyləndirin. Əgər Siz, uzun skrinkastlar yazırsınızsa, onda mövzudan kənara çıxmalara
azacıq yer verin. Siz zarafat edə bilər, lətifə və şəxsi təcrübənizdən hadisə danışa bilərsiniz.
 İdeal nəticə dalınca qaçmayın. 4-ə layiq buraxılmış skrinkast, 5 qiymətə layiq olan
buraxılmamış skrinkastdan yaxşıdır. İdeal skrinkast mövcud deyil.
 Oxşamağa çalışdığınız müəllifləri axtarın. Video, altkast və ya musiqini yazarkən öz
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müəllimlərinizi axtarın. Məsələn, bu, Endryu Kramerin, Aleksandr Tulupovun, Cefri Veyin,
Ceyms Robbinsin və i.a. dərsləri ola bilər.
 Nitqinizi təkmilləşdirin.
Təhsil verilişləri
Təhsil verilişləri müəllimin professional inkişafı üçün əla materialdır. Onlar pedaqoqların
sonrakı inkişafı üçün effektiv stimul olur. Müəllimlər bir neçə min videodərslər — metodik
süjetlər yaradıb. Bu süjetlərdə onlar mürəkkəb məktəb proqramını qısa və aydın izah edir. Bu
roliklər müəllimlər üçün təcrübə mübadiləsinin güclü alətləridir (şəkil).
Təhsilin mühüm hadisələri haqqında informasiya roliklərini operativ çəkib yerləşdirmək
çox vacibdir. Bu, həm yeniliklər bloku, həm də maraqlı insanlarla müsahibədir. Belə videolar
təhsildə güclü təhrikedici alətdir və təhsil texnologiyalarının müasir imkanlarını göstərir.
Məqalənin aktuallığı. Modern didaktikaнын intensiv inkişafы və təhsil sahəsində
cəmiyyətin tələblərini əks etdirən мцасир təlim texnologiyalarının anlayışları ilə yenilənir.
Tədris prosesinin əsas məqsədi şagirdlərin idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi və ейни
заманда нязяри вя тяърцби тядрисдя бу проблем актуал шякилдя тягдим олунур.
Məqalənin elmi yeniliyi. Мягалянин mahiyyəti və məqsədi иnteraktiv təlimин kompüter
təlim prosesi ilə uyğundur. Belə ki, tədris просесиндя interaktiv тядрис formaсы олан video
texnologiyaларындан istifadə şagirdlərдя психоложи, əqli və fiziki inkişafına təkan verir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Мцяййянляшdilmişdir, ки шаэирдлярдя шуур
çox intensiv inkişaf edir. Она görə də, məqalədə тягдим олунан бутун имканлар цмумиййятля
təдрисин həyata keçirilməsini asanlaşdırır.
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«Видеотехнологии – новое качество образования»
Резюме
В статье затронуты следующие вопросы:
— Возможности использования видеотехнологий в образовании;
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— Рассмотрены значимые области применения видеотехнологий;
— Что такое скринкаст? Как его создавать;
— Приводятся примеры разных типов учебных видеоматериалов.

S.Mazanova

«Video technology - new quality of education»
Summary
The article touches upon the following questions:
— Possibilities of using video technologies in education;
— Considerable areas of application of video technologies;
— What is a screen cast how to create it;
— Examples of different types of educational videos are given.
Redaksiyaya daxil olub: 04.05.2017
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Müstəqillik dövründə təhsilə Heydər Əliyev baxışı
Sevər Mirzəyeva
SDU -nun baş müəllimi,
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Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra bütün sahələrdə olduğu kimi
təhsil sahəsində də önəmli dəyişikliklər baş verdi. Təhsil sahəsində islahatların aparılması,
yeni Təhsil konsepsiyasının hazırlanması, təhsil müəssisələrinin struktur və statusunda
dəyişikliklərin aparılması və s. tədbirlər ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır (1).
1992-ci il Təhsil Qanununun qəbul olunması, ali və orta ixtisas məktəblərində qəbulun test
üsulu ilə aparılması, qeyri-obyektivliyə və mənfi hallara qarşı mübarizənin aparılması təhsil
və maarifin təkmilləşməsində mühüm yeniliklərin bünövrəsini qoydu (2). Təhsil sistemi
getdikcə təkmilləşir, dövlət səviyyəsində təhsil sahəsində qəbul olunmuş qərar və sərəncamlar
gənclərdə yüksək bilik potensialını aşkara çıxartmağa, yeni standartların və metodların
tətbiqinə stimul yaradırdı.
Ulu öndərin təhsil sahəsində də uzaqgörənliyi onun qəbul etdiyi qərar və fərmanlarda, yeni
Təhsil Proqramının qəbulu və həyata keçirilməsində, tövsiyə və göstərişlərində özünü
göstərirdi. Heydər Əliyev 1993-cü ilin avqust ayından başlayaraq təhsil işçiləri ilə
görüşlərində, respublika gənclərinin I və II forumunda, müəllimlərin XI qurultayında və s.
tədbirlərdə təhsil sistemində ciddi problemlərin olduğunu və bu problemlərin aradan
qaldırılmasını irəli sürmüşdür.
Ali təhsil müəssisələrinin professor-müəllim heyətinin əməyinin təşkilini daha da
təkmilləşdirmək üçün ulu öndər 1994-cü il 24 fevral tarixində "Professor-müəllim heyətinin
tədris işi üçün vaxt normasının müəyyənləşdirilməsi, elmi-tədqiqat, elmi-metodik və digər
işlərin növləri barədə" sənəd imzalamışdır. Əsasnamə ali məktəblərdə tədris edən professormüəllim heyətinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edirdi.
Professor-müəllim heyəti ilə yanaşı, ali təhsil müəssisələri haqqında da 1995-ci il martın
30-da Əsasnamə verilmişdir. Burada göstərilir ki, ali təhsil müəssisələri Azərbaycan
Respublikası Təhsil Qanununa müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasında qəbul olunmuş
digər qanunvericilik aktlarına, bu əsasnaməyə və özünün nizamnaməsinə uyğun fəaliyyət
göstərir.
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1995-ci il sentyabrın 22-də "Çoxpilləli ali təhsil sistemində bakalavr hazırlığı haqqında"
əsasnamə verilmiş və 10 oktyabrda isə təsdiq olunmuşdur. Burada “bakalavr” hazırlığının
təhsil proqramları, tələbə qəbulu, “bakalavr” pilləsində peşə-ixtisas təhsilinə verilən tələblər,
təhsilin məzmunu, tədris prosesinin təşkilinin forma və metodları əks olunmuşdur.
Müstəqil Аzərbаyсаn Rеspubliкаsının quruсusu, хаlqımızın ümummilli lidеri, təhsilimizin
himаyəçisi Ulu öndərimiz Hеydər Əliyеvin fərmаnı ilə 1998-сi ildə bаzаr iqtisаdiyyаtı
münаsibətlərinin bərqərаr оlduğu ölкəmizdə təhsil sistеmində islаhаtın аpаrılmаsı üçün,
islаhаt prоqrаmının hаzırlаnmаsı məqsədi ilə хüsusi коmissiyа yаrаdıldı. Prеzidеntin 1999-сu
il 15 iyun tаriхli fərmаnı ilə Аzərbаyсаn Rеspubliкаsının təhsil sistеmində islаhаtlаrın həyаtа
кеçirilməsi üçün təhsil sаhəsində İslаhаt Prоqrаmı təsdiq еdildi (1). İslаhаt prоqrаmı, birinсi
növbədə, təhsil müəssisələrinin fəаliyyətində, təhsil sistеminin struкturundа, idаrəеdilməsi və
iqtisаdiyyаtındа, milli zəminə, bəşəri dəyərlərə əsаslаnаn, bütün qurumlаrın fəаliyyətini təhsil
аlаnın mənаfеyinə yönəltməк üçün təlim-tərbiyənin məzmunundа yеniləşmənin həyаtа
кеçirilməsini, yüкsəк insаni кеyfiyyətləri özündə birləşdirən каmil şəхsiyyətin
fоrmаlаşdırılmаsını əsаs məqsəd кimi qаrşıyа qоydu.
Təhsil, bilik, məktəb cəmiyyətin və millətin sosial, mənəvi, mədəni və əqli tərəqqisinin
əsasını təşkil edən amillər və dəyərlərdir. Heydər Əliyev təhsil sistemi, məktəb və ali təhsil
müəssisələrinin fəaliyyətinə, təhsil islahatlarına müasir dünya inteqrasiya prosesləri
kontekstində, millətin və cəmiyyətin sosial, mənəvi, mədəni və əqli tərəqqisi baxımından
yanaşır, ona millətin gələcəyi kimi baxırdı. Ona görə deyirdi: "Təhsil millətin gələcəyidir".
Ulu öndərimiz inteqrasiya proseslərinə, elm və təhsilin taleyüklü məsələlərinə, qərb təhsil
sisteminin nailiyyətlərinə öz münasibətini bildirərkən, o, həmişə bir prinsipi əldə rəhbər
tuturdu: öz milli tarixi nailiyyətlərimizə əsaslanaraq, digər ölkə və xalqların nailiyyətlərini
öyrənmək, bizim üçün faydalı olan mütərəqqi cəhətləri mənimsəyib onlardan səmərəli istifadə
etmək lazımdır.
İki əsrin görkəmli xadimi kimi Heydər Əliyev düşünülməmiş, kor-koranə təhsil sisteminin
yaradılmasının və yaxud bir sıra dəyərlərin digərləri ilə əvəz olunmasının qəti əleyhinə idi.
Başqalarının təcrübəsindən və nailiyyətlərindən istifadə etmək məsələlərində o, siyasi
məqsədəuyğunluq və yaxud fərziyyə, ehtimal prinsiplərini rədd edirdi. İstər sovetlər
dövründə, istərsə də Azərbaycanın dövlət suverenliyi şəraitində təhsil sisteminin
təkmilləşdirilməsinin zəruriliyindən və bu işdə digər ölkələrin ən yaxşı nailiyyətlərindən
istifadə etmək məsələlərindən bəhs edərkən, Heydər Əliyev bir tərəfdən xalqın əqli və mənəvi
həyatının təməlini təşkil edən tarixi nailiyyətlərimizə qayğı ilə yanaşmağı tələb edirdisə, digər
tərəfdən milli, mədəni-tarixi və ümumbəşəri dəyərləri üzvü surətdə birləşdirən tarixi
perspektivə üz tuturdu. Təsadüfü deyildir ki, ölkənin təhsil sistemini kökündən dəyişdirməyi
təklif edən qərb ölkələrinin və beynəlxalq qurumların, təşkilatların təşəbbüs və təkliflərinə
Heydər Əliyev məhz milli mənafedən yanaşırdı. O, deyirdi ki, təhsil islahatları inqilabi yolla
həyata keçirilə bilməz, o, təkamül yolu ilə həyata keçirilir.
Heydər Əliyevin fikrincə, bu məsələlərin həllində sosial və milli tərəqqi, öz simasını
saxlamaq, irəliyə doğru hərəkət etmək ideyaları həlledici rol oynamalıdır. Heydər Əliyevin
ideya və mülahizələrinin başlıca məğzi ondan ibarətdir ki, təlim və təhsil sistemi, məktəb və
ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri yalnız bir məqsədə – cəmiyyətin və millətin sosial,
əxlaqi, mənəvi, mədəni və əqli tərəqqisinə, dövlətin iqtisadi inkişafına xidmət etməlidir.
Təhsil, tədris müəssisəsi, müəllim, elm, biliklər-ölkənin, dövlətin, millətin tərəqqisini təmin
etməli, xalqın həyatının yaxşılaşmasına kömək etməlidir.
Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi altında şagird və tələbələrin mənəvi tərbiyəsi
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sahəsində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirildi. Heydər Əliyev Azərbaycanın şagird və
tələbələrini yalnız peşəkarlıq baxımından savadlı deyil, eyni zamanda mənəvi və əxlaqi yetkin
bir şəxsiyyət kimi görmək istəyirdi. Respublikanın təhsil müəssisələri qarşısında Vətənə
fədakarlıqla xidmət edən və yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik olan mütəxəssislər hazırlamaq
kimi şərəfli vəzifə qoymuşdur.
Onun Azərbaycan Gənclərinin Birinci Ümumrespublika Forumundakı nitqi gəncliyin
həyat və fəaliyyətinin, təhsilinin, mənəvi inkişafının təməl proqramıdır. O, bu məşhur
nitqində gənclərə müraciətlə demişdir: “Xalqımızın tarixinin əsasını təşkil eləyən bütün
mərhələlərdə, keçmiş əsrlərdə yüksək mənəviyyat olmuşdur. Keçmiş tariximizdən bizə qalan
simaları bu gün dünyada məşhurlaşdıran və bizim üçün nümunə edən onların yüksək
mənəviyyatıdır, yüksək amallarıdır... Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, bizim
milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizi yaxşı
bilməlidir, keçmişi yaxşı bilməlidir, dilimizi yaxşı bilməlidir, milli dəyərlərimizi yaxşı
bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən
gənc vətənpərvər ola bilməz” (6). Ulu öndərimizin müdrik fikirlərindən irəli gələrək,
yetişməkdə olan gənc nəslin milli-mənəvi ruhda tərbiyəsi, təlim və tərbiyə işlərinin milli
zəmin üzərində qurulması, tariximizin, mədəniyyətimizin, pedaqoji fikrimizin, zəngin mənəvi
irsimizin öyrənilməsi vəzifəsi
qarşıya qoyulmuşdur. Ulu öndərimiz çox dəqiqliklə
vurğulamışdır ki, vətənpərvərlik ana dilini bilməkdən başlayır, vətənpərvərlik tariximizi,
mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı, adət və ənənələrimizi bilməkdən başlayır.
Beləliklə, deyə bilərik ki, müstəqillik dövründən başlayan yeni təhsil islahatları sonrakı
təhsil islahatlarının da yaranmasının təməlini qoymuşdur. Belə ki, təhsil sahəsində ardıcıl
olaraq — “Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsilin dövlət standartları” (1999),
“Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)” (2006),
“Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)” (2010) bir-birini
davam və inkişaf etdirən, yeni mahiyyət və məzmun daşıyan sənədlər Heydər Əliyev
ideyalarından qaynaqlanmışdır. Müstəqillik illərində Azərbaycanın ictimai, siyasi və iqtisadi
həyatında aparılmış islahatyönümlü tədbirləri ümumiləşdirməklə qiymətləndirən və ölkəmizin
yaxın zaman üçün irəliləyişlərini müəyyənləşdirən “Azərbaycan – 2020: gələcəyə doğru”
İnkişaf Konsepsiyasında təhsilin cəmiyyətin inkişafındakı rolu ayrıca vurğulanır. Göstərilir
ki,”son illərdə ölkəmizin modernləşdirilməsinə istiqamətlənmiş sosial-iqtisadi siyasət təhsil
sahəsində əhəmiyyətli nailiyyətlərin əldə olunması ilə bağlıdır”. (3)
Qloballaşma dövründə səriştəli, peşəkar müəllim cəmiyyətin inkişafında mühüm
əhəmiyyət kəsb edən mənəvi qüvvəyə malikdir. Məhz buna görə də bütün dövrlərdə, xüsusilə
müasir müstəqillik dövründə səriştəli, peşəkar müəllim hazırlığı aktual problem kimi diqqəti
cəlb etmişdir. Çünki cəmiyyətin inkişafında müəllim böyük qüvvədir. Deyirlər müəllimi yaxşı
olan ölkə xoşbəxt ölkədir. Müdriklər demişlər ki, təhsil dünyanı dəyişdirmək üçün istifadə
edəcəyimiz ən yaxşı silahdır. Bu cəhətdən fikrimizcə müasir müstəqillik dövrümüzdə
təhsilimizin məqsədi milli və ümumbəşəri dəyərlərə malik, dərin bilikli, yüksək əxlaqi,
mənəvi keyfiyyətlərə sahib, yaradıcı və tənqidi düşünməyi bacaran, hərtərəfli inkişaf etmiş
fəal şəxsiyyətlər yetişdirməkdir.
Məqalənin aktuallığı. Ümummilli lider, ulu öndər Heydər Əliyevin nəinki təhsil sahəsinə,
eləcə də cəmiyyətin bütün sahələrinə verdiyi töhfələr əvəzsizdir və bütün dövrlər üçün öz
aktuallığını qoruyub saxlayır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ümummilli lider, ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın
təhsil sistemində həyata keçirdiyi əvəzsiz islahatlar sistemli şəkildə məqalədə göstərilir.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təhsil sistemində Heydər Əliyevin həyata
keçirdiyi islahatların öyrənilməsinin gələcək təhsil strategiyasının düzgün qurulmasında
böyük əhəmiyyəti vardır. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə və
magistrlər istifadə edə bilər.
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Взгляд Гейдар Алиева в образование в периоде независимости
Резюме
Гейдар Алиев наш общенациональный лидер всегда уделял большое внимание и
заботу о развитии образования. Своим Указов и Распоряжений, подписанных великим
лидером для развития нашего образования довел успешные результаты
образовательных реформ, осуществляемых в стране, завоеванные достижения в школах.
Он сказал что молодые должен хорошо учиться, овладеть сперва родной язык потом
иностранные языки, уважать традиции, обычаи народа, изучать литературы, история
культуры народа — без этих нельзя быть патриотов.
S.Mirzoyeva

Looking Heydar Aliyev in formation in the period of independence
Summary
Haydar Aliyev, the national leader always paid great attention to and concern for the
development of education. His decrees and orders signed by the great leader for the
development of our education has brought successful results of educational reforms in the
country, won achievements in schools. He said that the young have to learn, and to learn their
native language first and then foreign languages, respect the traditions and customs of the
people, to study literature, history of culture of the people — without them you can not be
patriots.
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Özünüdərketmənin psixoloji mahiyyəti
Günay Əsgərli
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: psixol.ü.f.d. dos.N.T.Rzayeva
psixol.ü.f.d. dos.M.C.İsmayılova
Açar sözlər: özünüdərketmə, sosial davranış, mənlik şüuru, status, tələbat
Ключевые слова: самосознание, социальное поведение, самоличность, статус,
потребность
Key words: self-cognition, social behavior, self-consciousness, status, requirement
Özünüdərketmə həm sosial davranış, həm sosial tələbat kimi, həm də özünün müsbət və
mənfi sosial keyfiyyətlərinin dərki kimi, eləcə də həminin sosial keyfiyyətlərin korreksiyası
və şəxsiyyətindəki sosial dəyişikliklərin analizi kimi təzahür edir. Özünüdərketmə dedikdə nə
başa düşülür?
Özünüdərketmə — mən konsepsiyası ilə eynilik təşkil edib fərdin özü haqqındakı
təsəvvürlərinin az və ya çox dərəcədə dərk olunmasından ibarət olan nisbi, təkrarolunmaz
sistemdir". Yenə də həmin lüğətdə göstərilir ki, özünüdərketmə (Mən konsepsiyası) bütöv,
lakin daxili ziddiyyətlərdən azad olmayan sistemdir".
1993-cü ildə Moskvada nəşr olunmuş, təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş psixologiya
lüğətində özünüdərketməyə aşağıdakı kimi tərif verilir: "Özünüdərketmə insanın öz fikir və
arzularına, emosiya və yaşantılarına, eləcə də öz davranışının dərk olunmuş münasibətidir".
Psixoloqların qənaətinə görə, özünüdərketmənin predmeti şüurdur. Əgər şüur insanın ətraf
aləmə bələdləşməsinin subyektiv şərtidirsə, özünüdərketmə insanın öz şəxsiyyətinə, öz daxili
aləminə bələdləşməsidir. Məhz özünüdərketmə sayəsində insan özünü təbiətdən və
insanlardan ayrı, fərdi gerçəklik kimi dərk edir. Özünüdərketmənin psixoloji məzmununu
A.Q.Spirkinin sözləri ilə desək, bizim varlığımızda, öz "Mən" imizin təyinində əks
olunmuşdur.
Özünüdərketmə mənlik şüurunun tərkib elementidir. Özünüdərketmə insanın özünün
dərkinə yönəlmiş bir proses olmaqla xarici gerçəkliyin dərki əsasında yaranan və antogenetik
inkişafın müəyyən mərhələsində müstəqil prosesə çevrilir. Özünüdərketmə insanın ömrünün
axırına kimi artan və azalan xətt üzrə özünü göstərir. M.V.Matyuşkinin fikrincə,
özünüdərketmə mənlik şüurunun qneseoloji tərəfidir və ya onun ilkin mərhələsidir.
Biz məhz bu yanaşmanı əsas tutaraq hesab edirik ki, doğrudan da milli özünüdərketmə
mənlik şüurunun ilkin mərhələsini təşkil edir və ona nisbətən daha qədim törəmədir. Milli
özünüdərk yalnız prosessual xarakter daşımayıb həm də fəaliyyət və tələbat kimi özünün
müsbət və mənfi keyfiyyətlərin dərki kimi həmin keyfiyyətlərin korreksiyası və nəhayət,
şəxsiyyətindəki dəyişikliklərin analizi kimi təzahür edir.
M.V.Matyuşkinin fikrincə, özünüdərketmə mənlik şüurunun qneseoloji tərəfidir və ya
onun ilkin mərhələsidir. Biz məhz bu yanaşmanı əsas tutaraq hesab edirik ki, doğrudan da
milli özünüdərketmə mənlik şüurunun ilkin mərhələsini təşkil edir və ona nisbətən daha
qədim törəmədir. Milli özünüdərk yalnız prosessual xarakter daşımayıb həm də fəaliyyət və
tələbat kimi özünün müsbət və mənfi keyfiyyətlərin dərki kimi həmin keyfiyyətlərin
korreksiyası və nəhayət, şəxsiyyətindəki dəyişik- liklərin analizi kimi təzahür edir.
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Özünüdərketmənin tərkib elementi olan özünüqiymətləndirmənin adekvatlıq dərəcəsinin
qiymətləndirilməsi və hərtərəfli tədqiqi Z.A.Veysovanın tədqiqatlarında öz əksini tapmışdır.
Burada həmin problem şəxsiyyətin mənəvi tənzimlənməsinin tərkib hissəsi kimi nəzərdən
keçirilir, insanın özünütəhlil və qiymətləndirməsinin həmin prosesdə oynadığı rolu zəngin
eksperimental və empirik faktlar əsasında şərh edilir. Tədqiqat 18-25 yaşlı tələbə gənclər
üzərində aparılmışdır. Burada xüsusən də "mənəvi dissonansın" (mənəvi ziddiyyətlər) aradan
qaldırılmasının, "Mən"in mühafizə edilməsi yönümlərinin formalaşmasının psixoloji şəraiti
dərindən təhlil edilir. Özünüdərkin komponenti kimi özünütənqidi münasibəti öyrənən
E.M.İsmayılova özünütənqidi münasibəti özünüdərkin tərkib elementi kimi götürmüşdür.
Azərbaycan psixoloqu S.Məcidova qeyd edir ki, "özünüdərketmə həm sosial-psixoloji proses,
həm də nəticədir. Özünüdərketmə şəxsiyyətin fiziki, sosial və ideal dünyada yerini dərk
etməsi prosesidir" (1, səh.20).
İngilis psixoloqu R.Bernsin fikrincə, "Mən konsepsiya" özünüdərketmənin tərkib elementi
olan özünüqiymətləndirmənin başqa şəkildə ifadəsidir və deməli, özünüdərketmə ilə eyni
statusa malik ola bilməz. Alim qeyd edir ki, "Mən konsepsiya" insanın özü haqqındakı bütün
təsəvvürlərin və onun qiymətləndirməsinin məcmusudur (2, səh.30).
Özünüdərketmənin mərkəzi elementini, onun nüvəsini "Mən" təşkil edir. "Mən" anlayışı
ilk dəfə psixologiyada U.Ceyms tərəfindən formulə edilmişdir. U.Ceyms qlobal "Mən"i iki
təşkil elementdən — "Mən" dərkedən (I) və "Mən" — obyekt"dən (Me) ibarət olduğunu
göstərilmişdir.
Özünüdərketmənin psixoloji mahiyyətinin öyrənilməsinə yönəlmiş tədqiqatlar özözlüyündə onun ayrı-ayrı aspektlərini müəyyənləşdirmişdir. Bir sıra müəlliflər: Kon İ.S.,
Rubinşteyn L.S. özünüdərketmənin üç aspektini xüsusi olaraq qeyd edirlər: koqnitiv aspektözünün fiziki simasını, davranışını və şəxsi keyfiyyətlərini əks etdirmə; affektiv aspekt-özünə
emosional münasibət; tənzimetmə aspekti-özünütənqid, özünütənzim, özünüqiymətləndirmə.
Göründüyü kimi, tədqiqatçıların əksəriyyəti özünüdərketmənin ilk iki aspektinə, yəni
koqnitiv və affektiv aspektlərinə üstünlük vermişlər. Əgər özünüdərketmənin formalaşması
şəxsiyyətin psixoloji statusunun əsas meyarlarından biri olduğunu qəbul etsək belə nəticəyə
gələ bilərik ki, özünüdərketmənin təşəkkülü bilavasitə fərdin şəxsiyyətə çevrilməsi prosesində
baş verir.
Özünüdərketmənin təşəkkül xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirərkən mühüm bir cəhətə
diqqət yetirmək zəruridir. Özünüdərketmə dinamik və çoxtərəfli bir prosesdir. K.Yaspersin
fikrincə, "Özünüdərketmə insanın özünün refleksiyasından başqa bir şey deyildir" (3, səh.23).
İ.S.Kon özünüdərketmənin sosial-psixoloji strukturunda dörd komponenti fərqləndirir:
özünün eyniyyətinin dərk edilməsi, “Xüsusi-Mən”inin dərk edilməsi, özünün psixi
xüsusiyyətlərinin dərk edilməsi, sosial-əxlaqi özünüqiymətləndirmə.
L.D.Olyenik özünüdərketmənin sosial-psixoloji struk turunda altı elementi fərqləndirir:
özünüduyma, özünüqiymətləndirmə, özünənəzarət, özünütənqid, özünütənzim, özünəhörmət.
Rus alimi İ.İ.Cesnakova sosial-psixoloji cəhətdən özünüdərkin və “mənlik şüurunun” iki
səviyyəsini fərqləndirməyi təklif etmişdir: I mərhələdə “Mən” və “başqası” üz-üzə qoyulur.
İlkin olaraq başqa adamlardan sosial keyfiyyətlər qavranılır və ya dərk edilir. Sonra fərd
onları özünə transfer edir. Bu zaman sosial-psixoloji özünüdərketmənin dominant elementləri
kimi özünüqavrama, özünümüşahidə formalaşır.
II mərhələdə isə özü haqqındakı müvafiq sosial-psixoloji biliklər auto-kommunikasiya
prosesindən keçərək təhlilə məruz qalır. İnsan artıq hazır, müəyyən qədər formalaşmış olan
təsəvvürlərlə əməliyyat aparır. Bu mərhələdə sosial-psixoloji özünüdərketmə prosesi
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özünütəhlil, özünümüşahidə əsasında baş verir. Sosial-psixoloji cəhətdən özünüdərkin yüksək
sosial-psixoloji inkişafı bu mərhələdə baş verir.
Özünüdərk mürəkkəb sosial-psixoloji bir prosesdir, o, əsasən, nisbi səciyyə daşıyır. Çünki:
a) insan açıq şəkildə dinamik sistem olaraq daim sosial gerçəklikdə müəyyən dəyişikliklərə
məruz qalır; b) insanın daxili, mənəvi, sosial aləmi çox mürəkkəbdir və onun mənəvi
dünyasının bütün sosial-psixoloji cəhətləri tam aydınlığı ilə şüur səviyyəsinə yüksələ bilmir.
Özünüdərketmənin genetik elementi kimi "özünütanıma" qabiliyyətinin necə
formalaşmasının və hansı yaş dövründə təzahürünün psixoloji mexanizminin araşdırılması
problemin həlli yollarını dəqiqləşdirməyə zəmin yaradır. Özünüdərketmənin genetik
elementlərindən olan özünütanımanın formalaşması bir sıra amillərin təsiri altında baş verir.
Burada koqnitiv inkişaf, təfəkkürün inkişafı, nitqin meydana çıxması və s. öz-özlüyündə
həmin qabiliyyətin təşəkkülünü şərtləndirən amillərdən hesab edilə bilər. Özünüdərketmə
insanın özünün "Mən"inin dərk edilməsidir. Bu elə prosesdir ki, burada mürəkkəb və
obyektiv, vacib, zəruri məsələlərin həlli öz əksini tapmış olur. Sosial-psixoloji baxımdan
özünüdərketmə insanın öz varlığının dərk olunması-aparıcı, motivlərə və şəxsiyyətin tam
şəkildə koordinasiyasına yönəlmiş xüsusi formalı sosial fəallıqdır.
Burada ayrıca hərəkət, sosial davranış və fəaliyyətdən deyil, bütün sosial həyat
mövqeyindən söhbət açılır. Sosial həyat mənasının axtarışı sosial özünüdərketmənin ən əsas
funksiyasıdır. Elmi anlayışlarla desək, bu axtarış şəxsiyyətin tam inteqrasiya və
koordinasiyasına istiqamətlənmiş sosial-psixoloji proses kimi təsəvvür edilməlidir.
Özünüdərketməninin ayrıca anlayış və ya proses kimi təqdimi də çox zaman mübahisəli
səciyyə daşımışdır. Bir sıra müəlliflər, qərb yönümlülər "Mən-konsepsiya", Amerika
psixoloqları "refleksiya", postsovet məkanının psixoloqları isə daha çox "mənlik şüuru"
anlayışından istifadə etmiş və həmin proseslərin öyrənilməsində özünüdərketməyə səthi
birtərəfli toxunmuşlar. Əksər tədqiqatçıların təhlilindən aydın olur ki, özünüdərketmənin
psixoloji məzmunu, daha çox onun fəlsəfi məzmununa həsr edilmişdir.
Özünüdərketmə çox erkən yaş dövrlərində müxtəlif forma və məzmun kəsb etməklə
formalaşmağa başlayır. Sadaladığımız məlumatları ümumiləşdirərək aşağıdakı nəticəyə gələ
bilərik:
1/ Özünüdərketmə fenomeninin müstəqil tədqiqat obyekti olmaması, onun ayrı-ayrı
psixoloji proseslərlə eyniləşdirilməsinə gətirib çıxarmışdır. Odur ki, özünüdərketmə müstəqil
proses kimi nəzərdən keçirilməli, onun dəyişən dinamik fenomen statusu formasında tədqiqat
obyekti olmalıdır.
2/ Aparılmış psixoloji tədqiqatların təhlilindən aydın olur ki, özünüdərkin mahiyyətinin
müəyyənləşdirilməsinə yönəlmiş tədqiqat işləri silsilə xarakter daşımır, əksər hallarda isə
inteqrativ proses kimi öyrənilir.
3/ Özünüdərketmə anlayışı postsovet məkanında daha çox "mənlik şüuru", qərb və
Amerika psixologiyasında isə "Mən konsepsiyası" ilə əvəz olunur.
4/ Özünüdərketmə mürəkkəb struktura malik psixoloji fenomen olmaqla bir sıra
elementləri (özünüqiymətləndirmə, özünəmünasibət, "Mən-obraz" və s.) özündə əks etdirir.
5/ Özünüdərketmə genezisi onun tərkib elementlərinə və çox zaman müstəqil statusa
malik inteqrativ sistemlərə (Mən-sistem, özünəmünasibət, özünütənzim) nisbətən daha
qədimdir.
Deməli, milli özünüdərkin formalaşması milli şüurun və milli mənsubiyyət hissinin
təşəkkülü əsasında baş verir. Milli özünüdərketmə mürəkkəb proses olub etnosun və ya
millətin formalaşması prosesi ilə yekunlaşa bilməz. Ona görə ki, milli özünüdərk yalnız "milli

241

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

mənin" formalaşması ilə başa çatmır.
İstənilən situasiya etnosun özünüdərketməsində müxtəlif deformasiyalar yarada bilər. Bu
baxımdan milli özünü dərk dinamik prosesdir. Bütün bunlar göstərir ki, xalqın özünüdərki
onun yaradıcılığı, bədii ədəbiyyatının zənginliyi, milli-mənəvi dəyərlərinin əhatəliliyi, milli
xarakterin və milli özünüqiymətləndirmənin səviyyələri ilə ölçülə bilər.
Məqalənin aktuallığı. Milli özünüdərkin formalaşmasında intensiv təsir dərəcəsinə malik
amillərin araşdırılması və müasir dövrün tələbləri baxımından onların sistemləşdirilməsi
gələcəkdə qarşıya çıxan problemlərin vaxtında həllinə imkan yaradır və neqativ hadisələrin
təkrar olunma ehtimalını azaldır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir dövrdə gənclərdə milli özünüdərkin təşəkkül prosesinin
dinamikası, təzahür xüsusiyyətləri, onun formalaşmasına təsir göstərən amillər
sistemləşdirilmiş, gənclərdə milli identikliyin təzahür xüsusiyyətləri, milli özünüdərkin
formalaşma istiqamətləri və onun adekvatlıq dərəcəsi müəyyən edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Психологическая сущность самосознания
Резюме
В научной статье отмечается, что самосознание это ориентация человека к своей
личности, к своему внутреннему миру. Самосознание это процесс осознания личности
своего места в физическом, социальноми в идеальном мире. В научной статье
исследуется психологическая сущность самосознания и отличаются его компоненты в
психологической структуре.
G.Askerli

The psychological essence of self-cognition
Summary
In the academic article it’s noted that self-cognition for human is being attuned to one’s
personality and inner-self. Self-cognition is the process for a person to perceive one’s place in
the social, physical and ideal world. In the academic article the psychological essence of the
self-cognition is being investigated and the components in its psychological structure are
being distinguished.

242

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Redaksiyaya daxil olub: 13.04.2017

243

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Şəxsiyyət yönümündə ziddiyyətli gender
xüsusiyyətlərinin təhlili
Qızxanım Qəhrəmanova
elmlər doktoru proqramı üzrə doktarant,
ARTİ,
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
E- mail: asil_zade@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.e.d., prof.R.İ.Əliyev
ped.ü.f.d. S.Q.Həsənli
Açar sözlər: kollektivdə gender fərqləri, natamamlıq kompleksi, cinsi fəaliyyət, cinsi rollar
Ключевые слова: половое различие в коллективе, комплекс неполноценности,
гендерная деятельность, половая роль
Key words: sexual difference in a collective inferiority complex, gender activity, sex role

Şəxsiyyətin humanistik konsepsiyaları razılaşmaya oriyentasiya edilən, heterostatik
nəzəriyyə üzərində qurulmuşdur. Bu yönümün nümayəndələrinin fikrinə görə, şəxsiyyət
doğulduğu andan, onda maksimal inkişafa səy göstərmək cəhdi yaranır, belə ki, bu güc tamdır,
onun reallaşması ziddiyyətin yaranmasına səbəb olmur. Bununla belə A.Maslou göstərir ki,
müasir cəmiyyətdə bir çox şeylər şəxsin harmonik inkişafına maneçilik törədir. A.Maslounun
nəzəriyyəsinə əsasən insanın əsas tələbi – özünüaktuallaşdırma, yaranışdan qoyulan tələblərin
həyata keçirilməsi səyidir. Özünüaktuallaşdırmaya tələb gərginliyinin artmasına aparır.
Bununla bağlı şəxsiyyətlərarası ziddiyyətlərin movcudluğu–özünüaktuallaşdırmada
reallaşmayan tələbdir. Psixoterapiyanın yaradıcısı K.Rocersin konsepsiyasında, kliyenti
mərkəzləşdirmədə insanın davranışının açar motiv qismində aktuallaşmaya cəhd nəzərdə
tutulur. Bu cəhd (homostazdan fərqli olaraq) alçalma, azalma, gərginliyin tarazlanması ilə
deyil, onun gücü ilə bağlıdır, son məqsəd maneələrin dəf edilməsidir. K.Rocersin fikrincə
aktuallaşmaya cəhd öz “Məninin” aktuallaşmasına cəhddir, fərdin mürəkkəblik, kompetentlik,
kamillik, özünüməmnunluq istiqamətində inkişaf etmək cəhdi başa düşülür. Rocersin
nöqteyi – nəzərincə, şəxsiyyətlərarası ziddiyyət hər başqa “Mən” konsepsiyası və təcrübəsinin
qeyri–rəqabətliliyindən ibarətdir. Ziddiyyətin nəticəsi orqanizmin şüuraltı reaksiyasında ifadə
edilən həyəcandır və təcrübə, qeyri–rəqabət “Mən” konsepsiyası şüurda transformasiya olunar
və “Mən” – konsepsiyanı dəyişə bilər. “Mən” və təcrübə arasında qeyri – rəqabətlilik
situasiyası, müdafiənin çoxsaylı mexanizminin işə salınmasına təşəbbüs göstərən gərginlik
mənbəyidir. Şəxsiyyətlərarası ziddiyyətlərin əsasının qoyulması haqqında humanist
psixologiyanın nümayəndələrinin ən əlverişli, inteqrativ ideyaları R.Assacioliyə məxsusdur.
Özünün psixosintez konsepsiyasında o daxili inteqrallığa cəhdin, şəxsiyyətin əsas motivləri
olması haqqında fikir yurudur. R.Assaciolinin tədqiqatlarında xarici ziddiyyətlərin əsas
anlayışı şəxsiyyətin daxilində “Mən”in ümumi məqsədini alçaldan, güclü təsiredici
qarşıdurmalara yönəlir. Müəllif belə qarşıdurmanı aktivləşdirən ziddiyyətlərin aşağıdakı
növlərini ayırd edir: 1) “süstlük, qoruyucu tendensiya, tənbəllik, təhlükəsizliyə cəhd” bir
tərəfdən də “özünütəsdiqə, böyümə və riskə cəhd” arasında qarşıdurmadır; 2) yeni və köhnə
tələblər, maraqlar arasında qarşıdurma; 3) ziddiyyət, insanın həyata ikili münasibəti. Xarici
psixologiyada şəxsiyyətlərlərarası ziddiyyət probleminin təhlili, onun əsasının izahına,
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müxtəlif yanaşmaların olmasını təsdiq etməyə imkan verir. Bu bizim nəzərimizdə bu və ya
başqa psixoloji məktəbə xas, şəxsiyyətin strukturuna müxtəlif konseptual yanaşmanın olması,
qarşıdurmada müdafiə edilən insanın psixikasının müxtəlif elementlərinin parçalanması ilə
şərtləndirilmişdir. B.V.Zeyqarnik və B.S.Bratus şəxsiyyətlərarası ziddiyyətə hər bir insanın
şəxsən məhdudlaşması və universallığı arasında ziddiyyət, insanın cinsi mövcudluğunun
sərhədsiz imkanları kimi baxırdılar: “Mən – reallıq” və “Mən ideallıq” arasında uzlaşma kimi,
müəllifin düşündüyü kimi belə uzlaşmanın əsas səbəbi fəaliyyətin inkişafının daxili
məntiqində tamamlanır: şəxsiyyətin öz imkanları, resurslar haqqında təsəvvür və motivləri
dəyişən şəraitə uyğunlaşmağı dayandırılır [4.s.93]. Müəllifin fikrincə, gələcək inkişaf
şəxsiyyətin, onda baş verən dəyişikləri anlama qabiliyyətindən asılıdır. O.A.Qavrilitsa “İş
qadının günah hissi” işində şəxsiyyətlərarası ziddiyyətə “həyatın xüsusi modelinin və qadının
özünü qavramasının nəticəsi kimi yaranan subyektiv neqativ həyəcanın kompleksi” kimi
nəzərdən keçirir [2.68]. M.A.Qomelauri güman edir ki, gender ziddiyyəti iki və daha çox
tələbin, tendensiyanın, sosial rolun ziddiyyətli olduğu halda yaranır. Başqaları ilə vasitəsiz
qarşılıqlı təsir prosesində oxşar ziddiyyət əmələ gəlir [3.s.21]. Şəxsiyyətlərarası gender
ziddiyyəti problemi üzrə ədəbiyyatın təhlili aşağıdakı növləri ayırd etməyə imkan verir:
a) Rolararası (bir neçə rol və pozisiyanın ziddiyyəti nəticəsində yaranan (M.L.Qomelauri,
İ.S.Kon və b.);

b) Roldaxili (rol tələbləri şəxsiyyətin “aktual inkişaf zonasından” daha genişdir) (İ.S.Kon,
Q.D.Şmidt və başqaları);
c) Yerinə yetirilən rollara fərdin münasibət qarşıdurması (İ.S.Kon);
d) Mövqenin dəyişməsində yaranan ziddiyyət (peşəkar fəaliyyətin dəyişməsi, uşaqlıq
dövründən yeniyetməliyə keçid) (Q.D.Şmidt);
e) Hər bir insan üçün, yerinə yetirilmiş sosial rolun optimal keyfiyyətinin artması ilə
şərtləndirilən ziddiyyət (Q.D.Şmidt);
Y.V.Ulıbina, A.N.Leontyevin şəxsiyyətlərarası gərginlik yaradan əhəmiyyət və şəxsi
fikirlər arasındakı ziddiyyət haqqında ideyaları inkişaf etdirərək, qeyd edirdilər ki, ictimai
əhəmiyyətli fikirlərin kəskin ayrılığı zamanı, daxili dünyanın real məzmunu ilə xaricdən
dərkedilən subyektlər arasında ziddiyyət yaranır. Bu ziddiyyət şəxsiyyətin inkişafını
determinasiya edərək, fərdi şüurun məkanını təşkil edir. Elmi ədəbiyyatın təhlili göstərir ki,
ziddiyyətlərin növlərinin klasifikasiyası aşağıdakı əsaslara görə mümkündür: konfliktləşən
elementlərə, onların şəxsiyyətin inkişafına təsirinə, dərketmə səviyyəsinə görə.
Xarici psixologiyada M.A.Robberin və F.Tilmanın şəxsiyyətlərarası ziddiyyətlərin
klasifikasiyasına yanaşmaları daha məşhurdur. Müəlliflər iki müxtəlif cəhdin seçiminə
əsaslanan aşağıdakı ziddiyyətlər tipini ayırd edirlər:
— Tələblər ziddiyyəti;
— Sosial norma və tələblər arasında ziddiyyət;
— Sosial normalar ziddiyyəti;
— Dəyər ziddiyyəti;
— Dəyər və normalar arasında ziddiyyət;
— Dəyər və tələblər arasında ziddiyyət.
Hazırki yanaşma bizim eksperimental tədqiqatların əsasını qoydu, təqdim olunmuş
klasifikasiya oxşar yanaşmaların birləşməsində “istəyirəm” (tələblər, maraqlar, arzular)
dəyərlər – “lazımdır” və “bacarıram” motivləri, insanın daxili dünyasının diferensasiyası
strukturu üzərində qurulmuşdur. Bundan başqa, hazırki yanaşma V.N.Myasişevin təklif etdiyi
nevrotik ziddiyyətlər tipologiyasında adi ziddiyyətlərin təsvirində daha optimaldır.
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Şəxsiyyətlərarası ziddiyyətlər “açıq şəkildə” mövcud olmur, onlar həmişə sosial mühitin
şəxsiyyətə təsirinin nəticəsi olaraq qrupu iki alt qrupa bölmək olar: 1. Şəxsiyyətin daxili
dünyasında yaranan ziddiyyətlər; 2. Obyektiv qarşıdurmaların daxili dünyaya keçidi
nəticəsində yaranan ziddiyyətlər. Ziddiyyətin bu növü şəxsiyyətin ətraf mühitə münasibətini
əks etdirir. Ziddiyyətlərin klasifikasiyası probleminin təhlili göstərdi ki, şəxsiyyətlərarası
ziddiyyətləri elmi psixoloji klasifikasiyaya uğratmaq çətindir, ona görə ki, o ilk növbədə
mövcud yanaşmaların metodoloji ziddiyyətləri ilə bağlıdır. Şəxsiyyətlərarası ziddiyyətin
müəyyən edilməsinə ölkə və xarici psixologiyanın müxtəlif yanaşmalarının təhlili, onun
klasifikasiyası nəticə çıxarmağa imkan verir ki, bu mürəkkəb, çoxaspektli hadisədir, psixoloji
mövcudluğun anlaşılması, onun strukturu, funksiyası, inkişaf dinamikasının nəzərdən
keçirilməsini güman edən sistemli yanaşmanın prizması vasitəsilə mümkündür.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə vurğulanan məsələlər aktuallığı ilə diqqət çəkir və
araşdırılması gərəkən mövzulardandır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə əsaslandırılmış məsələlər praktik əhəmiyyətə malik
olduğu kimi elmi cəhətdən də əsaslandırılıb. Problemin təhlili və həlli yolları məqalənin elmi
yükünü artırır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə praktik psixoloq və müəllimlər üçün
praktik əhəmiyyətə malikdir.
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Анализ гендерных конфликтных особенностей в
личностной ориентации
Резюме
Традиционная психоаналитическая концепция, начиная с 3. Фрейда, опирается на
ведущую
роль
в
половой
дифференциации
биологических
факторов.
Идентификационная теория половой социализации является, по существу, теорией
саморазвития, так как, в психоаналитической Теории, опыт личности в семье,
определяется различиями во врожденных биологических потребностях. Согласно
представлениям психоанализа - формирование гендерных составляющих смысловой
сферы личности детерминировано, по большей части, биологически и ранними этапами
семейного воспитания.
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G.Gahramanova

Analysis of gender conflict features in personal orientation
Summary
The traditional psychoanalytic concept from 3. Freud, is based on a leading role in sexual
differentiation of biological factors. Identification of sexual socialization theory is essentially
a theory of self-development, as in psychoanalytic theory, the experience of the person in the
family is determined by differences in the innate biological needs. According to the ideas of
psychoanalysis the formation of gender components of semantic sphere of the individual
determined, for the most part, biologically, and the early stages of family education.
Redaksiyaya daxil olub: 04.05.2017
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Şəxsiyyətin sərvət meylləri
Aysel Xudiyeva
ADPU-nun magistrantı
E-mail: ayselxudiyeva@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.U.M.Qəzvini
psixol.ü.f.d., dos.M.S.Əliyev
Açar sözlər: sərvət meyli, şəxsiyyət, mühit, real gerçəklik
Ключевые слова: тенденция богатства, личности, окружающей среды, реальной
действительности
Key words: the trend of wealth, personality, environment, real reality.
Sərvət meylləri şəxsiyyətin mühüm xarakteristikalarından biridir. Sərvət meylləri
şəxsiyyətin ətraf mühitə seçici münasibətini müəyyənləşdirir, mərkəzi və dominant
komponent kimi onun davranış xüsusiyyətlərinə təsir göstərir, həyat tərzi seçimində
əhəmiyyətli rol oynayır. Şəxsiyyətin sərvət meylləri problemi bütün dövrlərdə, xüsusilə də
cəmiyyətin inkişafının keçid dövrlərində aktual problem olmuşdur. Sosial zidiyyətlərin
dinamikası müasir vətəndaş cəmiyyətinin sərvət meylləri baxımından özünüaktuallaşdırma və
özünütəyinetməni müəyyənləşdirir. Təhsil sistemində gənclərin sərvət meylləri və ideallarının
formalaşması problemi xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir.
Cəmiyyətin sərvət meyllərinin transformasiyası dərin sosial zidiyyətlər yaratdı, bu
zidiyyətlər şəxsiyyətin dəyərlər sisteminə təsir göstərməyə başladı. Ümumbəşəri dəyərlər
sistemi ilə cəmiyyətin müasir dəyərləri arasında uçurum yarandı. Eyni proseslər təhsil sistemi
və cəmiyyətin dəyərlər sistemi, dəyərlər sistemi və şəxsiyyətin dəyərlər sistemi arasında baş
verdi.
«Dəyər, sərvət meylləri» anlayışı ilk dəfə antik ədəbiyyatda işlənmişdir. XIX əsrin
sonlarında fəlsəfənin xüsusi sahəsi – aksiologyia elmi meydana çıxdı. Bu elm şəxsiyyətin
dəyərlər sistemini öyrənirdi. «Sərvət» anlayışı çoxtərəfli anlayışdır. Bu anlayışın mahiyyətini
anlamaq üçün iki aspekt fərqləndirilir. Birinci aspektdə dəyər, sərvət bu və digər prdemetin
əhəmiyyəti kimi meydana çıxır. Bu zaman sərvət anlayışı müəyyən predmetin dəyəri kimi
müəyyən olunur. İkinci aspektdə sərvət anlayışı maddi və ya ideal hadisə kimi qavranılır və
insan üçün əhəmiyyət kəsb edir.
Bir çox tədqiqatçılar sərvət və məna anlayışını əlaqələndirirlər. Müasir dövrümüzdə
universal dəyərlər anlayışı daha geniş yayılmışdır. P.A.Sorokin 4 universal sərvət fərqləndirir:
● bilik;
● əməksevərlik;
● ailə;
● dini şüur.
V.Frankl belə hesab edir ki, sərvət meyllərinin dərk olunması onlara universal xarakter
verir.
N.A.Berdev 3 sərvət meyli fərqləndirir:
● mənəvi;
● sosial;
● maddi;
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Bəzi tədqiqatçılar sərvət meyllərinin şəxsiyyət üçün ekzistensial əhəmiyyət kəsb etdiyini
qeyd edir. (K.A.Abdulxanova – Slavskaya, Z.İ.Ansiferova, V.N.Drujinin, A.A.Kronik və b.)
A.M.Bulinin, V.S.Kostelev, N.Q.Ratanova, R.M.Roqova və başqaları şəxsiyyətin sərvət
meyllərini humansitlik nöqteyi-nəzərdən analiz edərək fundamental dəyərləri mədəniyyətin
intellektual mənimsənilməsi, eyni zamanda şəxsiyyətin özünütərbiyə, özünü təkmilləşdirmə
və özünütəyinetmə üsulu kateqoriya kimi müəyyənləşdirilmişlər.
Rus psixoloqu A.T.Asmolov qeyd edir ki, insan «yaşadığı anın çətinliyini» hiss edən kimi,
bu çətinliyi, həyatda öz yerini tapmağa və özünü təyin etməyə kömək edən bəzi dəyərləri
qəbul etməyə cəhd edir.
Belə situasiyalarda xüsusilə hələ həyat təcrübəsi olmayan, dünyagörüşü, dəyərlər sistemi
formalaşmayan gənclər üçün çətin olur. Formalaşan şəxsiyyət ilə yeni cəmiyyət arasında
zidiyyət yaranır. Xüsusilə məktəblilərin və gənclərin dəyərlər dünyasında oriyentasiyası
mürəkkəbləşir, onların özünə, ətraf mühitə, öz imkanların, keçmişinə, indisinə, gələcək və
həyat perspektivləri obrazlarının qurulmasına münasibətində, köklü dəyişikliklər yaranır.
Sərvət meylləri və ideallar subyekti şəxsiyyət kimi xarakterizə edir. «İnsan təsdiq edir,
müdafiə edir, öz arzularında, şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə, mənəvi həyatında, xeyirxah
işlərində reallaşır»... Rus psixoloqları K.A.Abulxanov — Slavskaya, A.V.Bruşlinskiy,
A.N.Leontyev, S.L.Rubinşteyn sərvətlər meyli və ideallar anlayışını subyektin şəxsiyyətə
çevrilməsi kontekstində hərəkətverici amil kimi dəyərləndirirlər. Bu tədqiqatçılar belə hesab
edirlər ki, sərvət meylləri şəxsiyyətin fəaliyyəti ilə qırılmaz əlaqədədir.
L.İ.Ansiferova öz tədqiqatlarında şəxsiyyətin sərvət meyllərinin psixoloji mahiyyətini
fərqli dəyərləndirir. O, belə hesab edir ki, sərvət meyllərinə əsaslanan fəaliyyət subyektiv
reallığın dərk olunması və qəbul edilməsi zamanı mühüm vasitəyə çevrilir. Şəxsiyyət ətraf
aləmə subyektiv – qiymətləndirici münasibət göstərərək, «daxili dünyasının özünəməxsus
hərəkətlərilə» onu reallaşdırır.
Rus psixoloqu L.S.Viqotskinin mədəni-tarixi nəzəriyyəsi ilə razılaşsaq, psixi funksiyaların
fərdin mədəni dəyərləri mənimsəməsi vasitəsilə inkişaf etdiyini qeyd etməliyik. İctimai-tarixi
təcrübənin mənimsənilməsi subyektin zahiri fəaliyyətinin daxili plana ötürülməsi prosesində
baş verir. İnsan psixikasının daxili strukturunun yaranması əsasında xarici-zahiri sosial
fəaliyyət reallaşır.
Sosio-mədəni mühitin əsas mahiyyətini dəyərlər sistemi təşkil edir. «Dəyər» anlayışı
humanitar bilik sahələrində qeyd olunan mühüm anlayışlardandır. Bu anlayış həm də psixoloji
tədqiqatlarda metodoloji əhəmiyyət kəsb edir. «Dəyər», «Sərvət» anlayışının etimoloji təhlili
«qiymətli» kimi müəyyənləşdirilir. Sözün ilkin mənası məhz, qiymətli, müsbət kimi
dəyərləndirilir. Sərvət müxtəlif arzuların, istəklərini və cəhdlərin obyektidir.
Müasir dövrümüzdə S.Şvarsın və U.Bilskinin aksioloji nəzəriyyəsi daha perspektivli hesab
olunur. Onlar iddia edirlər ki, universal səvrət meyllərinin məhdudlaşdırılması hipotezasını
irəli sürür, universal sərvət meyllərini məhdudlaşdıraraq tiplər — domenlər fərqləndirir.
S.Şvars dünyanın 20 ölkəsində 66 dəyər həcmində kross-mədəni tədqiqatlar aparmış və
statistikanın köməyilə 10 universal domen sərvət meyli ayırmışdır.
Bəzi tədqiqatçılar sərvət meyllərinin şəxsiyyət üçün ekzistensial əhəmiyyət kəsb etdiyini
qeyd edir. A.M.Bulinin, V.S.Kostelev, N.Q.Ratanova, R.M.Roqova və başqaları şəxsiyyətin
sərvət meylərini humansitlik nöqteyi-nəzərdən analiz edərək fundamental dəyərləri
mədəniyyətin intellektual mənimsənilməsi, eyni zamanda şəxsiyyətin özünütərbiyə, özünü
təkmilləşdirmə və özünütəyinetmə üsulu kateqoriya kimi müəyyənləşdirilmişlər.
Sərvət meyllərinin sanballı klassifikasiyası sosial və şəxsi əhəmiyyətinə görə fərqləndirilir.
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Klassik psixologiyada sərvət meyllərinin məşhur tipologiyası mövcuddur: maddi-təbii və
sosial sərvətlər (O.Q.Drobniskiy); maddi, sosial-siyasi və mənəvi dəyərlər (V.P.Tuqarinov);
mənəvi, intellektual, sosial dəyərlər (V.S.Soloyev); norma-sərvətlər və obyekt-sərvətlər
(V.L.Ossovskiy) və b.
E.Fromun dəyərlər tipologiyası «olum ya ölüm» dilemmasında tamamlanır. «Ölüm» — öz
daxili imkanlarını xarici aləmə maksimum şəkildə açmaq deməkdir. Özünüaktuallaşdırma
uğura, qəbul olunmağa, son nəticədə, «malik olmaq» imkanına yol açır.
Məqalənin aktuallığı. Sərvət meylləri şəxsiyyətin mühüm xarakteristikalarından biridir.
Sərvət meylləri şəxsiyyətin ətraf mühitə seçici münasibətini müəyyənləşdirir, mərkəzi və
dominant komponent kimi onun davranış xüsusiyyətlərinə təsir göstərir, həyat tərzi seçimində
əhəmiyyətli rol oynayır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırdığım məqaləmdə müxtəlif şəraitdəki başqa-başqa
şəxslərin sərvət meyllərini öyrənib ortaya çıxarmağa çalışdım.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə praktik cəhətdən çox optimaldır, çünki
tətbiq yeri çox tətbiqi isə olduqca rahatdır.
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Тенденции богатство личности
Резюме

А.Худийева

Богатство тенденции личности является одной из важных характеристик. Богатство
тенденции избирателей отношение индивида к окружающей среде определяет характер
его поведения влияет на центральную и доминирующий компонент, образ жизни играет
важную роль в выборе. Социально-культурная среда представляет собой систему
основной ценностью. "Значение" является важным anlayıslardandır понимание
гуманитарных областей знаний.

Personality trends in wealth
Summary

A.Khudiyeva

The wealth of personality trends is one of the important characteristics. The richness of the
tendency of voters the attitude of an individual to the environment determines the nature of
his behavior affects the central and dominant component, the way of life plays an important
role in the choice. The socio-cultural environment is a system of basic value. "Value" is an
important anlayıslardandır understanding of the humanitarian fields of knowledge.
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Psixi inkişafın ümumi qanunauyğunluqları və onun
psixoloji mahiyyəti

Jalə Əliyeva
ADPU-nun magistrantı

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.U.M.Qəzvini
psixol.ü.f.d., dos.K.Məmmədova
Açar sözlər: psixi inkişaf, qanunauyğunluq, ziddiyyət, inteqrasiya, plastiklik
Ключевые слова: психическое развитие, закономерность, противоречивость,
интеграция, пластичность
Key words: psychical development, regularity, opposition, integration, plasticity
İnkişafa təsir göstərən təbii amillər çoxdur. İstər klassik, istərsə də müasir psixologiyada
bu amillər inkişafın hərəkətverici qüvvələri kimi izah olunur. Məsələn, psixoanalitik,
fərdiyyət, sosiomədəni nəzəriyyələrdə uşağın inkişafı instinktlər, tələbatlar, hiss və emosiyalar,
genetik amillər və bu zəmində formalaşmış fərdiyyətlə əlaqələndirilir.
İnkişaf dedikdə, maddi və ideal obyektlərdə baş verən dəyişmələr nəzərdə də tutulur.
Dəyişmə üç əsas əlamətinə görə xarakterizə olunur:
— dönməzlik (ilk vəziyyətə qayıtmamaq) ;
— qanunauyğunluq;
— dəyişmənin müəyyən istiqamətdə baş verməsi;
Psixoloji mənada inkişaf dedikdə, psixikanın yenidən qurulması başa düşülür. Yəni,
psixika öz-özünə, düz xətt boyu inkişaf etmir. Bu inkişaf psixikanın iki hərəkətverici
qüvvəsinin: fəaliyyət və ünsiyyətin qarşılıqlı əlaqədə inkişafı kimi izah olunur (1, 81).
Uşağın psixi inkişafı dialektikanın qanunlarına tabedir. Təlim-tərbiyə prose-sində, uşağın
psixikasında yeni keyfiyyət dəyişkənlikləri baş verir. Psixikada yeni yaranan bu keyfiyyətlər
köhnə keyfiyyətlərlə uyğun gəlmir, onlar arasında uşağın gələcək inkişafının mənbəyində
duran ziddiyyətlər yaranır.
Bu ziddiyyətlər sırasına uşağın artan tələbatları ilə tələbatları təmin etmək imkanları
arasındakı, uşağın ətrafdakı adamlarla ünsiyyəti prosesində yaranan tələbatları ilə bu
tələbatları mövcud ünsiyyət səviyyəsi ilə təlim etmək imkanları arasındakı ziddiyyətləri və s.
aid etmək olar. Uşağın inkişafının hər bir yaş mərhələsində ziddiyyətlərin çoxcəhətli
təzahürləri müşahidə olunur. Uşağın potensial imkanları daha geniş və məzmunlu nitqə
meydan açır.
Psixoloqlar yaş dövrlərində aparıcı fəaliyyət növlərinin bir-birini əvəz etməsi prinsipini
əsas götürərək onları şəxsiyyətin inkişafının əsas göstəriciləri hesab edirlər. Bu baxımdan
M.Lisina və onun ardıcılları inandırıcı dəlillərlə göstərirlər ki, körpə bu yaş dövrü üçün
vasitəsiz-emosional ünsiyyət fəaliyyəti xarakterikdir. Onun ən bariz nümunəsi 3 aylıqdan
müşahidə olunan "canlanma kompleksi"dir.
Bir yaşdan etibarən əşyavi-manipulyativ fəaliyyət uşağın həyatında ön plana keçir.
L.Vıqotski və A.Leontyevin apardıqları elmi tədqiqatlar məktəbəqədər yaş dövründə (3-6 yaş)
aparıcı fəaliyyətin rollu oyunlar olması haqqında fikir söyləməyə imkan verir. Təlim
fəaliyyəti kiçik məktəblinin həyatında aparıcı rol oynayır.
D.Elkonin və T.Draqunovanın rəhbərliyi ilə keçirilmiş eksperimentlər zamanı müəyyən
olunmuşdur ki, yeniyetmələr tamamilə başqa fəaliyyət növünə-intim-şəxsi ünsiyyətə üstünlük
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verirlər. Gənclik dövründə onu tədris-peşə fəaliyyəti əvəzləyir.
Yaranan hər bir fəaliyyət növü uşaqda yeni motivlər yaradır. Bu motivlər özləri də onu
yeni fəaliyyət növləri axtarmağa sövq edir. Yaranan hər yeni tələbat keçmiş tələbatlarla onun
ödənilməsi üçün tələb olunan vərdişlərin və bacarıqların bir-birinə uyğunsuzluğundan əmələ
gəlir. Məsələn, əgər uşaq iməkləyərək hansısa əşya ya çata, onu əlinə ala bilərsə, burada artıq
yaşlının köməyinə ehtiyac qalmır.
Bu fərqin yox edilməsi cəhdi psixi inkişafa hərəkətverici təsir göstərir. Onun dinamik
inkişafını təmin edir. Bu ziddiyyətlərin aradan qaldırılması prosesində məktəbəqədər yaşın
sonunda uşaq artıq fərddən şəxsiyyətə çevrilir.
Göstərilənlərə əsaslanaraq bu qənaətə gəlirik ki, psixi inkişafın yaş dövrləri və bu
dövrlərdə aparıcı rol oynayan fəaliyyət ümumi səciyyə daşıyır, lakin müxtəlif cəmiyyətlərdə,
müxtəlif ictimai-sosial şəraitdə fəaliyyətin məzmununda bir qədər fərqlər yarana bilər. Bu
fərq isə yalnız sosial məna kəsb edir, psixi inkişafın təbii qanunlarından kənara çıxmır.
İrqindən, dinindən, millətindən, sosial şəraitindən, regional amillərdən asılı olmayaraq insan
övladı eyni qanunlarla, psixika müxtəlif amillərin təsiri ilə inkişaf edir.
Deməli, belə halda yeni formalı ünsiyyət tələbatı ilə onların köhnə üsullarla təmin etmək
imkanları arasında yaranan ziddiyyətlər inkişafın hərəkətverici qüvvələri rolunda çıxış edir.
Bu ziddiyyətlərin aradan qaldırılması keyfiyyətcə fəal və verbal ünsiyyətin-nitqin meydana
gəlməsini şərtləndirir. Tədricən tələbatlar təmin edildikcə ziddiyyətlər aradan qaldırılmış olur.
Ziddiyyətlər həyat boyu bir-birini əvəzləyir, inkişaf davam edir.
Xarici ölkə psixologiyasında şəxsiyyət və onun inkişafı problemi ilə bağlı üç əsas
istiqamət - bioloji, sosioloji və biososial istiqamətlər diqqəti cəlb edir.
Bioloji istiqamətin nümayəndələri şəxsiyyəti bədbəxt təbii varlıq hesab edir, insanın bütün
davranışını onun təbii, anadangəlmə həvəslərinə, tələbatlarına, instinktlərinə bağlayırlar. Bu
istiqamətin tərəfdarları içərisində görkəmli Avstriya psixiatrı və həkimi, psixoanalizin banisi
Z.Freyd xüsusi yer tutur.
İnkişaf haqqında sosioloji nəzəriyyənin tərəfdarları belə hesab edirlər ki, insan bioloji
varlıq kimi dünyaya gəlsə də, öz həyatı inkişafı prosesində, ünsiyyətdə olduğu sosial qrupun
və mühitin təsirləri nəticəsində tədricən sosiallaşır, yəni şəxsiyyətə çevrilir. Şəxsiyyətin
inkişaf səviyyəsi nə qədər aşağıdırsa, onda bioloji əlamətlər hər şeydən əvvəl sahib olma,
dağıdıcı, cinsi və s. kimi instinktlər daha aydın və kəskin şəkildə təzahür edir. Rus psixoloqu
A.V.Mudrik sosiallaşmanın əsas amillərini müəyyən edərək onları 3 əsas qrupda
cəmləşdirmişdir:
— Makrofaktorlar — (kosmos, planetlər, dünya, ölkə, cəmiyyət, dövlət) bu amillər
planetin bütün sakinlərinin, müxtəlif ölkələrdə yaşayan insanların çox böyük qruplarını əhatə
edir.
— Mezofaktorlar (mezo-orta, aralıq) - milli əlamətlərə görə fərqlənən böyük insan
qruplarının, onların yaşayış yerinin (region, şəhər, kənd, qəsəbə) bu və ya digər auditoriyaya
və ya digər kütləvi kommunikasiya şəbəkəsinə (radio, televiziya, kino və s.) mənsubiyyəti.
— Mikrofaktorlar — konkret insana birbaşa təsiretmə imkanları olan amillər (ailə,
yaşıdlar qrupu, sosial tərbiyənin həyata keçirdiyi təlim, peşə, ictimai təşkilatlar). Bu amilləri
bütövlükdə şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərən mühit faktorları da adlandırmaq olar.
Biososial istiqamətin tərəfdarları belə hesab edirlər ki, psixi proseslər (duyğular, qavrayış,
təfəkkür) bioloji təbiətə malikdir, lakin şəxsiyyətin istiqaməti, maraqları, qabiliyyətləri kimi
xüsusiyyətlər sosial hadisələrdir.
Beləliklə, hal-hazırda psixi inkişafın zəmini və şərtləri, onu şərtləndirən amilləri haqqında
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mövcud nəzəriyyələri konkret olaraq aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar:
1. İnkişafın təkamül nəzəriyyəsi
2. İnkişafın inqilabi nəzəriyyəsi
3. İnkişafın ehtimal və ya sxolastik nəzəriyyəsi
4. İnkişafın funksional nəzəriyyəsi
5. "Bağlılıq" nəzəriyyəsi
6. Ali psixi funksiyaların mədəni-tarixi inkişafı nəzəriyyəsi
Adi həyati müşahidələr göstərir ki, uşaq nə qədər kiçikdirsə, ona öyrədilənləri daha az
mənimsəmək qabiliyyətinə malikdir. Ona görə də, həmin uşaqların mənimsədikləri bilik və
bacarıqlar da sadə və elementar xarakter daşıyır. Deməli, öyrətmə məzmun və metod
baxımından yaşla uyğunlaşdırılmalıdır.
İnsanın psixi inkişafı çox mürəkkəb proses olub, şəxsiyyətin yeni keyfiyyətlərini təşəkkül
etdirir və onun müəyyən qanunauyğunluqları vardır:
1. Psixi inkişafın fasiləsizliyi
2. Psixi inkişafın qeyri - bərabərliyi
3. Psixi inkişafın inteqrasiyası
4. Psixi inkişafın plastikliyi və ya kompensasiyası
5. İnteriorizasiya prosesi
6. Şəxsi konstruktorlar
Psixi inkişafın ümumi qanunauyğunluqları sırasına psixi inkişafın qeyri-bərabərliyi də aid
edilir. Bu qanunauyğunluğa görə, şəxsiyyətin psixi xassələri və funk-siyaları, müxtəlif psixi
təzahürləri hətta ən əlverişli təlim və tərbiyə şəraitində belə eyni inkişaf səviyyəsində qalmır.
Uşağın inkişafının ayrı-ayrı yaş dövrlərində psixikanin inkişafı üçün daha əlverişli şərait
yaranır, bəzən bu şərait müvəqqəti və keçici xarakter daşıyır. Psixi fəaliyyətin ayrı-ayrı
növlərinin yaranması və artımı üçün konkret, optimal müddətlər mövcuddur (2, 68). Bu və ya
digər psixi funksiya və keyfiyyətlərin daha optimal surətdə formalaşmasını təmin edən yaş
dövrləri senzitiv dövrlər adlanır. Digər qanunauyğunluqlar psixikanın inteqrasiyası, plastiklik
və kompensasiya imkanları adlanır. Bu qanunauyğunluqlar müəyyən edir ki, insanın
psixikasının inkişafı bütöv, vahid, davamlı və daimi məzmun daşıyır. Psixi inkişaf
fraqmentarlıqdan, az sistemli formalardan mürəkkəb, inteqral törəmələrə doğru inkişafdadır.
1. Psixi inkişafın fasiləsiz, dialektik, ziddiyyətli, sıçrayışlarla cərəyanı, yüksəlişi, yeni
törəmələrin əmələ gəlməsi qanunu. Bu, psixi inkişafın ana xəttini təşkil edir.
2. Psixi inkişafın qeyri-bərabərliyi uşağın mənəvi aləminin, psixi proses və xassələrinin
ayrı-ayrı dövrlərdə müxtəlif surətlə inkişafında anselerasiyasında, yaxud gec təzahür
etməsində eyni inkişaf səviyyəsində olmamasında ifadə olunur. İnkişafın bu
qanunauyğunluğu təlim-tərbiyə şəraitindən, uşağın anatomik-fizioloji, biokimyəvi
xüsusiyyətlərindən, orqanizm və mühitin qarşılıqlı təsirindən, sinir sisteminin genotipindən
asılıdır.
Bəzi valideyn və müəllimlər sonralar görkəmli alim olmuş adamları kiçik yaşlarında
tənbəl, qabiliyyətsiz hesab etmişlər. Məhz buna görə də uşağın qabiliyyətini təkcə təlim
müvəffəqiyyətilə ölçmək olmaz. Qabiliyyətlərin müxtəlif inkişaf variantlarını, qeyri-bərabər
inkişaf qanunauyğunluqlarını da nəzərə almaq lazımdır.
3. Psixi inkişafın inteqrasiyası qanunu psixi proses və xassələrin davamlılığı, bütövlüyü və
sabitliyi ilə bağlı olub onların şəxsiyyətin daimi əlamətlərinə çevrilməsi prosesində özünü
göstərir, büruzə verir. Psixi inkişaf fraqmentarlıqdan, az sis-temli formalardan mürəkkəb,
inteqral törəmələrə doğru inkişafdadır.
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4. Psixi inkişafın dördüncü qanunauyğunluğu plastiklik və ya kompensasiya imkanları
adlanır. İnsanın sinir sisteminin yüksək plastiklik imkanları böyük rus fizioloqu İ.P.Pavlov
tərəfindən müəyyən edilmişdir. O, qeyd etmişdir ki, müvafiq təsirlərə psixikada hər şeyi
yaxşıya doğru dəyişdirmək mümkündür. Uşağın psixikasının təlim və tərbiyə şəraitində
məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirilməsinin zəngin imkanları məhz psixikanın plastik
olmasına praktik sübutdur.
Plastik kompensasiya üçün imkanlar açır, bir psixi funksiya zəif və ya qüsurlu olduqda,
digər funksiyalar daha güclü inkişaf edir. Məsələn, görmə qüsuru olan adamlarda eşitmə
analizatoru daha güclü inkişaf edir, onun kompensasiyasını yeri-nə yetirir. Həddindən artıq
plastiklik, öyrənməyə qabillik insan beyninə xas olan, onu heyvan beynindən fərqləndirən
mühüm xüsusiyyətlərdən biridir.
1929-cu ildə ingilis anatomu Artur Keyz insanda 1065 əlaməti qeyd etmişdir ki, bunun da
312-si yalnız insanın özünə aiddir (3, 135).
Kompensasiya qanunu bir psixi funksiyanın sürətlə inkişaf edərək zəif təşəkkül edəni
yaxud da inkişaf etməyəni əvəz etməsi şəklində başa düşülməlidir. Məsələn, taktil, lamisə
həssaslığının, eşitmənin yüksək səviyyədə inkişaf edərək görmənin vəziyyətini icra etməsi
buna aid edilə bilər.
5. İnteriorizasiya prosesində insana xarici aləmdən olan təsirlər, qəbul etdiyi
informasiyalar, özünün apardığı maddi əməliyyatlar beyində möhkəmlənərək persepseptiv
(qavrayış), mnemik (hafizə), fikri (təfəkkür) əməliyyatlara çevrilir, subyektin əşyavi, maddi
fəaliyyəti zəminində psixika, şüur nəşət edir, daxili ideal əməliyyat, psixi hadisə, mənəvi aləm
meydana gəlir, insanda müvafiq obrazlar, anlayışlar formalaşır.
6. Hər bir adam daxili və xarici qıcıqlara qarşı sadəcə cavab verməklə kifayətlənməyib
bilik və təcrübəsi əsasında onlarda insani münasibətlər haqqında özünəməxsus təsəvvür
formalaşır, anlayışlar sistemi yaranır və onlar hadisələri özünəməxsus formada şərh edir,
yozur, fikir, mülahizə, fərziyyə irəli sürür, xalqlar arasında deyildiyi kimi "hər şeyi öz arşını
ilə ölçür".
Beləliklə, insanın şəxsi görüşləri, baxışları sistemi təzahür edir, hadisələri qabaqcadan
görür. Amerikan alimi C.Kellinin dediyi kimi adamlar az və ya çox dərəcədə tədqiqatçıdır,
alimdir, yaradıcılıq qabiliyyətinə malikdir, ixtira və kəşflər edir, özünün şəxsi nəzəriyyəsini
yaradır. Psixologiyada bu qanunauyğunluq şəxsi konstrukt nəzəriyyəsi adlanır.
Məqalənin aktuallığı. Uşağın psixi inkişafı çox mürəkkəb proses olub şəxsiyyətin yeni
keyfiyyətlərini təşəkkül etdirdiyindən müəyyən qanunauyğunluqları malikdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Psixi inkişaf və onun qanunauyğunluqları dialektik qanunlarla
ifadə olunduğundan yenilik kimi dəyərləndirilməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrlər istifadə edə bilərlər.
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Ж.Алиева

Закономерности психического развития
и его психологическая сущность
Резюме
В научной статье раскрывается психологическое содержание психического развития.
Последовательно характеризуется закономерности психического развития. В статье
указывается, что развитие это изменения, которые происходят в материальном и
идеальном объектах. Эти изменения выражаются особенными признаками.
J.Alieva

The regularity of psychical development and its psychological essence
Summary
In this scientific article the psychological content of psychologic development is explained.
The regularities of psychological development are characterized in sequence. It is degined
that, the development is a change that happens in pecuniary and ideal objects. These changes
show themselves in important pecularities.
Redaksiyaya daxil olub: 18.04.2017
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Ailə münasibətləri və uşaq şəxsiyyətinin inkişafı
Satibə Fərhatlı
ADU-nun müəllimi
E-mail: cavid.zeynalov@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.U.M.Qəzvini
psixol.ü.f.d., dos.M.S.Əliyev
Açar sözlər: ailə, davranış, uşaq, münasibət, şəxsiyyət
Ключевые слова: cемья, поведение, ребенок, отношение, личность
Key words: the family, behavior, child, attitude, personality
Yaşadığımız müasir cəmiyyətdə qlobal proseslərin axmında sosial transformasiyalar ailə
institutuna güclü təsir göstərir və onu dəyişmələrə məruz qoyur. Müasir dövrdə ailə
dəyişmələri inkişaf etmiş sənaye ölkələrində sosial transformasiyaların dönməz mənbəyinə
çevrilməkdədir. Nikahların və doğumun azalması, boşanmaların və erkən nikahların sayının
sürətlə artması, ailənin etnik xarakteristikasında baş verən dəyişmələr, nikahdankənar
doğumların çoxalması, bir sıra qadınlarm sosial sərbəstliyə can ataraq evdən getmələri, qadın
alveri və s. ailənin strukturunda neqativ dinamikaya gətirib çıxarmışdır. Müasir Azərbaycan
ailəsində baş verən böhran onun sosiallaşma və tərbiyə funksiyasına ciddi ziyan vurur, millimənəvi dəyərlərin deformasiyasına gətirib çıxarır. Sosial yetimlik, uşaq və yeniyetmələrə
qarşı baxımsızlıq, cinayətkarlıq, alkoqolizm, narkomaniya nəsillər arasında varisliyin itməsi
təhlükəsi kimi sosioneqativ amillər cəmiyyətimizdə vətəndaş mədəniyyətinin və böyüməkdə
olan nəslin gələcəyi üçün sosial məsuliyyət hissinin zəifləməsinə səbəb olmuşdur.
İnsanın sosiallaşmasında ilkin mərhələ və cəmiyyətin əsas institutlarmdan biri olan ailə
müasir qloballaşan və dəyişən dünyada ətraf aləmlə birlikdə zamanın tələblərinə uyğun
dəyişikliklərə məruz qalır. Ailə cəmiyyətin əsas elementi, sivilizasiyanın sosial kəşflərindən
biri kimi insani dəyərlərin, mədəniyyət və tarixi birgə yaşayışın, nəsillər arasında varisliyin,
cəmiyyətin sabitliyi və inkişafı amillərindən biridir. Ailənin sayəsində cəmiyyət inkişaf edir,
xalqın rifahı yüksəlir. Bütün tarixi dövrlərdə dövlətin cəmiyyətdə ailəyə münasibəti
qiymətləndirici amil hesab edilmişdir və indi də belədir. İnsanın həyatı, ölkə vətəndaşlarmın
formalaşması ailədən başlayır. Ailə hər bir sivil cəmiyyətdə xoşbəxtlik, səadət, rifah, sabitlik,
hörmət, həmrəylik mənbəyidir.
Müasir cəmiyyətin həyatında da ailə aparıcı sosial institut və sosial birlik forması kimi öz
üstün mövqeyini saxlamaqdadır. O, böyüməkdə olan nəslin sosiallaşmasında, şəxsiyyətin
sosial əhəmiyyətli dəyər və keyfiyyətlərinin inkişafında öz funksiyalarım yerinə yetirməkdə
davam edir. Milli və regional xüsusiyyətlərə uyğun müxtəlif ailə modelləri, ailə davranışı
formaları respublikamızda ayrı-ayrı etnosların mənəvi, mədəni təlabatlarmın təmin edilməsinə
imkan yaradır, onların öz milli adət və ənənələrinin qorunmasına və inkişafına, dil,
mədəniyyət, incəsənət və etnik identikliyinə təminat verir.
Bəşər cəmiyyətinin ilk elementi kimi ailə hər zaman insani dəyərlərin qoruyucusu
olmuşdur və bu gün də bu funksiyanı saxlamaqdadır. O, nəsillərin tarixi və mədəni
birgəyaşayışının, cəmiyyətin sabitliyi və inkişafınm, ümuminsani dəyərlərin əsas amillərindən
biridir. Hər bir insanın həyatı ailədən başlayır, burada onun vətəndaş kimi formalaşması baş
verir. Ailə sevgi, hörmət, həmrəylik və bağlılıq mənbəyidir və bunlarsız istənilən sivil
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cəmiyyətin yaşama ehtimalı mümkünsüzdür. Ailənin rifahı ölkənin tərəqqisi və inkişafının
etibarlı göstəricisidir. Ailə bütün həyat boyu bizi əhatə edən ən əziz və ən doğma insanların
məcmuyudur. Onların əhatəsində məhəbbət, xeyrxahlıq mühiti yaranır, nəsillər arasında
varislik, milli-mədəni adət və ənənələr qorunub saxlanılır və gələcək nəsillərə ötürülür.
1993-cü ildə BMT-nin Baş Assambleyası hər il 15 mayın “Beynəlxalq ailəgünü” kimi
qeyd edilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Hər il bu gün demək olarki, dünyanın bütün
ölkələrində qeyd olunur. “Beynəlxalq ailə günü”nün təsis edilməsində məqsəd dünya
ictimaiyyətinin diqqətini ailələrin çoxsaylı problemlərinə yönəltməkdən ibarətdir. 1998-ci ildə
Azərbaycanda yardılmış “Qadm Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi”nin səlahiyyətləri və əhatə
dairəsi genişləndirilərək 2006-cı ildən etibarən “Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət
Komitəsi” adlandırılmağa başlanmışdır. Respublikamızda 1999-cu uldə “Azərbaycan
Respublikasının Demoqrafık İnkişaf Konsepsiyası” təsdiq edilmiş, 2004-cü ildə isə həmin
konsepsiya əsasmda “Azərbaycan Respublikasında əhali sakinliyi və demoqrafık inkişaf
sahəsində Dövlət Proqramı (2014-2025- ci illər)” qəbul olunmuşdur.
Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailə xeyli müddət ərzində əsas rol oynayır. Məlumdur
ki, insanın xarakterinin, əməyə, mənəvi, ideya və mədəniyyət sərvətlərinə münasibətinin
əsasları ailədə formalaşır.
Ailənin tərbiyə mühitini şərtləndirən amilləri iki tipə ayırmaq olar. Ana-ata, ana-uşaqlar,
ata-uşaqlar, bacı-qardaşlar arasındakı münasibətlər, valideynlərin uşaqlara münasibətləri,
onların şəxsi keyfıyyətləri və s. birinci tip amillər sırasına daxildir. Ailənin maddi vəziyyətini,
mənzil şəraitini, strukturunu və s. isə ikinci tip amillərə aid etmək olar.
Uşaqların tərbiyəsi sahəsində ikinci tip amillərin əhəmiyyəti aydındır. Lakin, bununla belə,
onların təsirini həlledici hesab etmək olmaz.
Ailənin əsas tərbiyə imkanları, hər şeydən əvvəl, valideynlərin və uşaqların qarşılıqlı
əlaqəsi ilə müəyyən olunur. Ailədaxili davranışlar bir neçə aspektdə təsnif olunur.
İfrat dərəcədə qoruyucu və müdaxilə edən ata-ana davranışları. Belə bir davranışı
mənimsəyən ana-atalar, adətən uşaqları üçün xəyali bir dünya quraraq, onu dünyadakı bütün
zərər və pisliklərdən qorumağa çalışırlar. Demokratik davranışın əksinə olaraq, onlar
uşaqlarına hər zaman səlahiyyət vermirlər, çünki uşaqları bacarmaz, səhv edər, bilavasitə
zərər görər deyə fikirləşirlər.
Uşağın edə biləcəyi bir çox şey böyüklər tərəfindən edilir. Uşaqlarının yaxşı qidalanması
üçün əl ilə bəsləməkdən başlayaraq (özbaşına qidalana biləcək yaşda olmalarına baxmayaraq),
çatdıra bilmir, ya da yorulmasın deyə, ev tapşırığını etməyə, hətta ailə qurmuş övladının
ailəhəyatını idarə etməyə qədə münasib olmayan müdaxilələr belə edirlər.Və çox zaman bu
uşaqlar valideyn tərəfindən dəstək olmazsa, bir çox işləri edə bilmirlər.Əksər hallarda bucür
ana-ataların uşaqları qorxaq, utanan, özlərinə güvənməyən, daim bir başqasının dəstəyini
axtaran və müəyyən bacarıqlar baxımından həmyaşıdlarından daha az inkişaf etmiş uşaqlardır.
Bu da uşağın, xüsusilə sosial münasibətlərdə passiv olmasına səbəb olur. Ev xaricindəki
dünya onlar üçün həqiqətən adaptasiyası çətin və hətta təhlükələrlə doludur. Xüsusilə də
özlərini müdafiə edəcək yetkinlərin olmadığı həmyaşıd qrupları içində, oyun mühitində belə
özlərini hiss etdirə bilməz, digər uşaqlar tərəfindən təcrid olunar və ələ salına, hətta
müqavimətə belə məruz qala bilərlər. Həddindən çox mühafizəçi ana-atalar uşaqlarını, adətən
özlərinin bir davamı kimi görürlər və çox zaman da onlarla hissi çatışmazlıqlarını təmin
etmək istəyirlər; uşağın ana- ataya olan asılılığını bir vəzifə olaraq mənimsəmiş olurlar.
Cinslərarasında fərq göstərirlər, xüsusən qız uşaqlarının müstəqil bir fərd olması təhlükəli
olduğu üçün qız üzərində daha çox nəzarət etmək istəyirlər. Bu cür tərbiyə üsullarının
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əsasında yatan səbəblər uşağın ölən bir körpənin ardından doğulması; təhlükəli bir xəstəliyə
tutulması; ər-arvad arasındakı konfliktlər; ana-atanın öz uşaqlıq çağlarında kifayət qədər sevgi
mühitində böyüməmiş olması ola bilər.
İfrat dərəcədə avtoritet və müdaxiləçi ana-ata davranışları. Bu davranışı mənimsəyən
ana-atalar demokratik davranışın tam əksinə olaraq övladlarının özlərindən fərqli bir fərd
olduğu düşüncəsinə sahib deyillər. Bu davranışın əsas xüsusiyyəti uşağa qarşı edilən təsirdir.
Ana-ata uşaqlarına qəti olaraq hakim olduqlarına inanırlar. Heç bir aydınlıq gətirmədən
qoyulan qayda və qanunlar vardır.
Uşaqlar ana-atanın qoyduğu bu qayda-qanunlara qeyd-şərtsiz əməl və itaət etməlidir.
Burada davamlı qiymətləndirmə, nəzarət etmə və istiqamət verməyə cəhd vardır. Bu formada
tərbiyə edilən, böyüdülən uşaqlar duyğu (xüsusilə də hirs və əsəbilik duyğularını) və
düşüncələrini asan ifadə edə bilməyən, avtoritet mühitə boyun əyən, amma olmadığı zaman
da qayda-qanunlara qarşı çıxan insanlardır. Özlərindən güclü insanlara qarşı itaətkar hərəkət
göstərən, özlərindən gücsüzlərə qarşı isə amansız olurlar.
İcazə verən davranış. Bu davranış tərzini mənimsəmiş ana-atalar, əsasən, uşaqlarının hər
etdiklərini xoş qarşılayır, bəzən uşaqları ilə bağlı hissləri zəif, bəzən isə onlara qarşı isti və
sevimli olurlar. Davranışlarındakı ən əsas xüsusiyyət uşaqlarını heç bir tərzdə idarə
etməmələri və uşaqlarının istədiyi hər şeyi etmələrinə icazə vermələridir. Bu uşaqların yemək,
yuxu və televizora baxma kimi istəkləri tamamilə onların özünə aiddir. Ailə daxilində
problem olmayan bu davranışlar ictimai qaydaların başladığı məktəb, iş və dostluq çevrəsi
kimi sosial mühitlər də problem olmağa başlayır. Arzu və istəklərinə nəzarət edilməsini, idarə
edilməsini öyrənməmiş olan uşaq xarici aləmdə üzləşdiyi çətinliklər qarşısında nə edəcəyini
bilmir. Belə bir vəziyyətdə uşaq aqressiv hərəkətlər nümayiş etdirə bilər, ya da çox vaxt
adaptasiya ola bilmədiyi üçün digərləri tərəfindən təcrid edilə bilər. Öz ana-atalarından
görmüş olduqları icazəverici davranışları digər insanlardan görməmək onlarda bədbinlik
yarada bilər. Qarşı çıxılmağa, eləcə də arzu və istəklərinə nəzarət etməyə öyrənməmiş
olmaları konsentrasiya və bir sıra bu kimi xüsusiyyətləri inkişaf etdirmələrinə maneələr
törədir. Bu cür ana-atalar uşaqlarının hər istədiklərini etdikləri halda məmnun olmadıqlarını,
ya da dərslərinə maraq göstərmədiklərini anlaya bilməzlər. Halbuki, uşaq istək və arzularını
nəzarətdə saxlamağı öyrənmədiyinə görə, diqqət və cəhd göstərməyi tələb edən işlərdən tez
bezir. Çox zaman bu davranış tərzinə sahib olan ana-atalar övladları ilə münasibətlərini
məktəb illərinə qədər problemsiz davam etdirdikləri halda, məktəblə birlikdə problemlər
yaşamağa başlayırlar. Artıq daha əvvəllər kiçik olan istəklər (istədiyi oyuncağı almaq,
televizorun pultunu uşağa təslim etmək və ya velosiped almaq kimi) böyüməyə və təmin
edilməsi çətin olmağa başlayır. Artıq uşaq istədiyi yerə getmək, istədiyi saatda evə gəlmək
kimi ana-atanı narahat edəcək, ya da mobil telefon, motosiklet, hətta 14-15 yaşlarında maşın
istəmək kimi maddi ağırlığı çox olan tələblər edir. Və ana-ata üçün bunların təmin edilməsi
hər zaman asan olmur. Müəyyən bir mövzuya maraq göstərib onunla məşğul olmanın çətin
olduğu, qeyri-məmnunluğun olduğu vəziyyətlərdə insanlar özlərinə daima dəyişən maraqlı
yollar axtararlar ki, bu cür bir axtarış yolu da çox zaman münasib olmayan üsullara, vərdişlərə
səbəb olar. Bu kimi hərəkətlər, xüsusilə də yetkinlik dövrünün başlanğıcında siqaret, içki,
narkotik maddələrdən istifadə və sürətli maşın sürmə kimi maraqlara səbəb ola bilər. Yenə bu
ana-ataların ən böyük kədəri uşaqlarının məktəbdə uğursuz olmalarıdır. Daha kiçik yaşlarda
hər istəyi mütləq yerinə yetirilən və idarə edilməyən, istiqamətləndirilməyən uşaq artıq anaatanın nailiyyət istəkləri ilə qarşı-qarşıyadır və ondan, istəməsə də, bəzi vəzifələrə əməl
etməsi istənilməkdədir. Ana-ata uşağın bu istəklərə əməl etmədiyi hallarda çox zaman onu
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“biz sənin üçün hər mövzuda fədakarlıq etdik, səndən sadəcə məktəbdə nailiyyət əldə etməni
istəyirik” şəklində günahlandırır. Amma bu vəziyyət uşağa köməkçi olmaqdan çox, ona
maneçilik edir. Çünki uşaq nailiyyət əldə etməsi üçün lazımi səbirə, daxili istiqamətlənməyə
və intizama sahib deyildir. Elə bu nöqtədə də ana-ata-uşaq münasibətlərində qarşıdurmalar
artmağa başlayır.
Məqalənin aktuallığı. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailə xeyli müddət ərzində əsas
rol oynayır. Məlumdur ki, insanın xarakterinin, əməyə, mənəvi, ideya və mədəniyyət
sərvətlərinə münasibətinin əsasları ailədə formalaşır. Bu baxımdan ailə münasibətlərinin
öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində ailədə valideyn-uşaq münasibətlərinin psixoloji
xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr təcrübi
əhəmiyyət kəsb edir. Ailəyə psixoloji xidmət zamanı tətbiq edilə bilər.
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Семейные отношения и развитие детской личности
Резюме
Семья играет ключевую роль в формировании личности ребенка. Семья — малая
социальная группа, важнейшая форма организации личного быта, основанная на
супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и женой,
родителями и детьми, проживающими вместе и ведущими совместное хозяйство.
Изучение семейных отношений имеет большое значение в этом отношении.
S.Farhatlı

Psychological characteristics of family and marriage relations
Summary
The family plays a key role in shaping the child's personality. Marriage is the foundation
of family formation. Family - a small social group, the most important form of organization of
personal life, based on the marital union and family relations, i.e. the relationship between
husband and wife, parents and children living together and leading a joint household. The
study of family relations is of great importance in this regard.

260

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Redaksiyaya daxil olub: 06.03.2017

Çətin yeniyetmələrin psixoloji problemləri
və onların həlli yolları
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Tədqiqatlar göstərir ki, “çətin” uşağın yaranma səbəbləri erkən uşaq yaşlarında
axtarılmalıdır. Böyüyən uşaq daim ətraf mühitin təsirinə məruz qalır,onu əhatə edən mühiti
qavrayır, həm yaxşı, həm lazımlı, xeyirli, həm də pis olan hər şeyi qəbul edir. Təsadüfi deyil
ki, pedaqoqlar tərbiyənin keyfiyyətini, çətinliksiz olmadığını qeyd edirlər. Vacib olan odur ki,
valideynlərdə öz uşaqlarında xeyirli olanı əbədiləşdirmək, mənimsətmək qabiliyyəti olsun. Bu
zaman valideynlər neqativ olan hər şeyi qabul etməməyi uşaqlara aşılamalıdır. Bu elə də asan
bir proses deyil və valideynlərdən, pedaqoqlardan pedaqoqogika və psixologiya sahəsində
böyük biliklər tələb edir. “Çətin” yeniyetmələrin tərbiyəsində başlıca olan məsələ
əməkdaşlığa cəhddir. Valideyn uşağın özündə olan hər bir xeyirlə bərabər uşağın öz
çətinliyinə qarşı müqavimət göstərməlidir. Sözsüz ki, hər bir çətin yeniyetmənin belə pozitiv
tərəfləri var. Valideynlər uşağın öz çətinliyinə qarşı müqavimət göstərməyi bacarmalı, tərbiyə
işində buna nail olmalıdır.
Psixoloji tədqiqatlar «çətin» yeniyetmələrin dörd qrupunu müəyyənləşdirmək imkanı verir:
1) davranışındakı qüsurları onun emosional-iradi inkişaf səviyyəsi ilə şərtlənən yeniyetmə;
2) pedaqoji cəhətdən baxımsız və nəticədə əxlaqi təsəvvürlərə yiyələnməyən yeniyetmə;
3) əlverişli olmayan inkişaf şəraiti və ya tərbiyəçinin düzgün iş apara bilməməsinin təsiri
ilə “çətin” böyüyən yeniyetmə;
4) uyğun gəlməyən münasibətlərlə şərtlənən və yaxud “xüsusi çətin tərbiyə olunanlar”.
“Çətin” uşaqlarla iş aparmaq və onlarda özünü göstərən qüsurları aradan qaldırmaq üçün
bu cür uşaqların əmələ gəlməsinin səbəblərini araşdırmaq, psixoprofilaktika və
psixokorreksiya vasitələrindən sistemli şəkildə istifadə etmək lazım gəlir. Bu sahədə məktəb
psixoloqlarının üzərinə xüsusi iş düşür. Burada birinci növbədə əsas diqqət şəxsiyyəti sosial
cəhətdən deformasiyaya uğrayan, asosial uşaqların vaxtında diaqnostikasını verməyə
yönəldilməlidir. Bu zaman uşaqda “çətinliyin” yaranması səbəblərinin aşkara çıxarılmasına da
xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bütün bunların əsasında və uşağın fərdi xüsusiyyətini nəzərə
almaqla onunla aparılacaq tərbiyəvi iş sistemi müəyyənləşdirilməlidir.
Təcrübə göstərir ki, çox zaman məktəbdə bu cür uşaqlarla aparılan profilaktik iş sistemsiz,
az məqsədəyönlü xarakter daşıyır, baş vermiş fövqəladə hadisənin formal müzakirəsi ilə
məhdudlaşır.
Şagirdlərin davranışında və şəxsiyyətinin inkşafında özünü göstərə bilən qüsurların
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qarşısını almaq və onları aradan qaldırmaq sahəsindəki işin aşağıdakı istiqamətlərini
müəyyənləşdirmək mümkündür:
1. Məktəbə yeni daxil olan şagirdlə, onun valideyinləri ilə, uşağa aid bütün sənədlərlə
tanış olmaq və bu zaman həmin şagirdin tərbiyəsindəki çətin cəhətləri aşkara çıxarmağa
çalışmaq.
2. “Çətin” şagirdin kollektivə alışmasına köməklik göstərmək; sinif rəhbəri ilə birlikdə
şagirdin davranışında mövcud olan qüsurları aradan qaldırmağın planını hazırlamaq.
3. Davranışında və şəxsiyyətinin inkişafında qüsurlar olan şagirdləri dərindən öyrənmək,
bu zaman peşə etikası normalarına əməl etmək, imkan daxilində şagirdə yoxlanmasının həqiqi
məqsədini bildirməmək. Lazım gələrsə psixoloq həmin şagirdin əqli inkşaf səviyyəsini
müəyyənləşdirmək üçün müvafiq mütəxəssislərlə (məsələn, psixiator, həkim və b.) əlaqə
saxlamalıdır. Əgər uşağın inkişafında qüsurlar, psixi normalara uyğun gəlməmək halları
müəyyənləşdirilərsə, məktəb psixoloqu ona fərdi yanaşmaqla əlaqədar müəllimlərə və
valideyinlərə məsləhət verə bilər.
Ailə unikal psixoloji resursdur. “Çətin” yeniyetmə olan ailələr üçün valideynlər arasında
olan alkoqolizm, aqressiya, narkomaniya halları tipikdir. Ailədə xoş olmayan qarşılıqlı
münasibətlər, valideynlərin pis nümunəsi: insanlara laqeydlik, ikiüzlülük, riyakarlıq,
kobudluq, yalançılıq, qeyri-səmimilik, parazitizm, alkoqolizm, böyüklər-yaşlılar tərəfindən
yaradılan neqativ mikromühit “çətin” yeniyetmələrin yaranmasının mühüm səbəblərindəndir.
Belə ailələrdə böyüyən yeniyetmələrin vəziyyəti xüsusilə çətin və mürəkkəbdir. Burada
uşağın şəxsiyyəti daim pozulur. Belə ailələr üçün yeniyetmələrə fiziki cəza verilməsi,
onların təhqir edilməsi, hədə-qorxu gəlinməsi xarakterikdir. Təsadüfi deyil ki, şəxsiyyətin
özünümüdafiə forması kimi meydana çıxan xuliqanlıq, kobudluq, aqressiya, evdən qaçmaq
“çətin” yeniyetmələrin əsas davranış normalarına çevrilir.
“Çətin” uşaqlarm valideynlərinin yaşadıqları uzunmüddətli streslər onların özləri kimi
uşaqların da psixi inkişafmm normal gedişinə neqativ təsir göstərir. Onlarda əsəbilik və qorxu,
özünəinamsızlıq və özünügünahlandırma, daxili ziddiyyətlərin kəskinləşməsi müşahidə
olunur. Belə valideynlər qəmgin və gərgin görünür, nadir hallarda gülür, öz uşaqları ilə ardıcıl
ünsiyyətdə olmurlar. Bu cür münasibətin nəticəsində “çətin” uşaqlarda çox keçmədən
inkişafda normadan kənaraçıxmanın ikincili nevrotik reaksiyalarıtəzahür etməyə başlayır:
onlar əsəbi, ağlağan olur, inkişafda, xüsusilə, nitq və metorikanın inkişafında ləngimələr
özünü göstərir.
“Çətin” uşaqların tərbiyəsi prosesində problemli uşağa valideynin düzgün münasibəti
mühüm şərtdir. Bəzi valideynlər öz uşağını hədsiz himayə edir, onun hər cür şıltaqlıqlarına
etinasızlıq göstərirlər. Əlbəttə, valideynlərin belə münasibəti nəinki xəstə, hətta normal
uşaqlarda da inadkarlıq, tərslik, höcətlik, neqativizm, şıltaqlıq, passivlik, ətrafmda baş verən
hadisələrə qarşı etinasızlıq kimi arzuedilməz xarakter əlamətlərinin formalaşması üçün zəmin
yaradır. Belə hallarda uşaqlarda nitqli (verbal) ünsiyyətə təlabat zəifləyir, özünəxidmət
vərdişlərinin mənimsənilməsi, oyun, təlim və digər fəaliyyət növlərinə qarşı seyrçi münasibət
yaranır.
Valideynlərin bir qrupu isə əksinə, “çətin” uşaqlara münasibətdə hədsiz kəskin mövqe
nümayiş etdirirlər. Onlar “çətin” uşağın psixi və fıziki imkanlarını nəzərə almadan bütün
tapşırıqları, tələb və göstərişləri tam şəkildə yerinə yetirməyi tələb edirlər. Uşaq bu tələbləri
yerinə yetirə bilmədikdə isə cəzaya əl atırlar. Valideynlərin bu cür davranışı nəticəsində
uşaqlarda hədsiz əsəbilik, qorxu, yorğunluq və s. kimi psixoemosional vəziyyətlər yaranır ki,
bu da öz növbəsində onlarda yuxu pozğunluğu, sidikburaxma (enurez), bədənin müxtəlif
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nahiyələrində qızartıların, hətta qıcolmaların baş verməsinə gətirib çıxarır.
Ailədə valideynlərin tərbiyə üçün əlverişli şərait yaratmasından ötrü onların hər şeydən
əvvəl uşağın inkişafı və xəstələnməsi xüsusiyyətlərini, habelə bu və ya digər tapşırıqları
yerinə yetirmək imkanlarını bilməsi zəruridir. Burada gün rejiminin xüsusi əhəmiyyəti vardır.
Qida və yuxu rejiminin ciddi şəkildə gözlənilməsi, məşğələlərin istirahəf və gəzinti ilə
növbələşdirilməsi, kompyuter oyunlarına və televiziya verilişlərinə ayrılan vaxtın nəzərə
alınması vacib şərtdir. Uşaqların ailədə tərbiyəsində nitq inkişafi, hərəki bacarıq və vərdişlərin
inkişaf etdirilməsi üzrə sistematik və məqsədyönlü məşğələlər heç də az rol oynamır.
Müəyyən qaydalara ciddi əməl edilmədikdə uşağın tələblərə tabe otmaqdan imtina etməyə,
şıltaqlığa heç bir əsası qalmır. Tədricən onlar öz davranışlarını tənzim etmək bacarıqları əldə
etmiş oluriar. Uşaqların qaydaya salmmış həyatı onların dünyagörüşiinü genişləndirir,
hafızəsini zənginləşdirir, müşahidəçilik bacarıqlannı formalaşdırır.
Uşaq üçün onun təlim uğurlarından, davramşından və ya idman naliyyətlərindən asılı
olmayaraq valideynlərin onu sevdiyini bilməsi vacib məsələdir. Biz yaşlılar, valideynlər hər
addımda uşaqlarımızı sevdiyimizi söyləyirik. Uşaqlar isə bunun sübutunu tələb edirlər. Körpə
bütün gücü, inadkar hərəkətləri, tərsliyi və höcətliyi ilə bizim diqqətimizi özünə yönəltmək
istəyir. Hər bir valideyn anlamalıdır ki, ailədə uşaqlann tərbiyəsində birinci yerdə hisslər və
emosiyalar durur. Buraya sevgi, nəvaziş, tərif və s. kimi müsbət emosiyalar aiddir. Lakin
hədsiz sevgi uşağı korlamamalıdır. Əgər valideynlər, həqiqətən, uşaqlarını sevirlərsə, onların
şıltaqlıqlarına boyun əyməməli, pis, arzuolunmayan meyllərinin inkişafmı təsdiq edən
təriflərə yol verməməlidirlər.
Ailə uşaq üçün ilk tərbiyə ocağı, valideynlər isə ilk təbii tərbiyəçidirlər. Ailədə həyata
keçirilən tərbiyə işi uşağa gələcəkdə bütün həyatını yaşayacağı dünya haqqında ilk biliklərin
və təsəvvürlərin mənbəyidir. Psixoloqların qənaətinə görə, həyatın ilk 6 ilində uşaq həyat
hadisələri, ətraf aləm haqqında bütün həyatı boyu mənimsəyəcəyi biliklərin və davranış
mədəniyyətinin 90%-nə salüb olur. İlk ünsiyyət vərdişləri və kollektivdə qarşüıqlı
münasibətlər, həyata baxış və s. kimi hər bir şeyə uşaq ilk dəfə ailədə yiyələnir. Bu cəhətdən
çoxuşaqı ailələrin zəngin ailə mühiti, onların “həyat məktəbi” gələcəkdə belə ailələrdən çıxan
uşaqların müstəqil olaraq həyata və cəmiyyətə daha yaxşı daxil olmasına və uyğunlaşmasına
etibarlı təminat yaradır. Uşağın ailənin müxtəlif yaş kateqoriyasına daxil olan üzvləri ilə
ünsiyyəti ailə tərbiyəsinin mühüm şərtlərindən biridir. Bu uşağa eyni xarakterli adamlarla
deyil, həm də müxtəlif xarakterli və yaşlı adamlarla qarşılıqlı münasibətlərə daxil olmaq
bacarıqları aşılayır.
Məqalənin aktuallığı. XX əsrdə psixopedaqogikada yeni anlayışlar əmələ gəlmiş, çətin
uşaqlar anlayışı diqqəti cəlb etməkdədir. Adətən “çətin” sözü o uşaqlara aid olunur ki, onlar
nəinki pis oxuyur, təlimə neqativ münasibət bəsləyir, eyni zamanda məktəb intizamını ciddi
şəkildə pozur, ictimai yerlərdə davranış qaydalarına əməl etmir. Psixoloqlar belə hesab edirlər
ki, “çətin” yeniyetmələr 3 şəxsiyyətdaxili qüsura malikdirlər: eqoizm, tənbəllik və yalançılıq.
Valideynlər belə uşaqlarla xüsusi rəftara malik olmalıdırlar. Bu baxımdan çətin uşaqların
psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir. Məqalədə belə yeniyetmələrlə iş
zamanı qarşıya çıxan problemlər və onların həlli nəzərdən keçirilir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində çətin uşaqların psixoloji problemləri və onların
həlli nəzərdən keçirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr təcrübi
əhəmiyyət kəsb edir. Nəticələr psixoloji xidmət zamanı çətin uşaqlarla iş sahəsinə tətbiq edilə
bilər.
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Проблемы "трудных" подростков, пути их
предупреждения и решения
Резюме
Понятие “трудный” — очень широкое. К этой категории обычно относят детей и
подростков, с которыми трудно заниматься педагогам, для которых оказываются
бесполезными мудрые наставления по воспитанию, с которыми трудно найти общий
язык, в том числе и родителям. В их характеристике можно написать десятка два
прилагательных с приставкой “не”; невнимательный, неусидчивый, непослушный,
неспособный и т.д. Они трудные потому, что им самим приходится очень нелегко в
силу разных причин (медико-биологических, педагогических и психологических) им
трудно учиться по общей программе, идти общим темпом, выполнять общие
требования. В силу разных причин они стали не такими, как их сверстники. Каждый
трудный ребенок труден по-своему.
T.İbrahimova

Problems of "difficult" teenagers, ways of
their prevention and solution
Summary
The term "difficult" — very widespread. This category usually referred children and
adolescents, which are difficult to deal with teachers, which are useless wise guidance on
education, which is difficult to find a common language, including parents. Their
characterization can write a couple of dozen adjectives with the prefix "no"; inattentive,
restless, rebellious, and so unable to They are difficult because they themselves have to be
very difficult due to various reasons (biomedical, pedagogical and psychological), it is
difficult to study in the general program, go to the tempo, perform the general requirements.
For various reasons, they have not the same as their peers. Each problem child is difficult in
its own way.
Redaksiyaya daxil olub: 09.03.2017
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Valideynlərin psixoloji mədəniyyətinin
yeniyetmə şəxsiyyətinə təsiri
Günel Namazova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: gunell.namazova@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.U.M.Qəzvini
psixol.ü.f.d., dos.M.C.İsmayılova
Açar sözlər: ailə, sosial, mühit, valideyn, etnik xüsusiyyətlər
Ключевые слова: семьи, социальным, окружающая среда, родители, этнические
особенности
Key words: family, social, environment, parent, ethnic features
Yeniyetməlik yaşı dövründə mənlik şüurunun formalaşması ilə əlaqədar olaraq, şəxsi
qarşılıqlı münasibətlərin inkişafında oğlan və qızların mənəvi dəyəriərinin rolu daha da artır.
Böyük məktəb yaşında isə mənəvi meyarlar oğlan və qızlar üçün sanki “məhək daşına”, cinsi
sosiallaşmanın tərkib hissəsinə çevrilir.
Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün məktəb təcrübəsindən hamıya yaxşı məlum olan bir faktı
xatırlayaq: kiçik yeniyetməlik yaşı dövründə qızların bir çoxu, məsələn, müəllimə cavab
qaytaran oğlanlara rəğbətlə yanaşır, müəllimlər isə oğlan uşağının bu hərəkətini çox vaxt,
hətta “xuliqanlıq” kimi təfsir edirlər. Oğlanların qızların yanında öz qüwələri ilə öyünmələri,
başqa oğlanlara sataşmaları əslində psixoloji xarakter daşıyır. Ən başlıca cəhət ondan ibarətdir
ki, istər oğlanlar, istərsə də qızlar bu yaş dövründə kobudluğu az qala mərdlik və qəhrəmanlıq
kimi mənalandırırlar. Oğlan uşağının müəllimə cavab qaytarması isə məhz, bu baxımdan
qızların diqqətini cəlb edir.
Qızlar kobudluq, lovğalıq, qaraqabaqlıq və ya qaradinməzlik, laqeydlik, yalançılıq,
həddindən artıq utancaqlıq, intizamsızlıq, yaltaqlıq, xudbinlik, qısqanclıq, tərslik, küsəyənlik,
ədəbazlıq, səliqəsizlik və s. keyfıyyətləri oğlanlar üçün nöqsan hesab edirlər. Oğlanlar isə
qızlarda sadəlik, təvazökarhq, mehribanlıq, qayğıkeşlik, nəciblik, xeyirxahlıq kimi
keyfıyyətlərə böyük məna verirlər. Onlar xudbinlik, şöhrətpərəstlik, küsəyənlik, “tündlük”,
söz götürməmək, qaşqabaqlılıq kimi xüsusiyyətləri, xüsusilə qısqanclığı qızlar üçün mənfi
keyfıyyət hesab edirlər. Ünsiyyət prosesində məhz bu keyfıyyətlər daha mühüm rol oynayır.
Onlar üçün başqa adam ünsiyyət baxımından, məhz insan kimi qiymətlidir. Hər hansı bir qız
və ya oğlan məhz özünün kommunikativ keyfiyyətləri ilə yeniyetmənin və böyük məktəblinin
diqqətini cəlb edir. Həmİn keyfiyyətlər yeniyetmə və böyük məktəbli yaşı dövrünün
özünəməxsus insan konsepsiyasını təşkil edir və onun mənəvi sərvətinə çevrilir.
Yeniyetmənin “yoldaşlıq kodeksi” bunun tərkib hissəsi kimi meydana çıxır. Anaya pərəstiş
ruhunda tərbiyə şəxsiyyətin və kollektivin əxlaqi simasımn formalaşması ilə əlaqədar olan
bütün problemlər kompleksi ilə sıx əlaqədə xüsusi nəzərdən keçirmə tələb edir”
Valideynlər oğlanlarda kişi qeyrəti, şəxsi qürur və ləyaqət kimi vacib xarakter
əlamətlərinin tərbiyə edilməsinə, onlarda dözümlülük, iradi güc, qətiyyətlilik, müstəqillik,
təkidlilik kimi iradi-əxlaqi keyfıyyətlərin və davranış mədəniyyətinin formalaşdırılmasına
xüsusi önəm verməlidirlər. Təbiət qızın fıziki inkişafını təsadüfı sürətləndirməmişdir-qadının
hərarətli hissləri ananın soyuq ağlı ilə birləşməlidir.
Təlimin ilk dövrlərində oğlanlarm təlim müvəffəqiyyəti qızlara nisbətən aşağı olur.
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Maraqlıdır ki, uşaqlıq illərində oğlanlarm dostluğu ilə qızlarm dostluğu keyfıyyətcə
birbirindən fərqlənir. Belə hesab edirlər ki, qızlarm dostluğu daha etibarlı, daha möhkəm olur.
Oğlan və qızlarm davranışındakı müxtəlifliyi təhlil edərkən, onların psixoloji fərqlərindən
də damşmaq lazımdır. Məlumdur ki, oğlanlar daha çox səs-küylü olurlar. Bu, heç də o demək
deyildir ki, oğlanlar intizamı daha çox pozurlar. Qızlarda bu hal «sakit» xarakter daşıyır.
Oğlan və qızlarm ümumi fəallığı eynidir. Lakin qızlar daha çox icraedici olurlar.
Tərbiyə miirəkkəb bir prosesdir. Burada tələskənliyə yol vermək olmaz. Müəllim və
valideynlərin əlbir fəaliyyəti nəticəsində müəyyən müvəffəqiyyət qazanmaq mümkündür.
Ümumiyyətlə, məktəb illərində oğlanların tərbiyəsi qızlarla müqayisədə çətindir. Burada
oğlanların psixi xüsusiyyətləri də müəyyən rol oynayır. Lakin əsas iş müəllimdən asılıdır.
Buna görə də oğlan və qızlarm psixoloji xiisusiyyətlərinin öyrənilməsi, onlarda oxşar və fərqli
cəhətlərin iizə çıxarılması, yalnız müəllimlər üçün deyil, eyni zamanda, tərbiyə işi ilə məşğul
olan hər kəs üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bu gün Azərbaycan xalqı da uzunmüddətli mənəvi təzyiqlər nəticəsində bir sıra cəhətlərdə,
o cümlədən mənəvi tərbiyənin əsas amillərindən olan cinsi tərbiyə sahəsində də müəyyən
deformasiyaya uğramışdır. Doğrudur, xalq özü şüurlu şəkildə, bəzi hallarda isə, özünün
mühafızə instinkti foımasında bu təzyiqlərə müqavimət göstərə bilmişdir.
Müşahidələr, psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, şəxsiyyətin formalaşmasmda cinsi tərbiyə
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Alimlər sübut edir ki, planetimizdə baş verən bir sıra mənəvi,
hüquqi, psixoloji pozuntular məktəbimizdə cinsi təıbiyəyə diqqətin azlığı ilə bağlıdır. Bizim
apardığımız tədqiqat işində müəyyən etdik ki, cinsi tərbiyə problemi yeniyetməlik dövründə
xüsusilə kəskin şəkildə diqqət mərkəzində olmalıdır.
Yeniyetmələrin nailiyyətə ehtiyac motivnü öyrəmnək xüsusilə çətindir. Bunu, əsasən,
müəllimlərin dedikləri, oıılann davramşlannı müşahidə etmək əsasında söyləmək olar.
Məsələn, əgər uşaq öz çəkdiyi şəklə baxır, çəkdiyini pozmağa çalışıb, yenidən çəkməyə cəhd
edərsə, bu, onıuı nailiyyətə, müvəffəqiyyətə cəhd etdiyini göstərir. Məktəbəqədər yaş
dövhində bu hal özünü qızlarda daha çox göstərir. Yəni, bu yaşda qızlarda müvəffəqiyyətə
cəhd oğlanlarla müqayisədə üstün olur.
Bizə elə gəlir ki, aşağı siniflərdə qızların yaxşı oxumasına təsir edən faktorlardan biri də
onlarm bu yaşda müvəffəqiyyətə daha çox cəhd etmələri ilə bağlıdır.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, nailiyyətə ehtiyac motivlərində cinsi fərqlər vardır. Hər iki
cinsin nümayəndələri miivəffəqiyyətə cəhd edirlər. Amma onlar müxtəlif növ nailiyyətə
çalışırlar. Oğlanlar əşyalarla işləməkdən zövq alırlarsa, qızlar insanlarla qarşılıqlı münasibətdə
olnıaq və bu zaman müvəffəqiyyət qazanmağa səy edirlər. Oğlanları işin özü maraqlandırdığı halda,
qızları işin mahiyyətindən çox başqalarınm xoşuna gəlmək, tərif daha çox maraqlandırır.

Yeniyetmələr valideynlərin konfliktli situasiyalarda davranışına adətən aşağıdakı
reaksiyalar göstərirlər:
1. müxalifətçi reaksiyası (neqativ xarakterli nümayişkaranə hərəkətlər);
2. rədd reaksiyası (valideynlərin tələblərinə tabe olamamaq);
3. təcrid reaksiyası (valideynlərlə arzuedilməz əlaqələrdən qaçmaq cəhdləri, hərəkətləri və
informasiyanı gizlətmək);
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, valideynlər yeniyetmələrlə qarşılıqlı
münasibətləri optimal əsaslarla qurmalı və aşağıdakı istiqamətlərdə profilaktik işlər
aparmalıdırlar:
1. uşaqların yaş və fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini, emosional vəziyyətlərini nəzərə
almağa imkan verən pedaqoji mədəniyyətin yüksəldilməsi;
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2. ailənin kollektivçilik əsasında təşkili. Ailədə ümumi perspektivlərin əmək bölgüsünə,
qarşılıqlı kömək ənənələrinə, birgə istirahət və əyləncələrin olmasına, baş verə biləcək
ziddiyyətlərin qarşısının alınmasına yönəldilməsi;
3. tərbiyə prosesinin həyata keçirilməsinin düşünülmüş sözlü tələblərlə möhkəmləndirilməsi;
4. uşaqların daxili aləminə, qayğı və ehtiyaclarma marağın artırılması.
Məqalənin aktuallığı. Sərvət meylləri şəxsiyyətin mühüm xarakteristikalarından biridir.
Sərvət meylləri şəxsiyyətin ətraf mühitə seçici münasibətini müəyyənləşdirir, mərkəzi və
dominant komponent kimi onun davranış xüsusiyyətlərinə təsir göstərir, həyat tərzi seçimində
əhəmiyyətli rol oynayır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırdığım məqaləmdə müxtəlif ailələrdə oğlan və qızların
mənəvi dəyərlərini öyrənib ortaya çıxarmağa çalışdım.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə praktik cəhətdən çox optimaldır, çünki
tətbiq yeri çox tətbiqi isə olduqca rahatdır.
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Влияние психологической культуры родителей
к подростковой личности
Резюме
В статье семья рассматривается как социальный институт и показывается что,
азербайджанская семья отличается от других семей национальными традициями и
обычаями укоренившемуся в ней. По мнению автора, социальная среда
непосредственно влияет на внутрисемейные отношения. В статье также обсуждается
роль социальных потребностей в создании и урегулировании внутрисемейных
отношений.
G.Namazova

Teenager's parents personality psychological effect of culture
Summary
The article examines the family as a social institution, and shows that the Azerbaijani
family different from other families of national traditions and customs ukorenivshemisya it.
According to the author, the social environment directly affects family relations. The article
also discusses the role of social needs in the creation and settlement of family relations.
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Məktəbdə şagirdlərin psixoloji sağlamlığı məsələləri
Məhərrəm Əliyev
ADPU-nun baş müəllimi
Rəyçilər: psixol.ü..f.d., dos.M.S.Əliyev
psixol.ü.f.d. Ü.A.Əfəndiyeva
Açar sözlər: psixi sağlamlıq, psixoloji sağlamlıq, psixoloji yetişkənlik, metamotivasiya,
adaptasiya
Ключевые
слoва:
психическое
здоровье,
психологическое
здоровье,
психологическая зрелость, метамотивация, адаптивность
Key words: mental health, psychological health, psychological maturity, metamotivation,
adaptability
Mövzuya necə giriş eləməyimi düşünərkən istər-istəməz dərs prosesi ağlıma gəlir. Özümə
sual verirəm ki, “dərsə başlayan kimi müəllim həmin anda sadəcə dərsi anlatmağa başlasa o
dərsə marağım yaranarmı?” və cavabım əsasən bəllidir. Bəs o zaman “mənim müəllimdən ilk
gözləmələrim nə ola bilər?” sualına veriləcək ən doğru cavab bu ola bilər: 1. Niyə bu dərs
mənə lazımdı? sualına cavab verilsin; 2. Bu dərsi öyrənməyə mənim hazırlıq səviyyəm hansı
vəziyyətdədir? sualına cavab verilsin. İlk suala cavab özlüyündə üç faktoru ifadə edir ki,
bunlardan birincisi, ümumbəşəri dəyərlərə, ikincisi, milli dəyərlərə və üçüncüsü də şəxsi
dəyərlərə xitab edir. Mənim motivasiyam ya bu faktorlardan birinə, ya ikisinə, ya hamısına
istiqamətlənə və ya heç birinə yönəlməyə bilər.
Əlbəttə, əgər motivasiyam sadaladığım hər üç faktoru özündə ehtiva edirsə, ideal motivə
yaxınlaşmış ola bilər. Konkret ifadə etsək, deyə bilərik ki, “məsələn, texnologiyanın bir
dərsində öyrəndiklərim məndə xüsusi bacarıqların (şəxsi) formalaşmasına yol açmış ki,
onların sayəsində mən ölkəmin istehsalına dünya bazarına çıxa biləcək yeni texnoloji
(ümumbəşəri) nə isə qazandırmaqla, dövlətimin iqtisadiyyatına və inkişafına töhfə (milli)
vermiş oluram”. Bu cümlədə qeyd olunan hər üç faktor bir-birilə əlaqəli olduğu müddətcə
təhsil inkişaf edir deyə bilərik. Ümumbəşəri dəyərlər kontekstində yer alan milli dəyərlər
fonunda təlim və təhsil millətimizə, dövlətimizə, vətənimizə gerçək anlamda yeni
ümumbəşəri nailiyyətlər və qəbulolunma qazandıra bilər. Bu iki faktor bir-birilə
əlaqələndirilmədiyi müddətcə şəxsi faktorun “libido” (dəyər) obyekti olmaq özəlliyi itirilmiş
olur. Metamotivasiyadan danışmağın inkişafımız nöqteyi-nəzərindən, “müasir şagird
obrazı”nın yaradılması baxımından nə qədər önəmli olduğuna işarə etmiş oluram.
Məktəblərimizdə kurikulum sistemi ilə qiymətləndirmə əsasən test (kiçik və böyük
summativlər) vasitəsilə aparılır. Şagirdlər ali təhsil müəssisələrinə gəldikdə isə, yenidən yazılı
yoxlama ilə qarşılaşırlar. Semestr nəticələri gözlənildiyi kimi olmadıqda günahkarın
axtarılmasına başlanılır ki, sonda kimin üzərində dayanıldığı artıq məlumdur; müəllim dərsi
daha səmərəli təşkil etməlidir. İndi müəyyən dəyişikliklər etməklə, bu boşluğu doldurmağa
çalışırlar, hansı ki, fikrimcə, daha çox dolaşıqlığa yol açacaqdır.
Bizim müddəamız ondan ibarətdir ki, orta təhsillə ali təhsil arasında olan əlaqə bir-birini
tamamlayan şəkildə, qiymətyönümlü deyil, metamotivasiyayönümlü perspektivdə qurulsa,
şagirdlərin (o cümlədən, tələbələrin) yaradıcılığa meyli artacaqdır. Biz sadəcə “biliklə dolu
ağıllar” deyil, “emosional bilikli ağıllar” yetişdirməliyik. Bəs bunu necə edə bilərik? sualı öz
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bərabərində “Bu dərsi öyrənməyə mənim hazırlıq səviyyəm hansı vəziyyətdədir?” sualına
cavabı nəzərdə tutur. Çünki ümumi oyanıqlıq səviyyəsi normada (fərdi xarakter kəsb edə bilər,
hansı ki, fərdi yanaşmanın fizioloji əsaslarından birini təşkil edir) olduğu zaman öncəliklə
buna nail olmaq olar.
L.S.Vıqotskinin təklif etdiyi aktual və yaxın inkişaf zonaları və bu kimi digər təkliflər və
yanaşmalar, əslində sadəcə şagirdləri necə inkişaf etdirməyin yolunu deyil, həm də dolayı
yolla şagirdlər əqli və emosional cəhətdən yüklənərsə nələrin ola biləcəyinə işarə etmişlər.
Heç düşündükmü ki, məsələn, telefonumuzun yaddaşı dolduqca, operativ yaddaşına təsir
etmiş olur və nəticədə telefon donmağa və pis işləməyə başlayır. Nümunə çox da yaxşı
olmaya bilər, amma lazım olan konteksti izah etməyə yetən səviyyədədir. Şagirdin də qısa və
uzunmüddətli hafizəsi, operativ hafizəsi vardır. Əlbəttə insanın beyni Prof.
T.Çerniqovskayanın (Т.Черниговская) söylədiyinə görə, 5,5 petаbаyt informasiya tutumuna
malikdir ki, bu da, üç milyon saat videomateriala baxış deməkdir [7]. Lakin beynimizin
tutumunun yüksək olması onu lazımsız şeylərlə doldurmağımızın lazım olduğu anlamına
gəlmir.
Biz şagirdlərdən kim olmasını istəyirik? Biz şagirdlərdən ümumən nə istəyirik? Onların
qismən və ya tamamilə özünənəzarəti itirmiş (başqalarının nəzarətində olan) insanlar (zombi),
yoxsa hissləri öz nəzarətində olan insan olmasınımı istəyirik?
Qarşımızda duran prioritet məsələ nədir? Məncə ən önəmli suallardan biri məhz budur.
Əgər hissləri öz nəzarətində olan insan yetişdirmək istəyiriksə, onda əminliklə deyə bilərik ki,
doğru yolda deyilik. Müasir məktəblərin əksəriyyətində qismən və ya tamamilə özünənəzarəti
itirmiş (başqalarının nəzarətində olan) insanlar yetişdirilir. Sadəcə qiymətə fokuslanmış əxlaqi
hisslərin çoxundan yoxsun insanlar toplumu. Müasir məktəb insanda Z.Freydin fikrincə desək,
artıq mövcud olan qorxuları yenidən oyatmaqdadır. Bunun sayəsində uşaqlarımızda
fobiyalara çevrilmiş qorxu hallarının sayı artmaqdadır. Məsələ sadəcə bu olsa insan bir
şəkildə təsəlli tapmağa çalışar və özünə deyər ki, hər kəs qorxur, bu və ya digər şəkildə.
Amma məsələ göründüyündən daha dərindir və təbili çalmağa gec qalmışıq. Müasir məktəb
uşaqla valideyn arasına girərək ailə konfliktlərinə yol açmaqdadır. Bu necə ola bilər
deyrisinizsə, o zaman sizə cavab verə bilərəm. Dərs proqramının həddən ağırlığı və çoxluğu
şagirdlə yanaşı valideynin də yenidən məktəb proqramını öyrənməsinə vəsilə olur.
Əlbəttə, valideynin yenidən oxuması yaxşıdır, amma daha önəmli öz işlərinin olduğu
vaxtda deyil. Ona görə də, ana-uşaq-ata üçbucağında müasir dönəm üçün spesifik olan ailə
konfliktləri ortalığa çıxmağa başlayır. Ailə konfliktləri isə, öz növbəsində, uşağın
şəxsiyyətinin formalaşmasına mənfi təsir göstərir.
Məktəbin məqsədi normal və ahəngdar şəxsiyyət formalaşdırmaqdır deyəndə konkret
nədən söhbət getdiyini anlamaq asan olmur, çünki şəxsiyyət anlayışı birmənalı başa düşülmür.
Məsələn, K.Rogersə görə, təlimin aposterior hədəfi olan özünügerçəkləşdirmə fərdin fiziki,
zehni, sosial və hissi inkişafını bir bütün olaraq gerçəkləşdirməyi məqsəd qoyduğunu və
məktəbin fərdin müstəqilliyini ancaq bu çox yönlü inkişafla həyata keçirə biləcəyini müdafiə
etməkdədir [5]. O, məktəbin ənənəvi 3 R (reading, writing, arithmetic) ilə əlaqədar
hədəflərinə bir R (relations) daha əlavə edərək insanlararası münasibətlərin verə biləcəyi hissi
və sosial bacarıqlarla insanın ancaq özünə güvənlik içində hiss edə biləcəyini və bununla da
şagirdə öyrənmə azadlığı verə biləcəyini müdafiə etməkdəydi.
Prof.Dr.Y.Kılıçcıya görə, məktəbdə psixoloji sağlamlıq anlayışı şagirdi psixoloji
yetkinliyə çatdıracaq ölçü və şərtlər olaraq düşünülməlidir [3].
Biz ilk olaraq, bəzi anlayışların təhlilini verib daha sonra problemin ana xətlərini izah
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etmək istəyirik. Bu anlayışlardan birincisi psixoloji sağlamlıq anlayışıdır, hansı ki psixi
sağlamlıq anlayışından köklü fərqlənir. Psixoloji sağlamlıq anlayışı psixi sağlamlıq
anlayışından fərqli olaraq, həm ruhi, həm də şəxsiyyətin sağlamlığını və vəhdətini özündə
ehtiva edir.
Psixoloji yetişkənlik: 1) uğursuzluq və ya hər hansı bir zorlanma qarşısında bərpa oluna
bilmə gücüdür, 2) gerçəklərlə yaşama yanında gerçəkləri olduğu kimi qavramadır, 3) bir
anlamda məqsədinə çatmada fürsətləri yaxalamanın sağlam düşüncəsi və yaxşı hesablanmış
olan riskləri gözə alma cəsarətidir, 4) insanın digər insanlarla dərin insanlararası münasibətlər
qura bilmə keyfiyyətidir, 5) cəmiyyətin təməl təşkilatlarından uzaqlaşmadan, onlara tərs
düşmədən yaşaya bilməkdir [3].
Prof.Dr.Y.Kılıçcı öz kitabında bəzi tanınmış şəxsiyyət nəzəriyyəçilərinin fikirlərini sağlam
adaptasiya formaları kontekstində araşdırır [3]. Qısa xülasə olaraq, həmin fikirləri
sadalamaqda fayda var. Z.Freydə görə, sevmə və çalışma qabiliyyətinə sahib olma psixoloji
sağlamlığın elə özüdür. E.Ericsona görə, səkkiz yaşam dönəmində Eqo’nun şəxsin içində
olduğu dönəmə görə qazandığı, 1) Təməl güvən-güvənsizlik, 2) Avtonomluq – Utanc və
qərarsızlıq, 3) Təşəbbüs – Günahkarlıq hissi, 4) Bacarıq – Aşağılıq hissi, 5) Eqo kimliyi – Rol
konflikti, 6) Yaxın münasibətlər – Yalnızlıq, 7) Ürətkənlik – Sonsuzluq, 8) Eqo Bütünlüyü –
Ümidsizlik keyfiyyətlərindən sağlıqlı olanların sayı və dərəcə olaraq sağlıqsızlardan çox
olması psixoloji sağlamlığa işarətdir. A.Adlerə görə, şişirdilməmiş yetərsizlik hissini
şişirdilməmiş üstünlük səyilə tarazlama və cəmiyyət tərəfindən təsdiqini tapmış bir yaşam
biçimi inkişaf etdirə bilmə psixoloji sağlamlıq üçün önəmlidir. K.Xorniyə görə,
özünəgüvənlik yaratma ya da həyəcandan qorunma məqsədi ilə insanlara yönəlmə (sevgi),
insanlara qarşı olma (aqressivlik), insanlardan qopma (müstəqillik) kimi neyrotik
ehtiyaclardan birinə ilişib qalmadan, duruma görə bu ehtiyaclardan üçünü də istifadə edə
biləcək şəxsiyyət bütünlüyünə çatma elastikliyi yanında ideallaşdırılmış mənlik simvolunu
qoruma davranışları yerinə gerçək mənliyini yaşaya bilmə hissiyatı psixoloji sağlamlıq üçün
önəmli keyfiyyətlərdir.
S.Sullivana görə, özü və digər insanlar haqqında doğru və yetərli personifikasiyalar inkişaf
etdirərək insanlar arasında yaxşı münasibətlər qura bilmə sağlıqlılıq işarəsidir. E.Fromma
görə, şəxsiyyət bütünlüyü olaraq adlandırdığı mənliyin fərdiləşməsi üçün sadə əlaqələrdən
qurtularaq azad olması və bu azadlığın gətirdiyi çarəsizlik və yalnızlıq hisslərindən qurtulması
üçün də öz fərdiyyətini itirmədən digər insanlarla həmrəylik, paylaşma və sevgi əlaqələrilə
bütünləşməsi sağlamlıq işarəsi olub, alıcı, istismarçı, alıcı, ticarətçi, biyofil və nekrofil yönəliş
formaları xəstəlik əlamətləridir.
E.Rogersə görə, sağlıqlı mənlik keyfiyyətləri: 1) mənliyi qəbul edə bilmə, 2) mənliyin
daxildən və xaricdən gələn qıcıqlandırıcılara (yaşantılara) açıq olması, 3) mənliyin
yaşantılarını gerçəyə uyğun bir biçimdə simvollaşdırma, 4) mənliyi ilə yaşantı uyuşmazlığı
olan durumları fərq edə bilməsi, 5) fərdin bütün yaşantılarını mənliklə tutarlı hala gətirə bilmə.
Olduğu ana görə özünü gerçəkləşdirən şəxs sağlıqlıdır. A.Maslouya görə, instinktlərini
reallaşdırıcı 14 keyfiyyəti mənimsəmiş şəxs psixi sağlamlıq yönündən tam bir psixoloji
sağlamlığa sahib olmuşdur: 1) real olmaq, 2) özünü, başqalarını və təbiəti qəbul etmə, 3)
problemlərin çözümünə istiqamətlənmə (dönük olma), 4) avtonom sahibi olma, 5) dərinliyinə
duyğulanma, 6) insanlara qarşı empatiya, simpatiya, yazığı gəlmə hisslərini inkişaf etdirmə, 7)
insanlar arası dərin münasibətlər qurma, 8) demokratik xarakter quruluşuna sahib olma, 9)
məqsədi vasitədən ayırma, 10) fəlsəfi yumor hissini inkişaf etdirmə, 11) yaradıcı olma, 12)
şəxsi və yalnız yaşamdan zövq alma, 13) günlük yaşamında yeniliklər tapa bilmə, 14)
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daxilindən gəldiyi kimi davranma. Q.Allporta görə, yetkin və sağlıqlı şəxsin keyfiyyətlər: 1)
mənlik məzmunun genişliyi, 2) başqaları ilə yaxın və isti münasibətlər qurma, 3) özünəinam,
4) real olma, 5) introvert və tolerant olmalı, 6) bir yaşam fəlsəfəsinə sahib olmalı.
Prof. Dr.Y.Kılıçcının sözləri ilə desək, psixoloji sağlamlıq “insanın özü və çevrəsi ilə
əlaqəli ehtiyaclarını qarşılaya bilməsi üçün onun öz daxili güclərinin çevrə şərtlərini istifadə
edə biləcək yetkinliyə çatması prosesi” olaraq ifadə oluna bilər [3, 10].
Pattersona (1973) görə, məktəbdə şagirdlərin psixoloji sağlamlığına mənfi təsir göstərən
faktorlar aşağıdakılardır [4]:
1) Məktəblərdə günlük çalışma proqramları sinifdə şagird maraqlarına cavab verməyəcək
qədər dərs müddətini zaman baxımından çox kasad hala gətirmişdir; 2) Məktəblərdə səssiz və
passiv bir sinif topluluğu aktiv və gurultulu bir sinif topluluğundan üstün tutulmaqdadır; 3)
Məktəbdə asılı şagird davranışları müstəqil davranışlardan üstün tutulmaqdadır; 4) Məktəbdə
adətkarlıq və ənənəvilik (kurikuluma keçilsə də, formalizm qalmışdır) uğur, yaradıcılıq isə
uğursuzluq olaraq dərəcələnməkdədir; 5) Məktəbdə şagirdlər işbirliyindən çox yarışmağı
öyrənirlər (qrup çalışmalarına baxmayaraq, çünki uşaqlar qrup çalışmasında yenə fərdi
çalışırlar); 6) Məktəbdə akademik potensialın inkişaf etdirilməsi ön plana alınmışdır; 7)
Məktəbdə təlim konkret faktlar üzərində yoğunlaşdığından ümumiləşdirmələr arxa plana
atılmışdır; 8) Öyrənmə yerinə sinfi keçmə ön plana çıxdığından şagirdlər bunun üçün hər
vasitəni (o cümlədən, dürüst olmayan) sınaqdan keçirirlər; 9) Təlimdə bilik qazandırmağa
önəm verilməkdə, şagird üçün nə anlam daşıdığının heç bir mənası yoxdur; 10) Məktəb
proqramları və sinif fəaliyyətləri uşaq məntiqi yerinə böyük məntiqi üzərinə qurulub; 11)
Sinifdə müəllimlər uşaqlara mövzuları öyrətmək yerinə onlara öz mənlikləri haqqında neqativ
yönəlişlər öyrətməkdədirlər; 12) Məktəbdə emosional-hissi keyfiyyətdə öyrənmələrə lazımi
önəm verilməməkdədir.
Yuxarıda göstərilmiş bəndləri təhlil etdiyimizdə, hələ də məktəblərimizin müəyyən
qismində eyni problemlərin var olduğunu görməkdəyik. Yeni təhsil konsepsiyası keçmişdə
məktəblərdə onsuzda mövcud olmuş problemlərin həllinə yönəlməli deyilmi? O zaman,
məsələn, kurikulum sistemində dərs keçilirsə, nəzərə alsaq ki, qrup çalışmalarına daha çox yer
verilirsə, dərsdə şagirdlərin səssiz oturmaları niyə istənilir və gözlənilir? Əgər təhsil
sistemimiz Baloniya prosesinə qoşulmuşsa, nə üçün tələbələrin sosial mobilliyi təmin oluna
bilmir? və b. bu kimi sualları çox verə bilərik.
Təlimin son hədəfi şagirdin adaptasiyasıdırsa, o zaman “adaptasiya insanın öz ehtiyacları
və instinktlərilə mühitdən gələn gözləmələri ahəngli bir formada uzlaşdıra bilmək
qabiliyyətidir” [3, 33]. Bu hədəfə götürən ara hədəflər aşağıdakılardır:
a) Məktəbdə güvən ortamı (yoxsa, insan zehni diqqət və sintez qabiliyyətini istifadə edə
bilməməkdədir, b) Şərtsiz hörmət və v) Dürüstlük.
Son olaraq, şagirdlərimizin psixoloji sağlamlığına birbaşa və dolayı şəkildə təsir göstərən
bir sıra müşahidə etdiyim məsələləri qeyd etmək istəyirəm:
1) ibtidai sinif şagirdlərinin çantalarının təxminən 4,5-5 kq civarında olması ki, istər bunu
uşaq daşısın, istər valideyni, fərq etməz yolverilməzdir;
2) dərslərin yayda bitməsi üzrə dərs ilinin uzadılması hadisəsi şagirdlərin məktəbə
getməyə, oxumağa olan istəyinə birbaşa mənfi təsir göstərən və onların zamanla oxumağa
qarşı mənfi lövbərlər qazanmasına yol açan faktordur;
3) kurikulum çərçivəsində kiçik aralıqlarla mütəmadi tətbiq olunan kiçik və böyük
summativlər və onların nəticələrinin açıqlanmasına qədər olan vaxt müddəti şagirdlərin
həyəcanlarının və qorxularının artmasına səbəb olmaqdadır;
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4) şagirdlərin tətil vaxtlarının qısaldılması onların beyin imkanlarının yeni dərs dönəminə
hazırlanması baxımından mənfi nəticələr doğuracağı şübhəsizdir ki, bu zamanla daha ciddi
hiss olunacaqdır;
5) uzun müddət testlə imtahan verən və buna adət edən şagirdlərin birdən-birə esse
yazmağa məcbur edilməsi sadəcə nəticələrə deyil, eyni zamanda şagirdlərin özünə, təhsilə və
təhsili idarə edənlərə mənfi münasibət bəsləməsinə şərait yaradacaqdır;
6) dərs kitablarında şagirdlərə yanlış yol göstərən bəzi hekayələr, anlamsız şerlər, müvafiq
məsələ həllini izah edən ümumi deyil, konkret qaydanın olmaması və s. kimi məsələlər
gələcəkdə hər hansı situasiyada doğru davrana biləcəyini ehtimal edə bilməyəcəyimiz şagird
şəxsiyyətinin formalaşmasına gətirib çıxaracaqdır.
Bu siyahını artırmaq mümkündür, amma bizim əsl hədəfimiz sadəcə problemləri
göstərmək deyil, həm də onların həll yollarını göstərməkdir. Çıxış yolu isə çox bəsitdir.
Birilərini yoxlamaq adına yoxlamaqdan vaz keçib, sadəcə müasir dünyada özünü təsdiqləmiş
təhsil proqramını bizim ortama adaptasiya edərək tətbiq etməkdir. Fikrimizcə, iki təhsil
sisteminin – Yaponiya və Finlandiya təhsil sisteminin önəmli tərəflərinin nəzərə alınması
əsasında yeni model yaradıla və səmərəli şəkildə, ən azından bir neçə pilot məktəbdə
sınanılması və nəticələrinin müəyyən edilməsi zəminində bütün məktəblərdə tətbiq oluna bilər.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbdə şagirdlərin psixoloji sağlamlığı məsələlərinin
öyrənilməsi dəyişən dünyada “müasir şagird obrazı”nın yaradılması baxımından çox böyük
elmi-nəzəri və praktik aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə metamotivasiya məsələləri izah olunur və
şagird şəxsiyyətinin formalaşmasındakı rolu göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Metamotivasiyanın yaradılması “müasir şagird
obrazı”ının formalaşdırılması baxımından praktik əhəmiyyət kəsb etməklə, şagirdlərin
psixoloji sağlamlığının qorunması prizmasından tətbiqi perspektivlər açmış olur.
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Вопросы психологического здоровья школьников в школе
Резюме
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В статье рассматриваются вопросы и отличительные черты психического и
психологического здоровья, а также находит свое объяснение такое понятие, как
психологическая зрелость. Делается акцент на то, что, если хотим, чтобы
психологическое здоровье школьников в школе было в норме, то для этого нужно, вопервых, создать метамотивацию, и во-вторых, создать обратную связь между школой и
вузами. Опиисываются причины, влияющие на адаптацию школьников, которая
считается окончательной целью обучения. В статье находит свое выражение факторы,
которые в прямом или переносном смысле влияют на психологическое здоровье
школьников в школе.
M.Aliyev

The problems of pupil's psychological health in school
Summary
The article examines the issues and distinctive features of mental and psychological health,
and also explains the concept of psychological maturity. The emphasis is placed on the fact
that if we want the psychological health of schoolchildren in school to be normal, then for this
it is necessary, first, to create meta-motivation, and secondly, to create a feedback between the
school and the universities. The reasons that influence the adaptation of schoolchildren are
described, which is considered the final goal of the training. The article finds its expression
factors that directly or figuratively affect the psychological health of school children in school.
Redaksiyaya daxil olub: 18.04.2017
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Məktəbəqədər yaşli uşaqların sosial adaptasiyası
Zeynəb Bəşirzadə
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.M.C.İsmayılova
ped.ü.f.d., dos.Q.Q.Əzizov
Açar sözlər: sosial adaptasiya, gender aspektləri, hiperaktivlik, müdafiə mexanizmləri,
aqressiv davranış
Ключевые слова: социальная адаптация, гендерный аспекты, гиперактивность,
защитные механизмы, агрессивное поведение
Key words: social adaptation, gender aspects, hyperactivity, defense mechanism,
aggressive treatment
Sosial adaptasiya şəxsiyyətin sosial əhəmiyyətli əlaqə və münasibətlərə qoşulması,
həmçinin onun sosial normalara, qaydalara, dəyərlərə, sosial təcrübəyə, sosial münasibət və
fəaliyyətə yiyələnməsidir. Sosial adaptasiya insanın sosial mühitə effektiv uyğunlaşması və
qarşılıqlı təsiri prosesi kimi başa düşülür.
Sosial adaptasiya fasiləsiz səciyyə daşıyır. Bu zaman yeni sosial mühitə uyğunlaşmaq
üçün fəaliyyətin istiqamət və xarakterində bəzi köklü dəyişiklik baş verir. Belə bir dəyişiklik
sosial əhatədən də çox asılı olur. Bu mənada sosial adaptasiya daha çox ətrafda olan
insanların qarşılıqlı münasibətlərinin sosial xarakterindən asılıdır.
Bu sosial münasibətlər ya qarşılıqlı anlaşma və mehribançılıq, yaxud qarşılıqlı qarşıdurma
və ziddiyyət, eləcə də bir-birinə qarşı tam biganəlik və laqeydlik formasında təzahür edə bilər.
Sosial münasibətlərin məzmun və xarakterindən asılı olaraq sosial adaptasiyanın ayrı-ayrı
formaları və ya tipləri özünü biruzə verir. Bir halda sosial adaptasiya sosial mühitə fəal təsir
göstərmək şəklində təzahür edə bilər. Sosializasiya prosesində şəxsiyyətin sosial
adaptasiyasının aşağıdakı formalarını fərqləndirirlər:
* Daxili adaptasiya funksional strukturun yenidən qurulması formasında, həmçinin
müəyyən transformasiya, sosial həyat və fəaliyyət mühitində, şəxsiyyət sistemli şəklində
təzahür edir. Bu halda sosial əxlaqın daxili formaları və şəxsiyyətin fəaliyyəti şəklini dəyişir,
xaricdən gələn tələblərlə, habelə sosial mühitin tələbatları ilə əlaqəyə girir. Beləliklə,
şəxsiyyətin tam, ümumi adaptasiyası baş verir.
* Xarici adaptasiya zamanı şəxsiyyət daxilən sakitdir və öz sərbəstliyini saxlaya bilir.
Nəticədə şəxsiyyətin instrumental adaptasiyası özünü göstərir.
* Qarışıq adaptasiyada şəxsiyyət daxilən sosial mühitin, onun dəyərlərinin və qaydalarının
təsiri altında tez-tez dəyişir, yenidən yaranır, eyni zamanda tez-tez instrumental adaptasiya
olaraq öz “mən”ini və sərbəstliyini qoruyur.
* Sosializasiya və psixoloji adaptasiya bir-birinə yaxın, bir-birindən asılı, biri digərini
şərtlənən, lakin eyni olmayan proseslərdirSosial adaptasiya şəxsiyyətin sosial əhəmiyyətli
əlaqə və münasibətlərə qoşulması, həmçinin onun sosial normalara, qaydalara, dəyərlərə,
sosial təcrübəyə, sosial münasibət və fəaliyyətə yiyələnməsidir. Sosial adaptasiya insanın
sosial mühitə effektiv uyğunlaşması və qarşılıqlı təsiri prosesi kimi başa düşülür.
Sosial adaptasiya insanın vəziyyətinin inteqrativ göstəricisi olub müvafiq biososial
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funksiyaların yerinə yetirilməsi imkanlarını əks etdirir. Buraya aiddir: a/ fərdin real
vəziyyətinin ətrafdakılar tərəfindən adekvat qavranılması; b/ətrafdakıların münasibət və
ünsiyyətinin adekvat sistemi, əməyə, təlimə qabilliyi; c/ başqalarının müvafiq rol
gözləmələrinin adaptiv davranışı.
"Adaptasiya" termini ilk dəfə fiziologiyada təzahür etmişdir. Qeyd etməliyik ki, sosial
adaptasiya, ilk növbədə fərdin sosializasiya funksiyasıdır ki, bu da uşağa inkişaf etməyə,
sosial keyfiyyətlər kəsb etməyə kömək edir. Eyni vaxtda əldə olunmuş keyfiyyətlər şəxsiyyətə
sosimunda adaptasiya olmağa kömək edir. Bir sözlə, sosializasiya və sosial adaptasiya birbirindən ayrılmaq prosesin iki tərəfidir. Sosial adaptasiya özündə aktiv proses olub: a/ fərdin
sosial mühitə uyğunlaşmasını şərtləndirir; b/ nəticələr buna uyğunlaşdırılmışdır (1, səh.58).
Sosial adaptasiya insana öz məqsədinə, maraqlarına, dəyərlərinə yaxınlaşmağa kömək edir.
Sosial adaptasiya tez-tez tədqiq olunan problemlərdəndir. Şəxsiyyətin adaptasiyası məsələsi
müxtəlif elmlər sahəsində çalışan psixoloqların əksəriyyətini maraqlandırır. Tədqiqatların
böyük əksəriyyəti uşaqlara həsr edilmişdir. İlk növbədə tədqiqatlar "uğursuz" sosial
qruplardan olan uşaqların sosial adaptasiyasına aiddir.
Tədqiqatımızda irəli sürdüyümüz fərziyyə ondan ibarətdir ki, məktəbəqədər yaşlı
uşaqların adaptasiya problemindəki fərqlər cins-yaş xüsusiyyətlərinə malikdir. Qarşıya
qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək üçün Axenbaxın sorğusundan istifadə etdik. Bu sorğu bizə
sosial adaptasiyasının xüsusiyyətlərini və müxtəlif istiqamətlərini: emosional reaktivliyi,
nigarançılığı, somatik şikayətləri, soyuqluğu, yuxusuzluğu, diqqət problemini, həyəcanlılığı,
hiperaktivliyi, itaətsizliyi və başqa problemləri müəyyən etməyə imkan vermişdir. Yaş
xüsusiyyətlərinin təhlili göstərdi ki, dörd yaşlı məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün dezadaptasiya,
hiperaktivlik, aqressiv davranış, nigarançılıq, diqqətdə problemlər, itaətsizlik, affektiv
problemlər və yuxusuzluq halları daha xarakterikdir.
Beş yaşlı məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün hiperaktivlik, aqressiv diqqət problemi,
itaətsizlik və nigarançılıq səviyyəsi xarakterik haldır. Altı yaşlı məktəbəqədər yaşlı uşaqlar
üçün hiperaktivlik, aqressiv davranış, yuxusuzluq, həyəcanlılıq, nigarançılıq və emosional
reaktivlik xarakterikdir. Qeyd etməliyik ki, bütün yaş mərhələlərində hiperaktivlik, aqressiv
davranış və diqqət probleminə tez-tez rast gəlinir. Birincisi, diqqəti ona yönəldək ki, dörd və
beş yaşlı məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla bütünlükdə adaptasiya probleminin səviyyəsi praktiki
olaraq fərqlənmir, lakin altı yaşlılarda isə bu səviyyə artır. Ola bilər ki, bu daha çox onunla
izah olunur ki, altı yaşlılar sosial statuslarını dəyişməyə kifayət qədər yaxınlaşırlar. Bir sözlə,
məktəbə getməyə hazırlaşırlar. Bu həmçinin psixi aparatın inkişafı ilə də bağlı ola bilər.
Adaptasiyanın müxtəlif problemləri bütün yaş mərhələlərində özünü göstərir.
Adaptasiyanın müvafiq problemlərinə, xüsusən də hiperaktivliyə, diqqət probleminə və
aqressiv davranışa mütəmadi olaraq rast gəlirik. Uşağın dezadaptasiyasının səviyyəsi
yetkinlik prosesində artır. Bu da onun xüsusiyyətləri ilə bağlı ola bilər. Birinci xüsusiyyət
sosiallaşmadır (2). Altı yaşlı uşaq məktəbə getməyə hazırlaşır. İkinci xüsusiyyət psixikanın
inkişafı və imkanlarının təzahürləridir. Daha sonra diqqətimizi məktəbəqədər yaşlı oğlan və
qızların adaptasiyasının xüsusiyyətlərinə yönəldək. Birincisi, müxtəlif sahələrdə oğlan və
qızların arasında dezadaptasiya fərqləri azlıq təşkil edir. Qızlara emosional reaktivlik, affektiv
problemlər və itaətsizlik xarakterikdir. Adaptasiya prosesinin öyrənilməsi göstərdi ki, altı
yaşlı oğlanlarda bir çox istiqamətlərdə dezadaptasiyanın səviyyəsi yuxu və diqqət problemi,
aqressiv davranış, hiperaktivlik, itaətsizlik hallarında tədricən aşağı düşür. Ola bilər ki, bu
onunla bağlıdır ki, onların müdafiə mexanizmləri tədricən daha bitkin olur. Digər tərəfdən isə
bu fakt psixikanın inkişaf prosesi ilə bağlı olması ilə izah oluna bilər.
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Qızlarda isə dezadaptasiya prosesinin müxtəlif elementlərinin inkişafının daha yüksək
səviyyəsi altı yaşda özünü yuxu və diqqət problemində, aqressiv davranışda, hiperaktivlik və
itaətsizlikdə təzahür etdirir. Beş yaşlı məktəbəqədər yaşlı oğlanlarda diqqət problemi,
hiperaktivlik, həmçinin nigarançılıq problemlərinin göstəriciləri kifayət qədər yüksəkdir.
Oğlan və qızlar üçün eyni adaptasiya problemləri xarakterikdir. Adaptasiya problemlərinin
profili oğlan və qızlarda bir-birindən fərqlənmir. Oğlan və qızların sosial adaptasiya problemi
bu və ya digər sahələrdə dinamik inkişafa görə fərqlənir. Onların sırasında həyəcanlılığı, yuxu
və diqqətlə olan problemləri, aqressiv davranışı, hiperaktivliyi, itaətsizliyi misal göstərə
bilərik. Oğlanlarda bu problemlərin səviyyəsi azalır, qızlarda isə əksinə.
Tədqiqatımızın sonunda aşağıdakı növbəti nəticəyə gəldik:
1. Bütün yaş mərhələlərində adaptasiya problemi fərqlidir;
2. Oğlan və qızlar üçün adaptasiyasının bu və ya digər problemləri xarakterikdir. Oğlan və
qızlarda adaptasiya probleminin profili bir-birindən fərqlənmir. Oğlan və qızlarda sosial
adaptasiya problemi bu və ya digər sahələrdə inkişaf dinamikasına görə bir qədər fərqlidir;
3. Adaptasiyanın tez-tez rast gəlinən hiperaktivlik, diqqət problemi və aqressiv davranış
kimi müvafiq problemləri mövcuddur;
4. Uşağın dezadaptasiyasının səviyyəsi yetkinlik prosesində artır.
Məqalənin aktuallığı. Müasir şəraitdə hiperaktivliyə, diqqət probleminə və aqressiv
davranışa mütəmadi olaraq rast gəlirik. Bu da məktəbəqədər yaşlıların problemlərinin həlli
onların sosial adaptasiyasının aktuallığını bir daha göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatda problemin yaş və gender aspektləri, oğlan və qızlar
arasındakı fərdi fərqlər araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Социальная адаптация дошкольников
Резюме
Статья посвящена проблемам адаптации детей дошкольного возраста. Исследование
отражает возрастной и гендерный аспекты проблемы. В работе показано, какие
проблемы характерны для детей в детском саду, причем отражены отличия мальчиков
и девочек в процессе их адаптации.
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Z.Bashirzadeh

Social adaptation of pre — school children
Summary
The article is dedicated to social adaptation of pre — school children. The age and gender
aspects of problem are reflected in this research. In this scientific work, it is shown that,
which problems are characteristic for kindergarten children. Also, the differences between
girls and boys are reflected.
Redaksiyaya daxil olub: 13.03.2017
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Kiçik yaşli məktəblilərin emosional intellektinə təsir
göstərən amillərin psixoloji təhlili
Ceyhunə Dəmirova
ADU-nun müəllimi
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.U.M.Qəzvini
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Ключевые слова: эмоциональный интеллект, коэффициент интеллекта, младише
школьник, сопереживание
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Eİ və ya EQ (Emotional intellegence and Emotional quotient) — emosional intellekt
olaraq bilinən və uşaqların IQ-(İntellegence quotient) yəni, zehni qabiliyyətlərini
formalaşdıran
xüsusiyyətlərdən
daha
vacib
olduğunu
vurğulayan
emosional
xüsusiyyətlərimizi anlaya bilmək və emosiyalarımızı idarə edə bilmək bacarığımızdır.
İlk olaraq 1990-cı ildə Harvard Universitetinin psixoloqu Peter Solovey və New
Hampshire Universitetinin psixoloqu Con Mayer tərəfindən istifadə edilmişdir. Lakin,
emosional intellektin nəzəri və praktik problemləri sistemli şəkildə Daniel Qoleman
tərəfindən öyrənilmiş və öz tədqiqatlarının yekununu 1995-ci ildə “Emotional İntellegence”
adlı kitabında əks etdirmişdir. [3, s.12]
Daniel Qolemana görə emosional intellekt: “Özünü hərəkətə keçirə bilmək, maneələrə
baxmayaraq məqsədinə doğru atılan yola davam edə bilmə, instinktlərini idarə edərək həzz
duyğusunu gecikdirə bilən, ruh halını nizama sala bilmək, yaşadığı stressin düşünməsinə
mane olmasına icazə verməmək, özünü başqalarının yerinə qoya bilmək və ümid etmək” dir.
[3, s.14]
D.Qolemana görə emosional intellekt aşağıdakı 5 bacarığı özündə birləşdirir:
 Öz emosiyalarını dərk etmək və anlaya bilmək
 Emosiyalarını idarə edə bilmək
 Şəxsi motivasiya
 Empatiya
 Sosial bacarıqlar
EQ inkişaf etdirmək mümkündürmü və ya mümkünsə əgər, bunun üçün bir insanda vacib
olan hansı intellektual keyfiyyətlərin inkişafına diqqət yetirilməlidir, tipli suallar bu tətdqiqat
işi ilə məşğul olan şəxsləri hər zaman maraqlandırmışdır. Əgər, İQ inkişaf etdirilə bilərsə
demək ki, biz EQ bacarığının da inkişafından danışa bilərik. Lakin, psixoloji nəzəriyyələr bu
barədə fərqli yanaşmalarla çıxış etmişdir.
Emosional intellekt nəzəriyyələrinin ən məşhuru ilə əməkdaşlıq edən ən böyük faktor
ehtimaldır ki, bu nəzəriyyə İQ-nü bəyənmir, amma emosional intellekti inkişaf etdirməyin
mümkünlüyünü güman edir. Bunlardan xüsusi şəkildə özünə yer edən nəzəriyyə kimi
skeptsizmi göstərmək mümkündür. Hərçəndki, skeptsizmə dair bəzi sübutlar vardır ki,
insanlar emosional intellekti inkişaf etdirə bilər. Qərb Tədqiqat Universitetində yerləşən
Weatherhead İdarəçilik Məktəbində aparılan bir tədqiqata görə, tələbələr öz emosional
intellektinin səlahiyyətlərinə başqa bir koqnitiv bacarıq əlavə etməklə, onlar öz bacarıqlarının
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inkişafı üçün spesifik səlahiyyət seçir və inkişaf etdirir, fərdiləşdirlmiş öyrənmə planını
gücləndirməklə bu səlahiyyətləri həyata keçirir.
Tələbələrin obyektiv qiymətləndirməsi bu proqramla başlayır, məzuniyyət sonrası və illər
sonrasında iş fəaliyyətində izlənilərək, güman edilir ki, əgər ki bu problemlerin doğru ünvanı
tapılarsa o zaman emosional intellekti inkişaf etdirmək olar.
Bu müxtəlif modellərin variantlarının inkişafı ilə müəyyən edilmişdir ki, Eİ özünə-hesabat
vermə, formal qiymətləndirmə, öz bacarıqlarının istifadəsi və ya testləşdirlməsi ilə
emosiyaları müəyyən etmək, digər qruplar və ya özünü inkişaf yolu ilə ölçülə bilər. Bütün bu
dediklərimizi aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik:
 Özünə-hesabat vermək
1. Öz emosiyalarını bilmək
 Özünü-idarə
2. Öz emosiyalarını idarə etmək
3. Özünü motivasiya
 Sosial-hesabat vermək
4. Başqalarının emosiyalarını tanımaq və anlamaq
 Əlaqələri idarə etmək
5. Başqalarının emosiyalarını idarə etmək
Weatherhead İdarəçilik Məktəbində aparılan tədqiqatların nəticəsində məlum oldu ki, EQnün bu dörd ünsürü inkişaf prosesində düzgün yerləşdirilməklə təşkilatçılar öz işçilərinin
emosional intellektini artıra bilər. Bu isə onları daha da ruhlandırdı. [3, s.24]
Ümumilikdə emosional intellektin mahiyyətinin anlaşılması və bu barədə tədqiqatları ilə
məşhur olan psixoloqların fikirləri kifayət qədər çoxdur. Emosional intellektin bütün nəzəri
problemlərini aşağıdakı cədvəldə qruplaşdırmışıq:
Emosional

İl
1930

İntellektin
Yazıçı
Edvard Torndayk

1940

David Veksler

1950

Abraham Maslou

1975

Hovard Qardner

1985

Vayne Payne

1987

Keyit Beyizli

1990

Peter Salovey və
Con Mayer
Daniel Qoleman

1995

Tarixi

Təsvir
Sosial intellekt-bu bacarıq başqa insanlarla
əməkdaşlıq prosesində əldə edilir.
İntellektin affektivkomponentləri həyatda lazımi
uğurla əldə edilə bilər.
İnsanların emosional dayanıqlılığıın inşa edilməsini
təsvir edir.
Parçalanmış Düşüncələr kitabında “Çoxlu Intellekt”
nəzəriyyəsi ilə məşhurdur.
Özünü-inteqrasiya, qorxu ilə əlaqə yaratmaq, ağrı
və arzu EQ-nü inkişaf etdirir.
Mensa jurnalında emosional intellektin mahiyyətinə
dair məqaləsi çap edilmişdir.
Məqalə:Təxəyyül,dərketmə və
Şəxsiyyət.
Məqalə:Emosional İntellekt:
Nə üçün İQ-ə nisbətən daha
çox materiyadır.

Uşaqlarda emosional intellektin inkişafına təsir göstərən bir çox faktorlar vardır.
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Qolemana görə bu daha çox ailələrin uşaqlara olan münasibətindən, tərbiyə şəraitinindən,
mühitdən asılıdır. Eyni zamanda valideynlərin uşaqlara qadağa qoymaması ilə xarakterizə
olunur. Uşaqların hər istəyinə “yox” deyə bilməmək, “hə” demək onların psixologiyasına
mənfi təsir göstərir. Valideynlər uşaqlara yox deməkdən çox vaxt ona görə qorxurlar ki,
uşaqların istəklərini həyata keçirə bilmədikləri halda şəxsiyyətin inkişafına mənfi təsir
göstərər. Lakin, məsuliyyət hissini aşılamaq emosional intellektin inkişafına olduqca müsbət
təsir edən faktorlardan biridir. Məsuliyyət hissi uşağa kiçik yaşlardan sadə qaydalarla uşağa
plan qurlaraq və plana əməl edilməsinə nəzarət edilərək formalaşdırılır. Yemək, yatmaq,
televizora baxmaq üçün plan qurulması ən sadə qaydalar hesab olunur. Valideynin bu
qaydalara əməl etməyən uşaqlara diqqət yetirməməsi uşağın şəxsiyyətində gələcəkdə hiss
olunacaq dərəcədə mənfi izlər qoyur. [1, s.140]
Televizor və internet uşaqların emosional intellektinin inkişafını ləngidən faktorlar hesab
olunur. Televizor fiziki asılılıq yaratmasa da psixoloji asılılıq yaratması amerikan psixoloqları
tərəfindən aparılan tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdur. Televizor informasiya mənbəyi kimi
heç də pis vasitə deyil. Lakin, əgər uşaq bütün gününü televizor qarşısında keçirdə və aktiv
ünsiyyətlə bağlı heç bir fəaliyyətlə məşğul olmursa biz onu emosional intellektə təsir göstərən
mənfi faktor kimi qiymətləndirə bilərik. Alimlər həddən çox televizya seyr etməyin uşaqların
psixologiyasının əleyhinə olduğun qeyd etsələr də bir çox valideynlər özlərinin televizya
bağımlılığına görə bu problemə elə də ciddi yanaşmamışlardır. Bu problemi aradan qaldırmaq
və uşaqların emosional intellektinin inkişafına şərait yaratmaq istəyi varsa müsbət amil kimi
uşaq oyunlarını daim diqqət mərkəzində saxlamalıyıq.
Uşaq böyüdərkən valideynin yeri və rolu çox vacibdir. Ananın yaşı və təhsil vəziyyəti,
zehni və emosional intellekti uşağın emosional intellektinə birbaşa təsir edir. Lakin, ananın
xüsusiyyətləri qədər atanın da xüsusiyyətləri vacibdir. Sadəcə ananın xüsusiyyətləri uşaqla
birbaşa kontaktda olduğu üçün daha tez təsir edir. Eyni zamanda valideynlərin tərbiyə metodu
da bu vəziyyətə təsir edən faktorlardan biridir.
Öz hisslərini və emosiyalarını anlamayan, aqressiv, stressli, depressiv vəziyyətləri öz ruh
halında ayırd edə bilməyən bir ata, öz övladının hiss və emosiyalarını anlaması qeyrimümkündür. Bir insanın özünün emosiyalarını ayırd edə bilməsi emosional intellektinin
formalaşmasının başlanğıc mərhələsidir.
Bir uşağın öz emosiyalarına nəzarət edə bilməsi və anlaması körpə yaşlarından valideynin
ona olan qayğısından, onu dinləməsindən, doğru və yanlışı ayırd edə bilməsinə kömək
etməsindən də asılıdır. Əgər valideyn övladını başqaları ilə müqayisə etməz və ona dəstək
verərsə bu onun öz emosiyalarını anlamağına daha çox kömək edə bilər. Kiçik yaşlı
məktəblinin zehni və əxlaqi hisslərinin inkişafı ilk öncə valideynin tərbiyə metodundan da
asılıdır. Uşaqların erkən yaşlarından başlayaraq özünəinam hissinin güclənməsi, özünün
sosial və real mənini dərk etməsi, təlim fəaliyyətinin aktual və inkişaf zonasından çıxış edərək
lazım gəldiyi anda müəllimin köməyindən, lazım gələrsə isə heç kimdən kömək istəmədən
özü-öz tapşırıqlarının öhdəsindən gəlməsi, yaşıdları ilə ünsiyyət qurarkən həmyaşıdlarının
istəklərini nəzərə alaraq, həm də öz istəklərini nəzərə alaraq ona uyğun davranması kimi əsas
bacarıqlar kiçik məktəblinin emosional intellektinin inkişafına səbəb olan faktorlardır. Bir
sonrakı illərdə bu bacarıqların köməyi ilə uşaq özünün və başqalarının hiss və emosiyalarını
daha yaxşı anlayacaq, eyni zamanda hadisələri bir-birindən ayırd etməkdə daha təcrübəli
olacaqdır. [1, s.143]
Məktəb illərində müvəffəqiyyətsiz olan şagirdləri müşahidə etsək, bu uşaqların öyrənmə
çətinliyi olsa da, olmasa da onların emosional intellektinin bəzi əsas bacarıqlarından bir və ya
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bir neçəsindən məhrum olduqları aydın görünəcəkdir. Müəllimin şagirdə olan yanlış
yanaşması, gərəksiz dərs təkrarları, şəxsiyyətyönlü cəza metodları, sinifdə qalmaq və ya dərs
zamanı yoldaşlarından geri qalması, müəllimin şagirdə fərdi yanaşmamasının nəticəsi olaraq
uşaqda özünəinamsızlıq, stress pozunusu yaradır. Bütün bu hallar kiçik məktəblinin
emosional intellektinə zərər verəcək faktorlar hesab olunur.
Emosional intellekti aşağı olan kiçik məktəbli yeniyetməlik dövründə daha aqressiv,
şəxsiyyətlər arası münasibətlərdə daha uğursuz olurlar. Və bu səbəbdən uşaqlar hiss və
emosiyalarını doğru ifadə edə bilməz, qarşılarına məqsəd qoyub həmin məqsədə çatmaqda
çətinlik çəkər, sevgi hissindən məhrum olarlar.
Kiçik yaşlı məktəblilərin emosional intellektini yoxlamaq üçün Hovard Gardnerin
müəyyən etdiyi “Multiple İntellegence” test şkalasına əsasən 6-10 yaşlı kiçik məktəblilər
üzərində ekperimental-psixoloji tədqiqat keçirilmişdir. Tədqiqat Bakı şəhərində yerləşən bir
neçə məktəbin ibtidai sinif şagirdləri üzərində aparılmışdır. Tədqiqatda 20 nəfər iştirak
etmişdir. Onlardan 10-u qız və 10-u oğlandır.
H.Qardnerin “Multiple İntellegence” test şkalasının türk mədəniyyətinə adaptasiyası 2006cı ildə prof.N.Tarhan tərəfindən edilmişdir. Tədqiqat zamanı testdə olan “Emosional intellekt”
şkalasından istifadə edilmişdir. Şkala 9 maddədən və likert tipli cavablardan ibarətdir. Testin
nəticəsi üç göstəriciyə əsasən müəyyən olunur: aşağı (0-9), orta (10-18), yuxarı (19+).
Tədqiqatın nəticələri aşağıdakı diaqramda təsvir edilmişdir:
Diaqram 1. Kiçik məktəblilərin emosional intellektinin göstəriciləri

Nəticələrə əsasən belə qənaətə gəlirik ki, kiçik məktəblilərin çox az faizi yüksək, yarıdan
çoxu orta və geridə qalanlar isə aşağı emosional intellektə malikdir. Məktəblər və ailələr bu
üsullardan istifadə etməklə kiçik məktəblinin emosional intellektini artırmağı qarşılarına
məqsəd qoymalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Uşaqlarda emosional intellektin inkişafına təsir göstərən bir çox
amillər vardır. Psixologiyada bu amillərin öyrənilməsi son illər daha böyük əhəmiyyət kəsb
etmişdir. Bu baxımdan məqalə aktual hesab oluna bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq kiçik məktəblilərin emosional
intellektinin göstəriciləri şərh olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
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müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Психологические анализи факторов, которые действует на
емоссианальный интеллект младше классников
Резюме
Неверный подход учителья к ученику, ненужные повторение уроков, наказонные
методы к личностьям, оставатся в классе, или оставатся от друзей, индивидуальная
отношение учителья к ребёнку, доводит до тово что, у ребёнко паявляется стрессовая
расстройство. Все ети состоянии очень вредно действует на емоссианальную интеллект
ребёнко.
C.Damirova

The psychology analytcal of the influence factors to gradeschool's
emotional intellegence
Summary
Teacher to student wrong approach, useless lesson repeats, punishment methods to person,
to stay at class or stay back from his schoolmatters in the lesso, result of teacher to student
individual approach is creates unself-confidence, stress disorder at child. These cases are
considered the harmful factors to gradeschool's emotional intellegence.
Redaksiyaya daxil olub: 12.04.2017
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Uşaqlarda inkişaf pozuntularının müəyyənləşdirilməsində
skrinninq-diaqnostikanin əhəmiyyəti

Aidə Nəbiyeva
ARTİ-nin dissertantı
E-mail: namazovaaida@mail.ru

Rəyçilər: psixol.ü.e.d., prof.R.İ.Əliyev
ped.ü.f.d. S.Q.Həsənli
Açar sözlər: özünə qapanma, sosial bacarıqlar, laqeyd münasibət, skrinninq-diaqnostika,
differensial diaqnostika, psixodiaqnostika, stereotip davranışlar
Ключевые слова: замкнутость, социальные навыки, пренебрежительное отношение,
скрининг
диагностика,
дифференциальная
диагностика,
психодиагностика,
стереотипное поведение
Key words: self-locking; social skills; negligence; screening diagnostics; differential
diagnostics; psycho diagnostics; stereotyped behaviors.
Müasir dövrümüzdə tez-tez rast gəlinən “Autizm” termini “autos”-“özüm” yunan
sözündəndir. Hələ XX əsrdə ilk dəfə bu termin 1911-ci ildə İsveç psixiatrı Bleyler tərəfindən
istifadə edilib. 1943-cü ildə isə Amerika psixiatrı Leo Kanner uşaq autizminin təsvirini verib.
O bu problemi "Erkən Uşaqlıq Autizmi" adlandırmışdır. L. Kannerin (1943) təsvirindən sonra
erkən uşaq autizmi probleminə maraq kəskin şəkildə artmışdır. «Аutizm» termini müxtəlif
dərəcədə nəzərə çarpan, geniş spektorlu vəziyyətləri özündə birləşdirsə də, bütün
vəziyyətlərdə aşağıdakı triada ilə xarakterizə olunur. Triada “Autizm” diaqnozunun
qoyulması üçün əsas verir. Sosial münasibətlərdə pozğunluq, nitq və ünsiyyətdə pozğunluq,
təxəyyüldə pozğunluq bu triadada mühüm yer tutur. Həmin əlamətləri aşağıdakı şəkildə şərh
edə bilərik: 1. Sosial bacarıqlardakı yaranan çətinliklər: münasibətlərin qurulmasında və
saxlanmasında çətinlik, ətrafdakılara yad və laqeyd münasibət, insanlara cansız əşyalara
olduğu kimi münasibət göstərmək, sosial davranışların “incəliyini” başa düşməmək
(anlamamaq), başqa insanların dа istəyinin, məqsədinin və nəzər nöqtəsinin olduğunu başa
düşməmək və s. 2. Nitq və ünsiyyət sahəsində yaranan problemlər: Sözlərin mənasını
anlamaqda çətinlik, ancaq öz ehtiyaclarının ödənilməsi ilə məhdudlaşan ünsiyyət, başqa
insanların jestlərini, səs intonasiyalarını, bədən dilini və mimikasını təqlid etməkdə çətinlik,
nitqdən qeyri adi istifadə (özü haqqında üçüncü şəxsdə danışmaq), nitqi hərfi мənаdа anlamaq.
3. Təxəyyül sferasında yaranan çətinliklər: Bir fikirdən digərinə keçməkdə çətinlik, rutinaya
ciddi əməl etmə (dəyişikliklərə müqavimət), rollu süjetli oyunlarda iştirak еtməkdə çətinliklər,
digər insanların fikirlərini anlamaqda çətinliklər. Autizmi müəyyən etmək üçün mütəxəssislər
tərəfindən işlənib hazırlanmış müxtəlif diaqnostik meyarlara müraciət etmək lazımdır. Bu
baxımdan daha çox işlənən meyarlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən müəyyən
edilmiş və XBT-10-da (Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatının onuncu nəşri), habelə Amerika
Psixiatrlar Assosiasiyası (APA) tərəfindən nəşr olunmuş DSG-IY-də (diaqnostik statistik
göstərişlərin dördüncü nəşri) [DSM-IY (APA, 1994] qeydə alınmışdır. Uşaqlarda inkişaf
pozuntularının psixodiaqnostikası prosesində, ümumiyyətlə, bir neçə mərhələ fərqləndirilir:
— skrinninq-diaqnostika;
— differensial diaqnostika;
— uşağın dərindən öyrənilməsi, və nəhayət
— fərdi-korreksiya proqramının işlənib hazırlanması.
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Qeyd edək ki, hər mərhələnin öz səciyyəvi vəzifələri vardır və hər bir mərhələnin öz
problem dairəsi mövcuddur. Göründüyü kimi, birinci mərhələ “skrinninq” adlanır.
“Skrinninq” sözü ingilis mənşəlidir (ingiliscə screen - “ələmək”, “növləşdirmək” deməkdir).
Bu mərhələdə uşağın psixofizioloji inkişafında yayınmaların (ləngimələrin) mövcud olubolmaması aşkar edilir. Lakin bu zaman göstərilən yayınmaların (ləngimələrin) xarakterinin və
dərinliyinin dəqiq təsnifatı verilmir (bu vəzifə sonrakı iki mərhələnin üzərinə düşür).
Skrinninq-diaqnostikanın isə başlıca vəzifələri - populyasiyada (o cümlədən, kütləvi təhsil
müəssisələri şəraitində) psixi inkişafında müxtəlif yayınmalar və pozuntular olan uşaqların
vaxtında aşkar edilməsi, uşağın psixoloji-pedaqoji problemləri spektrının təxmini
müəyyənləşdirilməsidir. Erkən yaşda uşaqlarda psixomotor inkişafın mövcud pozuntularının
müəyyən edilməsi ilə bağlı müxtəlif testlərdən və texnologiyalardan istifadə edilir. Bu sahədə
səmərəli hesab edilən texnologiyaların bir qrupu – “skrinninq” texnologiyalarıdır. Skrinninqtexnologiyalar uşaqlarda pozulmuş (və yaxud pozulduğu ehtimal edilən) inkişafın erkən
müəyyən edilməsinin (psixodiaqnostikasının) ilkin mərhələsində tətbiq edilir (bu proses
“skrinninq-diaqnostika” adlanır). Bu yanaşma (skrinninq-texnologiyalardan istifadə),
inkişafında pozuntular olan uşaqların aşkar edilməsi baxımından mövcud olan müasir
tələblərə daha çox cavab verməsinə baxmayaraq, az-az istifadə edilir. Adətən, psixomotor
(psixi-hərəki) inkişafın səviyyəsinin kompleks şəkildə qiymətləndirilməsi prosesində, psixi və
hərəki inkişafın iki müxtəlif səviyyəsi nəzərdən keçirilir. Bu zaman, uşağın psixi inkişafında
nitqin inkişafı və sosial adaptasiya səviyyələri fərqləndirilir. Bunlardan birincisi sensor və
hərəki nitqin nəzərə alınması üçün vacibdir, digəri isə sensor və emosional inkişaf
göstəricilərini birləşdirir. Öz növbəsində, hərəki inkişaf səviyyəsində ümumi hərəki fəaliyyət
(statik və hərəki funksiyalar üçün arzu olunan məqamdır) və əl qabiliyyəti altsəviyyələri
fərqləndirilir. Skrinninq-diaqnostikanın həyata keçirilməsi zamanı psixomotor inkişafı
səciyyələndirən vərdiş və bacarıqların təzahür səviyyələrinin qiymətləndirilməsi həyata
keçirilir. Bu zaman onların aşağıdakı səviyyələrinin müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur:
— Harmoniyasəviyyəsi (bu zaman, yuxarıda adı çəkilən bütün altsəviyyələr üzrə inkişafda
baş vermiş dəyişmələr (pozitiv və ya neqativ xarakterli olmalarından asılı olmayaraq) bir yaş
intervalını aşmırlar;
— Yüngül disharmoniya (qeyd edilən dəyişmələr iki yaş intervalı təşkil edirlər);
— Kəskin disharmoniya (bütün altsəviyyələr üzrə inkişafda baş vermiş dəyişikliklər,
dəyişmələr üç yaş intervalından artıqdır).
Əgər, yerinə yetirilmiş skrinninq-diaqnostikanın əldə edilən nəticələrinə görə, müəyyən
yaş qrupuna aid olan uşaqların psixi inkişaf göstəriciləri onların mənsub olduğu pasport
yaşının psixomotor göstəricilərinə müvafiqdirsə, yəni dəyişikliklər (istər pozitiv, istərsə də
neqativ) bir yaş intervalından kənara çıxmırsa, onda inkişafın pasport yaşına müvaviqliyi
qəbul edilir (harmoniya səviyyəsi). Ümumiyyətlə, Denver-II testinin keçirilməsindən əldə
olunan nəticələr daha dəqiq aşağıdakı kimi şərh edilir. Əgər müayinə olunan konkret yaş
qrupu daxilində, onun konkret üzvlərinin psixomotor inkişaf göstəriciləri (altsəviyyələr üzrə
əldə edilmiş nəticələr) bu qrupun pasport yaşına müvafiq göstəricilərdən iki yaş intervalından
artıq fərqlənirsə, bu zaman: — psixomotor inkişaf göstəriciləri bu qrupun pasport yaşına
müvafiq göstəricilərdən üstündürsə, qabaqlayıcı inkişaf təsbit olunur; — əksinə, psixomotor
göstəricilər müvafiq pasport yaşı göstəricilərindən geri qalırsa, bu, inkişafda geriləmə kimi
qəbul edilir. Nəhayət, diaqnostik göstəricilər müvafiq pasport yaşı göstəricilərindən üç və
daha artıq yaş intervalı səviyyəsində geri qalırsa, bu zaman psixomotor inkişafın ləngiməsi
vurğulanır. Onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki, psixomotor inkişafın disharmoniyası zamanı
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pasport yaşına müvafiqlik qiymətləndirilmənin hər bir alt səviyyəsi üzrə təcrid olunmuş
qaydada nəzərdən keçirilir. Dünyada ən geniş yayılmış inkişafın qiymətləndirilməsinin
skrinninq şkalalarından biri – Denver şkalası və ya Uşağın inkişafının qiymətləndirilməsinin
Denver inkişaf skrinninq testidir (DİST) (orijinalda - DDST, The Denver Developmental
Screening Test). Test amerikalı(ABŞ, Kolorado, Denver) psixoloqlar - Uilyam Frankenburq
(William K. Frankenburg) və Coşua Dodds (Josiah.B. Dodds) tərəfindən, 6 yaşa qədər
uşaqların psixi inkişafında ləngimələrin aşkar edilməsi məqsədi ilə işlənib hazırlanmışdır və
ilk dəfə 1967-ci ildə işıq üzü görmüşdür. Denver II testi DİST-in, onun uzun müddətli praktiki
tətbiqinin nəticələrinə əsaslanan, modifikasiyasıdır. Bu testdən, dünyanın demək olar ki,
bütün inkişaf etmiş ölkələrində, uşağın psixomotor inkişafında ləngimələrin (ilkin mənada,
ehtimal olunan və dəqiqləşdirilməsi tələb olunan) aşkar edilməsi üçün istifadə edilir. Uşağın
psixomotor inkişaf səviyyəsi haqqında nəticə onun, öz yaşı üçün səciyyəvi olan tapşırıqları
yerinə yetirə bilmək qabiliyyətinin əsasında çıxarılır. Bu testin bir üstünlüyü də ondan
ibarətdir ki, əvvəla, onun keçirilməsi az (təxminən 30 dəqiqə) vaxt tələb edir, eləcə də yüksək
psixoloji peşəkar səviyyə (məsələn, Beyli testində olduğu kimi) tələb etmir, tədqiqatçının
minimal səviyyədə (bir neçə saat ərzində) hazırlığı kifayət edir. Onu da qeyd etmək vacibdir
ki, Denver (Denver-II) testi ancaq uşaqların inkişafının müəyyən meyarlarının
qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilən skrininq testidir, lakin o intellektual səviyyənin
qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilə bilməz.
Uşağın inkişafının qiymətləndirilməsinin Denver-II skrininq testi (DİST) dörd şkaladan
istifadə edir:
1. Böyük motorika (oturmaq, gəzmək, hoppanmaq və s. qabiliyyəti);
2. Nitq (aktiv və passiv lüğətlərin inkişaf səviyyəsi, komandaları yerinə yetirmək
qabiliyyəti, mühakimələr qurmaq bacarığı);
3. Kiçik adaptiv motorika (əllərin və barmaqların motorikası);
4. Sosial-adaptiv funksiyalar (uşağın özü haqqında qayğısı, ünsiyyət bacarığı və s.).
Uşağın inkişafının qiymətləndirilməsi üçün, bu psixi inkişaf sahələrinin hər biri üzrə ən
azı üç yerinə yetirilmiş və üç yerinə yetirilməmiş, uşağın pasport yaşına daha yaxın olan,
tapşırıq əldə edilməlidir. Əgər uşaq, onun həmyaşıdlarının 90%-nin yerinə yetirə bildiyi
tapşırıqların öhdəsindən gələ bilmirsə, cavab “neqativ” kimi qiymətləndirilir.Əksinə, əgər
uşaq, həmyaşıdlarının ancaq 25%-nin öhdəsindən gəldiyi tapşırığı yerinə yetirə bilirsə, cavab
“qabaqlayıcı” kimi qiymətləndirilir. Testdə yer almış 125 bənddən 75-i 3 yaşa qədərki uşaqlar
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Adətən uşaqlar 30 bənd (maddə) üzrə sınaqdan keçirilirlər.
Maddələrin (bəndlərin) qiymətləndirilməsi aşağıdakı qaydada işarələnmə yolu ilə həyata
keçirilir:
— “K” (keçir) –uşaq maddənin tapşırığını uğurla yerinə yetirir;
— “Q” (qalır) – uşaq maddənin tapşırığını yerinə yetirə bilmir;
— “Q/M” (qeyri-mümkündür) – uşağın bu maddəni yerinə yetirmək şansı yoxdur;
— “İ” (imtina etmə) – uşaq maddənin tapşırığını yerinə yetirməkdən imtina edir.
Testləşdirilmə, eyni zamanda, istər birbaşa müşahidə şəraitində, istərsə də valideynlərdən
alınan məlumatın əsasında həyata keçirilir. Əlamətlərin standartlaşdırılmasının həyata
keçirilməsi üçün, testin yerinə yetirilməsi üzrə təlimatdan istifadə edilir. Bəzi maddələrin
(testin mətnində onlar ayrıca “A” hərfi ilə işarə olunur) qiymətləndirilməsi valideynin (ananın)
sözlərinin əsasında yerinə yetirilir. Bütün maddələrin tapşırıqlarını müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirmiş uşaq normal inkişaf edən hesab edilir. Əgər hər hansı şkala üzrə bir maddə yerinə
yetirilməmişdirsə, nəticə “şübhəli” kimi qəbul edilir; bu cür iki maddə olduqda isə inkişafda
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ləngimənin mövcud olduğu qəbul edilir. Müasir Psixologiya Mərkəzində (Bakı şəhəri,
Nərimanov) valideynlərinin, uşaqların inkişafında problemlərin olması ehtimalı ilə müraciəti
ilə bağlı mərkəzə gətirilmiş 160 uşaqla (2 yaşdan 6 yaşa kimi) Denver II testi keçirilmişdir.
Uşaqların yaş bölgüsü şəkil 1-də təqdim edilmişdir.
Şəkil 1. Denver II testində iştirak etmiş
uşaqların yaş tərkibi.

Denver II skrininq testinin yerinə yetirilməsinin nəticələrinə görə, psixi inkişafında
geriləmə ehtimalının olması nəticəsində barəsində mərkəzə müraciət edilmiş və testdən
keçirilmiş uşaqların 160 nəfərdən 14-ündə (8,75%) psixomotor və sosial vərdişlər sahəsində
heç bir ləngimə müşahidə edilməmişdir (şəkil 2).
Şəkil 2. Sınaq iştirakçılarının inkişaf səviyyəsinə görə paylanması.
Yerdə qalan uşaqlarda (2 yaşdan 6 yaşa kimi) – ümumi sayın 91,3%-i (146 nəfər)
psixomotor inkişafın müxtəlif sahələrində (nitqin, kiçik motorikanın, böyük motorikanın və
şəxsi-sosial vərdişlərin inkişafı sahələrində) ləngimələr müşahidə olunmuşdur. Bu uşaqlar,
onlarda hansı psixi sahənin (sosial-adaptiv funksiyaların, nitq və düşüncə funksiyalarının,
kiçik motorika koordinasiyasının və ümumi böyük motorikanın) inkişafının pozulmasından
asılı olaraq, aşağıdakı qaydada bölünürlər (cədvəl 1):
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Cədvəl 1. Müxtəlif inkişaf sahələrində ləngimələrə görə bölünmə
Sıra sayı
1.
2.
3.
4.

İnkişafın ləngidiyi sahə
Sosial-adaptiv funksiyalar
Nitq və düşüncə funksiyaları
Kiçik motorika koordinasiyası
Ümumi böyük motorika

rəqəmlə
125
132
138
141

Sayı
%-lə
78
82,5
86,25
88,2

Digər tərəfdən, inkişaf pozuntusunun aşkar edildiyi sahələrin sayına görə paylanma
aşağıdakı nəticəni vermişdir (şəkil 3)
Şəkil 3. İnkişaf pozulması sahələrinin sayından asılı olaraq, qruplar üzrə paylanma
1-ci qrup – bu qrupa ancaq bir sahədə inkişaf pozuntusu müşahidə olunan uşaqlar - 17,5%
(28 nəfər);
2-ci qrup – iki sahədə inkişaf pozuntusu müşahidə olunan uşaqlar -13,75% (22 nəfər);
3-cü qrup – yoxlanılan sahələrin üçündə inkişaf pozuntusu müşahidə olunan uşaqlar
24,4% (39 nəfər) və nəhayət;
4-cü qrup – bu qrupa yoxlanılan sahələrin hamısında inkişaf pozuntuları müşahidə
olunmuş uşaqlar daxil edilmişlər –44,7% (71 nəfər).
Nəhayət, testin göstəricilərinə əsasən, sınaqda iştirak edən uşaqlar psixomotor inkişaf
səviyyəsinə görə, aşağıdakı qaydada paylanmışlar (şəkil 3.). Psixomotor inkişafın səviyyələri
və onların ayrı-ayrılıqda xarakteristikası (habelə rəqəmlə və faizlə ifadəsi) Cədvəl 2-də təqdim
edilmişdir.

Şəkil 4. Sınaq obyektlərinin psixomotor inkişaf səviyyəsinə görə paylanması
Sıra
sayı
1.

2.

Psixomotor
inkişafın
səviyyəsi
Psixomotor
inkişafda
“qabaqlayıcı”
səviyyə
Psixomotor
inkişafda
ləngimə

Nəticənin xarakteristikası
1.1. Dörd altsəviyyədən istənilən ikisi və daha
artığı üzrə2 və daha artıq “qabaqlayıcı” cavab
alınmışdır.
1.2.Dörd altsəviyyədən biri üzrə 2 “qabaqlayıcı”
cavab, digəri üzrə isə 1 “qabaqlayıcı” cavab
mövcuddur (bu şərtlə ki, bu altsəviyyə üzrə
“neqativ” cavab yoxdur).
2.1. Dörd altsəviyyədən istənilən ikisi və daha
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3.

4.

Psixomotor
inkişafda
mülayim və ya
ehtimal olunan
geriləmə
Psixomotor
inkişaf normal
səviyyədədir.

artığı üzrə 2 və daha artıq “neqativ” cavab
alınmışdır.
2.2. Dörd altsəviyyədən biri üzrə 2 “neqativ”
cavab, digəri üzrə isə 1 “neqativ” cavab
mövcuddur (bu şərtlə ki, bu altsəviyyə üzrə
“qabaqlayıcı” cavab yoxdur.
3.1. Dörd altsəviyyədən biri üzrə 2 və daha artıq
“neqativ” cavab.
3.2. Dörd altsəviyyədən istənilən biri üzrə 1
“neqativ” cavab mövcuddur və bu altsəviyyə
üzrə “qabaqlayıcı” cavab yoxdur.

Testin nəticələri əvvəlki kateqoriyaların heç
birinə uyğun gəlmir.
Sınaq obyektlərinin ümumi sayı

132

82,5

14

8,75

10

6,25

160

100

Cədvə l2. Sınaq obyektlərinin psixomotor inkişaf səviyyəsinə görə paylanması.
Denver II testində iştirak edənlərin yaş tərkibinə görə bölgüsünə nəzər saldıqda aydın
görünür ki, onlar arasında 2-3 yaş tərkibli uşaqlar daha çox üstünlük təşkil edirlər. Bu uşaqlar
sosial-adaptiv funksiyalar; nitq və düşüncə funksiyaları; kiçik motorika koordinasiyası və
ümumi böyük motorika sahələrində inkişafın pozulmasından asılı olaraq qruplara bölünürlər.
Test nətcəsində onların hansı sahədə ləngidiyi müəyyən olunur. Beləliklə, qeyd olunduğu
kimi sınaqda 160 nəfər iştirak etmişdir. Onlardan 14-ündə heç bir ləngimə müşahidə
edilməmişdir. Sınaqda iştirak edən digər uşaqlarda isə müxtəlif sahələr üzrə ləngimələr aşkar
olunmuşdur. Onlar arasında yalnız bir sahədə inkişaf pozuntusu müşahidə olunanlar, iki
sahədə inkişaf pozuntusu müşahidə olunanlar və eləcə də bütün sahələrdə inkişaf pozuntusu
müşahidə olunan uşaqlar var. Beləliklə, testin nəticələrinə əsasən müəyyən olunmuşdur ki,
sınaqda iştirak edən 160 nəfərdən 4-ündə (2,5 %) psixomotor inkişafda dörd altsəviyyədən
biri üzrə 2 “qabaqlayıcı” cavab, digəri üzrə isə 1 “qabaqlayıcı” cavab alınmışdır. 132 nəfərdə
(82,5%) dörd altsəviyyədən biri üzrə 2 “neqativ” cavab, digəri üzrə isə 1 “neqativ” cavab
alınmışdır. Psixomotor inkişafda ləngimələr müşahidə olunur. Sınaqda iştirak edənlərin 14ündə (8,75%) isə dörd altsəviyyədən biri üzrə 2 və daha artıq “neqativ” cavab alınmışdır.
Psixomotor inkişafda ehtimal olunan geriləmələr var. Sınaq iştirakçılarının psixomotor inkişaf
səviyyəsinə görə paylanmasına nəzər saldıqda psixomotor inkişafı normada olanların sayı isə
10 nəfəri (6,25%) təşkil edir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə vurğulanan məsələlər aktuallığı ilə diqqət çəkir,
araşdırılması əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə toxunulmuş problem praktik əhəmiyyətə malik
olduğu kimi elmi cəhətdən də əsaslandırılıb.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Orta təhsil ocaqlarında, psixoloq, müəllimlər
və valideynlər üçün praktik əhəmiyyətə malikdir.
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А.Набиева

Значение скрининг диагностики в выявлении
нарушений в развитии детей
Резюме
Для выявления нарушений связанных с психомоторным развитием у детей в раннем
возрасте используются различные тесты и технологии. «Скрининг» технологии
являются одной из групп технологий считающимися эффективными в этой сфере.
Скрининг-технологии применяются на ранней стадии выявления (психодиагностики)
нарушенного (или предположительно нарушенного) раннего развития у детей (этот
процесс называется «скрининг-диагностика»). Основная роль скрининг диагностики –
своевременное выявление детей с различными отклонениями или нарушениями в
психическом развитии среди населения (а так же, в условиях учебных заведений), и
определение психологического-педагогического спектра проблем у детей.
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А.Nаbiyevа

Importance of screening diagnostics in identification
children’s development disorder
Summary
Various tests and technologies are used for identification of disorders related to early
childhood psychomotor development. “Screening” is considered one of the effective
technologies groups in this sphere.
Such approach (use of screening-technologies), despite high compliance to modern
requirements concerning identification of early childhood development disorders, is not
frequently used.
The primary role of screening diagnostics — is timely identification of children with
various deviations or disorders in mental development among population (as well as in the
conditions of mass educational institutions), and identification of psychological-pedagogical
spectrum of problems among children.
Redaksiyaya daxil olub: 27.04.2017
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda özünüqiymətləndirmənin
inkişafına oyunların təsiri
Günel Rüstəmova
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.M.C.İsmayılova
psixol.ü.f.d., dos.N.T.Rzayeva
Açar sözlər: özünüqiymətləndirmə, yaradıcı oyunlar, özünütənzim, refleksivlik, davranış
Ключевые слова: самооценка, творческие игры, саморегуляция, рефлексия,
поведение
Key words: self-assesment, creative games, self-regulation, reflectivity, behavior
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların oyun fəaliyyəti prosesində münasibətlərin tənzimedici amili
kimi özünüqiymətləndirmənin funksional xarakteristikası mühüm rol oynayır. Davranışın
özünütənzimetmə
prosesində,
sosial
birgə
fəaliyyətin
müxtəlif
növlərində
özünüqiymətləndirmə inkişaf edir, dərinləşir və differensiallaşır.
Uşaqların oyun fəaliyyətində münasibətlərini düzgün qiymətləndirmək çox mühümdür,
məhz bu yolla məktəbəqədər yaşlıların əxlaqi inkişafına kömək etmək mümkündür.
Özünüqiymətləndirmə uşaq şəxsiyyətinin motivasiya-tələbat sferasının əsas həlqələrindən
biridir. Burada uşaq nəinki obyekt, həm də qiymətləndirici fəaliyyətin subyekti kimi
formalaşır.
Oyunda nəinki özünüqiymətləndirmə formalaşır, eləcə də onun tənzimetmə funksiyası
inkişaf edir. Lakin bu imkanlar kifayət qədər öyrənilməmişdir. Özünüqiymətləndirmənin
tənzimetmə funksiyasının yaş aspektində tədqiqi zəruri olaraq yaş həddinin qoyulmasını tələb
edir, nəticədə özünüqiymətləndirmə zamanı uşaqların oyun münasibətlərinin tənzim edilməsi
həyata keçirilir.
Təcrübələr göstərilir ki, qeyri-mütəşəkkil tənzimetmədə şəxsiyyətin davranışının arzu
olunmayan forma və keyfiyyətlərini möhkəmləndirmək təhlükəsi gizli olaraq qalır. Oyunda
öz qiymətini cəmiyyətin qiyməti ilə uyğunlaşdıran şəxsiyyət üçün müəyyən meyarların olması
çox mühüm və əhəmiyyətlidir. Özünüqiymətləndirmənin tənzimetmə funksiyasının təzahür
xüsusiyyətlərinin olmasına, onun inkişaf şərtlərinə böyüməkdə olan şəxsiyyətin əxlaqi
özünüdərkinə, oyun qruplarında həmyaşıdların psixoloji təsir mexanizminin necə olması
məsələsinə diqqət yetirilməlidir.
Oyunda uşaqların özünüqiymətləndirməsinin tənzimetmə funksiyalarının tədqiqinin
aktuallığını öyrənərək məktəbəqədər yaşlıların oyun fəaliyyətində özünüqiymətləndirmənin
mühüm faktor olması və onun xüsusiyyətlərini tədqiq etməyi qarşıya məqsəd qoyduq. Bunun
üçün biz təklif etdik ki, özünü- qiymətləndirmənin tənzimetmə funksiyası o hallarda inkişaf
edir ki, əgər refleksivlik, realistiklik oyun rollarının icrasında əxlaqi meyarların
mənimsənilməsi əsasında yüksəlirsə, o zaman onun məzmunu da zənginləşir.
Tədqiqatın vəzifələrinə aşağıdakılar aid edilir: 1/ Oyunda orta və böyük məktəbəqədər
yaşlı uşaqların özünüqiymətləndirməsinin tənzimetmə funksiyasının təzahür xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi; 2/ Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların özünüqiymətləndirməsində oyun
qruplarında qiymətlərin təsir mexanizmlərinin aşkarlanması; 3/ Oyun fəaliyyətində böyük
məktəbəqədər yaşlı uşaqların qiymətli münasibətlərinin optimal formalarının tədqiq edilməsi;
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4/ Özünüqiymətləndirmədə keyfiyyətli dəyişikliklərdir ki, bu da əxlaqi əsasda oyunda
qarşılıqlı münasibətlərin təkmilləşməsi faktorlarına çevrilir.
Uşaqların rol seçimi ilə əlaqəsində özünüqiymətləndirmənin xüsusiyyətlərini nəzərdən
keçirtdik. Özünüqiymətləndirmənin dinamik xarakteristikası qismində uşaqların tələblərinin
dəyişilməsi bu və ya digər rolu icra etməsi ilə nəticələnir. Tələblərin yüksək səviyyəsinə
cavab verən uşaqların seçimi baş rollarda orta səviyyədə tələblər baş rolların icraçılarının
köməyi ilə, aşağı səviyyədə isə digər rolların seçimi ilə bağlıdır.
Eksperimentin tədqiqat hissəsi iki mərhələdə həyata keçirilmişdir. Real oyun
situasiyasında təxəyyüllə müqayisədə əsas metod kimi uşaqların tələblərinin dinamik təhlili
mühüm rol oynamışdır. Bu onunla nəticələnmişdir ki, hər bir uşaq əvvəlcə oyun
situasiyasında bu və ya digər tələbləri aşkar edilmişdir. Sonra uşaqlar real oyunlara cəlb
edilmiş və orada yaşıdlarının şahidliyi ilə onlara rolları bölüşdürmək təklif edilmişdir.
Tədqiqatımızda apardığımız işin məqsədi orta və böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların
tələblərinin oyun qruplarında gözlənilən qiymətlərinin təsiri nəticəsində dəyişilməsini
öyrənmək idi. Eksperimentin I mərhələsində 5 yaşlı uşaqlar, ikincidə isə 6 yaşlı uşaqlar iştirak
edirdi. Tədqiqatımızda gözlənilən qiymət qeyri-ardıcıl yolla uşaqlardan həmyaşıdlarının
onlara hansı rolları tapşıracaqlarını tapmağı təklif etdik.
Eksperimentin II mərhələsində isə böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda
özünüqiymətləndirmənin xüsusiyyətlərini aşkar etmək, onun oyunda ünsiyyətin xarakteri ilə
əlaqəsini öyrənmək məqsədilə yaradıcı oyun keçirtdik. Müəyyənedici eksperimentin nəticələri
göstərdi ki, oyun situasiyasında bütün yaş qruplarında uşaqlar özləri üçün baş rolları seçmişlər.
Real oyun situasiyasında təsəvvürlərlə müqayisədə onların tələblərinin dinamikası qeydə
alınmışdır. Orta və böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda onların fərqli olması aşkar
olunmuşdur.
Belə ki, sınanılan orta məktəbəqədər yaşda uşaqlar real oyun situasiyasında əsas rolları
oynamaq tələblərini aşağı salmamışlar. Odur ki, 5 yaşlılar baş rolları seçərkən gözləyirdilər ki,
həmyaşıdları onları yüksək qiymətləndirsinlər. Böyük məktəbəqədər yaş qruplarında uşaqlar
real oyunlarda öz tələblərini dəyişdilər. Belə ki, sınanılan 5 yaşlı uşaqların 22%-i, 6 yaşlıların
isə 61%-i həmyaşıdları ilə oyun şəraitində baş rolları seçmədilər.
Bir sözlə, uşaqların həmyaşıdlarına verdikləri qiymətlərin xarakteri dəyişildi. 5 yaşlı
uşaqlar özlərini həmyaşıdlarından aşağı qiymətləndirmiş, 6 yaşlı uşaqlarda isə əksinə yüksək
qiymətləndirmələr aşkar olunmuşdur. Bu qrupun 22%-i öz həmyaşıdlarına baş rolları
seçmişlər. Bunun əsasında 5 yaşlılarda qrupun qiymətləndirməsində-özünüqiymətləndirmədə
tendensiya qeydə alınmışdır. Bu bir daha onu sübut edir ki, oyun qruplarının
qiymətləndirilməsi 5 və 6 yaşlılarda qrupun digər üzvlərinin özünüqiymətləndirməsinə təsir
göstərir.
Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların tələblərinin dinamik təhlili müxtəlif oyunlarda
sınanılanlar daxil olmaqla uşaqların differensial özünüqiymətləndirməsinin qrupun
qiymətlərinə müvafiq olması qeydə alınmışdır. Hər bir uşağın özünüqiymətləndirməsində
fərdi xüsusiyyətlərin öyrənilməsi bizə sınanılanları 4 yarımqrupa ayırmağa imkan vermişdir.
I yarımqrupa o uşaqlar (18%) daxil edilmişdir ki, onlar real oyun situasiyalarında öz
yüksək tələblərini aşağı salmamış, həmişə oyunda fəal iştirak edərək özlərinə inanmışlar.
Ünsiyyət müddəti bu yarımqrupda 87%-100% olmuşdur. Həmyaşıdları onlara yüksək qiymət
vermişlər. Bu qrupa daxil olan sınanılan uşaqlar şərti olaraq tərəfimizdən "lider"
adlandırılmışlar.
II yarımqrup (60%) çoxsaylı qruplardandır. Real oyun situasiyasında bu yarınqrupun
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uşaqları öz tələblərini aşağı salmışlar. Özlərini həmyaşıdları ilə münasibətdə düzgün
refleksiya edərək həmyaşıdlarının yardımı ilə köməkçi rolları seçmişlər. Onların oyunlarında
ünsiyyətin xarakteri sübut edir ki, bu yarımqrupun uşaqları baş rolları liderlərə könüllü olaraq
vermişlər. Bu yarımqrupun uşaqlarının ünsiyyət müddəti 62,5% -100% olmuşdur. Bu uşaqlar
tərəfimizdən "konformlar" adlandırılmışlar.
III qrupun uşaqları real oyunlarda öz yüksək tələblərini saxlamışlar. Bu uşaqları digər
qrupun üzvləri tərəfindən dəstək almamışlar. Qeyri-müəyyənlik uşaqlar arasında konfliktlərə
gətirib çıxarmışdır. Bu yarımqrupun sınanılan uşaqları tərəfimizdən "konfliktli uşaqlar"
adlandırılmışlar. Ünsiyyət müddəti bu yarım- qrupda 25%- 50% olmuşdur.
IV yarımqrupa aid edilən uşaqlar real oyun situasiyalarında o qədər də cəlbedici olmayan
rolları seçmişlər. Bu yarımqrupun uşaqları (10%) tərəfimizdən "soyuq uşaqlar"
adlandırılmışlar. Ünsiyyət müddəti bu yarımqrupda 12,5%- 50% olmuşdur. Bu uşaqlar
utancaq, həyəcanlı olub oyunda əlaqəyə girib öz təşəbbüsləri ilə daxil olmamışlar. Onlar teztez oyundan kənarda qalmışlar. Digər qrupun uşaqları onları özlərindən uzaqlaşdırmırlar,
əksinə onlara ikinci dərəcəli rollar tapşırmağa hazır olduqlarını bildirmişlər. Bu yarımqrupun
uşaqları tərəfimizdən "əsaslara köməkçilər" adlandırılmışlar.
4-5 və 6 yaşlarda uşaqların özünüqiymətləndirmələrinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi bir
daha göstərdi ki, orta məktəbəqədər yaşlı uşaqlar qrupun gözlənilən qiymətlərinin təsiri
altında öz tələblərini dəyişməmişlər. Böyük məktəbəqədər yaşda uşaqlar öz həmyaşıdları
qrupundan gözlədikləri qiymətlərin təsiri altında oyun tələblərinin dəqiq dinamikası qeydə
alınmışdır.
Aparılan təcrübələr sübut edir ki, həmyaşıdların oyun qruplarında qiymətləri böyük
məktəbəqədər yaşlı uşaqların özünüqiymətləndirməsinə təsir göstərir. Belə təsirin mexanizmi
nəticəsində uşağın özünüqiymətləndirməsinin tendensiyası qrupun qiymətləndirməsinə
yaxınlaşır.
Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların oyun qruplarında müvafiq özünü- qiymətləndirmənin
dərəcəsindən asılı olaraq, eləcə də oyun ünsiyyətinin xarakteri ilə əlaqəsi nəticəsində
sınanılanlar 4 yarımqrupa bölünmüşlər. Qrup davranışına görə lider, konformizm, konfliktli
və soyuqluq kimi tendensiyalar aşkar olunmuşdur. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların oyun
fəaliyyətindəki çətinlikləri hər şeydən əvvəl qrup qiymətlərindəki düzgün olmayan refleksiya
və oyunda tərəfdaşların şəxsiyyətin təcrübəsindəki çatışmazlıqlarla bağlıdır.
Əxlaqi davranışın böyük məktəbəqədər yaşlıların xüsusiyyətləri olması üçün 1/ bu və ya
digər oyun iştirakçılarının meyar sisteminin təchizi; 2/ meyarları müstəqil olaraq özünə və
başqalarının münasibətlərinə tətbiq etmək zəruridir.
Bu vəzifələrin həlli üçün tərbiyəçi ayrı-ayrı uşaqların şəxsiyyətinə oyun qruplarının
psixoloji təsir mexanizmindən bacarıqla istifadə etməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Özünüqiymətləndirmə uşaq şəxsiyyətinin motivasiya-tələbat
sferasının əsas həlqələrindən biridir. Burada uşaq nəinki obyekt, həm də qiymətləndirici
fəaliyyətin subyekti kimi formalaşır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Hər bir uşağın özünüqiymətləndirməsində fərdi xüsusiyyətlərin
öyrənilməsi çox önəmlidir. Oyun qruplarında həmyaşıdların verdikləri qiymətlər böyük
məktəbəqədər yaşlı uşaqların özünüqiymətləndirməsinə təsir göstərir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrlər istifadə edə bilərlər.
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Влияние игр на развитие самооценки дошкольников
Резюме
В научном статье отмечается что, в игре можно не только формировать самооценку,
но и развивать ее функцию. В научной статье раскрывается психологичсекое
содержание самооценки в игровом процессе. Автор отмечает что, для изучения игровой
Деятельности дошкольников, особенно в творческих играх, потребуется разработка
нового подхода.
G.Rustamova

The affect of games to improvement of self-assesment
for preschool children
Summary
In this scientific article it is said that, in a game it is possible not only to form selfassesment, but also to improve its functions. In this article, the psycholocic essence of selfassesment in the game process is explained. The Author notes that preschool childrens
activities specially the learning of creative games demands using new approaches.
Redaksiyaya daxil olub: 01.05.2017
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XIX əsrdən etibarən başlayan maarifçilik hərəkatının başlıca nümayəndələrindən biri
M.F.Axundzadə olmuşdur. Axundzadə istər qadın, istərsədə kişilər arasında olan
savadsızlığın aradan qaldırılması üçün əlindən gələni etmişdir. Axundzadə milli zülmün,
despotizmin, cəhalətin hökm sürdüyü mürəkkəb bir şəraitdə dövrün aktual problemlərini
tənqid etmiş, azadlıq, demokratiya və maarifçilik uğrunda mübarizə aparmışdır. O bütün
həyatını cəhalət yuxusunda yatan Şərqi yuxudan oyatmaq, intibah yoluna çıxartmaq uğrunda
mübarizəyə həsr etmişdir. Onun özündən sonrakı nəsillər üçün qoyub getdiyi irs hələdə böyük
həvəslə oxunur. Onun qoyub getdiyi bu irs maarifçi realist ədəbiyyatın inkişafında və ziyalılar
nəslinin yetişməsində əvəzsiz rol oynamışdır. Əsrlər boyu qadına biganə yanaşılıb. Ona zəif,
incə məxluq kimi baxılıb. Kişilərin əsas üstünlüyünü onların igidliyində görüblər. qadınlara
qarşı olan bu biganə münasibət onların azadlığa çıxmasına, təhsil almasına, cəmiyyətdə
özlərinə yer tutmalarına mane olmuşdur. Amma Azərbaycanın qabaqcıl insanları qadına olan
bu biganə münasibəti həmişə ön plana çəkmiş, onları əsərlərində yüksək mənəvi keyfiyyətə
malik əsas obraz kimi göstərmişlər.
XIX əsrdən etibarən dövrün qadınlarına qarşı bu cür amansız münasibəti görən
Azərbaycan maarifçiləri mürtəce fikirli insanlara qarşı mübarizəni gücləndirmişdilər.
Azərbaycanlı maarifçilərin fikrincə qadına qarşı biganə münasibət, onların hüquq, savad
baxımından geridə qalması ailədə neqativ halların yaranmasına səbəb olur. Onlar cəmiyyətin
inkişafında əsas faktorun qadınlar olduğunu vurğulamışlar. Qadın və kişilər arasında olan bu
uyğunsuzluq həmin dövrün maarifçilərini narahat edən əsas məsələlərdən idi. Usaqların
tərbiyəsində, gələcəkdə savadlı, ağıllı uşaqların yetişdirilməsində əsas rolun qadınlar
olduğunu hesab edirdilər, buna görə də qadınların təhsil almasını əsas sayırdılar. Onların
fikrincə ailədə uşaqların mənəvi baxımdan sağlam şəraitdə böyüməsi üçün qadınların-anaların
savadlanmağı vacibdir. Qadın hüquqlarının müdafiəsi və qadınların təhsil alması
maarifçilikdə əsas məsələlərdən olmuşdur.
XIX əsrin ortalarında Mirzə Fətəli Axundzadə bu sahədə parlaq səhifə açmışdır. Qadın
azadlığı və təhsili mövzusunda yeni səhvə açmış və dövrün aktual məsələsinə çevirmişdir.
Onun əsərlərində yaratdığı qadın obrazlarının psixoloji vəziyyəti həmin dövrdə qadına olan
münasibətin nümunəsi idi. M.F.Axundzadənin “Sərgüzəşti-vəziri-xani Lənkəran”
komediyasında Ziba xanım, Şölə xanım, Nisa xanım, Pəri xanım. “Müsyö Jordan və Dərviş
Məstəli Şah” komediyasında Şəhrəbanu xanım, Şərəfnisə, Gülçöhrə, Xanpəri, “SərgüzəştiMərdi-Xəsis” Sona xanım, Teyyibə xanım, Tükəz, “Mürafiə Vəkillərinin Hekayəti”
komediyasında Səkinə xanım, Gülsəba, Zeynəb və başqa bu kimi qadın obrazları xüsusi
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diqqətə layiqdir. Bunlar həmin dövrdə yaşamış real həyatdan götürülmüş və ümumiləşdirilmiş
qadın tipləridir. Onun yaratdığı bu tiplərdən görünür ki, Şərq ədəbiyyatında təsvir olunmuş
obrazlar kimi qadınlar heç də qabiliyyət və gözəllikdən məhrum deyil. Onlarda dilavərlik,
cəsarət, cürət, nitq və sair bu kimi qabiliyyətlər də mövcuddur, ancaq onların tək bircə
“çatışmazlığı” var ki, o da elmsizlik, savadsızlıq və avamlıqdır.
Axundzadə “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah” komedyasında həmin dövrdə geniş
yayılmış cadugərlik, falçılıq, dua yazmaq kimi bəd əməllər tənqid olunur. Şəhrəbanu xanım
həmin dövrdə yaşayan yüzlərlə, bəlkə də minlərlə xırda mülkədar qadınlarının
ümumiləşdirilmiş obrazıdır. O, avam və savadsız bir qadındır. Axundzadə bu əsərdə həmin
dövrdə yaşayan qadınların dara düşən kimi caduya əl atmalarına tənqidi yanaşmışdır.
Axundov qadınlarımızın bu cür hərəkətlərini avamlıqdan və savadsızlıqdan irəi gəldiyini
vurğulamaq istəyib. O, bir tərəfdən belə sadəlövh, mövhumatçı qadınlara gülür, digər tərəfdən
onların şəxsiyyətində özünü göstərən mənəvi – psixoloji boşluqlara acıyır, bir növ onları
mənliyini ləyaqətini, qadınlıq qürurunu, mövqeyini qorumağa çağırır.
C.Məmmədquluzadə Mirzə Fətəlinin dövrün qadına olan münasibətini belə
səciyyələndirirdi: “Bax, bu qoçaq və gözəl qadınlar indi avam və nadan bir insanlardır.
Görürəm ki, indi siz bunlara dərs və tərbiyə verməkdən ehtiyat edirsiniz, çünki bilirsiniz ki,
bu zəkalı və qeyrətli qadınlar gələcəkdəki inqilabın sayəsində almış olduqları tərbiyə və elmin
təsiri altında öz azadlıqlarını əldə edəcəklər və ondan sonra daha sizin ailə içərisində
ağalığınıza imkan qalmayacaqdır. Zira ki, dəxi insanlıq hüququnda agah olan bu qadınlar
şəriətin çomağını dəxi siz kişilərin əlindən alıb, həmişəlik tullayacaqlar.”
Axundov qadınlara qarşı olan haqsızlıqları, ədalətsizliyi aradan qaldırmağın əsas yolunu
onların təhsil almasında görürdü. Axundzadə belə fikirdə idi ki, Şərqdə, o cümlədən
Azərbaycanda qadının ictimai mövqeyinin daraldılması, dustaq edilməsi hallarının
yaranmasının başlıca səbəbi ona naqis bir məxluq kimi baxılması olmuşdur. Cəmiyyətin və
ailələrin həqiqi insani münasibətlər üzərində deyil, pul var-dövlət, şəxsi mənfəət əldə etmək
əndişələri üzərində qurulması əhalinin bir hissəsinin bədbəxtliyinə səbəb olmuşdur. Ona görə
də Axundov qadınların elmə, təhsilə yiyələnməsini onun insani hüquqlarının geri qaytarılması
üçün zəruri hesab edirdi.
XIX əsrin ortalarından başlayaraq, Axundzadə başda olmaqla digər maarifçilərin də təsiri
ilə Azərbaycan qadınları milli mənlərini dərk edərək maariflənmə yolunda mübarizəyə
qoşulmuşlar. XIX əsrin 50-ci illərində Zaqafqaziyada fəaliyyət göstərən «Müqəddəs Nina»
cəmiyyətinin Azərbaycanda eyni adlı qadın təhsil idarəsi fəaliyyətə başlamışdır. Burada 17
nəfər azərbaycanlı qadın var idi: Fatma Əsədbəy, Xədicə Haqverdiyeva, Gövhər
Qutqaşinskaya, Balaxanım Xandəmirova maarifçi dünyagörüşlərinə görə fərqlənirdilər. 1850ci ildə maarifpərvər qadın Dilbər xanım atası Mirmahmud kişinin köməyi ilə Şamaxıda, öz
evində qız məktəbi açaraq, 1863-cü ilə qədər burada şəriət, ana dili, nəğmə və s. dərsləri tədris
etmişdir. İrəvan quberniyasında da 1865-ci ildə «Müqəddəs Pipsime» cəmiyyəti qızlar üçün
məktəb açmışdır və burada fəaliyyət göstərən 65 qızdan 42-si azərbaycanlı idi. 1864-cü ildə
Dərbənddə, 1872-ci ildə Zaqatalada, 1873-cü ildə isə Şuşada qız məktəbləri yaranmış, Bakıda
isə 1874-cü ildə ilk qadın gimnaziyası açılmışdır. 1896-1901-ci ildə H.Z.Tağıyevin maliyyə
xərcləri hesabına (183 min rubl qızıl pul) ilk qadın Rus-Müsəlman Pedaqoji Məktəbi tikilmiş,
1901-ci ildə oktyabrın 9-da H.Z.Tağıyevin həyat yoldaşı Sona xanımın rəhbərliyi altında
fəaliyyətə başlamışdır. Bu məktəbin tarixində dünyəvi təhsilin inkişafında və savadlı
mütəxəssislərin yetişməsində hədsiz zəhməti olan maarifçi qadınlar fərqlənmişlər:
Bakıda Rəhilə Hacıbababəyova, Məryəm Sulkeviç, Nabat Nərimanova, Şəhrəbanu
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Şabanova, Səkinə Axundzadə, Gülbahar Ahrıyeva, Şəfiqə Əfəndizadə, Ayşad Dibirova,
Məryəm Qembitskaya. Direktor vəzifəsinə Həsən bəy Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova
təyin edilmişdir. Hənifə Məlikova, həmçinin öz evində yaşlılara dərs demiş, “Nicat”
cəmiyyətinin qadın bölmələrinin yaradıcılarından olmuşdur. Rəhilə Hacıbababəyova ilk
maarifçi qadınlardan idi
Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafında Axundovun rolu əvəzsizdir.
Milli dramaturgiyamızın banisi M.F.Axundzadə 1850-1855-ci illərdə özünün məşhur altı
komediyasını yaratmaqla nəinki Azərbaycan ədəbiyyatında, bütövlükdə Balkanlardan
Hindistana qədərki türk-müsəlman dünyasında dramaturgiyanın əsasını qoyub. Böyük ustad
bu komediyalar ilə Şərq aləmində dram yazmağın nümunəsini göstərib. Bunu hər kəs qəbul
edir ki, türk-müsəlman dünyasında dramaturgiya Mirzə Fətəli Axundzadə dramaturgiyasının
ənənələri işığında inkişaf edib.
Azərbaycan teatrı Axundzadənin ölməz komediyaları zəminində yaranıb. 1873-cü ildə
Həsən bəy Zərdabi Nəcəf bəy Vəzirovla birlikdə Bakı məktəblərinin birində məşhur "Hacı
Qara" əsərinin tamaşasını göstərməklə Azərbaycanda, həm də ümumən türk-müsəlman
aləmində teatr hərəkatının əsasını qoyub. Mirzə Fətəli Axundzadənin komediyalarında
Azərbaycan qadınlarının timsalında ilk dəfə Şərq qadınlarının səhnə obrazları yaradılıb. XIX
əsrdə teatr səhnəsində Azərbaycan qadınının səhnədə kişilərlə birlikdə gülüb danışmasını
göstərmək hünər tələb edirdi. Zamanına görə bu böyük işi də Mirzə Fətəli Axundovun
əsərlərini səhnəyə çıxarmaqla Azərbaycan maarifçiləri həyata keçirməyi bacarıb.
Mirzə Fətəli Axundzadənin yaradıcılığı, daşıdığı missiya haqqında görkəmli ədib,
dramaturq, şair, kinossenarist, kinorejissor Cəfər Cabbarlı öz dövründə çox dəyərli bir məqalə
yazıb. Həmin məqalə 2012-ci ildə elektron variantda da işıq üzü görüb. Zaman keçib, nə
Mirzə Fətəli Axundzadə, nə də Cəfər Cabbarlı həyatdadır. Ancaq bir ədibin digər ədib haqda
söylədiyi qiymətli fikirlər müasir dövrümüzdə də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Dahi
mütəfəkkir haqqında yazılan dəyərli məqalələrdən biri olan bu yazıdan fikirlər təqdim edirik:
"Mirzə Fətəli Axundov əski sxolastik ədəbiyyatdan, Şərqin yekrəng, qəzəl, qəsidə və rübai
ədəbiyyatından birinci olaraq ayrılıb yeni bir ədəbiyyat şəklinə ayaq basan və Azərbaycan
teatr ədəbiyyatının ilk təməl daşını qoyan ədibdir. Bəlli olduğu üzrə Azərbaycan ədəbiyyatı
Füzulidən sonra öz orijinallığını itirmiş bir halda idi. Füzuli Azərbaycan ədəbiyyatını fars və
ərəb girdabından dartıb çıxarmış və dörd yanını sarmış boşluq içərisində yeni doğurmuş
ədəbiyyatını çiyinlərinə almış və yenilməz addımlarla ta yüksəklərə qaldırıb, parlaq bir
sentimentalizm ədəbiyyatı olmaq üzrə vaxtında təqdim edib. Füzulinin dörd əsr bundan əvvəl
yazdığı sentimentalist əsərlər bu gün belə bütün sentimentalizm ədəbiyyatının ilk sıralarında
gedə bilər. O öz mövzularında bəzən böyük ədəbi keçmişə malik yazıçılarla yarışıb, onların
yazdıqları mövzulardan istifadə edib, lakin bu yarışda onlardan geri qalmayıb və hər halda
"Leyli və Məcnun" kimi dahiyanə əsərlərində öz qoca rəqiblərini geri buraxıb və hamısından
yüksəyə qalxıb. Füzuli öz dühası ilə Azərbaycana parlaq klassik bir ədəbiyyat verdi. Lakin
eyni zamanda onun dühası ağır bir yük kimi Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı üzərinə düşüb,
onu öz ağırlığı altında əzməyə başladı... Beləliklə, ədəbiyyat getdikcə həyatdan uzaqlaşır,
ayağı həyat torpağından üzülür, bayağılaşır, düşkünləşir və çıxılmaz bir tilsim içərisində
çırpınırdı. Birinci olaraq bu cadulanmış gedişə qarşı çıxan, bu saxlanmaz axını toxdadan, bu
çıxılmaz yoldan çıxan və bu qırılmaz qəzəl və qəsidə tilsimini qıran Mirzə Fətəli Axundov
olub..."
Məqalənin aktuallığı. M.F.Axundzadə cəmiyyətin bütün üzvlərinə — qadına, kişiyə fərq
qoyulmadan təhsil və tərbiyə verməyin boyuk bəşəri əhəmiyyətə malik olduğunu dönə-dönə
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qeyd etməsi günümüzdə də öz aktuallığını itirmir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmə gətirdiyi əsas yenilik ondan ibarətdir ki, ilk
dəfə olaraq konkret materiallar əsasında M.F.Axundovun komediyalarında qadın obrazlarının
psixoloji təhlili aparılmış, qadınların tipik xüsusiyyətləri aşkara çıxarılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə pedaqogika və psixologiya
istiqamətləri üzrə təhsil alan tələbə və magistrantlar tərəfindən həm tədris zamanı, həm də
müəyyən tədqiqatlar aparılarkən istifadə edilə bilər.
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Женские образы в комедиях Мирза Фатали Ахундзаде
Резюме
Статья посвящена психологическому анализу женских образов в комедиях Мирза
Фатали Ахундзаде. В статье рассматриваются женские образы отличающиеся своими
демократическими взглядами, положительными и нравственными качествами. Эти
образы отличаются различными человеческими качествами, противоречиями и
внутренним отношением к происходящим событиям.
S.Maherramova

Images of woman in M.F.Axundzadə comedy
Summary
The article is devoted to the psychological analysis of female images in comedies of Mirza
Fatali Akhunzade. The article is concerned with female characters that differ in their
democratic views, positive and moral qualities. These figures are distinguished by different
human qualities, contradictions, internal attitude to the cases taking place.
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Nəcəf Bəy Vəzirov bu əsərində on doqquzuncu əsr Azərbaycanında yaşanan feodalizmin
süqutunu və bu süqutun ölkə əhalisi üzərindəki təsirini Cənnətəliağa və ailəsi vasitəsilə
bizlərə izah etməkdədir. Əsərdə Cənnətəliağa böyük bir torpaq sahibidir. İşləri yolunda gedir
və bir çox yerdən borca pul alıb ,lakin heç birini qaytarmayıb. Məhz bu səbəbdəndə külli
miqdarda pula ehtiyacı vardır. Bu pulu tapmaq üçündə kəndliləri sıxışdırır. Elə bu aradada
Cənnətəliağanın oğlu bir kəndin vergisini öz başına yığar və xərcləyər. Bunu öyrənən ağa,
oğlundan ondan icazəsiz vergi yığmasının səbəbini soruşur və pulları qaytarmasını istəyir,
ancaq oğlu qəti şəkildə pulları verməyəcəyini bildirir. O, atasına deyir ki, dostları pul içində
üzərkən o, yoxluq çəkir. Cənnətəliağa oğlunu döymək istədikdə oğlunun sərt reaksiyası ilə
rastlaşır. Ağa oğlundan intiqam almaq üçün oğlundan polisə şikayət edir və onu övladlıqdan
rədd edir. Heydərquluağa da atasının bu işinə lap da əsəbləşərək silahlanıb dağa çıxır.
Cənnətquluağanın qızıda bu ərəfədə bir oğlana aşiq olur. İşsiz gücsüz olan bu oğlan ən sonda
atasının evindəndə qovulmuşdur. Lakin gənc qız hələ onun həqiqi üzünü bilmir və bir gecə bu
oğlanla qoşulub qaçır. Cənnətəliağanın həyat yoldaşıda ona bir xidmətçi ilə xəyanət edir.
Ağanın özü isə orda-burda evin xidmətçisini sıxışdırır. Qızının pulsuz parasız, axmaq bir
gənclə qaçdığını öyrənən ağa, bu məsələ daha da böyümədən hadisələri dayandırmaq üçün
silahlanır, adamlarını toplayır və qaçaqların dalına düşür.
Vəzirovun 1891-ci ildə tamamladığı oyun 4 pərdədən ibarətdir. 22 səyfəlik bu qısa oyunda
yazıçı hadisələrin gedişini belə sıralamışdır. İlk bölüm giriş hissəsidir ki, burada Cənnətəliağa
və ailəsini tanıdır. İkinci və üçüncü pərdələrdə oyunun kuliminasiya nöqtələri əks olunur.
Nəcəf bəy Vəzirov bu əsərində, özünün şahidi olduğu XIX əsr Azərbaycan güzəranındakı
xalqın yaşadığı yeniləşmənin sancılarını əks etdirir. Əsərin məğzində bir çox vacib nüanslara
toxunulmuş və ya göndərmələr edilmişdir.
Abdülvahap Yurtsever, 26 dekabr 1950-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyət Təşkilatının
təşəbbüsü ilə Ankara “Xalqevi”ndə təşkil olunmuş “Azərbaycan Dram Ədəbiyyatı” adlı
konfransında Nəcəf bəy Vəzirov haqqında bəhs edərkən, XIX əsrin ümumi təsvirini verir bu
sözləri ilə:
“XIX əsrin sonlarına dogru Azərbaycanda feodalizm sistemi öz süqut dövrünü yaşamaqda
idi. Onun yerinə sərbəst iqtisadiyyat nizamına söykənən yeni bir cəmiyyət yaranırdı. Bu
cəmiyyət, Qərbi Avropanın maddi və mənəvi mədəniyyət sahələrindəki həmlələrini nümunə
götürərək, Azərbaycan Türklüyünün düşünme və çalışma qabiliyyətini koraldan Ortaçağ
həyat tərzinin qalıqlarını sürətlə söküb atmaqda idi. Feodalizm dövrünü təmsil edən ictimai
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zümrələr yeni xəbərlərə və inqilablara qarsı maddi və mənəvi məhkum olduqlarını və gec ya
tez səhnədən çəkilmək məcburiyyətində qalacaqlarını görürdülər. Bu məhkumiyyətə aşkar bir
dəlil olaraq, Orta Çağdan qalma feodal zümrələr daxilində mənəvi sükut və təəssüf əlamətləri
müşahidə olunmağa başlamışdı.”
Maariçilərin diqqət mərkəzində olan qadın mövzusu XIX əsr Azərbaycan
mütəfəkkirlərinin yaradıcılığında da əsas yer tutmuşdur. Mütəfəkkir şair Mirzə Şəfi Vazehin
«Üzünü aç» şeri təkcə həmvətənləri olan yazıçıların deyil, həmdə rus yazıçı humanistlərinin
də diqqətini cəlb etmişdir. Vazehin müasirləri - Q.Zakir, A.Bakıxanov da öz yaradıcılığında
qadın hüququ və azadlığına görkəmli yer ayırırdılar. Q.Zakir bir sıra lirik şer yazmışdır,
amma qadın mövzusunu satiralarında açaraq, köhnəlmiş adətləri, sevgisiz nigahları tənqid
etmişdir («Dərviş və qız», «Zahidin pis əməlləri» və b.). A.Bakıxanov «Kitabi-Əsgəriyyə»
əsərinin əsas ideyası kimi qarşılıqlı və azad sevgi əsasında ailə qurulmasını götürmüşdür.
Başqa əxlaqın hakim olduğu şəraitdə bu ideya sözsüz çox cəsur və qabaqcıl idi, belə ki,
qadınlar nəinki kişilərlə bərabər hüquqa malik deyildi, hətta açıq üzlə cəmiyyətdə də ola
bilməzdilər.Tədqiqatçılar bir çox dəfə qeyd ediblər ki, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlindəki
Azərbaycan bədii nəsrində realist və romantik istiqamətlər mövcuddur. Azərbaycan yazıçısı,
filosofu və maarifçi M.F.Axundovun (1812-1878) xüsusi xidməti olub, o bütün şüurlu
həyatını qadın məsələsinin nəzəri və praktiki həllinə həsr etmişdir. Onun bədii əsərlərində
qadın mövzusu spesifik əksini tapmışdır. Belə ki, o «Lənkəran xanının vəziri» (1850)
pyesində zəmanənin və cəmiyyətin tələblərinə boyun əyərək qapalı həyat sürən qadın
obrazlarını təsvir edir. öz insani ləyaqətlərini və şəxsi maraqlarını qorumaq üçün heç bir
hüququ olmayan qadınlar ərlərinin qəzəbindən özlərini hiylə qorumaq üçün müxtəlifliyilə və
kələklərə əl atırlar. Maarifçi və demokrat M.F.Axundov patriarxal xürafat, ətalət, despotizim
ilə mübarizə aparmaq üçün kəsərli bir forma tapdı — zəmanəsinin sosial-mədəni «simasını»
ifşa edən gerçək obrazlar qalereyasını yaratdı. M.F.Axundovun komediyalarına düşən bu
tiplər teatr səhnələrinə çıxaraq xalqın gözünü açmağa, mövcud qaydaların və özlərinin
qüsurlarını göstərməyə başladılar. Təsadüfi deyildir ki, onu Azərbaycanın «Molyeri»
adlandırırdılar. XIX əsrin sonu — XX əsrin əvvəllindəki Azərbaycan bədii nəsri qadın
obrazları ilə zəngindir. Avropa və Rusiyada baş verən sosial dəyişikliklərin səsi patriarxal
Azərbaycana da gəlib çatırdı. Cəmiyyətdə qadına bir şəxsiyyət kimi maraq yarandı, yazıçılar
qadının daxili dünyasına dərindən girməyə, onun gizli arzu və diləklərini öyrənməyə
çalışırdılar. Qadının vəziyyəti probleminə Azərbaycan nasirləri tərəfindən yaradılmış qadın
obrazları qalereyasında geniş yayılmış fədakarlıq, düzgünlük, sadəlik, zəkalıq kimi müsbət
əxlaqi keyfiyyətlərə malik olan savadsız evdar qadındır. Bu Zeynəb, İssət, Şərəf
(C.Məmmədquluzadə, «Danabaş kəndlinin əhvalatları») Yasəmən (S.S.Axundov «Qaraca
qız») və başqalarıdır. Məşhur Azərbaycan dramaturqu J.Jabbarlınm yaradıclığında qadın
mövzusuna həsr olunmuş bir sıra əsərlər var. Diqqətəlayiqdir ki, müəllif əsərlərində göstərdiyi
zəmanə problemlərinin başına qadınların vəziyyəti problemini qoyurdu və əsərlərinə baş
qəhrəman olan qadınların adını verirdi. Onun inqilabdan əvvəl yazdığı erkən pyeslərində
«Vəfalı Səriyyə» (1915), «Solğun çiçəklər» (1917) müəllif sosial bərabərsizliyə qadın
hüquqsuzluğuna geriliyə qarşı çıxır. Sovet dövründə yaradılmış «Qız qalası» (1923-1924)
poemasının əsasında qadımmn faciəli taleyindən bəhs edən əfsanə durur. Məşhur «Sevil»
(1928) pyesində isə C.Cabbarlı inqilabdan sonra qadının azad olunması, yeni məişət və ailə
problemlərini açır. Baş qəhrəman Sevil obrazı azadlıq simvolu oldu. Özünün «Almas» (1931)
pyesində müəllif 20-ci illərdə Azərbaycan kəndində baş verən dəyişikliklər fonunda gənc bir
müəllimin həyatını təsvir etmiş və onun obrazını mərkəzdə qoymuşdur. Sosialist incəsənətin
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problemlərindən bəhs edən «Dönüş» (1932) pyesində də gənc aktrisa Gülsabah obrazı da
nəzərdə durur. Qeyd etmək lazımdır ki, müəllif onun obrazına — yeni teatrın çiçəklənməsi
uğrunda, köhnəlik və ətalətlə mübarizə edən yeni qadın obrazına xüsusi diqqət verir.
Gülsabah yazıçının özünün yeni həyatın quruculuğunda teatr və incəsənətin rolu haqqında
fikirlərinin, ideyalarının özünəməxsus ruporudur. Qeyd etmək lazımdır ki, o dövrün tənqidi
dramaturqun əsərlərini təhlil edərkən, həmişə «qadın mövzusu», «qadın obrazları» terminləri
işlədib və onlarda gender aspekti görməyib. Amma məhz bu, onun bir sıra əsərlərinin əsasını
təşkil edir. Beləliklə, Azərbaycan realist nəşrində qadın obrazlarının zənginliyi onu sübut edir
ki, Azərbaycan yazıçıları qadın problemlərini işıqlandırmaqla gender mövzusunun
açılmasında böyük bədii ümumiləşdirmələrə nail olublar.
Məqalənin aktuallığı. Nəcəf Bəy Vəzirov bu əsərində on doqquzuncu əsr
Azərbaycanında yaşanan feodalizmin süqutunu və bu süqutun ölkə əhalisi üzərindəki təsirini
Cənnətəliağa və ailəsi vasitəsilə bizlərə izah etməkdədir. Əsərdə Cənnətəliağa böyük bir
torpaq sahibidir. İşləri yolunda gedir və bir çox yerdən borca pul alıb, lakin heç birini
qaytarmayıb.
Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırdığım məqaləmdə müxtəlif şəraitdəki başqa-başqa
qadınların xüsusiyyətlərini öyrənib ortaya çıxarmağa çalışdım.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə praktik cəhətdən çox optimaldır, çünki
tətbiq yeri çox tətbiqi isə olduqca rahatdır.
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Ш.Авдыйева

Личность женщины в произведении Наджаф бек
Везирова "Ады вар, озю йох"
Резюме
В этом произведении Наджаф бек Везиров объясняет крах феодализма в
Азербайджане в девятнадцатом веке, и влияние этого краха на населения страны с
помощью Дженнетали ага и его семьи. В произведении Дженнетали ага большой
собственник. Его дела идет хорошо, он взял в долг у многих, но не вернул. Поэтому
ему нужны были много денег. И из за этого он угнетает крестьян.
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Sh. Avdiyeva

Personalste oft wo man in the werk of Najaf bey Vezirov
"Adi var, ozu yok"
Summary
In the work, Najaf bey Vezirov explains the collapse of feudalism in Azerbaijan in the
nineteenth century, and impact of this collapse on the population of the country with the help
of Jennetaliagha and his family. In the work Jennetaliaga is a large owner. His affairs are
going well, he borrowed many, but did not return. So he needed a lot of money. And because
of this he oppresses the peasants.
Redaksiyaya daxil olub: 14.03.2017
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МЦЯЛЛИМИН ЮЗЦНЦТЯЩСИЛИ ЦЧЦН
Çirklənmiş torpaq ekosisteminin bərpası üsulları
İnsaf Həmzəyeva
Ekologiya İnstitutunun şöbə müdiri
E-mail: chingiz55@rambler.ru
Firəngiz Məmmədova
Ekologiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
Arzu Gəncəliyeva
Ekologiya İnstitutunun böyük elmi işçisi
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos.S.S.Həmidov
b.ü.f.d., dos.H.M.Hacıyeva
Açar sözlər: üzvi birləşmələr, kimyəvi elementlər, ağır metallar, biokütlə, təmizlənmə,
təmizlənmə dərəcəsi, mikroorqanizm, neft, ekologiya, ekoloji problemlər, çirklənmə.
Ключевые слова: органические соединения, химические элементы, тяжелые
металлы, биомасса, очищение, степень очищения, микроорганизм, нефть, экология,
экологические проблемы, загрязнение.
Key words: Organic joins, chemical elements, heavy metals, degree of cleaning,
microorganism, oil, ecology, ecological problems, getting dirty.
Çirklənmiş ekosistemlərin bərpası əsas mahiyyəti ekosistemin daxili resurslarının onun
əvvəlki funksiyalarının bərpasına yönəldilməsidir. Neft yataqlarının istismarı zamanı
torpaqların münbit qatı qeoqradasiyaya məruz qalıb. Bu torpaqlar neftli tullantılarla həm
eninə, həm də dərinliyə doğru müxtəlif dərəcədə çirkləniblər. Neftli kütlənin bir hissəsi torpaq
səthində qalmaqla örtük əmələ gətirib, bir hissəsi isə müxtəlif dərinlikdə torpağın dərinliyinə
hopub. Yarımadanın torpaq bitki sistemində yaranmış həmin gərginliyin aradan qaldırılması
əsas məsələ texnogen pozulmuş proseslərin, eləcə də həmin torpaqların genetik
xüsusiyyətlərini, fiziki, fiziki-kimyəvi, aqrokimyəvi və sanitar-gigiyenik göstəricilərini
müəyyənləşdirmək vacibdir.
200 min hektar sahəsi olan Abşeron yarımadasının 21,3 min hektar sahəsi rekultivasiyaya
ehtiyacı olan torpaqlardır ki, bunun da 10,1 min hektarı neft və neftli axar sularla çirklənmiş
torpaqların payına düşür.
Çirklənməyə səbəb olan neft tullantılarının miqdarı çox çirklənmiş ərazilərdə 26,0-20,0 %,
orta çirklənmiş ərazilərdə 18,0-16,4 %, zəif çirklənmişdə isə 13,0-10,6 % təşkil edir.
Hazırda neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiya texnologiyasının bir standart modeli
yoxdur. Buna səbəb, ilk növbədə neft və qaz çıxaran rayonların müxtəlif fiziki-coğrafi
zonalarda yerləşməsidir. Konkret metodun seçilməsi çirklənmənin səviyyəsindən, neftin
tərkibindən, çirklənmə müddətindən, torpağın fiziki-kimyəvi xassələrindən, landşaft və iqlim
şəraitindən və s. asılıdır.
5-10%-dən artıq neftlə çirklənmiş sahələrdə əsaslı rekultivasiya tədbirləri həyata
keçirilməmişdən əvvəl qalıq neft məhsullarının sahədən çıxarılması ilə bağlı işlər yerinə
yetirilməlidir. Çirklənmə dərəcəsi 10-20% olan torpaqların hər hektarından 1-2 ton neft
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ayırmaq mümkündür. Torpaq qatından neft intensiv aparılan biotexnologiya üsullarının
köməyi ilə kənar edilir, çirklənmə dərəcəsi 10-20 % olan sahədə kanallar çəkili kanal arası
sahələrdə şaquli vurulmuş borulardan torpağa yüksək yuyucu qabiliyyətinə malik maddələr
sintetik surfakt məhlulu və s. yeridilir. Bu maddələr torpaq hissəciklərini neftdən yuyur,
torpaq qatından çıxarılan tullantı kanallara axaraq, xüsusi tutumlara yığılır və oradan emal
məntəqələrinə göndərilir.
Bu yolla qalıq neft miqdarı ərazidən çıxarıldıqdan sonra sahədə rekultivasiya tədbirləri
planlaşdırılır.
Torpaqların rekultivasiyasının 27 forması işlənmiş və tətbiq olunmaqdadır. Mexaniki
rekultivasiya: bu üsulda neftlə çirklənmiş torpaq qatı sahədən çıxarılaraq yuma sexinə
daşınılır. Sexdə torpağın yuyulması üçün vibroələklərdən, buxar qurğusundan, nasoslardan,
transportyorlardan istifadə olunur. Bu proses müxtəlif mərhələlərdə gedir. Üç pilləli yuyulma
zamanı torpaqdan ayrılan iri fraksiyalar və vibroələkdən keçməyən neftlə çirklənmiş digər
dənəvər qrunt hissələri avtonəqliyyat vasitəsi ilə şlam yığılan sahəyə daşınır. Son mərhələdə,
təmizlənmiş torpağın tərkibində olan neft məhsullarının miqdarı müvafiq normaya uyğun
minimuma endirilir. Təmizlənmiş torpaq sexdən sahəyə qaytarılır yayılır. Torpaq işlərinin
kartoqramması əsasında planlaşdırmanın hündürlük səviyyəsini relyefə uyğunlaşdırırmaq
üçün lazım olan əlavə torpaq həcmi yaxın karxanadan rekultivasiya olunan sahəyə daşınılıb
buldozerlə yayılaraq ərazinin lanşaftı bərpa olunur.
Bioloji rekultivasiya. Torpaqda neftlə çirklənmə 5-7%-dən artıq olduqda mexaniki
rekultivasiya işlərindən sonra sahəyə bioloji rekultivasiya tədbirləri görülür.
Bioloji rekultivasiya bir neçə pillədə həyata keçirilir. Onun illik pilləsində meşə və kənd
təsərrüfatı üçün əlverişli olan bitki növləri müəyyənləşdirilir. Birinci ili yoxlama məqsədi ilə
bir və ya çoxillik yem otları səpilir.
Kimyəvi rekultivasiya. Neftlə çirklənmiş torpaqların kimyəvi rekultivasiyasına torpağa
yüksək aktivli absorbentlərin, əhəngin, natrisulfatın, dəmir oksidinin, üzvü və mineral
gübrələrin verilməsi ilə aparılan işlər daxil edilir.
Bu yolla torpaq qatının neftdən təmizlənməsi tədbirlərinin səmərəsi reagentlərin reaksiya
xüsusiyyətində çox asılıdır. Təmizlənmə zamanı reagentin sulu məhlulu torpağa hopdurulur
və ya quru halda səpilib qarışdırılıb.
Biotexnoloji rekultivasiya. Bu üsul torpaqdakı çirkləndiriciləri parçalamaq qabiliyyətinə
malik olan mikroorqanizmlərdən istifadə etməyi nəzərdə tutur.
Məlum olduğu kimi çirklənmiş torpaq mühitində adi halda gedən bioloji proses
nəticəsində öz-özünü təmizləmədə gedən bioloji proses, mühitdə mövcud olan
mikroorqanizmlərin çirkləndiriciləri parçalanma qabiliyyətinə əsaslanır. Torpaq qatı neftlə və
neft məhsulları ilə çirkləndikdə öz-özünə təmizləmə prosesi ləng gedir.
Bu proses torpağın aerasiya zonasında məsamələrdəki havanın, rütubətin miqdarından
azot, fosfor və digər elemetlərin mövcudluğundan asılıdır.
Hal-hazırda neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsində bir sıra metodları
işlənib hazırlanmışdır.
Bu metodlardan bəzilərini nəzərdən keçirək.
Mexaniki metodlar
Doğulmuş neft məhsullarının xüsusi tutumları yığılmasa, neft dağılmış sahələrin üstünün
torpaqlanması.
Bu əməliyyatlar iri həcmli neft məhsullarının dağılması zamanı aparılır.
Torpaq qatının dəyişdirilməsi
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Çirklənmiş torpaq qatı xüsusi poliqonlara aparılır və təbii çürümə və dağılmaya məruz qalır.
Fiziki-kimyəvi metodlar
Yandırılma. Neft və neft məhsullarının tipindən aslı olaraq dağılmış məhsulların 50-70%-ı
məhv olunur, qalan hissəsi isə torpağa hopur. Yuma temperaturunun çox da yüksək olmaması
səbəbindən atmosferə zərərli maddələr atılır. Yandırmadan sonra çirklənmiş torpağı xüsusi
zibilliyə aparmaq lazımdır.
Yanmanın qarşısının alınması
Sexlərdə yaşayış massivlərində avtomagistrallarda tez yanan maddələrin dağılması zamanı
yanğının təhlükəsinin torpağın çirklənmə təhlükəsindən daha qorxulu olduğu zaman dağılmış
sahə xüsusi yanğın əleyhinə köpüklə və ya sorbentlərlə örtülür.
Torpağın yuyulması
Xüsusi barabanlarda aparılır, yuyulma məhlulları xüsusi süni göllərdə və ya tutumlarda
durulaşdırılır. Sonra həmin məhlullar fraksiyalara ayrılır və təmizlənir.
Torpağın drenaj edilməsi
Drenaj sistemləri vasitəsi ilə torpağın yuyulması. Bu zaman nefti dağıdan bakteriyalardan
da istifadə edilə bilər.
Həlledicilər vasitəsilə ekstraksiya olunma
Adətən yuyulma barabanlarında torpağın uçucu həlledicilərlə yuyulması ilə aparılır. Daha
sonra həmin həlledicilərin qalıqları buxar vasitəsi ilə torpaqdan ayrılır.
Sorbsiya
Bərk örtüklü neft dağılan səthlər (beton, asfalt, döyəclənib bərkidilmiş torpaqlar)
sorbentlərlə örtülür. Həmin sorbentlər neft məhsullarını udur və yanğın təhlükəsini azaldır.
Termiki desorbsiya.
Çox nadir hallarda xüsusi avadanlıqlar olduğu halda istifadə olunur. Mazur fraksiyalarına
qədər faydalı neft məhsulları olmağa imkan verir.
Biovektilyasiya
Bu üsul ən geniş yayılmış üsullardan biridir. Biovektilvasiya üsulun məğzi ondadır ki,
çirklənmiş zonada vertikal və ya horizontal quyu qazılır və oradan hava vurulur. Bu hava
torpaq bakteriyalarını oksigen ilə təmin edir və üzvü maddələri CO2 və suya qədər parçalayır.
Hava axınının təsirindən maye çirkləndiricilər hava axını ilə birlikdə torpaqdan nəql
olunur. Üst hissədə çirkləndiricilərin əksəriyyəti bakteriyaların təsirindən parçalanır. Beləliklə
çirklənmə faizi azalır və təmizləmə prosesi ucuz başa gəlir.
Bioremediasiya
Neftdağıdan mirkoorqanizmlər istifadə olunur. Bu zaman həmin maddələri torpağa
şumlama vasitəsi ilə yeridirlər. Periodik olaraq torpağa gübrə məhlulları verilir.
Proses 2-3 sezon davam edir, torpağın dərinliyinə və temperaturuna (15°C-dən yuxarı)
məhdudiyyətlər qoyulur.
Fitoremediasiya
Torpağın mikroflorasını aktivləşdirən, neft qalıqlarının aradan qaldırılması üçün
neftədavamlı otların səpilməsi (sürünən yonca, quzuqulağı, qumotu və s.) çirklənmiş
torpaqların rekultivasiyasının son mərhələsidir.
Son zamanlara qədər neft çirklənməsinin aradan qaldırılmasının ən geniş yayılmış və ucuz
metodu kimi onların sadəcə yandırılmasından istifadə edilirdi.
Bu metod aşağıdakı səbəblərdən qeyri-effektiv və zərərlidir:
1.Yandırılma ancaq o zaman mümkündür ki, neft məhsulları torpağın üst qatında yerləşir
və ya xüsusi yığılmış yerlərdədir. Neftlə çirklənmiş torpaq yanmayacaqdır.
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2.Neft məhsulları yandırılmış yerdə torpağın məhsuldarlığı bərpa olunmur. Yanma
nəticəsində isə çoxlu miqdarda toksiki və konserogen maddələr yaranır və ətraf mühiti
çirkləndirir.
Torpağın xüsusi qurğularda piroliz və ya buxarla ekstrasiyası üsulu çox baha başa gəlir və
böyük miqdarda torpaq kütləsi üçün az effektlidir. Termiki emaldan sonra isə torpaqda
politsklik aromatik karbohidrogenlər-konserogen təhlükə mənbələri qala bilər.
Belə effektiv preparatlardan “Henoyl” və “Deveroyl”u ğöstərmək olar. Bu preparatlar
torpağın, təbii su hövzələrinin, sənaye müəssisələrinin ətrafının neft və neft məhsulları ilə
çirkləndikdə onları təmizləmək üçün istifadə olunur.
Deveroyl bir-biri ilə əlaqəli beş növ karbohidrogenləri oksidləşdirən bakteriyalardan
əmələ gəlmişdir ki, onlar da müxtəlif təbii və antropogen ekosistemlərdə müvəffəqiyyətlə
tətbiq olunur. Belə ki, hər növ mikroorqanizm neft fraksiyaları üçün müəyyən aktivlik göstərir,
nəticədə çirklənmə bərabər sürətlə təmizlənir.
Təcrübələr göstərmişdi ki, biopreparat “henoyl” mikroorqanizmlərin Basillis brevis və
Artrobakter SP assosiasiyalardan ibarətdir və yüksək dozalı neftə adaptasiya olunub, torpağın
tipindən və çirklənmə dərəcəsindən asılı olmadan effektiv olaraq çirklənməni təmizləyir.
60 gün ərzində aparılmış təcrübənin nəticələri, henoylla.
Torpağın çirklənmə
dərəcəsi %
10
20
30

Torpaq, %
85,3
70,2
47,9

Torf,%
84,3
66,9
45,0

“Deveroyl” və “Henoyl”un tərkibindəki mikroorqanizmlər duzlu şəraitdə (150q/ı-ə qədər),
turşuluğu pH 4,5÷9,5 və temperatur +5÷40°C olduqda böyük spektrdə neft
karbohidrogenlərini effektli olaraq oksidləşdirir. Onlar C9-C30 karbon zəngirli neft
məhsullarını və aromatik karbohidrogenləri turşuluğu pH 4,5÷9,5, temperaturu 5÷40°C olan
mühitdə effektiv oksidləşdirməyə qadirdir. Belə mühitdə karbohidrogenlərin oksidləşmə
effektivliyi 99%-ə çatır.
Antropogen təsirlər və təbii ekoloji tarazlığın pozulması təbii biogenozlarda torpaqların
deqradasiyasına o cümlədən torpaqda humusun minerallaşmasına, turşuluğun və qələviliyin
artmasına, profil boyu duzların və qalıq pestisidlərin toplanmasına və digər arzuolunmaz
mənfi hallara gətirib çıxarır. Bütün bunlar torpaqların tərkibinin pisləşməsinə və bir sıra
hallarda istifadə üçün yarasız hala düşməsinə səbəb olur.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə Abşeron yarımadasının üzvü və qeyri-çirkləndiriçilərlə
çirkləndirilməsindən və bunun bərpası bəhs olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə çirkləndirilmiş ərazinin sanitar-gigiyenik durumu və
bunların insan orqanizminə təsirini azaltmaq yolları göstərilir, bu məqsədlərə çatmaq üçün
həll olunacaq məsələlər təyin edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən metodlardan ətraf
mühitin təmizlənməsində istifadə etmək olar.
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