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“Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Azərbaycançılıq öz milli
mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda onların
ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir insanın
inkişafının təmin olunması deməkdir!
Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz
azərbaycançılığı – Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adətənənələrini yaşatmalıyıq”.
Heydər Əliyev
Babalarımızdan bizə üç şey miras qalmışdır: torpağımız, qeyrətimiz, dilimiz (Şah İsmayıl
Xətayi). Sivilizasiyaların inkişafı, milli mənəvi dəyərlərin adət-ənənələrin inkişafında özünü
təsdiqdə ən başlıca amil kimi dil faktoru dayanır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin qeyd
etdiyi kimi dil insanlar və nəsillər arasında tarixi yaşadan ən vacib amildir. Azərbaycan dilinin
inkişafı bütün epoxalarda Azərbaycan xalqının özünütəsdiqi idi. “Azərbaycan xalqının dili
onun milli varlığını müəyyən edən başlıca amillərdəndir” (1, s. 15).
Naxçıvanda və Mingəçevirdə ana dilimizə abidələrin ucaldılması, Azərbaycan dilinin
inkişafı üçün verilmiş sərəncam və fərmanlar dilimizə olan qayğının başlıca nümunəsidir.
Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya
mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik xadimlərinin
fəaliyyəti nəticəsində mümkünlüyünü qeyd edən Əliyevin qayğısı və diqqətinin təzahürü dil
haqqındakı fərmanlarda öz əksini daha aydın şəkildə tapır. Azərbaycan dilinin qloballaşma
şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət
Proqramı
haqqında
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidentinin
sərəncamında
Dövlətçiliyimizin başlıca rəmzlərindən olan ana dilinin istifadəsinə və tədqiqinə dövlət
qayğısının artırılmasını, ölkəmizdə dilçilik elmi sahəsində vəziyyətin əsaslı surətdə
yaxşılaşdırılmasını təmin etmək məqsədi ilə keçirilən tədbirlər, verilən qərarlar olduqca
əhəmiyyətlidir.
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Azərbaycan əlifbasına keçidin ölkəmizdə 2001-ci il avqust ayında bütövlükdə təmin
edildiyini və yeni əlifbadan istifadənin müstəqil Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi
həyatında, yazı mədəniyyətimizin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzərə alaraq bir sıra
fərmanları imzalamışdı.
Azərbaycan dili Gününün təsis edilməsi (09.08.2001), Azərbaycan Respublikasında dövlət
dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” (30.IX.2002) və bu qanunun tətbiq
edilməsi (02.01.2003), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının statusu (04.01.2003) və
Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı
(12.01.2004) Azərbaycan dilinin inkişafına böyük dəyər və qayğının təcəssümüdür.
Kütləvi şəkildə Azərbaycan dilində və latın qrafikası ilə respublikamızda nəşr olunan
qəzet və jurnalların və bütün sənədlərin, ümumiyyətlə nəşrlərin həyata keçməsi dilimizin
inkişafına böyük zəmin yaratdı.
Hər bir dövlətin elmi-nəzəri və ideoloji əsaslarını yaşatmaq, onu tarixi səcərədən uzaq
salmamaq üçün xalqın yaddaşını, ədəbi-mədəni inkişaf mərhələlərini, tarixi şəxsiyyətlərinin
və ziyalılarının irsini qoruyub saxlamaq gərəkdir.
Xalq öz ziyalısı yaradıcı insanları, tarixi şəxsiyyətləri ilə tanınır. Azərbaycan xalqının
mədəniyyət sahəsindəki uğurları tarixin yaddaşlarında silinməz izlər buraxmışdır. Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixinə nəzər salsaq, İzzəddin Həsənoğludan başlayaraq (XIII əsr ilk ana dilli
şeirimiz):
“Ayırdı könlümü bir xoşqəmər üz, can fəza dilbər,
Nə dilbər, dilbəri - şahid, nə şahid, şahidi - sərvər”
Məhəmməd Füzulinin (XVI əsr):
“Xəlqə ağzın sirrini hər dəm qılır izhar söz,
Bu nə sirdir kim, olur hər ləhzə yoxdan var söz.
Artıran söz qədrini sidq ilə qədrin artırır,
Kim nə miqdar olsa da, əhlin eylər ol miqdar söz.
Ver sözə ehya ki, tutduqca səni xabi-əcəl
Edə hər saət səni ol yuxudan bidar söz...”
yaradıcılığında inkişaf edən ana dilimiz bu gün özünün ən yüksək zirvəsinə çatmışdır. Dil
insanı dəyərləndirmək üçün vasitədir. (Məhəmməd Peyğəmbər)
Heydər Əliyevin dövlətçilik şüurunu təmsil edən Azərbaycan xalqının böyük eposu olan
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının müdrik qəhrəmanı Dədə Qorqudu tariximizin etnik
yaddaşımızın ayrılmaz hissəsi kimi müəyyənləşdirmişdir.
Qanı dedigim bəy ərənlər?
Dünya mənim deyənlər?
Əcəl aldı, yer gizlədi,
Fani dünya kimə qaldı?(2. s. 51).
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının dilindəki sözlərin estetik təsiri axıcılığın, melodiyanın
bolluğundan, zənginliyindən qaynaqlanır. Əlində qopuz tutan Qorqud atanın vətəni ana dili
idi” (3, s. 13).
Dilin inkişafı xalqın məişəti, adət-ənənələri, coğrafi mühiti, tarixi hadisələri, mədəniiqtisadi əlaqələri ilə sıx bağlıdır. Xalqın inkişaf səviyyəsi onun ümumi inkişaf səviyyəsinin
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qarantıdırsa, dilin inkişaf səviyyəsi də xalqın ümumi inkişaf səviyyəsinin göstəricisidir. Rus
ədəbiyyatı klassikləri adlı kitabında V.Q.Belinski yazmışdır: Şair sözü yüksək və müqəddəs
sözdür. Bu sözdə ölməyən əbədi şöhrət və əbədi həqiqət vardır. Əhməd Cavad “Dilimiz”
şeirində dilin saflığından, təmizliyindən bəhs edərək, yad ünsürlərdən və süni əcnəbi
sözlərdən qorumağa çağırırdı:
Baxaq dilimizə nələr görünür:
Oxuyub-anlamaq yazmaqdan gücdür.
Yazan düşünmədən yazsa da belə,
Oxucu beş-on gün gərək düşünə,
Ki, anlasın bu söz ərəbmi, farsmı?
“Azərbaycan dilinin tarixi miladdan əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. Bu dilin əsasını qədim
dövrlərdən Azərbaycan torpağında məskunlaşmış türk əsilli boyların və soyların dili təşkil
edilmişdir. Azərbaycandakı ayrı-ayrı türk əsilli boy və soy birləşmələri ümumi anlaşma
vasitəsi kimi bu dildən istifadə etmişdir” (4, s. 7-8).
Prof. N. Xudiyev Azərbaycan ədəbi dili tarixini aşağıdakı kimi dövrləşdirmişdir:
1. Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkülü dövrü (VII-VIII əsrlərdən XI-XII əsrlərə qədər).
2. Azərbaycan ədəbi dilinin ümumxalq dili əsasında formalaşması və inkişafı dövrü.
3. Azərbaycan ədəbi dilinin milli dili əsasında yenidən formalaşması və inkişafı dövrü
(XVII əsrdən bu günə kimi), (5, s. 5).
Dilimizin saflığının qorunması və təkmilləşdirməsi üçün ötən il Prezident İlham Əliyevin
imzaladığı "Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” fərmanı bu sahədəki bir sıra problemlərin
həllinə zəmin yaratdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında "Azərbaycan dilinin
saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı
Tədbirlər Planı”nın hazırlanması və "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası
yanında Monitorinq Mərkəzi”nin publik hüquqi şəxs yaradılması fərmanda qeyd olunmuşdur.
Ədəbi dil normalarının pozulması hallarının qarşısını almaq üçün qanunvericilik aktlarında
dəyişikliklər barədə təklif və tövsiyələrini hazırlamışlar.
Ölkəmizdə elm və təhsil sahəsində islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçməsində, dil
quruculuğunun və Azərbaycan dilinin dövlət statusu alandan sonra davamlı inkişafı və
yüksəlməsi, bütün ali məktəblərdə Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti dərslərinin keçirilməsi
ümummilli lider Heydər Əliyevin sayəsində olmuşdur. Dil quruculuğu da, dil siyasəti ilə bağlı
olan anlayışdır. Dil quruculuğu dil siyasətinin tərkib hissələrindən biridir. Azərbaycan
xalqının milli dilidir və bu dil müstəqil Azərbaycan Respublikasının rəsmi dilidir.
Məqalənin aktuallığı. Heydər Əliyev irsi həm zəngin, həm çoxşaxəli, həm də daim
öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdıırılması nöqteyi-nəzərdən olduqca vacibdir. Müdrik
siyasətçi həmişə doğma dilimizin saflığına xüsusi həssaslıqla yanaşmış və onun qorunması
üçün dövlət səviyyəsində əməyini əsirgəməmişdir. Məhz bu mövzunun əhəmiyyətini nəzərə
alsaq, məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə dilin inkişafının
həmin xalqın məişəti, adət-ənənələri, coğrafi mühiti, tarixi hadisələri, mədəni-iqtisadi
əlaqələri ilə sıx bağlı olduğu konkret faktlarla göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümümtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlarla yanaşı, geniş oxucu auditoriyası da
yararlana bilər.
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Гейдар Алиев и азербайджанский язык
Резюме
Развитие языка тесно связано с благосостоянием, традициями, географической
средой, историческими событиями, культурными и экономическими отношениями.
Хотя уровень развития нации является гарантией ее общего развития, уровень
языкового развития также является показателем общего уровня развития нации.
Народ известен своими умными творческими людьми, историческими личностями.
Успех азербайджанского народа в области культуры оставил неизгладимый след в
истории. Надо смотреть на историю азербайджанской литературы.
M. Osmanova

Heydar Aliyev and the Azerbaijani language
Summary
The development of the language is closely connected with well-being, traditions,
geographical environment, historical events, cultural and economic relations.Although the
level of development of a nation is a guarantee of its overall development, the level of
language development is also an indicator of the overall level of development of a nation.
The people are known for their smart creative people, historical figures. The success of the
Azerbaijani people in the field of culture has left an indelible mark on history. We must look
at the history of Azerbaijani literature.
Redaksiyaya daxil olub: 18.09.2019
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Beynəlxalq təşkilatların hərbi məzmunlu sənəd və
müqavilələrinin uyğunluq problemi barədə
Gülşən Mehdiyeva
Heydər Əliyev adına Hərbi Akademiyanın dosenti,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: gulshen_isazade@hotmail.com
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. F.Y. Veysəlli,
filol.ü.f.d., dos. C.M. Babayev
Açar sözlər: beynəlxalq təşkilat, hərbi, müqavilə, sənəd, tərcümə, üslub
Ключевые слова: международная организация, военный, договор, документ,
перевод, стиль
Key words: international organization, military, treaty, document, translation, style
Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi, bir-birinə təsiri, bir dilin digərindən söz alması tarixi
zəruriyyətdən və ehtiyacdan doğur.
Hərbi sözlər və xüsusilə də beynəlmiləl sözlər müasir dünya dillərinin leksikologiyasında
xüsusi yer tutur və dillərin qarşılıqlı şəkildə zənginləşməsinə, müxtəlif sistemli dillərin birbirinə daha da yaxınlaşmasına səbəb olur. Beynəlmiləl sözlər, yaxud terminlər dünya
dillərinin leksik fondunda geniş yer tutur. Beynəlxalq təşkilatların hərbi məzmunlu sənəd və
müqavilələrinin müxtəlif dillərdə uyğunluq problemini araşdırarkən hərbi sözlərə münasibət
müəyyən olunmalı, onların mahiyyətinin, ayrı-ayrı dillərdə funksiyalarının izahında birbirindən hansı şəkildə fərqlənmələrinə diqqət yetirilməlidir.
Beynəlxalq təşkilatların hərbi məzmunlu sənəd və müqavilələrinin hazırlanması zamanı
işlədilən beynəlmiləl terminlərin izahındakı müxtəliflik dilçiliyin müasir mərhələsində də
müşahidə edilir. Tədqiqatçılar beynəlmiləl lekisik vahidləri müəyyənləşdirmək üçün həmin
leksik vahidlərin işləndiyi dillərin sayını, bəziləri isə onlardan istifadə edənlərin sayını əsas
göstərici hesab edirlər. Bu və ya digər dil vahidinin beynəlmiləl söz olması üçün onların
işləndiyi dillərin sayının müəyyənləşdirilməsində də dilçilərin fərqli mövqeləri müşahidə
edilir.
Bəzi dilçilərin qənaətinə görə, ən azı üç müxtəlif sistemli dildə forma və məzmuna uyğun
olaraq işlənən sözləri beynəliləl leksikaya aid etmək olar (4, s. 128). Bəzi dilçələr isə belə
hesab edirlər ki, beynəlmiləl sözlərə hansı baxımdan yanaşmaqdan asılı olmayaraq, onların
əksəriyyəti ən azı üç və ya daha çox müxtəlif sistemli dillərin lüğət tərkibində özünə yer tapa
bilər və işləndiyi dillərin hamısında eyni semantik mənaya və oxşar səs qişasına malik
olmaqla dilin elm, texnika, mədəniyyət, incəsənət, siyasət, idman, hərb və s. sahələrinə aid
anlayış və məfhumları ifadə etməlidir. N.Çiçerina yazır ki, “Sırf dilçilik nöqteyi-nəzərindən
beynəlmiləl terminlərin işlədildiyi bütün dillərdə eyni mənanı ifadə etməsi, eyni səs tərkibinə
malik olması, hətta eyni yazılış formasına malik olması zəruridir (5, s. 32). İstənilən sahəyə
aid olan termin dəqiq, aydın, üslubi cəhətdən neytral olmalıdır. Onlar təkmənalı (mononim)
olur və ancaq xüsusi kontekst daxilində polisemantik ola bilər. Hətta bəzi halda hərbi
beynəlmiləl terminlərdə bu xüsusiyyətlərdən biri əksik olarsa belə, təkmənalılıq bu terminlərə
xas olan ən vacib cəhət hesab edilir. Ambiqyutivlik (ikimənalılıq) bu terminlərin
işlədilməsində çətinlik və qarışıqlıq yarada bilər ki, bu səbəbdən də rəsmi hərbi texnologiyada
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xüsusi vəziyyətlərdə sözlərin mənaları məhdudlaşdırıla bilər (12, s. 380). Əsas məqsəd lazım
olan, yəni ötürülən mənanın başa düşülməsidir və səhv anlaşılmadan yayınmaqdır. Hərbi
terminologiyada işlədilən sözlər üç əsas sahəni əhatə etməlidir: 1) hərbi təchizat və
ləvazimatlara aid olan sözlər; 2) hərbi qayda-qanunları ehtiva edən sözlər; 3) hərbi dərəcələr,
rütbələri və s. əhatə edən sözlər (12, s. 381).
Beynəlmiləl terminlərin yaranması dilçilikdə xüsusi elmi və praktik əhəmiyyət kəsb edir.
Beynəlmiləl xarakter kəsb edən terminlər bir neçə dilin ümumi vahidinə çevrilə bilər və bu da
imkan verir ki, bu cür sözlər həmin dillərin ümumi dil vahidinə çevrilsin. Təbii ki, bir-birilə
əlaqəsi olmayan dillərin qarşılıqlı təsirindən danışmaq olmaz. Beynəlmiləl sözlərin dildə
yaranması və işlədilməsi üçün lazım olan şərait olmalıdır. Bu səbəbdən də beynəlmiləl
sözlərin yaranması və yayılması da təbii olaraq daha çox halda areal amil və xalqların birbirilə fərqli şəkildə olan əlaqə və münasibətlərinin mövcudluğu ilə əlaqəli olaraq reallaşır.
Areal amil ona görə əsas göstərici hesab edilir ki, çox tədqiqat əsərlərində beynəlmiləl
sözlərlə regionalizmlər qarşılaşdırılır və çox halda bunlar bir-birindən fərqli anlayışlar kimi
təqdim olunur.
Beynəlxalq təşkilatların hərbi məzmunlu sənəd və müqavilələrinin hazırlanması zamanı
işlədilən beynəlmləl terminlər əsas dil vahidi olan hərbi mətnlərdə işlədilir.
Digər mətn növlərində olduğu kimi, hərbi mətnlərin də əsas elementi cümlə hesab edilir.
Həyatımızın hər bir anında, o cümlədən hərbi sahədə də cümlədən istifadə edirik və heç bir
hərbi münasibət cümləsiz reallaşa bilməz.
Beynəlxalq təşkilatların hərbi məzmunlu sənəd və müqavilələrinin hazırlanması zamanı
işlədilən, yaxud qurulan mətnlərin uyğunluğu zamanı semantik əlaqə üsullarına diqqət
yetirmək lazımdır. Aşağıdakı nümunədə işlədilən mürəkkəb sintaktik bütöv bir abzası təşkil
edir. Bu da o deməkdir ki, hər iki tərcümədə uyğunluq vardır. Lakin diqqət yetirmək lazımdır
ki, burada fasilə və məna düzgün alınsın. Nümunəni oxuyaq:
The European Secure Software Defined Radio aims to develop common technologies for
European military radios. The adaptation of these technologies as a standard will guarantee
the interoperability of EU forces in the framework of joint operations, regardless which radio
platforms are used, thereby reinforcing the European strategic autonomy.
The European Secure Software Defined Radio project will provide a secure military
communication system, improving voice and data communication between EU forces on a
variety of platforms (Permanent Structured Cooperation (PESCO)’s projects).
Tərcüməsi:
Avropa Təhlükəsizliyi Proqramı müəyyən edilmiş Radio Avropa hərbi radioları üçün
ümumi texnologiyaların inkişaf etdirilməsini hədəfləyir. Bu texnologiyaların bir standart kimi
uyğunlaşdırılması, hansı bir radio platformasının istifadə olunmasından asılı olmayaraq, AB
qüvvələrinin birgə əməliyyatlar çərçivəsində birgə işləməsini təmin edəcək, beləliklə Avropa
strateji muxtariyyətini möhkəmləndirir.
Avropanın Təhlükəsiz Proqram Təminatlı Radiosu layihəsi müxtəlif platformalarda AB
qüvvələri arasında səs və məlumat rabitəsinin təkmilləşdirilməsini təmin edən təhlükəsiz hərbi
kommunikasiya sistemini təmin edəcəkdir.
Birinci abzasda Avropa Təhlükəsizliyi Proqramı müəyyən edilmiş Radio Avropa hərbi
radioları haqqında, ikinci abzasda isə Avropanın Təhlükəsiz Proqram Təminatlı Radiosu
layihəsi haqqında məlumat verilir.
Bu nümunədə müşahidə edilən əlaqə üsulları semantik əlaqə üsullarının bir növü olan eyni
zamanlılıq əlaqəsi hesab edilir. İkinci abzasda ifadə edilən hadisələr birinci abzasda ifadə
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edilən hadisələrlə eyni zamanda baş verir. Bu zaman həmçinin abzaslar arasında müşahidə
edilən əlaqə uyğunluq məsələsindən əlavə, bu mürəkkəb sintaktik bütövlər arasında formal
əlaqə üsulları, yəni intonasiya və morfoloji vasitələr bu abzasları bir-birinə bağlayır.
Morfoloji vasitələrə bu tərcümədə işlətdiyimiz bir sıra feillərin şühudi keçmiş zaman
formaları nəzərdə tutulur. İndi isə digər mətnin uyğunluq problemini yoxlayaq.
Today, we can research together the technologies of tomorrow in the field of defence and
develop together our defence capabilities. We can buy, together, to ensure that we have all
the capabilities we need and also spend efficiently.
We can act together on operations to manage and prevent crises, to strengthen our
partners, to make our citizens more secure. This is the European Union of security and
defence that we have started to step up (High Representative/Vice President Federica
Mothering, December 2017).
Tərcüməsi:
Bu gün biz birlikdə müdafiə sahəsində sabah mövcud olacaq texnologiyaları tədqiq
etməliyik, araşdırmalıyıq. Biz birlikdə müdafiə qabiliyyətimizi inkişaf etdirməliyik. Biz
birlikdə əmin olmalıyıq ki, bizim ehtiyac hiss etdiyimiz hər şeyimiz vardır və biz olmayanları
ala bilərik və həmçinin onlardan bərabər şəkildə səmərəli istifadə edə bilərik.
Biz birlikdə böhrana qarşı mübarizə apara və onun qarşısını ala bilərik. Biz birlikdə
tərəfdaşlığımızı gücləndirə və millətimizin təhlükəsizliyini təmin edə bilərik. Bizim başlatmaq
istədiyimiz Avropa təhlükəsizlik və müdafiə birliyi budur!
Burada yazılan abzasda hər iki dildə sərhədlər arasında uyğunluq müşahidə edilir. Lakin
əvvəlki nümunədə olduğu kimi burada da abzasları fərqləndirən əsas vasitələr onlar arasında
olan fasilə və mənanın qırılması hesab edilir (3, s. 116).
Göründüyü kimi, hər iki abzasda təkrarlar müşahidə edilir. Təkrar olunan element ingilis
dilində together, Azərbaycan dilində birlikdə, bərabər kimi ifadə edilir. Bu element mətn
komponentlərini elə bir-birinə bağlayır ki, bunu ancaq dairə (period) ilə müqayisə etmək olar.
Hər bir açıq-qapalı mətn fırlanma çevrəsinə malikdir və buna görə də bəzən mətnə period adı
da verilir (2, s. 148).
Bu nümunələrdə olduğu kimi təkrar qapalılıq xüsusiyyətinə malik olub, mətnin daxili
vahidi kimi fəaliyyət göstərir. Təkrar olunan together söyləmi mətn daxilində dairəvi şəkildə
dolaşır və digər söyləmlərlə əlaqə yaradaraq özünəqayıdışı tələb edir. Təkrar olunan element
hər bir söyləmdə müşahidə edilən özünəməxsus intonasiya axını ilə fərqlənir.
Hərbi mətnlərin yaranmasında təkrar olunan leksik vahidlər çoxçeşidli hesab edilir.
Yuxarıda verdiyimiz nümunədə qrupdaxili əlaqə üsulu kimi semantik vasitə olan eyni
zamanlılıq əlaqəsi özünü göstərir. Hər iki abzasda işlədilən together sözü müxtəlif vəzifələri
yerinə yetirir. Göründüyü kimi, hər iki mürəkkəb sintaktik bütövdə işlədilən vasitələr formal
əlaqə üsulu hesab edilən birləşdirici intonasiya və morfoloji vasitələrdir.
C.Ellis hərbi mətnlərin uyğunluq problemi barədə yazır: “İstənilən əsərdə bu hərbi sənəd
ola bilər, yaxud roman, bədii əsər, hekayə, nəsr əsəri və s. materialın başa düşülməsi,
anlaşılması onda ehtiva edilən leksik, sintaktik vahidlərin bir-birilə düzgün əlaqəyə
girməsindən asılıdır” (13, s. 3).
Mətnlərin uyğunluğu həmçinin ümumilikdə yayılmış yaddaş mədəniyyətindən də asılı
olaraq reallaşır. Ən uğurlu uyğunluq problemi lazım olan hadisənin təqdimatının bariz əks
olunması ilə izah edilir (13, s. 4).
Ümumiyyətlə, hərbi mətnlər mətnin növləri arasında xüsusi yer tutur. Hazırda cari
geosiyasi vəziyyətdən asılı olaraq həm yerli, həm də transmilli təhlükəsizlik problemləri
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çoxlarının diqqət mərkəzindədir. Hərbi sənədlər, mətnlər, hərbi təhsil hamısı müəyyən hərbi
diskursun yaranmasına səbəb olur.
Beynəlxalq təşkilatların hərbi məzmunlu sənəd və müqavilələrinin hazırlanması zamanı
hərbi mətnlərin kateqoriyalarının saxlanılmasına diqqət yetirmək lazımdır.
Yeri gəlmişkən, qeyd etməliyik ki, mətnin əsas kateqoriyalarının müəyyənləşdirilməsinin
öyrənilməsi XX əsrin 80-ci illərindən başlanmışdır. N.V.Çiçerina mətnin kateqoriyalarının
dördünü müəyyən etmişdir. Onlar zaman, məkan, icraçı və hadisə hesab olunur. (5, s. 7)
C.N.İlçenko kompetentlik, üzvlənmə və modallıq kimi kateqoriyaları (6, s. 34) fərqləndirir.
A.F.Papina isə mətnin 5 əsas kateqoriyasını irəli sürür: 1) kommunikativ aktın iştirakçıları; 2)
hadisə, proses və faktlar; 3) zaman (dövr, psixoloji vəziyyət, dəqiqlik); 4) məkan və
hadisələrin yeri; 5) qiymətləndirmə; qiymətləndirmə aksioloji keyfiyyət və kəmiyyət, eyni
zamanda rasional, utilitar, normativ, teoloji ola bilər. (7, s. 208)
C.N.İlçenko yazır ki, nitq əlamətlərinin hissə və tam münasibəti prinsipinin pozulması,
ekstralinqvistik amillərə istiqamətlənmə nəticəsində danışıq əlamətlərinin mətnə ötürülməsi
ilə mətnin kateqoriyaları artır. (6, s. 12)
T.V.Matveyevaya görə, mətn kateqoriyaları mətnin qarşılıqlı əhəmiyyətli əlamətidir. Bu
əlamətlər mətnin ümumi mənasının müəyyən hissəsini müxtəlif dil, danışıq və mətn vasitələri
ilə əks etdirir. (8, s.33)
M.Dımarskiy mətnin kateqoriyası dedikdə “onun deyktik modusunu” nəzərdə tutulduğunu
iddia edir. O yazır ki, müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik mətndəki bütün obyekti xronotop
semantikalı elementlər ilə bağlı götürür. (9, s. 268)
Beləliklə, mətnin kateqoriyaları ümumi şəkildə bunlardır: 1) inteqrasiya; 2) əlaqələnmə; 3)
retroseksiya; 4) kontinium; 5) prospeksiya; 6) dərinlik; 7) presuppozisiya; 8) praqmatika və s.
(14, s. 24) Bu kateqoriyalar hərbi mətnləri üçün də keçərlidir.
Hərbi sənədlərdə işlədilən hərbi terminlər həm ictimaiyyət, həm də fərdi insanlara kütləvi
informasiya vasitələri ilə aşılanır. Burada diqqət yetirilməli əsas məsələlərdən biri odur ki,
lazım olan termin fərqli dillərdə düzgün izah olunsun, uyğunlaşdırılsın və aydın çap olunsun.
Əksi olarsa, dəhşətli nəticələr baş verə bilər. Hətta hərbi müharibələr belə gözləmək olar. Bu
zaman dövlətlər arasında anlaşılmazlıq yaranar, və ünsiyyət düzgün alınmaya bilər.
Qlobal təhlükəsizliyi nəzərə alaraq pan-Avropa və pan-Atlantik hərbi strukturu artıq qəti
şəkildə qərar verib ki, hərbi sənədlər, buraya daxildir kiçik kitabçalar, bələdçi kitabları, hərbi
sənədlər, müqavilələr, bir sözlə hərbi ilə əlaqəsi olan istənilən mətn semantik və praqmatik
cəhətdən düzgün uyğunlaşdırılmalıdır (10, s. 7). Yəni burada əsas məsələ fərqli dillərə olunan
tərcümələrin uyğunluq problemindən gedir. Seçilən söz, işlədilən söyləm yerində olmalı,
semantik və praqmatik bağlılıq gözlənilməlidir. Odur ki, hərbi sənədlərin uyğunluq
problemlərinin öyrənilməsinə diqqət və maraq olduqca güclüdür.
Hərbi mətnlər müəyyən edilmiş, əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş ünsiyyətə xidmət edir.
M.Rocers yazır ki, bu cür mətnlər xüsusi sosio-mədəni kontekstdə müşahidə edilir və adətən
xüsusi hərbi diskurs mühitində işlədilir ” (17, s. 28-32). M.Rocersə görə, hərbi mətnlərin bu
cür işlədilməsi hərbi janrları da formalaşdırır. Hərbi mətnlər mətnin xüsusi növü olmaqla
yanaşı nisbətən sərt janr konvensiyalarına sahib olur və ancaq xüsusi bir auditoriya, yaxud
peşəkar diskurs cəmiyyəti üçün münasib hesab edilir (11, s. 229). Hərbi mətnlərin
uyğunluğuna aydınlıq, dəqiqlik xasdır, yaxud da onların uyğunluğu zamanı aydınlıq, dəqiqlik
mütləq gözlənilməlidir. Hərbi sənədlərin uyğunluğu zamanı xüsusi olaraq heç bir şişirdilməyə
yol verilməməlidir. Hətta tək sözdən, yaxud tək parça söyləmdən ibarət olan hərbi sənəd belə,
həyati əhəmiyyət daşıya bilər, yaxud bilir. Buna görə də hərbi mətnlər normal olaraq qeyri-
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sabitlik prinsipinə uyğun olaraq hazırlanmalıdır, məsələn, onlarda ikimənalılıq və müxtəlif
şərhlərə yol açan çoxmənalılıq gizlənməməlidir.
Hərbi mətnlər ümumilikdə mətnlərin sinfinə aid olsa da, onlar janr və üslub baxımından
digər mətn növlərindən fərqlənir (16, s. 105). Hərbi mətnlərin yazılışı zamanı diqqət vermək
lazımdır ki, onların şərhi zamanı mətni ötürənin niyyəti aydın başa düşülsün. Eyni zamanda,
hərbi mətnlər ölkədə baş verən hadisələrlə əlaqədar olaraq geniş kütləyə də ünvanlana bilər.
Hərbi sahədə kifayət qədər məlumatı olmayan şəxs çox halda mövzu ilə bağlı məlumatlı
deyilsə, o halda məsələni səhv anlaya bilər (18, s. 65). Ümumiyyətlə, hərbi terminlərlə tanış
olmaq zəruridir. Əks halda eyni konsepti göstərən bir termin hərbi mətndə oxşar yazılışı və
tələffüzü olan sözlə fərqli mənalar ifadə edə bilər. Bu cür konseptlər “yalançı dostlar”
adlandırılır (15, s. 160).
Hərbi mətnlərin dili, yaxud hərbi mətnlərdə işlədilən terminologiya mətnin ən qədim dil
forması hesab edilir. Ölkədə, yaxud dünyada hərbi mühitdə baş verən hadisələrlə əlaqədar
olaraq hərbi terminologiya da yenilənir və inkişaf edir. Hərbi sahədə yaranan sözlərin çoxu
hibridləşmə, başqa sözlərdən yaranma, alınma kimi xüsusiyyətlərə malik olur. Onların çoxu
Latın, yunan, fransız mənşəli olur (14, s. 139). Məsələn:
Latın mənşəli (20)
Stratègion
(commander's
tent) (komandirin çadırı);
Xenagia (foreign legion;
military unit) (xarici legion,
hərbi birlik);
Xenagos
(mercenary
commander) (muzdlu əsgər);
Xenos
(foreigner;
mercenary) (xarici; muzdlu);

Yunan mənşəli (20)
Symmachos (ally) (müttəfiq);
Synaspismos (locked shields
formation)
(kilidlənmiş
qalxanların hazırlanması);
Syngenès
(guard
cavalryman) (gözətçi süvari);

Fransız mənşəli (21)
Battalion (tabor), soldier
(əsgər), marine pistol
(dəniz tapançası), squad
(tağım),
squadron
(eskadra), platoon (bölük),

Hazırda ingilis dili beynəlxalq dil olduğundan hərbi sahədə işlədilən sözlərin çox bu
dildən alınır.
Məqalənin aktuallığı. Beynəlxalq təşkilatların hərbi məzmunlu sənəd və müqavilələrinin
fərqli dillərdə uyğunluq problemlərinin fərqləndirilməsi yolları məqalənin aktuallığını təşkil
edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik Beynəlxalq təşkilatların hərbi məzmunlu sənəd və
müqavilələrinin uyğunluğunun öyrənilməsi zamanı müşahidə edilən oxşar və fərqli cəhətlərin
müəyyənləşməsi, araşdırılmasından ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə tədqiq edilən vasitələr tələbələr,
müəllimlər, tədqiqatçılar və digər hərbi sahə ilə maraqlanan şəxslərin düzgün istifadəsinə
yardımçı ola bilər.
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О проблемах адаптации военных документов и договоров
международных организаций
Резюме
В статье рассматриваются вопросы адаптации военных документов и договоров
международных организаций. В ней отмечается, что военные термины и в особенности
международные военные термины занимают особое место в мировой лексикологии.
Военные термины используются для улучшения интерактивной связи между языками, а
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также способствуют сближению языков, принадлежащих к различным системам. В
статье подчеркивается тот факт, что при переводе военных документов и договоров
международных организаций на разные языки важно придерживаться адаптации
терминов в сравниваемых языках. Переводчик должен переводить ясно и точно. В
статье подчеркивается, что любая опечатка или неправильное произношение,
искажение военных терминов может исказить правильное понимание терминов, а это
может привести к различным неприятным последствиям между государствами или
организациями.
G. Mekhdiyeva

On the adaptation problems of military documents
and treaties of the international organizations
Summary
The article deals with the adaptation problems of military documents and treaties of
international organizations. It states that the military terms and especially the international
military concepts have occupied a very particular place in the word stock of the world’s
lexicology. The military terms are used to enrich the interactive communication of the
languages, and they also help the closeness of the languages belonging to different systems.
The article highlights the fact that while translating military documents and treaties of the
international organizations into different languages it is important to follow the ways of
adaptation of the terms in the compared languages. It is necessary for the translator to be clear,
accurate, and definite. The article underlines that any misprinting, or misspelling of the
military terms may lead to the misunderstanding of the terms, and it may cause different
terrible results between states, or organizations.
Redaksiyaya daxil olunb: 24.09.2019
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Konsept və qrammatika
Nərmin Əhmədova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,
Azərbaycan Dillər Universiteti
E-mail: narmin324@mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. L.M. Cəfərova,
filol.ü.e.d., dos. C.M. Babayev
Açar sözlər: konsept, qrammatika, koqnitiv dilçilik, təfəkkür, şüur, fəaliyyət
Ключевые слова: концепция, грамматика, когнитивное языкознание, мышление,
сознание, деятельность
Key words: concept, grammar, cognitive linguistics, mind, consciousness, act
Mətn dilçiliyi bir tədqiqat obyekti kimi XX əsrin 70-ci illərindən öyrənilməyə
başlanmışdır. Mətn bütün linqvistik tədqiqatlarda mühüm rol oynayır (2, s. 182).
Mətn dilçiliyi linqvistikaya bir tədqiqat obyekti kimi daxil edildikdən sonra yeni obyektin
müəyyənləşməsi zəruriyyəti yaranır. Lakin bu asan məsələ deyildi. Artıq mətni təşkil edən
cümlələrin, cümlələr daxilində sözlərin, konseptlərin öyrənilməsinə diqqət yetirilməyə
başlandı.
Ünsiyyət prosesində bir insan digərinə bu və ya digər səbəbdən yaranmış fikirlərini,
düşüncələrini çatdırır. Çatdırılan fikir və düşüncələr adətən fərqli konseptlər şəklində beyində
formalaşır. İdeal mahiyyətinə görə, konseptlər özbaşına beyindən xaric ola bilməzlər. Onların
xaric ola bilməsi, yəni ötürülməsi üçün mütləq ünsiyyət qurulmalı və lazım olan kontekstə
uyğun konsept yaranmalı və ötürülməlidir. H.Keller yazır: “Düşünürdüm. Qəflətən
unutduğum bir şey dumanlı şəkildə beynimdə dolaşdı. Sanki itirilmiş düşüncənin bir dalğası
beynimdə əks olundu. Həmin an dilin sirri mənə agah oldu. ... İnsanların ətrafında olan hər
şeyin adı, yəni konsepti var. Hər bir düşüncə yeni bir konsepti yaradır” (12, s. 410).
Çox insan düşünür ki, onlar sadəcə olaraq danışırlar. Onların beyinlərində olan
konseptlərdən, konseptsferlərdən xəbərləri yoxdur. İnsanların çoxu da düşünür ki, sözlərin
konseptlərlə ifadə olunması təbii haldır. Uşaqların dilöyrənmə prosesində konseptlərin
yaranması mərhələli formalaşır. Ana uşağına ətrafdakı obyektləri göstərir, onların adlarını
deyir və uşağın təkrar etməsilə həmin konsept onun beynində yaranır. Məsələn, belə
situasiyanı gözlərimiz önündə canlandıraq:
Uşaq xalçanın üstündə oturan pişiyi görür, o, həmçinin pişiklə oynayan adamı, pişiyin
üstündə oturduğu xalçanı və ətrafda olan digər şeyləri də görür. Uşaq ona görə pişik barədə
düşünür ki, həmin an onun beyni pişiyə köklənmiş olur və onun beynində ancaq pişiyin
konsepti yaranır.
Bu cür situasiyalar R.de Boqrandın və V.Dreslerin də müəyyən etdiyi kimi konseptlik
kriteriyaları hesab edilir.
N.Xomski yazır ki, elm adamları qrammatika terminini sistemli şəkildə olan qeyrimüəyyənlik adlandırırlar (11, s. 26). Bir tərəfdən bu termin hər hansı bir dilçi tərəfindən
yaradılan eksplisit nəzəriyyə hesab edilir. N.Xomski onu danışanın səriştəsi (kompetensiyası)
kimi təsvir edir. Digər tərəfdən isə o, sırf səriştənin özünə aid hesab edilir.
Səslər, səs nümunələri, sözlər və söz birləşmələri dilin qrammatikasını yaradır. Bir sözlə,
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qrammatika bizim bildiyimiz, haqqında düşündüyümüz və onu ifadə etdiyimiz qaydalar
sistemi hesab edilir. O, bizim linqvistik kompetensiyamızı təqdim edir. Dilin mahiyyətini başa
düşmək üçün biz ilk növbədə həm şüurlu, həm şüursuz vəziyyətdə hazırlanan cümlələrin
qurulma qaydalarını başa düşməliyik və bu da insanların gündəlik işlətdikləri qrammatikanın
bir hissəsi hesab edilir.
Konseptlərin mahiyyətini koqnitiv dilçilik öyrənir. Koqnitiv dilçilik hazırda inkişaf
mərhələsindədir. İlk əvvəl lüğəvi mənada koqnitiv termininin mənasını açaq. Koqnitiv termini
koqnisiya ilə əlaqəsi olan deməkdir. O, mental proseslərlə bağlı olur. Koqnisiya hər hansı bir
hadisəni bilmə, qavrama prosesi hesab edilir.
Koqnitiv dilçiliyin anlayışı kimi konseptləri fərqləndirirlər. Ə. Abdullayev konseptlərin
bütövlükdə təfəkkür və nitq fəaliyyəti aktları zamanı müşahidə olunduğunu yazır (2, s. 189).
Bu alimin iddiasına görə, konseptlər aktivləşən və istifadə olunan “bilik” hissələridir.
Konseptləri təhlil olunması mümkün olmayan, informasiyanın koqnitiv işlənməsi
prosesində daha kiçik hissələrə bölünə bilməyən məna vahidləri hesab etmək olar. Təbii ki,
konseptlər strukturlaşmış biliyin vahidləri və ya kvantları olduğundan onları sadə hesab etmək
olmaz.
Koqnitiv dilçiliyin digər mühüm anlayışlarından biri də konseptsferdir. Konseptsfer
vahidləri konseptlərdən ibarət olan bilgilər sahəsi hesab olunur. Bu termini ilk dəfə D.S.
Lixaçev istifadə etmişdir (8, s. 36). Bu müəllifə görə, konseptsfer millətin konseptlərinin
məcmusudur və dildə danışanların konseptlərinin bütün potensiyaları ilə əmələ gəlir.
Millətin mədəniyyəti, folkloru, ədəbiyyatı, incəsənəti, tarixi təcrübəsi və s. nə qədər
zəngin olarsa, onun konseptsferi də o qədər zəngin olur. Konseptlər də, konseptsfer də mental
mahiyyətlidir və onları müşahidə etmək mümkün deyildir. Mental proseslər dedikdə yenə də
beynin rolu ortaya çıxır. İnsan davranışında və ümumilikdə insanın dil qabiliyyətinin
formalaşmasında beynin rolu danılmazdır. Nyu York universitetindən psixolinqvist Q.
Markusa görə, beyin hisslərdən məlumatı alır, həmin məlumatı təhlil edir və əzələlər
vasitəsilə onu komanda şəklində dilə gətirir (13, s. 96).
N.Xomski dilöyrənmədə genetik koqnisiya prinsiplərinin aktiv olduğunu göstərir və qeyd
edir ki, bu heç də hər şeyi öyrənmək deyildir, öyrənmək yalnız prosesin aktivləşməsidir ki, bu
da bütün dillər üçün eynidir və beyindəki digər koqnitiv proseslərlə əlaqədardır (11, s. 30).
Dili mənimsəyə bilən istənilən sağlam dünyaya gəlmiş fərdin beynində fikir yaranır və fərd
inkişaf etdikcə konseptual mühit də dəyişir, inkişaf edir. Buradan da məlum olur ki, beyin,
davranış və fikir sıx şəkildə bir-birlərilə əlaqəlidir. Fərdin konseptual biliyi və həmin biliyin
ötürülməsi yaddaşda saxlanılmış məlumatın təqdimatı kimi göstərilir.
Bir çox antropoloqlar insanı “man the tool-marker” (alət hazırlayan insan) adlandırırlar,
lakin F.Palmerin də iddia etdiyi kimi meymunlar da sadə alətlər hazırlaya bilirlər (14, s. 100).
Belə olan halda insanı digər canlılardan fərqləndirən nədir? Artıq təsdiq olunmuşdur ki, bu,
insanın danışa bilmək qabiliyyəti ilə bağlıdır. Necə deyərlər: İnsan: “danışan heyvan”, yaxud
homo loquens “man with wisdom” (“ağılı, müdrikliyi olan insan” yaxud “müdrik insan”)
adlanır. Bu zaman diqqəti cəlb edən insanın işlətdiyi cümlələrin qrammatik quruluşudur və
onların koqnitiv əsaslı olmasıdır.
F.Palmer yazır: “Dilin insana məxsus olan xüsusiyyətini belə əhəmiyyətli edən şey onun
qrammatikası və konseptidir” (14, s. 101). F.Y.Veysəlli yazır: “Bir çox heyvanlar fərqli səslər
çıxarda bilirlər. Məsələn, it hürür, at kişnəyir və s. Səs və məna arasındakı əsas əlaqə insanın
səs vasitəsilə sözlərə verdiyi qrammatik quruluşdur” (4, s. 10). Bu səbəbdən də insan homo
grammaticus ("grammatical man", human use of grammar, language) “qrammatik adam”
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adlanır. Hazırda koqnitiv qrammatika termini çox eşidilməyə başlayıb.
Əsası R.Lanqaker tərəfindən qoyulan koqnitiv qrammatika dilin inkişafına koqnitiv
yanaşmanı əks etdirir. Koqnitiv qrammatikada qrammatika, semantika və leksika ayrılıqda
öyrənilən proses kimi deyil, hamısı bir arada təcəssüm edən kontinuum kimi qəbul edilir. Dilə
olan bu cür yanaşma koqnitiv dilçiliyin bir mövqeyi kimi qəbul edilir (15, s. 184).
Ənənəvi qrammatika bir elm sahəsi olaraq çoxşaxəli və rəngarəng bilgiləri ehtiva edir.
Lakin onun dərinliklərində hələ də açılmamış məsələlər vardır. Qrammatikanı bir elm sahəsi
kimi daha dəqiq və ətraflı öyrənmək, araşdırmaq və təhlil etmək üçün, sözsüz, onun bünövrəsi
qoyulduğu andan hazırkı vəziyyətinə qədər keçdiyi zaman yolunu tədqiq etmək lazımdır.
Qrammatika termini qədim yunan sözü olan grammatikē sözündən götürülüb. Gram yazı,
yazılmış, tikē isə incəsənət deməkdir, bütövlükdə grammatikē yazının incəsənəti mənasına
gəlib çıxır. Qədim Yunanıstanda və qədim Romada grammatikē və qrammatika terminləri
bütövlükdə dilçilik elmini əhatə edən bir sahə kimi başa düşülsə də, erkən orta əsrlərdə
qrammatika Latın dilinin öyrənilməsi kimi qeydə alınmağa başladı. İngiltərədə bu fikir 16-cı
əsrin sonlarına qədər davam etdi və Latın dilinin qrammatikası məktəblərdə tədris olunan
yeganə qrammatika idi.
İnsan bir çox nəzəriyyələrdə əsas tədqiqat obyekti hesab edilir. Antroposentrizm
nəzəriyyəsi də insanı kainatın aparıcı qüvvəsi, hər bir şeyin başlanğıcı və üzərində heç bir
digər varlığın hökmü olmayan obyekt kimi öyrənir. Bu dini-fəlsəfi düşüncə tərzi İntibah
dövründə formalaşmış və nəinki Avropa, eyni zamanda Asiya təfəkkürünün formalaşmasında
əsas vasitə hesab edilir.
Konsept vasitəsilə əks olunan anlayışların aşağıdakı üçlü düzümünü vermək olar: şüur
fenomen kimi, gerçəkliyin inikasının ali forması kimi, təfəkkür gerçəkliyin şüurlu inikasının
prosesi kimi, intellekt isə əqli qabiliyyət kimi (3, s. 96). Məlumdur ki, şüur həm heyvanda,
həm də insanda olur, təfəkkür və intellekt isə ancaq insana məxsusdur. Bu qeyd
etdiklərimizdə bir qədər müqayisəli problemlər olduğunu da vurğulamaq istərdik.
Bir sıra dilçilər bu məsələdə də mübahisə edirlər. Dilçilərdən D.Bekerton bəzi heyvanların
məsələn, leopard, delfin, yaxud arı, göyərçin və s. üzərində tədqiqatlar aparır və onların
instinkt olaraq bəzi hərəkətləri icra etmələrindən onlarda şüurun olub, olmaması barədə
suallar qoyur (9, s. 135).
Heyvan Ünsiyyət Sisteminin araşdırmaları nəticəsində alimlər iki əsas xüsusiyyət kəşf
edirlər: onlar mənşəcə ünsiyyət hesab edilməyən davranışlarla böyüyürlər və birbaşa onlara
uyğun olan məqamlara cavab verirlər. Burada biz bioloqların dilin yaranması kimi möhtəşəm
problemi ilə üzləşməli oluruq. İnsanlar düşünür ki, dilin vahidliyi problemin əsasını təşkil edir.
Lakin alimlər bununla razılaşmırlar. Canlılarda çox şey vahiddir: bipedalizm və bədən
tükünün olmaması.
Bir çox digər cinslərdə də unikallıq çoxdur: fillərin xortumu, zürafələrin boynu, tovuz
quşunun quyruğu və s. Amma digər heç bir canlıda dil mövcud deyil. Qeyd etdiyimiz
xüsusiyyətlərə bir də nəzər salaq. Məsələn, bipedalizmin olmaması xüsusi bir faktor deyil.
Quşlar bunu bacarır. Kenqurular, demək olar ki, bacara bilirlər. Digər xüsusiyyət, yəni
tüksüzlük də unikallıq hesab oluna bilməz.
Bəzi məməlilərdə buna rast gəlmək olar. Amma gəlin unikal olan bir şeyi, yəni fillərin
xortumunu nəzərdən keçirək. Psixolinqvist S.Pinker özünün “Heyvan instinkti” kitabında bu
məsələyə xüsusi toxunur. O, bunu dillə müqayisə edərək deyir: “Heyvanları dilli təsəvvür
eləməyi düşünə biləriksə, gəlin insanları da xortumlu təsəvvür edək. Sizcə, necə olar?” Və o,
təkidlə yazır: “..fillərin xortum unikallığından müasir insan üçün dil instinkt unikallığı
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paradoksdan başqa bir şey deyildir” (9, s. 139).
Lakin bəzi alimlər, məsələn D. Bekerton hesab edir ki, o haqlı deyil. O, izah edir ki,
fillərin xortumları onların burnunun hiperinkişafının nəticəsində belə olmuşdur, bunu
anatomiklər daha yaxşı izah edə bilərlər. Lakin S. Pinker dilin yaranmasının fiziki
göstəricilərini izah edə bilmir. Odur ki, qeyd edə bilərik ki, unikallıq göstərici deyil (9, s. 21).
Dilin təkamülünü araşdıran dilçi, bioloq, anatom və s. bu məsələni aça bilmirlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, HÜS-ün vasitələri, yəni qışqırmalar, səs çıxarmalar, hərəkətlər və
s.-i situasiyadan çıxarsaq onlar tamamilə mənasız və lazımsız olacaqlar. Dil vahidləri isə,
məsələn, sözlər, əl hərəkətləri və s. mənasız deyil. Onlar hər bir situasiyada mənalıdır.
Məsələn, əgər mən desəm ki, bax, pələng sənin üstünə tullanmaq üzrədir. Əlbəttə, sən
biləcəksən ki, mən zarafat edirəm. Amma istənilən halda cümlənin mənası sənə anladır ki,
əgər pələng sənin üstünə tullansa, nə baş verə bilər.
Dil vasitələri ilə (söz, sabit və sərbəst söz birləşmələri, cümlə, mətn vasitəsilə) xarici aləmi
əks etdirən və bununla formalaşan obrazların məcmusu dil şüuru kimi müəyyənləşir.
Konseptlərin şüurda yaranması prosesi dil vasitəsilə icra edilir. Qeyd etmək lazımdır ki,
şüurun ətraf aləmlə bağlılığı da dil vasitəsilə həyata keçirilir. Danışıqda fəal iştirak edən dil
informasiya mübadiləsini gerçəkləşdirir və şüurun məzmunu müşahidə funksiyasını yerinə
yetirmək üçün açılır. Amma alimlərin iddialarına görə şüurun dillə bağlılığı xüsusi dil şüuru
kimi şərh oluna bilər.
Koqnitiv şüur xarici aləmlə bağlı olur və o, heç bir digər dil statusu qazanmır. Z.D.Popova
və İ.A.Sternin yazdığına əsaslansaq deyə bilərik ki, dil şüuru şüurun dil (danışıq) fəaliyyətini
təmin edən hissəsidir: danışığın əmələ gəlməsi və dərkidir, eyni zamanda dilin şüurda
saxlanılması hesab edilə bilər (6; 7).
İnsan beynində formalaşmış əşya adları, yaxud əşyalar birbaşa real dünya ilə əlaqəlidir.
İnsan ünsiyyətə girmək üçün beynində olan məlumatı səslərlə, yaxud sözlərlə ətrafa ötürür.
N.Xomski iddia edir ki, insan ünsiyyətə girməmişdən əvvəl onun beynində rekursiya (beyinin
əlaqələnməsi, birləşməsi) prosesi gedir və rekursiya yarananda artıq fikir, yaxud ad beyində
mövcud olmuş olur (11, s. 45).
İnsan təxəyyülündə mövcud olan konseptlər fərdi xarakter daşıyır. Hər bir insanın beyni
fərqli quruluşa malikdir. İnsanların dərketmə fəaliyyəti hər bir insanın marağı xaricində baş
verən həyat fəaliyyətidir. Məhz bu dərketmə fəaliyyəti cəmiyyətdə öz yerini
müəyyənləşdirmək qabiliyyətini formalaşdırır, gündəlik həyatda ətraf aləmlə münasibət
qurmağa imkan verir. Ayrı-ayrı konseptlərlə yanaşı, hesab edilir ki, ətraf aləmin konseptual
mənzərəsi özündə mürəkkəb bilik ölçülərini birləşdirir.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq hazırda əhəmiyyətli sayılan koqnitiv qrammatika və
konsept məfhumlarının fərqləndirilməsi üsullarının araşdırılmasından ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Koqnitiv qrammatika və onun inkişaf xüsusiyyətlərinin
müəyyənləşməsi və öyrənilməsi elmi yenilik hesab olunmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəb müəllimləri, tələbə və
magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Концепция и грамматика

Н. Ахмедова

Резюме
Статья посвящена понятиям концепции и грамматики. Она показывает, что
концепция (понятие) принадлежит человеческому сознанию. Концепции в умах людей
имеют некоторые умственные характерные черты. Их не следует рассматривать как
примитивные. Их следует рассматривать как единицы знания в мозгу человека.
Статья также дает некоторую информацию о грамматике, ее значении, ее форме
образования. Она освещает факты, что грамматика может охватывать не только
сознательные предложения, используемые человеком, но и бессознательные, и все
реалиизуются через разные концепции.

Concept and grammar

N. Akhmedova

Summary
The article deals with the notions of concept and grammar. It states that concepts belong
to the human’s mind. The concepts that are in the people’s mind have some mental
characteristic features. They should not be considered to be primitive. They shoud be treated
as units of knowledge in the human’s brain.
The article also gives some information about grammar, its meaning, its way of formation.
It highlights the facts that grammar may cover not only conscious sentences as well as
unconscious sentences used by a man, and both are realized through various concepts.
Redaksiyaya daxil olub: 31.07.2019
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Keys metodu vasitəsilə tələbələrdə mədəniyyətlərarası
ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılmasının
metodoloji və didaktik əsasları
Günay Alıyeva
ADPU-nun müəllimi
E-mail: gunay.ali@gmail.com
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. D.Ə. İsmayılova,
filol.ü.e.d., prof. N.M. Sadıqova
Açar sözlər: interaktiv təlim metodu, keys-metod, mədəniyyətlərarası kommunikativ
kompetensiyalar, professional kompetensiyalar, problem situasiya
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, кейс-метод, межкультурная
коммуникативная компетенция, профессиональные компетенции, проблемная
ситуация
Key words: interactive teaching methods, cross-cultural communicative competence,
case-study method, professional competences, problem situation
Sağlam düşüncəli insanın əqli fəaliyyəti qərarların qəbul edilməsində dörd mərhələdən
keçir: aşkar əhəmiyyətli faktların müəyyən edilməsi, səbəb-nəticə əlaqələrinin təhlili,
problemin strukturunun təhlili (onun hissələri ayrılıqda və ya ardıcıl şəkildə öyrənilir),
şəxsi qərarların verilməsi. Aydındır ki, bu cür düşünmək qabiliyyəti tələbədə professional
kommunikativ kompetensiyanın olmasını, yəni müxtəlif situasiyalarda səriştəli davranmaq
tələb edir. Buradan da, A.Şukinin də qeyd etdiyi kimi, “kommunikativ mütəşəkkillik”
anlayışı – şəxsiyyətin professional ünsiyyət prosesində problemli situasiyalarda cəld və
adekvat reaksiya vermək qabiliyyətə malik olmaq keyfiyyəti yaranır (1)
İfadəli dillə desək, dil dünyaya pəncərədir və o, insanın bütün fəaliyyətində
informasiyalar almasında mühüm rol oynayır. Buna görə də təlim iki komponenti –
informasiyanı almanı və ötürməni əhatə etməlidir. İngilis dilində ünsiyyətdə yaxşı
kommunikativ vərdişlərə artan ehtiyac dünyada ingilis dilində təlimə də böyük tələb
yaratmışdır.
Bu gün ingilis dilini öyrənməyin imkanları müxtəlifdir, məsələn, formal təlim, xaricdə
təlim almaq, kütləvi informasiya vasitələri və İnternet vasitəsilə və s. İngilis dilinə olan
tələbat bu məqsədlə yeni metodlar, materiallar və resurslardan istifadə etməklə keyfiyyətli
tədrisə ehtiyac yaratmışdır.
Professional ünsiyyət prosesində tələbələrin kommunikativ kompetensiyalarının
reallaşması üçün xarici dillərin tədrisində xüsusi metodikaya zərurət yaranır. Proyektlər
metodu və keys-metodu bu problemin həllinə yardım edə bilər. “Keyslər” metodu konkret
işgüzar situasiyanın, professional sahədən real praktikanın öyrənilməsinə əsaslanır. Bu cür
metodikanın unikallığı ondan ibarətdir ki, o, tələbələrin fərqli qərarlar qəbul etdikləri
şəraitlərdə professional blik və bacarıqlarının kompleksini aktivləşdirir ki, bununla da real
işgüzar və ya problem situasiyanı modelləşdirir.
Bu məqalədə tədrisə ənənəvi və innovativ yanaşmalar nəzərdən keçirilir. Təhsil
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haqqında ənənəvi təsəvvürlər öz yerini yeni, nisbətən innovativ təfəkkür üsullarını –
bilikləri necə əldə etmək və öyrətməyə vermişdir. Müəllimlər əvvəlki qaydada öyrətməyə
davam edirlərsə, onda onlar bugünkü səviyyədə dilin tədrisinə nail ola bilməzlər. Buna
görə də tədrisi tələbələrdə maraq oyatmaq və motivasiya yaratmaq istiqamətində
yeniləmək lazımdır. Tədris prosesi tələbələr üçün darıxdırıcı və ağır yükə çevrilməməlidir.
Zəruri biliklərin, bacarıq və vərdişlərin inkişafına, habelə fənnin (Xarici dilin) bütün
xüsusiyyətlərini nəzərə alan tədris metodlardan biri də Keys metoddur. Situativ təhlil
metodu müasir pedaqogikada Keys metod (Case-metod) kimi məlumdur və o,
N.E.Sidorova və T.S.Stroqovanın da qeyd etdikləri kimi, “konkret tapşırıq-situasiyaların
həllinə yönəlmiş aktiv problem-situasiya təhlili metodunu təmsil edir” (2, s. 140).
Xarici dillərin öyrənilməsi prizmasında məsələyə yanaşan L.Y.Minikova və
O.A.Obdalova xarici dillərin mənimsənilməsi çərçivəsində formalaşdırılan müasir
mütəxəssisin əsas bacarıqlarını belə müəyyənləşdirirlər:
“– informasiyalarla işləmək qabiliyyəti;
vacib informasiyanın çıxarılması və dəyərləndirilməsi;
– elmi fəaliyyətin nəticələrini məntiqi və ardıcıl söyləmlər qurmaqla arqumentlər
əsasında təqdim və izah etmək qabiliyyəti;
– kontakta girmək, davam etdirmək və onu kəsmək qabiliyyəti;
– professional fəaliyyətlə bağlı mövzuların müzakirəsində diskussiya aparmağın üsul
və qaydalarını bilmək;
– həmsöhbətini dinləmək və başqasının fikir və baxışlarına tolerant yanaşmaq
qabiliyyəti və s.” (3).
Qeyd edək ki, yuxarıda göstərilən qabiliyyətlər xarici dillərin tədrisinin planlaşdırılmış
nəticələri sırasına daxildir. Bu nəticələrə nail olmaq üçün isə mütəxəssisin peşə
fəaliyyətini, müxtəlif ölkə və fərqli mədəniyyətlərin daşıyıcıları olan həmkarları ilə
qarşılıqlı münasibətdə spesifik professional vəzifə və məsələlərin həllində onun
ehtiyaclarını nəzərə alan metodlardan istifadə edilməlidir. Bu münasibətlə tələbələrin
aktual professional məsələlərin səmərəli həlli, tədqiqatların nəticələrinin prezentasiyası və
müzakirəsi istiqamətində birgə axtarışlarını nəzərə alan Keys metodunun (Case study)
metodunun tətbiqi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Hesab edilir ki, Keys metodu müasir
mütəxəssisin əsas keyfiyyətlərinin formalaşması yardım edir və professional mühitdə
beynəlxalq əməkdaşlıqda iştiraka hazırlığına müsbət təsir edir. Keys metodunun nəzəri
əsasları tam işıqlandırmanı tələb edir. Bu metodun, yəni Keys metodunun əsas
kateqoriyalarından biri “keys” anlayışıdır. “Keys” anlayışının bu və ya digər məğzi
xüsusiyyətlərini qeyd edən xeyli tərifləri mövcuddur.
İngilis dili üzrə məşğələlər Harvard standartına uyğun orijinal texnologiyanı tətbiq
etməyə imkan verir. Bu texnologiyanın tətbiq praktikası göstərir ki, “keys” metodu tədris
prosesini aktivləşdirir və tələbələrin idrak imkanlarını genişləndirən güclü stimul kimi
çıxış edir. Üstəlik keys-metodu adətən kompleks qərardır və bu nəticəyə müxtəlif
variantlar təhlil edilməklə gəlinir.
Keys-metodla təlimdə əsas məqam ondan ibarətdir ki, hər bir iştirakçı özünü fəal
şəkildə göstərməli, “beyin həmləsi” vasitəsilə əldə edilmiş bu və ya digər qərarları, hətta
ənənəvi olmayan ideyaları qəbul etməli, qrupda vahid mövqeni formalaşdırmalı, nəticələri
tərtib etməli və onları yığcam şəkildə təqdim etməlidir. Problem-situasiya təlim metodu
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tələbələrin kommunikativ təlimində kommunikativ kompetensiyanın yaradılması üçün
mühüm həlqədir, çünki o, professional fəaliyyətin real situasiyalarını dərk etməyə və
müəyyən problemin çözümü üçün zəruri kompleks biliklərin aktuallaşdırmağa imkan verir.
Keys-metodu danışıq vərdişlərinin səmərəli inkişafına yardım edir, çünki situasiyanı
öyrənən tələbələr problemin həlli yollarını arayır və onun nəticələrini təqdim edirlər.
İşgüzar söhbətə təlim prosesində keys-metod bir neçə mühüm vəzifənin inkişafına xidmət
edir. İlk növbədə, bu metoddan istifadə işgüzar kommunikasiya üçün vacib olan riporik
fiqurlardan ibarət xüsusi nitq mühiti yaradır. Keys iştirakçıları aktiv fəaliyyətə sövq edir
ki, bu da, Z.İ.Fedorinovanın da qeyd etdiyi kimi, “nitq hazırlığının yüksəlməsinə, evristik
fəaliyyət qabiliyyətinin artmasına xidmət edir” (4, s. 91).
Harvard standartına uyğun keysin sərt strukturun müxtəlif faktların izahı və baxışlarla
birləşməsi güclü sinergetik effekt yaradır və prinsipcə problemin yeni keyfiyyətli həllinə
gətirib çıxarır. Məsələn, Harvard formatına görə məşğələlər aşağıdakı sxem üzrə qurulur
(5):
Hazırlıq mərhələsi – keysin mətninin oxunuşu. I mərhələ - qısa xülasə. II mərhələ problemin qoyuluşu. III mərhələ - iştirakçılar. IV mərhələ - hadisələrin xronologiyası. V.
mərhələ - problemi yaradan faktlar. VI. mərhələ - həll variantların seçimi. VII mərhələ rəylər. VIII mərhələ - hərəkət planı.
Praktik nöqteyi-nəzərdən keys-metod tibb, hüquq, psixologiya, politologiya,
iqtisadiyyat və biznes-təhsil sahəsində mütəxəssislərin hazırlanmasında istifadə edilmişdir.
Keys-metod tədris prosesini aktivləşdirir və təhsilalanların idraki imkanlarının
genişləndirilməsinin səmərəli vasitəsidir. Tədris prosesində bu texnologiyadan istifadə
tədris prosesinin subyektləri arasında müxtəlif qarşılıqlı təsir formalarının
intensivləşməsinin artmasına, inkişafına, yeniləşməsinə gətirib çıxarır, çünki onun əsil
mahiyyəti şəxslərarası qarşılıqlı təsirlərə isitqamətlənməsi, şəxsiyyətin psixi və sosial
strukturuna təsiridir.
Keys-metodun fənlərarası xarakteri təhsili müxtəlif səviyyələrində konkret məsələlərin
həllində praktik, öyrədici və elmi-araşdırcı keyslərdən istifadə etməyə imkan verir. Təbii
ki, keyslərlə işə başlarkən tədris və tərbiyəvi məsələlərin yer aldığı öyrədici xarakterli
keyslərdən başlamaq məqsədəuyğundur. Keyslərin materialların hazırlanmasında mənbə
kimi təlimin xüsusi məqsədlərinə uyğunlaşdırılmış xəbər yenilikləri, qəzet və ya jurnal
publikasiyaları, bədii əsərlər xidmət edə bilərlər.
Keys kimi (konkret situasiya) aktiv təlim metodunun istifadəsi xarici dillərin tədrisində
tələbələrə nəzəri biliklərin praktik məsələlərin həllinə imkanlar yaradır. Bu metod
tələbələrdə müzakirə və real konkret təklif olunan və ya modelləşdirilmiş situasiyada
qərarların qəbul edilməsi prosesində analitik və qiymətləndirmə səriştəsinin
(kompetensiyasının) formalaşmasına və inkişafına yardım edir. Keys metodunun istifadəsi
tələbələrdə müstəqil işləmək və müstəqil düşünmə vərdişlərinin formalaşmasına kömək
edir. Bu zaman onlarda yalnız öz mövqeyini arqumentlərlə izah etmək bacarığı deyil, həm
də alternativ baxışları diqqətlə dinləmək, təhlil etmək və nəzərə almaq, qoyulmuş
problemin rasional şəkildə həllini tapmaq bacarıqları formalaşır və möhkəmlənir.
Beləliklə, tələbələr kommunikasiya kompetensiyalarını inkişaf etdirərək komandada
işləməyi öyrənir, çünki xarici dil professional vəzifə və məsələlərin həlli üçün işlək alət
vasitəsidir.
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Linqvodidaktik ədəbiyyatda problem təlim nəzəriyyəsi və praktikasında bu metodun
özünəməxsusluğu və dəyərliliyi haqqında çoxsaylı cəhdlər mövcuddur. Ənənəvi olaraq
professional ünsiyyət şəraitində tələbələrin kommunikativ mütəşəkkilliyini aktivləşdirmək
üçün tətbiq edilən strategiyalar və taktikaların siyahısı qeyd edilir. Onlar arasında
“professional problem situasiyasının komponentlərinin aşkarlanması və çevik
qiymətləndirilməsi”, “əvvəlki təcrübələrə istinad olunması”, “problemin prinsipial həllinin
axtarışı”, “tapılmış həllin reallaşdırılması” və s.
Keys metodu ilə təlimdə prinsipial yanaşma hər bir tələbədə qazandığı nəzəri biliklər,
təcrübə əsasında problemin həlli variantının işlənib hazırlanmasından ibarətdir. Tədrisin
əsas vəzifəsi isə ondan ibarətdir ki, tələbələrin qrupu bir deyil, bir neçə həll işləyib
hazırlanmasında, həyatın müxtəlif aspektlərinin peşəkar təhlili və təklif olunan situasiyada
səmti müəyyənləşdirməyi öyrətmək lazımdır.
Konkret tədris müəssisəsinin tədris kursunun proqramında xüsusi iqtisadi və ya
kommersiya fənlərinin tədrisi nəzərdə tutulursa, onda xarici dili tədris edən müəllimin işi
xeyli yüngülləşir, çünki tələbələrdə artıq müəyyən situasiyaları həll etmək vərdişləri
yaranmışdır. Onlar (tələbələr) problemin müzakirəsinə aktiv şəkildə qoşulur,
diskussiyanın gedişində fəallıq nümayiş etdirir və yeni-yeni ideyalar irəli sürürlər. Belə
vəziyyətlərdə müxtəlif həvəsləndirici suallar verən müəllimin aparıcı kimi fəaliyyəti ikinci
plana keçir. Onun əsas vəzifəsi tələbələrdə kommunikativ-nitq kompetensiyasının
(səriştəsinin) formalaşdırılmasından ibarətdir. Tələbələrin cavablarını qeyd edən müəllim
keys metodunda istifadə olunan terminləri deyil, həm də diskussiyaların aparılmasında
onların etikasını, “jest dilindən” (body language – bədən dili) istifadə etmələrinə diqqət
yetirir.
Xarici dil keys metodu ilə işləmə vərdişləri olmayan qruplarda tədris olunursa, onda
müəllimin vəzifəsi bir qədər də ağırlaşır. Çünki o, tələbələri sadəcə peşə dilinə deyil, həm
də təklif olunmuş dil materialı ilə işləməyi, onların həyatda qarşılaşdıqları tipik
situasiyaları təhlil etməyi öyrətməlidir.
Biliklərin alınması prosesinin demokratikləşməsi, yəni situasiyaların müzakirəsində
tələbə və müəllimin bərabərhüquqlu olduqları zaman dilöyrənənlər tədricən müstəqilləşir
və onlar getdikcə daha aktiv şəkildə diskussiyalara qoşulurlar.
İngilis dilinin tədrisinə yanaşmalar və metodlar son 40 ildə sürətlə inkişaf etmişdir.
Burada mühüm olan odur ki, müəllimlər, menecerlər kimi, tədris prosesində müxtəlif
metod və yanaşmalardan istifadə etsinlər, tələbələr isə təhsil bazarında səmti
müəyyənləşdirə bilməlidirlər ki, bu da öyrənilən dilin keyfiyyətinin artırılmasına xidmət
edir. Sözsüz ki, tədris situasiyası, hər şeydən əvvəl, proqramın və ya tədris kursunun
mövzusu üzrə proqram materialı çərçivəsində istifadə edilməli və təlim nöqteyinəzərindən real, aktual informasiyanı özündə əks etdirməlidir. Keys-metoda digər
metodlar da inteqrasiya edilə bilər, məsələn, sistem təhlili, modelləşdirmə, təsnifat metodu,
beyin həmləsi, oyun metodları və s. Tələbələrin keyslər üzərində işlərini aşağıdakı
mərhələlərə bölünür:
— situasiya ilə tanışlıq;
— informasiyanın təhlili;
— həll yollarının axtarışı;
— hər bir təklifin üstün və çatışmayan cəhətlərini aşkar etmək;
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— alternativlərin qiymətləndirilməsi;
— nəticələrin prezentasiyası;
— iştirakçıların qiymətləndirilməsi;
— nəticələrin yekunlaşdırılması.
Məqalənin aktuallığı. Keys metodu vasitəsilə tələbələrdə mədəniyyətlərarası ünsiyyət
bacarıqlarının formalaşdırılmasının metodoloji və didaktik əsaslarının tədqiqi mövzunun
aktuallığını şərtləndirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Keys metodu vasitəsilə tələbələrin professional
kommunikativ kompetensiyalara yiyələnməsində interaktiv təlim metodlarının təsiri və
rolu olduqca çoxdur və bu da mövzunun elmi yeniliyi kimi nəzərdən keçirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələr tələbələr,
müəllimlər, tədqiqatçılar və başqalarının düzgün istifadəsinə yardımçı ola bilər.
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Г. Алыева

Методологические и дидиктические основы
формирования у студентов межкультурных способностей
общения посредством Кейс-метода
Резюме
В статье рассматривается влияние и роль интерактивных методов обучения в
овладении студентами профессиональными коммуникативными компетенциями. В
статье подчеркивается необходимость и важность внедрения в образовательный
процесс методов деловых игр, кейс-стади, проектного моделирования и др. В статье
подчеркивается, что иностранный язык при этом становится инструментом,
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способным формировать профессиональные качества, поликультурное сознание,
обеспечивающее адекватное взаимодействие с представителями другой культуры.
G. Alıyeva

The methodological and didactical bases of forming intercultural
communication skills of students through case method
Summary
The article deals with the methodological and didactical bases of forming intercultural
communicative skills of students through case method. The impact and the role of
interactive teaching methods in mastering professional communicative competence of
students have been investigated in the article.
The article highlights the importance of practical games as well as the importance of
case method, the methods of project modeling techniques in the teaching process. The
article notes that at this time, the foreign language acts as a means of forming
multicultural consciousness, with the professional qualities that provide adequate
interaction between carriers of different cultures.
Redaksiyaya daxil olub: 15.08.2019
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Mürəkkəb feillər haqqında bəzi qeydlər
Mələk Məmmədova
ADPU-nun baş müəllimi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: 27elka77@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. F.A. Səfərəliyeva,
filol.ü.f.d., dos. H.Q. Əliyev
Açar sözlər: dil, lüğət, söz, qrup, feil, tərkib, quruluş, yazılı, mürəkkəb
Ключевые слова: язык, словарь, слово, группа, глагол, состав, структура,
письменное, сложное
Key words: language, vocabulary, word, group, verb, composition, structure, written,
compound
Formalaşmağa başladığı ilk dövrlərdə bəsit olan lüğət tərkibi zaman keçdikcə zənginləşir.
Lüğət tərkibinin zənginləşməsi müxtəlif amillərlə bağlıdır. Bunun əsasında əlbəttə ki,
cəmiyyətin inkişafı dayanır.
Dil cəmiyyətin varlığı və inkişafı üçün ən əsas vasitə kimi bu prosesin başında dayanır.
Dilin lüğət tərkibinin həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından zənginləşməsi təbii və
vacibdir. Bu zənginləşmə müxtəlif yollarla baş verir. İstilaya uğramış ölkələrdə lüğət
tərkibinə məcburi yolla sözlər daxil olur. Zəruri yolla sözlərin dilə daxil olması da tarixin
bütün dövrlərində olmuşdur. Lüğət tərkibinin zənginləşməsi yollarından biri də dilin özünün
daxili imkanlarıdır. Belə ki, insan təfəkkürü inkişaf etdikcə dildə mövcud olan vahidlərdən
istifadə etməklə müxtəlif anlayışları adlandıran sözlər yaradılmışdır. Düzəltmə və mürəkkəb
sözlər məhz bu yolla əmələ gəlmişdir. İltisaqi dillərə aid olan Azərbaycan dilinin qrammatik
quruluşu söz yaradıcılığı üçün əlverişlidir.
Dilimizin yazılı dil abidələrinə nəzər saldıqda, mürəkkəb feillərin müasir dildən heç də
fərqlənməyən nümunələri qeyd edilir. Sözlərin mürəkkəbləşməsi yolu ilə sözyaratmanın tarixi
qədimdir. Mürəkkəb sözlərin inkişafı prosesini və tarixini izləmək üçün türk dillərində qədim
söz qruplarından olan feilləri nəzərdən keçirək. Bu məqsədlə Oğuz tarixinin dəyərli abidəsi
olan «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanından istifadə edilmişdir. Demək olar ki, dastanın dili
müasir dilimizdən o qədər də fərqlənmir, istər lüğət tərkibinə, istərsə də qrammatik
quruluşuna görə.
Feil əsas nitq hissələrindən biri olmaqla fonetik, leksik-semantik, morfoloji və sintaktik
cəhətdən digər nitq hissələrindən fərqlənir. Feili digər söz qruplarından fərqləndirən əsas
cəhət onun dilimizin saflığını qoruyub saxlamasıdır. Belə ki, Azərbaycan dilində olan feillər
öz dilimizə məxsusdur. Amma zənginləşmiş dilimizdə alınma sözlər də kifayət qədərdir. Bu
da bütün dillər üçün xarakterik haldır. Eyni zamanda təbii bir proses də heasb etmək olar.
Alınma sözlər feillərdə hansı şəkildə özünü göstərir? Qeyd etdik ki, Azərbaycan dilində
sadə feillər milli mənşəlidir. Alınma feillərin mövcudluğu Azərbaycan dilində özünü
düzəltmə və mürəkkəb feillərdə göstərir. Belə ki, düzəltmə feillərin kökü alınma – ərəb, fars,
rus dillərinə məxsus ola bilir, lakin kökə qoşulan leksik şəkilçi milli mənşəlidir. Məs.:
heyrətlənmək, məktublaşmaq və s. Mürəkkəb feillərdə alınma sözlər bu feillərin birinci
tərəfində işlənir. Məs.: məcbur olmaq, divan tutmaq, səcdə etmək, xəcalət çəkmək və s.
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Göründüyü kimi, bu tipli mürəkkəb feillərin birinci tərəfi alınma söz olsa da, ikinci tərəfi milli
mənşəlidir.
İltisaqi dillərə aid olan türk dillərində, qeyd etdiyimiz kimi, mürəkkəb feillərin zəngin
formaları vardır. Bu formalardan biri də, ol, et, elə feilləri ilə əmələ gəlir. Bu feillər dildə
işlənmə tərzinə görə iki şəkildə özünü göstərir. Belə ki, ol, et, elə həm müstəqil, həm də
köməkçi feillər kimi istifadə edilir. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında müşahidə edilməsi
onların, ümumiyyətlə, feillərin tarix baxımdan qədimliyini sübut edən bir faktdır. Bu qrupa
daxil olan mürəkkəb feillər isim və sifətlərin istifadə edilməsi ilə formalaşır. ol, et, elə isim və
sifətdən sonra işlənərək fikrin ifadəsinə xidmət edir. Dastanda qeyd etdiyimiz nümunələri
məhz birinci tərəfinin ifadə vasitəsinə görə araşdıraq. Araşdırma zamanı nəzərə çarpan ilk
cəhət birinci tərəfin ifadə vasitələrinin rəngarəng və müxtəlif olmasıdır.
— Qara başım qurban olsun bu gün sana! — dedi, razılıq eylədi, ağladı; Qırq yigidinə
dilbənd saldı, əl eylədi. Oğlan qırq yigidin boyuna aldı, at dəpdi, cəng və savaş etdi; kiminin
boynun vurdu, kimini tutsaq eylədi verilmiş nümunələrdən elə feili isimlərdən sonra
işlənməklə mürəkkəb feil yaratmışdır. Nümunələrdən birində – əl eylədi – elə feili bu söz
qrupuna məxsus olan cəhətlərdən birini, çoxmənalılığı özündə əks etdirir.
Bu tip mürəkkəb feillərin içərisində müşahidə edilən bir növ də onların müasir dilimizdə
işləklikdən çıxması, başqa sözlə desək, köhnəlməsidir: Çağırdılar, Dədəm Qorqut gəlür oldu;
Boynu uzun bədəvi at vergil, Binər olsun hünərlidir! Qaytabandan qızıl dəvə vergil bu oğlana,
Yüklət olsun hünərlidir! Çigin quşlu cübbə don vergil bu oğlana, geyər olsun, hünərlidir!
Bayındır xanım qatında sənə qəzəb ola. Atının cılavısın döndərdi, ordusuna gəlür oldi; Oğlan
ata binər, qılınc quşanar oldı, av avlar, quş quşlar oldı. Qırq yigit bədəvi atın oynatdı, oğlanın
üzərinə yığınaq oldı; Ağ birçəkli anan yeri behşt olsun! Ağ saqqalı batan yeri uçmağ olsun.
Müasir dilimizdə bu tip mürəkkəb feillərin işlənməməsi, təbii ki, dilin inkişafı ilə bağlıdır.
Bir sistem şəklində mövcud olan dil formalaşmağa başladığı ilk zamanlardan təkmilləşmə və
inkişaf prosesi keçirir. Zaman keçdikcə insan öz nitqində daha sadə, qısa tələffüz
formalarından istifadə etməyə başlamışdır. İstər leksik tərkibinə, istərsə də qrammatik
quruluşuna kimi zəngin olan iltisaqi dillərdə fikrin sadə və yığcam şəkildə ifadə olunmasına
imkan vardır.
Göstərilən mürəkkəb feillər də bu səbəbdən müasir dilimizdə işləkliklərdən düşərək
köhnəlmişdir. Müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb feillərin ən çox istifadə olunan daha bir
növü –ıb4 şəkilçisi, ikinci tərəfi feildən ibarət olandır. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında bu
tip mürəkkəb feillərin müşahidə edilməsi –ıb4 şəkilçisinin tarixən qədimliyini göstərir.
— Buğac xan çapub yetdi; Qırq yigidin boyına aldı, babasının ardınca yortub getdi.
Dəmir qapı Dərvənddəki dəmür qapıyı dəpüb aldı. Bayundur xanın qarşusunda Qaragünə
oğlı Qarabudaq bay dayanıb durmışdı; Oğuz bəgləri bunı eşitdilər, şad olub sevindilər; Boz
ayğır bunda otlanıb durar.
Qeyd etdiyimiz nümunələrdən bəzilərində diqqəti cəlb edən həmin feillərdə birinci və ya
ikinci tərəflərin ifadə vasitələridir. Buğac xan çapub yetdi; Qırq yığıdim boyına aldı,
babasının ardınca yortub getdi; Dəmir qapı Dərvənddəki dəmir qapıyı dəpüb aldı. Birinci
cümlədə, gördüyümüz kimi, birinci tərəfdə səs fərqlənməsi özünü göstərir: çapub-çapıb –
zamanda bu sözdə u-i səs dəyişməsi baş vermişdir. Həmin nümunədə ikinci tərəf yetdi feili
müasir dilimizdə işlək olsa da, o qədər də aktiv deyildir. Demək olar ki, daha çox dialektlərdə
işlənir. Müasir Azərbaycan dilində çatmaq feilinin sinonimidir. Yortub getdi nümunəsində
birinci tərəf müasir Azərbaycan dilində o qədər də işlək deyildir. Dastandan seçilmiş bu
nümunədə olan yortmaq sürətlə getmək müasir dilimizdə də elə bu mənada işlənir.
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Dəmir qapı Dərvənddəki dəmir qapıyı dəpüb aldı. Bu nümunədə mürəkkəb feilin birinci
tərəfi artıq müasir Azərbaycan dili üçün köhnəlmiş, istifadədən düşmüş leksik vahiddir.
Frazeoloji vahidlərin dilin lüğət tərkibində mühüm bir yer tutduğu, fikrin ifadə
olunmasında daha emosional, təsirli, qüvvətli bir vasitə olması məlum faktdır. Frazeoloji
vahidlərin ikinci tərəfi feillərlə ifadə olduğu üçün bu birləşmələr mürəkkəb feillərin bir növü
kimi təsnifata daxil edilmişdir.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında mürəkkəb feillərin bu növünün, yəni frazeoloji
vahidlərin qeydə alınmış nümunələrindən məlum olur ki, bu vahidlərin müasir dildə istifadə
olunanlardan o qədər də fərqi yoxdur.
— Qalqubanı yerindən uru durğıl, yığıtlərin oxşağıl, boyuna algıl, oğluna uğragil, ava
çıqgıl;
— Yalançı oğlı Yalancuğım acğı tutdu, aydır;
— Yalançı oğlı Yalançıq yay ufanduğına qanı qaraldı.
— Qız, qalq oyna, əlümdən nə gəlür?
— Anası oğlanın böylə digəc Qazanın aqlı başından getdi; qara bağrı sarsıldı, düm yürəgi
oynadı.
Qeyd etdiyimiz kimi, mürəkkəb feillərin bir növünü təşkil edən frazeoloji birləşmələr
dilimizin bütün dövrləri üçün xarakterikdir. Dastanda müşahidə edilən frazeoloji birləşmələrin
dilimizin bu günkü vəziyyəti ilə demək olar ki, heç bir fərqli cəhəti yoxdur.
Azərbaycan dilçiliyində mürəkkəb feillərin qruplaşdırılması ilə bağlı fikir müxtəlifliyi
mövcuddur. H.Mirzəzadə yazılı abidələrin dilində rast gəlinən mürəkkəb feilləri iki qrupa
ayırır: köməkçi feillərlə düzələnlər: qan eyləmək, yad eyləmək, aşiq olmaq, rəvan etmək.
Həmçinin, Z.Budaqovanın, M.Hüseynzadənin, Ə.Rəcəbovun da mürəkkəb feillərlə bağlı
fərqli fikirləri özünü göstərir (3;277).
Müasir Azərbaycan dilində mövcud olan mürəkkəb feillərin yazılı abidələrdə müşahidə
edilən mürəkkəb feillərlə demək olar ki, heç bir fərqi yoxdur.
Müasir Azərbaycan ədəbi dilində, eləcə də dialekt və şivələrimizdə ad və feildən ibarət
olan mürəkkəb feillərin xüsusi bir tipi vardır: su sulamaq, əkin əkmək.
V.Aslanov su sulamaq tipli mürəkkəb feilləri «daxili obyektli feillər» adlandırmışdır.
(1;10)
Bu tipli mürəkkəb feillər «Kitabi-Dədə Qorqud»da geniş şəkildə işlənir. Ə.Dəmirçizadə də
boy boylamaq, yaş yaşamaq kimi feilləri mürəkkəb feil hesab edir. (5;154)
— Sən var ikən av avladı, quş quşladı, anasını yanına alıb gəldi, al şərabın itisindən aldı
içdi.
— Av avladılar, quş quşladılar.
— Dədəm Qorqud boy boyladı, söy söylədi, bu oğuznaməyi düzdü, qoşdu.
— Dəli Domrul yüz qırx il dəxi yoldaşilə yaş yaşadı.
Bu tip mürəkkəb feilin bir qismində ikinci komponentlər isimdən əmələ gəlmiş düzəltmə
feillərdən ibarətdir. Başqa bir qismində isə birinci komponentlər feillərdən əmələ gəlmiş
düzəltmə isimdən ibarət olur.
Məqalənin aktuallığı. Dilin leksik sistemi onun digər sahələrinə nisbətən daha çox
dəyişən hissəsidir. Cəmiyyətin inkişafı yeni sözlərin yaranmasını təmin edir. Bu baxımdan
yanaşdıqda, ayrı-ayrı söz qruplarının öyrənilməsi, tədqiq edilməsi həmişə aktual bir məsələ
kimi dilçilikdə özünü göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müasir Azərbaycan ədəbi dilində işlənən mürəkkəb
feillərin qədim variantları haqqında fikirlər qeyd edilmişdir.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin əhəmiyyəti kimi onu qeyd etmək
olar ki, feillər fəal söz qrupları kimi dilimizdə daim işlək olmuşdur. Məqalədən ali, orta
ixtisas və orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə
bilərlər.
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М. Мамедова

Некоторые заметки о сложных глаголах
Резюме
В статье анализируются некоторые представления о строении глаголов, которые
отличаются оригинальностью и богатством состава сложного азербайджанского языка,
на примерах сложных глаголов.
M. Mammadova

Some notes on complex verbs
Summary
In the article some ideas about the structure of verbs, which differ in originality and
richness in the composition of the complex Azerbaijani language, are analyzed on examples
of complex verbs.
Redaksiyaya daxil olub: 30.09.2019
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Müxtəlifsistemli dillərdə feilin şəxsli və şəxssiz formaları
Nərmin Məmmədova
ADU-nun müəllimi
E-mail: narmin_mamed@gmail.com
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Ə.Ə. Abdullayev,
filol.ü.f.d., dos. F.M. Allahverdiyeva
Açar sözlər: feil, şəxsli forma, şəxssiz forma, kateqoriya, təsnifat
Ключевые слова: глагол, личная форма, неличная форма, категория,
классификация
Key words: verb, the finite form, the non-finite form, category, classification
Feillərin təsnifatında əsas yeri şəxs kateqoriyasına münasibətə görə aparılan bölgü
təşkil edir. Bu baxımdan ingilis dili feilləri şəxsli və şəxssiz olmaqla iki yerə bölünür.
Feilin şəxsli forması şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişir.
Felin şəxsli formaları zaman, şəxs və kəmiyyət kateqoriyasına malik olur. Məsələn:
I go (mən gedirəm), she goes (o gedir), we went (biz getdik), etc.
She was waiting in the room before he came in. (O, otağa daxil olanda, o, otaqda
otururdu).
Does your brother know my brother? (Sənin qardaşın mənim qardaşımı tanıyır?)
The night before he had to leave, they sat on the small sofa and looked at old family
photos. (Bir gecə əvvəl o, yola düşməmişdən qabaq, onlar balaca divanın üstündə oturub
köhnə ailə şəkillərinə baxırdılar).
Aren’t you a bit late? (Sən bir qədər gecikmisən?)
Feilin şəxssiz formaları isə zaman, şəxs və kəmiyyət kateqoriyasına malik olmur.
Səciyyəvi olaraq, onlardan məsdər (to və to ədatsız), -ing formalrı (-ed) (going, gone,
done və s.) formalar olur. Məsələn:
She tiptoed round the house so as not to wake anyone. (O, evdə barmaqları ucunda
gəzirdi ki, heç kimi yuxudan oyatmasın).
You need to paint the whole fence, starting from the bottom. (Sən aşağıdan başlayaraq
gərək bütün divarı ağardasan).
L.U.Çeyf yazır ki, normal olaraq cümlədə bir mübtəda və bir xəbər olur (s.). Cümlənin
mübtədası və xəbəri varsa, bu şəxsli hesab edilir (2, s. 60). Nümunəyə baxaq:
We want her to be here. (Biz onun burada olmasını istəyirik).
I like taking photographs of trees. (Mən ağacların şəklini çəkməyi xoşlayıram).
Coming home last night, I saw a man run across the street. (Keçən gecə evə gələndə,
keçədən keçən bir kişi gördüm).
A.Hüseynov yazır ki, şəxs kateqoriyasına münasibətinə görə, ingilis dili feilləri iki
qrupa bölünür: a) şəxsli feillər (finite verbs); 2) şəxssiz feillər (non-finite verbs) (3, s. 154).
Feilin şəxssiz formaları bir sıra xüsusiyyətlərinə görə şəxsli formalardan fərqlənir.
Onlar aşağıdakılardı:
1) feilin şəxsli formalarından fərqli olaraq, şəxssiz formaları kəmiyyət, şəkil (mood) və
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şəxs kateqoriyalarına malik deyil.
2) Feilin şəxssiz formaları ikili xassəyə malikdir, məsdər və cerundun feil və isim; feili
sifətin isə feil və sifət xassəsi vardır.
3) Feilin şəxssiz formaları ayrılıqda cümlənin xəbəri ola bilmir. Onlar ancaq xəbərin
bir hissəsi funksiyasında işlənir.
4) Feilin şəxsli formasından fərqli olaraq onun şəxssiz formalarına xas olan zaman
məfhumu mütləq deyil, nisbidir. Onların zaman anlayışı şəxsli formanın zaman
anlayışından asılı olur.
Müasir ingilis dilində feilin üç şəxssiz forması vardır: 1) məsdər; 2) cerund; 3) feili
sifət (3, s. 155).
Müasir ingilis dilində iki feili sifət vardır: 1) İndiki zaman feili sifəti (the present
participle – P I); 2) Keçmiş zaman feili sifəti (the past participle – Participle II) (7, s. 155).
İndi isə feilin şəxssiz formalarına aid olan nümunələri nəzərdən keçirdək:
Müayisə edək: Şəxsli formalar:
I walked home.
We saw a deer.
They appreciate a little praise now and then.
Aşağıda verilmiş nümunələrdə formaların zamanı yoxdur:
To open, tear off the tab.
Looking around, he noticed a letter on the floor.
Worn out by the heat, they stopped for a drink.
Aşağıda verilmiş nümunələrdə mübtəda və xəbər arasında uzlaşma yoxdur:
That plan failing, he gave up.
Our guests departed, we felt a little depressed.
Mürəkkəb feil adətən bir şəxsli hissədən, yəni köməkçi feil +feilin şəxssiz forması,
yəni feili sifət 1 vasitəsilə düzəlir. Nümunədə fikrimiz daha aydın ifadə edilir:
I may have been joking when I said that.
Helen was running around screaming.
I had been living in a dream for months.
Olivia is coming round at 6 o’clock this evening.
İndiki sadə zaman və keçmiş sadə zaman formaları həmişə şəxsli formada işlədilir.
Məsələn:
I sing.
We tell stories at night.
Maya laughed.
The shelter collapsed.
Feilin şəxssiz formaları adətən birbaşa şəxsli formadan sonra işlədilir. Məsələn:
I like to get up early at the weekend.
Harriet really dislikes cleaning the cooker.
I certainly wouldn’t want to see him again.
We persuaded them to join us.
A.Tomson və A.Martinet yazırlar ki, bəzi hallarda feilin şəxsli və şəxssiz formalarının
arasına isim və yaxud əvəzlik daxil ola bilər (9, s. 100). Məsələn:
We want Charlie to act as club secretary.
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She wanted him to wash his hands in the bathroom.
I don’t like you cleaning your boots over the sink.
Məşhur dilçi B.N.Jiqadlo (4, s. 141) qeyd edir ki, feilin şəxssiz formalarının feil
əlamətləri aşağıdakılardır:
1) onlara xas əlamətlər, lakin özünəməxsus xüsusiyyətlərə də malik olan, zaman, tərz
və növ;
2) vasitəsiz tamamlıq qəbul etmək qabiliyyəti və zərfliklə təyin edilməsidir. Bu
xüsusiyyət felin şəxsli formalarının daxil ola bildikləri eyni tipli birləşmələrdə öz əksini
tapmasıdır. Beləliklə, feilik əlaməti ingilis dilində feilin şəxssiz formalarında zaman, tərz
və növ kateqoriyalarında və həmçinin öyrənilən formaların fəaliyyət göstərdiyi söz
birləşmələrinin xarakteristikasında öz əksini tapır.
Müqayisə edək: /reading a book aloud/ - /without reading a book aloud/ - /to read a
book aloud/ - / I am reading a book aloud//
Əksər linqvistik mənbələrdə feilin şəxsli formalarını şəxssiz formalardan fərqləndirən
əsas əlamət kimi feili sifət, cerund və məsdərə şəxs, zaman və tərz qrammatik
kateqoriyalarının məxsus olmamasıdır ki, bunun nəticəsi kimi, onlar feilin şəxsli
formalarına xas olan xəbər sintaktik funksiyasını yerinə yetirə bilməməsidir.
Feilin şəxssiz formalarının ismi xüsusiyyətləri onların yerinə yetirdikləri koqnitivsemantik funksiyalarda təzahür edir. Bu münasibətdə feilin şəxssiz formaları eynicinsli
deyildir və hər bir forma onu digərlərindən fərqləndirən, yəni yalnız ona xas mənalarda
çıxış etməsindədir.
Müasir dilçilikdə dil hadisələrinə funksional aspektdə yanaşma mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Dilçilik elmində funksional yanaşma məsdərin də araşdırılmasında xüsusi
nəzəri əhəmiyyətə malikdir, çünki məsdər feil və isim arasında ortaq yer tutduğundan və
ikili xarakterə malik olduğundan məhz funksional aspektdə və koqnitiv-semantik
baxımdan həmin nitq hissələrinin xüsusiyyətləri bu və ya digər dərəcədə özünü biruzə
verir (4, s. 164).
O Musayev feilin şəxsli forması ilə şəxssiz forması arasındakı fərqlilikləri belə
sıralayır:
1. Felin şəxsli formasından fərqli olaraq, onun şəxssiz formaları kəmiyyət, şəkil və
şəxs kateqoriyasını ehtiva etmir;
2. Feilin şəxssiz formaları ikili xassəyə malikdir. Məsdər və cerund feil və isim; feili
sifət isə feil və isim xassəsinə malikdir;
3. Feilin şəxssiz formaları ayrılıqda cümlənin xəbəri ola bilmir. Onlar ancaq xəbərin
bir hissəsi funksiyasında çıxış edir (6, s. 224).
L.V.Kauşanskaya yazır: “Feilin şəxssiz formalarından fərqli olaraq, onun şəxssiz
formalarına xas olan zaman məfhumu mütləq deyildir. Feilin şəxssiz formalarına xas olan
zaman məfhumu nisbi hesab edilir” (5, s. 119). Feilin şəxssiz formalarının zamanı feilin
şəxsli formasının ifadə etdiyi hərəkətin zamanından asılı olaraq müəyyən edilir. Yəni
feilin şəxssiz formalarının zamanı hərəkətin indiyə, keçmişə və gələcəyə aid olduğunu
deyil, onun zamanca feilin şəxsli forması ilə ifadə edilən hərəkətdən əvvəl və ya eyni
zamanda icra olunduğunu göstərir (5, s. 229).
Nümunə 1:
He decided to go to London. (O, Londona getməyə qərar verdi).
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Bu nümunədə feilin şəxssiz formasına, yəni “to go” (getmək) məsdərinə xas olan
zaman göstərir ki, onun bildirdiyi hərəkət, yəni “getmək”, feilin şəxsli formasının
(decided) ifadə etdiyi hərəkətlə (qərara almaq – keçmiş zamanda) eyni vaxtda yerinə
yetirilmişdir.
Nümunə 2:
He seems to have written the letter. (Görünür, o, məktubu yazıb).
Bu nümunədə isə feilin şəxssiz formasının (to have written) malik olduğu zaman
göstərir ki, feilin şəxssiz formasının işlədildiyi hərəkət (məktubun yazılması), şəxsli
formanın ifadə etdiyi hərəkətdən (məktunu yola salma hərəkətindən) əvvəl icra edilmişdir.
Ə.Abdullayev birinci tərəfi ismin adlıq halındakı sözlə, ikinci tərəfi feili sifətlə ifadə
olunan birləşmələrin tərəfləri arasındakı əlaqələrdən bəhs edərək yazır: “Bizə görə, /sən
yazandır/, /sən yazdığındır/ və /sənin yazdığındır/ tərkiblərində tabe edən üzvlə (feli sifət)
tabe olan üzv arasında idarə əlaqəsi mövcuddur; çünki /yazandır/, /yazdığındır/ sözləri
özlərindən qabaq işlənən /sən/ və /sənin/ sözlərini məhz bu şəkildə idarə edir...” (1, s. 51).
Azərbaycan dilində mürəkkəb birləşmələrin aşağıdakı formaları qeyd edilir:
1) tabeedici və bir neçə tabe sözdən ibarət olan mürəkkəb birləşmələr. Bu birləşmələr
özləri də tabeedici sözün xarakterindən asılı olaraq iki yarımqrupa bölünürlər: a) tabeedici
söz substantiv xarakter daşıyır və adətən isimdən ibarət olur. Məsələn: /evdəki beş gümüş
qaşıq/, /həmin möhkəm daş hasar/ və s.; b) tabeedici söz feldir. Məsələn: Azərbaycan
dilində /səhər mağazadan çörək almaq/, gülləri evə göndərmək/, /uşaqları evdən bağçaya
aparanda/ və s. (1, s. 39).
2) birləşmədəki sözlərin hamısı deyil, bir qismi birləşmənin əsas tabeedici sözü ilə
qrammatik əlaqə saxlayır. Bu cür birləşmələrdə tərkibində əsas tabeedici sözlə qrammatik
əlaqəsi olmayan sözlər də iştirak edir. Məsələn: /həmin sıradakı balaca oğlan/, /ətrafa
baxmadan sürətlə qaçmaq/ və s.
3) sıra ilə biri digəri ilə qarşılıqlı tabelilik əlaqəsində olan sözlərin silsiləsindən ibarət
mürəkkəb birləşmələr. Bu cür mürəkkəb birləşmələr II və III növ təyini birləşmələrdən
əmələ gəlir. Məsələn: /klub müdirinin bacısı qızı/, /kimya fakültəsinin dekan müavini/ və s.
Azərbaycan dilində mürəkkəb birləşmələri təsnif edən Y.Seyidov isə həmin
birləşmələrin komponentləri arasındakı koqnitiv-semantik əlaqələrin xarakterininin və
komponentlərdəki əsas sözün (tabeedici söz) hansı nitq hissəsinə aid olmasının nəzərə
alınmasının vacib olduğunu bildirir (8, s. 142).
Y.Seyidovun da qeyd etdiyi kimi, koqnitiv-semantik xüsusiyyətlərin aydınlaşması
zamanı bir neçə sözdən ibarət olan söz birləşmələrinin də nəzərə alınması son dərəcə
vacibdir. Əks təqdirdə söz birləşmələrinin dəqiq təsnifini vermək mümkün deyildir. Bu
barədə Y. Seyidov yazır; “Buna görə də mürəkkəb söz birləşmələri adı altında olmasa da,
feli bağlama, feli sifət və məsdər tərkibləri sahəsindəki tədqiqatları da bu məsələ ilə - söz
birləşmələrinin mürəkkəbliyi ilə əlaqələndirmək olar, çünki tərkib dedikdə, adətən bir
neçə sözün birləşməsi nəzərdə tutulur” (8, s. 174).
Məqalənin aktuallığı. Müxtəlifsistemli dillərdə feilin şəxsli və şəxssiz formaları
arasında fərqlərin müəyyənləşdirilməsi və koqnitiv dilçilik baxımından araşdırılması
mövzunun aktuallığını şərtləndirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Müxtəlifsistemli dillərdə feilin şəxsli və şəxssiz formalarının
ismi xüsusiyyətləri onların yerinə yetirdikləri koqnitiv-semantik funksiyalarda təzahür
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edir. Bu münasibətdə feilin şəxssiz formaları eynicinsli deyildir və hər bir forma onu
digərlərindən fərqləndirən, yəni yalnız ona xas mənalarda çıxış etməsindədir. Bu da
mövzunun elmi yeniliyi kimi qəbul edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələr
müəllimlər, tələbələr, tədqiqatçılar və başqalarının düzgün istifadəsinə yardımçı ola bilər.
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N. Mammedova

The finite and non-finite forms of the verb in the
languages belonging to different systems
Summary
The article deals with the finite and non-finite forms of the verb in the languages
belonging to different systems. It states that there are four verbals in contemporary
English. They are the infinitive, the gerund, the participle, the verbal noun. The
differences between the finite and non-finite forms of the verb have been analyzed in the
article as well. The finite forms of the verb change according to the grammatical
categories of person and number. The article states that the non-finite forms of the verb do
not have the grammatical categories of number, mood, and person. The tense distinctions
of the non-finite forms of the verb are not considered to be absolute but relative. The
article states that the non-finite forms of the verb have double nature. They are the
nominal and the verbal nature. The infinitive and the gerund have the nature of the noun
and the verb though the participle has the nature of the adjective and adverbial modifier.
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The examples used in the article can illustrate the peculiarities of the non-finite forms of
the verb.
Н. Мамедова

Личные и неличные формы глаголов
в разносистемных языках
Резюме
Статья посвящена личным и неличным формам глагола в разносистемных
языках. Она показывает, что существует четыре неличных форм глагола в
современном английском. Это - инфинитив, герундий, причастие и отглагольное
существительное. В статье также были анализированы различия между личными и
неличными формами глагола. Личные формы глагола изменяются согласно
грамматическим категориям лица и числа. Статья поясняет, что неличные формы
глагола не имеют грамматических категорий числа, наклонения и лица. Временные
отличия неличных форм глагола считаются не абсолютными, а относительными.
Статья показывает, что неличные формы глагола имеют двойственную природу.
Это - именная и глагольная природа. Инфинитив и герундий имеют природу
существительного и глагола, хотя причастие имеет природу прилагательного и
обстоятельства. Примеры, приведенные в статье, иллюстрируют особенности
неличных форм глагола.
Redaksiyaya daxil olub: 15.08.2019
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“Bədii mətn” fenomeni.
Hər bir bədii mətn növündən və janrından asılı olmayaraq, onun müəllifinin bədii düşüncə
sisteminin bütün özəlliklərini əks etdirir. Ancaq “bədii mətn” elə bir fenomenal sistemdir ki,
onun strukturuna, daxili aləminə mütləq mənada nüfuz etmək və bununla da mətni yaradan
yazıçının bədii düşüncə sisteminin “bütün” özəlliklərini aşkarlamaq, əslində, heç bir
tədqiqatçıya müəssər olmur. Burada məsələnin mahiyyəti nə yazıçıdan, nə də tədqiqatçıdan
asılı deyil: məsələ bütün hallarda “bədii mətn” adlanan fenomenin məna hüdudsuzluğu,
sərhədsizliyi ilə bağlıdır. Bədii mətn bütün hallarda aysberqdir. Onu tam görüntüsü ilə
müşahidə etmək, görünənə əsaslanıb, yazıçı bədii dünyasının sirlərinə sonadək vaqif olmaq
mümkün deyildir. Mən bu ədəbi həqiqəti öz nəhəng yaradıcılığı ilə müasir Azərbaycan ədəbi
məkanında xüsusi bədii düşüncə sahəsi yaratmış Ağarəhimin bədii təhkiyəsinin nümunəsində
bir daha “kəşf etdim”.
Ağarəhim yaradıcı subyekt kimi göz önündə olan yazıçıdır. Əsərləri dəfələrlə müxtəlif
formatlarda, o cümlədən 20 cildlik şəklində çap olunmuş və tam sərbəst şəkildə oxuculara
çatdırılmışdır. Yazıçının bədii dünyası ilə təmasda olmaq istəyən hər bir oxucu onun
əsərlərini çətinlik çəkmədən əldə edə bilir. Müəllif kitab bazarının müasir hərc-mərcliyi
şəraitində bu məsələni öz maddi imkanları hesabına oxucuların xeyrinə birdəfəlik həll etməyi
bacarmışdır. Ancaq bütün bunlarla bərabər, əsərləri bu qədər “əlçatan olan” yazıçının bədii
mətnləri heç də “əlçatan deyil”. Onlarla filoloji ünsiyyətdə olan tədqiqatçı heç bir halda öz
ədəbi-filoloji niyyətini sonadək həyata keçirə bilmir: Ağarəhim bədii təhkiyəsi onun
“nüvəsinə” yaxınlaşdıqca sirli şəkildə tədqiqatçıdan uzaqlaşmaqda və bununla da tədqiqatçı
“təşnəsini” artırqmaqda davam edir.
Ağarəhim nəsri haqqında çox yazılmış, ölkənin ən nüfuzlu və peşəkar alimləri onun
əsərləri haqqında sanballı tədqiqatlar aparmış, yaradıcılığına ən müxtəlif təhlil müstəvilərində
yanaşmışlar. Bu cəhətdən Ağarəhim yaradıcılığı Azərbaycan filoloji fikrinin, bəlkə də ən çox
diqqət mərkəzində olan yazıçılarındandır. Ancaq bütün bu nəhəng filoloji fakturaya rəğmən,
onun yaradıcılığı, sözün hərfi mənasında, yenə də öz mübhəmliyini saxlamaqda davam edir.
Yazıçının istənilən hekayəsi buna canlı nümunədir. Bu hekayələr son dərəcə sadə süjetə
malikdir və hər şey: bədii məkan, onu təşkil edən obrazlar, müəllif ideyası son dərəcə aydın
və aşkardır. Ancaq hekayə mətnlərinin bütün bu aydınlığının altında bir aydın olmayan, özünü
gizlədən, bədii məkanı zamanla işıqlandıran gizli enerji qaynağı – bədii-energetik nüvə var. O
nüvənin varlığına bir müəllif kimi Ağarəhimin özü nə qədər vaqifdir, bilmirəm. Heç bunu
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aydınlaşdırmaq niyyətim də yoxdur. Çünki filoloji yanaşmada əsərin müxtəlif nüanslarının
“açmasının” müəllifin özündən soruşulmasını qəbul etmirəm. Müəllifin işi mətn yaratmaqdır.
Burada başqa bir məqam da var.
Mən çox müşahidə etmişəm ki, yazıçılarla müsahibələr aparan filoloqlar çox vaxt onları
qane edəcək cavablar ala bilmirlər. Və bəzən də müəlliflərin verdikləri “primitiv” cavablar
müsahibə götürənləri heyrətləndirir də.
Bu, tamamilə təbii və məntiqidir, çünki müəllifin bədii mətnyaratma dünyası ilə
tədqiqatçının mətnqavrama (mətnaçma) dünyası tam fərqli şeylərdir. Müəllif mətni yaradıb,
bədii fikir dövriyyəsinə daxil etdikdən sonra mətnin öz ömür yolu başlanır. Ailədə anadan
olan uşağın yaradıcıları (Allahdan aşağı) onun valideynləri olsa da, həmin uşaq doğulan
andan artıq öz ömrünü yaşamağa başlayır. Onun ətrafla ünsiyyəti artıq valideynlərinin deyil,
öz ünsiyyətidir. Bədii mətnin də oxucu-tədqiqatçı ilə ünsiyyəti artıq müəllifin deyil, mətnin
ünsiyyətidir. Odur ki, tədqiqatçı yazıçı dünyasının bütün “sirlərini” yalnız və yalnız mətndən
aşkarlamağa çalışmalıdır.
Ağarəhimin çoxsaylı hekayələri (o cümlədən əhvalat, hekayət, miniatürləri) onun bədii
təhkiyə sisteminin əlamətdar tərəflərini dərhal müəyyənləşdirməyə imkan verir. O, maraqlı,
lakin sadə süjetlər qurur. “Sadəlik” onun bədii təhkiyə sistemində mətnyaradıcı konsept
səviyyəsinə qalxır: yazıçı yaratdığı mətnin istənilən səviyyə və elementlərində “sadə”
görünməkdə davam edir. Ona görə də hekayələri maraqla və asanlıqla oxunur. Təhkiyəsi
qətiyyən yorucu deyil, süjet hadisələri çevik formullarla bir-birinə bağlanır və süjetin hər bir
hissəsinin bətnində inkişaf edən növbəti hissə oxucuya mətndən ayrılmağa, süjetdən qopmağa
imkan vermir.
Beləliklə, Ağarəhim bədii təhkiyəsinin zahiri planı bu qədər sadə, görünən və tədqqiqatçı
üçün əlçatandır. Lakin məsələnin “əlçatmayan” tərəfi bu qədər sadə süjetə malik hekayələrin
oxucu və tədqiqatçı şüurunu zamanla məşğul etməsi ilə bağlıdır. Onun istənilən hekayəsini
sanki oxuyub bitirmək mümkün deyildir. Bu hekayələr, elə bil ki, bitmir, tamamlanmır: oxucu
və tədqiqatçı düşüncəsində daim yaşamaqda və yaranmaqda davam edir.
Əlbəttə, bunun elmdə adı var: resepsiya. İnsan bədii məkanına dərindən nüfuz etdiyi
mətndən, filmdən, serialdan bəzən uzun müddət ayrıla bilmir. Əsər oxucu şüurunda
yaşamaqda və oxucu tərəfindən yenidən yaradılmaqda davam edir. Ağarəhimin hekayələri də
belə bir reseptiv gücə malikdir. Lakin bu resepsiyanın əsasında nə durur? Hekayələrin maraqlı
süjetimi?
Əlbəttə, bu plan var: onun hər bir hekayəsi maraqlı həyati süjetə malikdir və həyatın
içindən gələn oxucunu özünə cəlb etməyə bilmir. Sual meydana çıxır: Ağarəhim
resepsiyasının bütün sirri yalnız bu maraqlılıq faktoruna müncər olunur?
Fəhmim mənə “yox” deyir. Məsələ “nə isə” daha dərindədir. Bax o “nə isə”yə müəyyən
qədər nüfuz etmək bizdən fərqli, ənənəvi olmayan yanaşma üsulları, baxış bucaqları tələb edir.
Burada belə hesab edirik ki, görünən və görünməyən, aşkar və naməlum qatları sistem halında
bərpa etmək lazım gəlir.
Müasir ədəbiyyatşünaslıqda bu dediyimiz aşkar və gizli qatlar “eksplisit” və “implisit”
terminləri ilə işarələnir. “Eksplisit” – aşkar olan, “implisit” isə gizli olan mənasındadır.
Burada məsələnin bütün mahiyyəti həmin terminlərin mənası ilə yox, mətnin eksplisit və
implisit qatlarının birgə mövcudluğu ilə bağlıdır. Yəni mətnin aşkar qatı bütün hallarda gizli
qata bağlı olur: eksplisit öz alt qatına – implisitə malik olduğu kimi, implisit də eksplisit
vasitəsilə ifadə olunur. Bizcə, Ağarəhim bədii təhkiyəsinin bütün mübhəmlikləri (sirləri,
naməlumluqları, gizlinləri) onun yaratdığı “sadə” bədii reallıqların bütün hallarda implist-gizli
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alt qata malik olmasındadır. Ağarəhim bədii nəsrini oxudan, canlı mətn-oxucu dövriyyəsində
yaşamasını təmin edən amil də bu gizli qatla müəyyənləşir.
Eksplisit ifadə planı.
Ağarəhim bədii təhkiyəsini gerçəkləşdirən istənilən hekayə aşkar və gizli məna qatlarına
malikdir. Yazıçının məşhur hekayələrdən biri “Canavar balası” adlanır. Hekayənin süjeti ilk
baxışdan çox sadədir. Murovun Göytəpə kəndində Yusif kişi və Səriyyə qarıdan ibarət bir ailə
yaşayır. Ömrünün qürub çağını yaşayan bu ailəyə teleqram gəlir. Onları Bakıya – oğlanları
Nofəlin Respublika Ali Məhkəməsində keçiriləcək mühakimə prosesinə dəvət edirlər. Heç
vaxt Bakıda olmamış qoca və qarı gəlib, Nofəlin məhkəməsində iştirak edirlər. Məhkəmədə
Nofəlin bütün satqınlıqları: Qarabağ müharibəsində ermənilərə işləməsi, əsgərlərimizi qəsdən
qırğına verməsi, dinc əhalinin ermənilər tərəfindən qətl edilməsinə şərait yaratması və s. kimi
bütün faktlar dəlillərlə ifşa olunur. Hamını bir sual: halal bir insan olan Yusif kişinin ailəsində
böyümüş Nofəlin ermənilərə niyə bu qədər məhəbbət bəsləyib, öz xalqına niyə bu dərəcədə
nifrət etməsi düşündürür:
“Sədr:
— Valideynlərinin adını çəkmə. Yusif kişi də, Səriyyə qarı da qayğıkeş, mömin adamlardı.
Düzünü de, Azərbaycan sənin vətənin, Yusif kişi, Səriyyə qarı kimi valideynlərin olduğu
halda, buranın çörəyi-suyu ilə böyüyüb ərsəyə çatdığın halda, müttəhim Nofəl Kələntərli, bu
cinayətləri törətməyə, satqınlığa, xəyanətə səni kim və nə vadar etmişdi?
— Vaxtilə qonşumuz olan, uşaqlıq dostum Aşot, bir də onun anası Siranuş...
— Qəribədir, necə oldu ki, sən onların təsiri altına düşdün?
Müttəhim sualı cavabsız qoydu”.
Bu dialoq hekayənin eksplisit, yəni aşkar layının ən mühüm nöqtəsini təşkil edir. Belə ki,
Yusif kişi həqiqəti açmağın zamanı gəldiyini başa düşür və məhkəmədən söz alaraq, Nofəlin,
əslində, onların doğma övladları olmadığını, meşədən tapdığı erməni uşağı olduğunu bəyan
edir:
“Möhtərəm məhkəmə, mən yetmiş üç illik həyatımda çox şeylə qarşılaşmışam, çox şeylə
üzləşmişəm. Ayını, pələngi, meymunu əhliləşdirmək, tərbiyə etmək olur. Canavarı yox. Mən
indi başa düşdüm ki, meşədən tapdığım, böyüdüb ərsəyə çatdırdığım, o “insan balası” hesab
etdiyim, bu gün mühakimə olunan varlıq insan yox, canavar balası imiş”.
Beləliklə, mətnin bütün eksplisit (məlum) ifadə planı “canavar balası” konsepti ilə özünün
bədii tamamlanma nöqtəsinə çatır. Müəllifin bütün əsər boyunca konstruksiyalaşdırdığı ideya
məhz buna xidmət edir: milli xislət dəyişmir. Hər bir varlıq öz xisləti etibarilə nədirsə, bütün
hallarda onu ifadə edəcəkdir. Övladı olmayan Yusif bic doğulduğu üçün ölümə tərk edilmiş
erməni körpəsini evə gətirir. Onu öz halal çörəyi ilə böyüdür. Lakin xislət özünü göstərir.
Yalnız məhkəmə zalında öz etnik kimliyini öyrənən Nofəli onun milli xisləti – erməni geni
daim ermənilərə tərəf yönləndirmişdir. Ürəyində ermənilərə olan məhəbbətin haradan
qaynaqlandığını bilməyən Nofəlin bu erməni rəğbəti Qarabağ müharibəsinin başlanması ilə
türkə nifrətə çevrilir. Və bununla da Azərbaycan ədəbiyyatının ağsaqqal yazıçısı Ağarəhim
heç bir yalançı humanizmə, saxta insanpərvərliyə yol vermədən erməni kimliyinin nə qədər
murdar bir xislət olduğunu açıq kodla bəyan edir. Xocalıda divara mismarlanmış azərbaycanlı
uşaqların əzab içində tədrici ölümündən zövq alan erməni yazıçısı Zori Balayanın
psixologiyasını anlamaqda çətinlik çəkən Azərbaycan insanına erməni xislətinin mahiyyətini
başa salır. Və məhz bu nöqtədən “Canavar balası” hekayəsinin özündən qat-qat böyük və
hüdudsuz olan implisit – gizli ifadə planı başlanır.
İmplisit ifadə planı.
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Ağarəhim hekayədə erməni xislətini “canavar balası” konsepti ilə işarələmişdir. Mətn elə
qurulmuşdur ki, bir insan ömrünü və bütöv xalqın tarixi taleyini əhatə edən hadisələr bu
konseptdə öz eksplisit-aşkar ifadəsini tam şəkildə tapmışdır. “Canavar balası” bir konsept
kimi erməni milli kimliyinin bütün tarixi mahiyyətini ifadə edir. Xalqımıza qarşı əsrlər
boyunca davam edən xəyanətlər, namərdliklər, satqınlıqlar və bütün bunların nəticəsində
türklüyün düçar olduğu çoxsaylı faciələr bu konsept vasitəsilə aydın şəkildə ifadə olunmuşdur.
“Canavar balası” adı Ağarəhimin təqdimatında “milli xislət” anlayışını ifadə edir.
“Xislət” – ərəb sözü olub, xasiyyət, təbiət, insan təbiətinə məxsus sifət və s. anlamlardadır.
Hekayədə “xislət” mətnin bütün mənalı elementlərini, yazıçı niyyətini, mövzu və ideyanı birbiri ilə birləşdirən energetik nüvədir. “Canavar balası” hekayəsi bir mətn kimi bu energetik
nüvədən qidalanır. Həmin energetik nüvə eyni zamanda “Canavar balası” hekayəsinin
görünən, yəni eksplisit qatı ilə görünməyən, yəni implisit qatını bir-biri ilə birləşdirir. Və
Ağarəhimin bu və digər hekayələrini bitməyən, tamamlanmayan, yaşamaqda, yaranmaqda
olan mətnə çevirən də elə bu energetik nüvədir.
“Canavar balası” hekayəsində həmin energetik nüvənin mahiyyətini “xislət” konsepti
təşkil edir. Bu halda “canavar balası” adı xisləti işarələyən məna vahidi kimi erməni milli
kimliyini ifadə edir. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi, Ağarəhimin hekayələrinin eksplisit-aşkar
qatı olduğu kimi, implisit-gizli məna qatı da var. Həmin gizli ifadə planı isə Azərbaycan-türk
milli xislətini ifadə edir.
“Canavar balası” hekayəsində biz görkəmli ingilis yazıçısı Uilyam Cerald Qoldinqin
(1911-1993) “İkili dil” romanında olduğu kimi, aşkar və gizli olmaqla iki ifadə planı ilə
qarşılaşırıq. Bunlardan biri erməni milli kimliyini ifadə edən eksplisit ifadə planıdır. Müəllif –
Ağarəhim “canavar balası” adı ilə bu ifadə planının nöqtəsini qoyaraq, möhürünü vurur:
erməni xisləti qiyamətədək dəyişməyəcəkdir. Ermənilər hesabına yaşadıqları, maddi və
mənəvi sərvətlərindən parazitcəsinə istifadə etdikləri xalqlara daim xəyanət edəcəklər. Bu,
Ağarəhimə görə, onların minillər boyunca dəyişməyən və zaman keçdikcə daha da qatılaşan
milli xislətidir.
Lakin hekayənin gizli, yəni implisit ifadə planını Azərbaycan-türk milli kimliyi təşkil edir.
Bu cəhətdən müəllifin hekayədə cərəyan edən bütün hadisələri Respublika Ali Məhkəməsinin
zalında cərəyan etdirməsi xüsusi məna daşıyır. Azərbaycanın ali mühakimə salonunda erməni
milli xisləti bütün mahiyyəti ilə aşkara çıxır. Lakin bu ali məclisdə daha böyük suallar
meydana çıxaraq, insanları çaşqınlıqlar qarşısında qoyur:
Bəs biz azərbaycanlılar kimik?
Niyə erməni xislətini bilə-bilə daim onların hiylələrinin qurbanına çevrilirik?
Niyə bütün nəhəng tarixi potensialımız və müasir iqtisadi-siyasi gücümüzlə xislətini əzbər
bildiyimiz bu millətə uduzuruq?
Nofəlin məhkəmə prosesi zahirən haqqın qələbəsi ilə başa çatır: o etdiyi bütün
satqınlıqların cəzasını alaraq, ölümə məhkum edilir.
Və bu nöqtədən “Canavar balası” hekayəsinin müəllifin sözlə yazmadığı implisit-gizli layı,
davamı başlanır. Əslində, bu məhkəmədə hamı – hakim də, məhkum da, Yusif kişi də məğlub
olur. Bizi öz xislətimiz məğlub edir. O xislət ki, tarixən bizə imperiyalar qazandırmış,
möhtəşəm tarix yaratmışdı, indi biz onunla məğlub olmaqda davam edirik. Nədir bunun
səbəbi? Milli xislətimizdə nə dəyişikliklər baş verib ki, bu günə qalmışıq?
Əlbəttə, Ağarəhimin hekayəsində qoyulan bu sualların ağırlığını bütün mahiyyəti ilə dərk
edirəm. Onlar dərhal cavablanacaq suallar deyillər. Ancaq həmin suallara baxış bucağını
dəyişib, poetik müstəvidən yanaşdıqda Ağarəhimin yazıçı kimliyinin gizlin qatları, onun
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yaradıcılıq texnologiyasının sirləri üzə çıxır. Əlbəttə, bu sirləri axıradək çözmək bizim də bir
tədqiqatçı kimi imkanımız xaricindədir. Lakin görünən odur ki, Ağarəhimin bu və başqa
hekayələri heç də göründüyü boyda deyillər: bu hekayələr bütün hallarda gizlin – implisit
ifadə planına malikdir və Ağarəhim yazıçı kimliyinin sirlərinə, az da olsa, vagif olmaq istəyən
tədqiqatçı onun bədii təhkiyə sistemində hökmən həmin implisit – gizli ifadə planını aramalı,
axtarmalıdır. Ağarəhimin bədii dünyasının dərinliklərinə gedən yol məhz bu implisit qatdan
keçir.
Məqalənin aktuallığı. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi
Ağarəhimin bədii nəsri haqqında geniş tədqiqatlar aparılsa da, onun bədii təhkiyəsi indiyə
qədər eksplisit və implisit məna layları baxımından tədqiqata cəlb olunmamışdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatda Ağarəhimin “Canavar balası” hekayəsinin eksplisit
və implisit məna layları baxımından təhlilə cəlb olunması müəllifin bədii təhkiyəsinin
mürəkkəb semiotik struktura malik olmasını aşkarladı. Məlum oldu ki, Ağarəhimin qurduğu
təhkiyə sistemi bütün hallarda görünən (eksplisit) və görünməyən (implisit-gizli) məna
qatlarına malikdir. Ağarəhim nəsrinin reseptiv gücü və cazibəsi məhz bu faktorla
müəyyənləşir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri əhəmyyəti onda əldə
olunmuş nəticələrdən Ağarəhimin yaradıcılığına həsr olunmuş gələcək tədqiqatlarda
istifadə imkanları, praktiki əhəmiyyəti isə ondan müasir Azərbaycan ədəbiyyatının
tədrisində köməkçi vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir.
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C. Рзасой

Эксплицитные и имплицитные семантические слои
в жанре пересказа писателя Агарахима
Резюме
Хотя проза писателя Агарахима, знаменитого представителя Азербайджанской
литературы была достаточно изучена, на эксплицитному и имплицитному слои в его
жанре пересказа не была уделена внимание. В исследовании изучается сложная
семиотическая структура жанра пересказа в его прозе «Волчонок», в которой
эксплицитные и имплицитные слои особенности его пересказы очевидно. Это
определяет рецептивную силу прозы Агарахима.
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S. Rzasoy

Explicit and implicit semantic layers in Agharahims,
artistic imaginative
Summary
No matter how widely the prose Agharahim, an outstanding representative of
contemporary Azerbaijani an literature was researched, the explicit and implicit semantic
layers of his imaginative genre has remained untouched. The present research of his story
“The wolfs offspring” reveals the compound semiotic structure of his imaginative genre, in
which the explicit and implicit layers are evident. It determines the receptive power of the
writers prose.
Redaksiyaya daxil olub: 13.06.2019

40

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

Ələşrəf Şayanın lirik və epik yaradıcılığı
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conference
XX əsrin 40-90-cı illərində Şəki ədəbi mühitinin tanınmış nümayəndələrindən biri
əsərlərini “Şayan” təxəllüsü ilə yazan Ələşrəf Məmmədov olmuşdur. 50-70-ci illərdə
“Səbuhi” ədəbi məclisinin formalaşmasında mühüm xidmət göstərmiş bu istedadlı qələm
sahibi əsərlərini lirik və epik növün müxtəlif janrlarında yazmışdır. Yazıçının yaradıcılıq
fondunda qoşma və gəraylı janrında yazılmış vətənpərvərlik, ictimai-siyasi, məhəbbət, təbiət
mövzularında şeirlər, satirik ruhlu əsərlər, təmsillər diqqəti daha çox cəlb edir.
Vətənpərvərlik mövzusu Ələşrəf Şayanın yaradıcılığında aparıcı yer tutur.
Onun şeirlərindən doğma Vətəni Azərbaycanı həmişə azad görmək istəyən,
tərənnümündən doymayan şair-ziyalı nəfəsi duyulur. Şairin “Azərbaycan” [1; 16;], “Sevirəm
mən” [1], “Vətən görürəm” [1], “Dostlar” [1] və s. kimi şeirləri yüksək vətənpərvərlik
duyğusu ilə yazılmışdır. “Sevirəm mən” [1] şeirini Ə.Şayanın proqram əsəri kimi
qiymətləndirmək olar. Şair səkkiz bənd daxilində yüksək insani duyğularını ipə-sapa inci kimi
düzmüşdür. Bu şeir oxucunun gözləri qarşısında zəngin qəlbə malik bir şair-müəllim
canlandırır:
Bahar çəksin əlvan xalı,
Bəzəndirsin yamac-yalı,
Soyuqbulaq və Marxalı,
Kaman-tarı sevirəm mən.
Müəlliməm işim çətin,
Şagirdlərim var-dövlətim,
El yanında var hörmətim,
Etibarı sevirəm mən [1, s. 57-58; 9].
Şairin vətənpərvərlik motivli lirikasında ölməz S.Vurğun yaradıcılığına məhəbbətin
ifadəsi olan “Azərbaycan” [1; 16;] şeiri mühüm yer tutur. Şair sadə, obrazlı bir şəkildə
oxucusuna sevimli Vətənini, onun gözəl, füsunkar təbiətini təqdim edir. Dahi S.Vurğundan
fərqli olaraq Ə. Şayan Azərbaycanın vəsfi üçün şeirin səkkiz misralıq bənd formasını
seçmişdir.

41

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

A dostlarım, nə gözəldir,
Çəmənzardır Azərbaycan.
Ellər sevir öz canı tək,
Bəxtiyardır Azərbaycan.
Özü cavan, yaşdan isə,
İxtiyardır Azərbaycan.
Könüllərə nəşə saçan,
Novbahardır Azərbaycan [1, s. 27; 16].
Məlumdur ki, göllərin, çayların, meşələrin, yaylaqların tərənnümü poeziyada və nəsrdə
yaradıcının millilik göstəricisidir. Ələşrəf Şayanın “Göy göl” [1] şeiri bu baxımdan
diqqətəlayiqdir. Poeziya tariximizdən bilirik ki, “Göy göl” adlı şeir siyasi lirikanın nümunəsi
kimi repressiya ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi Əhməd Cavadın da yaradıcılığında
vardır və şair məhz bu şeirə görə həbs edilmişdi. Ə.Şayanın “Göy göl” şeirini Ə.Cavada
orijinal nəzirə kimi qiymətləndirə bilərik. Göy gölu yurduna yaraşıq sanan şair yazır:
Dağların qoynunda sönməz işıqsan,
Sən ana yurduma bir yaraşıqsan,
Hey artır şöhrətin keçdikcə zaman,
Hər kəsə doğmasan, hər kəsə əziz,
Adi bir daşın da xoş gəlir, Göy göl [1, s. 61-62].
Şair təbiət lirikasında durna obrazına da yer vermişdir. Bu baxımdan “Durnalar” [1;2] adlı
şeiri diqqətəlayiqdir. Durnalara müraciət ədəbiyyatımızda yeni deyildir. Anadilli şeir
tariximizdə Vidadi, Vaqif, Zakir, R.Əfəndiyev, S.Rüstəmin yaradıcılığında “Durnalar” adlı
şeirlər vardır. Lakin yuxarıda adlarını çəkdiyimiz sənətkarların yaradıcılığında “durna” obrazı
siyasi məzmunda (Məs: Q.Zakir və S.Rüstəmdə) verilmişdirsə, Ə.Şayanın yaradıcılığında
siyasi məzmundan kənardır və baharın müjdəçisi kimi təsvir edilmişdir:
Mavi göydə görünərkən dəstəniz,
Sevinc gəlir könüllərə, durnalar!
Oxuduqca şirin-şirin nəğməniz,
Mən aşiqəm o dillərə, durnalar! [1, s. 83-84;2]
Ələşrəf Şayanın lirikasında gəncliyin ilham mənbəyi olan məhəbbət mövzusu diqqəti çox
az cəlb edir. Şair “Etiraf” [1] adlı şeirində məhəbbətdən az yazmasının səbəbini aşağıdakı
kimi açıqlamışdır:
Əgər məhəbbətdən az yazmışamsa,
Sanmayın, a dostlar, az yanmışam mən,
Yanğısı güclüdür ilk məhəbbətin,
Azı minbir dəfə odlanmışam mən [1, s.79].
Şeirdən çıxan nəticə budur ki, şairin ilk məhəbbəti ağır müharibə illərinə düşmüş,
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uğursuzluqla nəticələnmişdir. Şair bu uğursuzluğu əks etdirərək şeirin sonrakı bəndində yazır:
Ömrün odlu çağı odlarda keçdi,
Gülü açılmadı ilk məhəbbətin.
İlk görüş çevrilib son görüş oldu.
Sirdaşı kəsildi əbədiyyətin [1, s. 79].
Lakin bunlarla yanaşı şairin arxivində məhəbbət lirikasını səciyyələndirən “Gözlərin” [1],
“Yadigar” [1], “Yadıma düşdü” [1] kimi şeirlər diqqətçəkicidir. “Gözlərin” şeiri dil sadəliyi,
məzmun baxımdan daha poetikdir:
Neyləyim çoxdandır vurğunuyam mən,
Çatma qaş altında qara gözlərin.
Gözlərin gözümə sataşanda, qız,
Vurur sinəm üstə yara gözlərin [1, s. 63-64].
“Sual” [1] şeirində şair nazlı gözəlləri şair üçün əsas ilham mənbəyi sanır:
İşvəli danışan, işvəli gülən,
Süzgün baxışları ürəklər dələn,
Şairi anlayan, sənəti bilən,
Sultanı olmasa yaza bilərmi? [1, s. 102].
Torpaqlarımızın erməni tapdağı altında olduğu bir şəraitdə şairin gənc nəslin hərbi
vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynayacaq şeirləri də vardır. Şair “Soruş” [1; 11] adlı
şeirində torpağın müqəddəsliyini, onun əzizliyini, Vətən sərhədlərinin toxunulmazlığını
qorumağı gənc nəslə müqəddəs vəzifə kimi tapşırır:
Hər qarış torpağın əzizliyini,
Yağıya qumbara atandan soruş,
Moskva altında, Leninqradda,
Düşməni atəşə tutandan soruş.
Anmadıq döyüşün dəhşətlərini,
Qoruduq Vətənin sərhədlərini,
Alçaq faşistlərin vəhşətlərini,
Hər torpaq altında yatandan soruş [1, s. 84-85; 11].
50-70-ci illərdə satirik poeziya, M.Ə. Sabir satira yolunun davamçılığı Şəki ədəbi
mühitində əhəmiyyətli şəkildə diqqəti cəlb edir. Cəmiyyətin ictimai qüsurlarına biganə qala
bilməyən istedadlı qələm sahibləri satira sahəsində də özlərini sınayaraq bir-birindən maraqlı
nümunələr yaratmışlar. Satirik poetik ruh Ə.Şayanın yaradıcılığında da özünü göstərmişdir.
Şairin “Nə çətin oldu?” [1], “Ərizə” [1;12]. “Hayıf ki, çoxdur” [1], “Neyləyə billəm?” [1;10],
“Məsləhət” [1], “Fərasətli rəis” [1],“Niyə deyir?” [1] şeirlərində yüksək satirik ruh hakimdir.
“Nə çətin oldu?” [1] satirasında şair vicdanlı əməkdən qaçan bir məmur surəti yaradaraq
onu satirik monoloji dillə tənqid etmişdir:
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Mən ki, nərmə-nazik adamlardanam,
Əkinlə-biçinlə olmamış aram,
Zərrəcə yuxuma qatmaram haram,
İslanmaq, qovulmaq qismətim oldu [1, s. 108].
“Ərizə” [1; 12] satirasında dövlət idarələrindəki süründürməçilik realist şəkildə qələmə
alınmışdır. Satirada göstərilir ki, mənzil almaq üçün ərizə verən bir gənc qız, artıq nənədir,
ancaq hələ də mənzil ala bilməmişdir:
Bir az fikrə daldı rəis,
Ərizəmi aldı rəis,
Siyirtməyə saldı rəis:
- Mənzil olar, ay gözəl qız,
- Növbəylədir bizdə yalnız.
Çox çalışdım, çox zəng etdim,
Qulağını lap dəng etdim,
İdarəyə bir də getdim:
- Rəis, matam mən bu hala!
- Növbənə var hələ, xala.
Hey gözlədim, zaman keçdi,
Ümid söndü, güman keçdi.
Dedim rəis, dövran keçdi,
- Nə vaxt olar mənzil mənə?
- Arxayın ol, əziz nənə [1, s. 105-106; 12].
Şairin satirik yaradıcılığında tənqidin tündlüyü baxımdan “Hayf ki, çoxdur” [1] satirası
daha diqqətəlayiqdir. Satira dahi M.P.Vaqifin “Hayıf ki, yoxdur” qoşmasına nəzirə təsiri
bağışlayır. Vaqifin “Hayıf ki, yoxdur” qoşmasında təəssüf hissi güclüdürsə, Ə.Şayanın “Hayıf
ki, çoxdur” satirasında təəccüb hissi güclüdür. Sovet qanunlarının tüğyan etdiyi bir zamanda
küçələrin bərbad vəziyyəti, əhalinin sudan çəkdiyi əzab-əziyyət, möhtəkirlərin bazarlarda at
oynatmağı, nəqliyyat sistemində olan qaydasızlıq şairi təəccübləndirib satirik qələmə əl
atmağa məcbur edir, nəticədə zamanın iç üzünü açan bu bədii nümunə yaranır:
Gözəl, binaları var şəhərimin,
Palçıqlı yolları hayıf ki, çoxdur.
Küçədə suların qurşağa qədər,
Göllənmə halları hayıf ki, çoxdur.
Biletsiz işləyən avtobusların,
Gəlir xalturası hey narın-narın,
Kolxozçu adında bizim bazarın,
Başqa xiridarı hayıf ki, çoxdur [1, s. 111].

44

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

Şair baş alıb gedən qaydasız alver dünyasını, möhtəkirliyi, alıcılıarın aldadılmasını,
nəzarət sisteminin yoxluğunu “Neyləyə billəm?” [1;10] adlı satirasında realist boyalarla
vermişdir. Ələşrəf Şayan möhtəkirin mənfur simasını oxucusuna onun öz dili ilə çatdırır:
Gündə bir yüzlüyə ehtiyacım var,
Daşbaşım olmasa, neyləyə billəm?.
Manatlıq alverdən mən biçarəyə,
Abbası qalmasa, neyləyə billəm?.
Tərəzi qapazsız işləyən zaman,
Ovqatım təlx olur, halıma inan,
O “leviy” malların kalan pulundan,
Ciblərim dolmasa, neyləyə billəm? [1, s. 104-105; 10].
Bu satirik şeirlə bağlı “İnşaatçı” qəzetində dərc olunmuş “Şeirdə həyatın nəfəsi
duyulmalıdır” adlı məqalədən aşağıdakı sətirləri oxuyuruq: “Ə.Şayanın “Neyləyə billəm?”
satirik şeiri ona görə müvəffəqiyyətli çıxıb ki,müəllif dələduz, fırıldaqçı satıcını öz sözləri ilə
ifşa edə bilmiş, tənqid hədəfi üçün tutarlı ifadələr, kəskin, eyni zamanda mənfi surətin
hərəkətlərində ikrah oyadan misralar tapıb, onları yerində işlətmişdir” [17].
Ələşrəf Şayanın “Məsləhət” [1] satirasında da rüşvətxorluq, idarə rəhbərlərinin,
mühəndislərin eybəcər siması işıqlandırılır. Əhalinin mənzil problemlərinin qanuni həllinin
rüşvət üzərində qurulmasını şair böyük ustalıqla Mənzil İstismar İdarəsinin baş mühəndisi ilə
sifarişçi oğlan arasında gedən mükalimədə açıqcasına göstərmişdir:
Baş mühəndis baxdı evə,
Dedi: “Tamam zaydı, oğlan,
Təcili sat, ərizə ver,
Olmamağa taydı, oğlan.
Niyyətindən dönmə geri,
Ürəkli ol, möhkəm yeri,
İkicə min ötür bəri,
Rəis üçün paydı, oğlan [1, s. 106-107].
Şairin satirik manerası özünü təmsillərində daha qabarıq göstərmişdir. Təmsil yaradıcılığı
mövcud vəziyyəti mənalandırmağa geniş üfüqlər açdığından XX əsr Şəki ədəbi mühitində
yazıb-yaradanların əksəriyyətinin yaradıcılığında cəmiyyətdəki yaramazlıqları, çatışmazlıqları
tənqid etmək üçün bu janra geniş müraciət olunmuşdur. Görünür, “ədalətli” sovet
qanunlarından çəkinən qələm sahibləri təqib olunmaq təhlükəsindən yayınaraq qapalı tənqidə
keçmişlər. Ə.Şayan da özünün təmsillərində bu üsuldan istifadə etmişdir.
Şair cəmiyyətdə müşahidə etdiyi mənfi tiplərə xas olan xüsusiyyətləri cansızlarınheyvanların, bitkilərin, həşəratların üzərinə köçürərək onları şəxsləndirmə yolu ilə lakonik
şəkildə tənqid etmişdir. Şairin “Qırxayaq iftixarı” [1; 13], “Toyuq zövqü” [1], “Qohumdur
mənə” [1], “Xoruz andı” [1], “Xoruzlanan xoruz” [1], “Çaqqala xasiyyətnamə” [1], “Sarı
Xurniyin öyünməsi” [1; 14;], “Kələz hədə-qorxusu” [1], “Tısbağa və Dovşan” [1] və s.
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onlarla təmsillərində lovğalıq, mənəm-mənəmlik, rüşvətxorluq, yaltaqlıq, ikiüzlülük və s.
kimi mənfi etik keyfiyyətlər tənqid edilmişdir.
“Çaqqala xasiyyətnamə” [1] adlı təmsilində yazıçı Çaqqal xislətli yaltaq insanların,
Tülkünün şəxsində isə hiyləgər, rüşvətxor idarə rəhbərlərinin portretini cızmışdır. Təmsilin
məzmununda göstərilir ki, çaqqal toyuq-cücə rüşvət verməklə Tülküdən Çaqqallığını həyata
keçirmək üçün xasiyyətnamə alır. Təmsili müəllif çox maraqlı sonluqla bitirir. Zəhmətsiz
qazanc əldə edən idarə rəhbərinin aqibətinin Tülkünün aqibəti kimi olacağına işarə edərək
yazır:
Zəhmətsiz qazancından,
Məmnundur Tülkü lələ.
Bilmir ki, tülkülər də,
Bir gün keçir cəngələ [1, s. 122-123].
“Sarı Xurniyin öyünməsi” [1;14] təmsilində şair lovğa, “Kələz hədə-qorxusu” [1]
təmsilində aravuran, söz gəzdirən insanları tənqid etmişdir. Təmsilçi “Qırxayaq iftixarı” [1;13]
adlı təmsildə yaşadığı mühitdə cəmiyyət üçün yararsız insanları Qırxayağa bənzədərək
onlardakı iftixar, qürur hissinin faydasızlığını tənqid etmişdir:
Görüb bal arısını,
Bir gün dedi Qırxayaq:
Öyünmə şöhrətinlə,
Gəl çox da sızıldama,
Milçəktək vızıldama,
Özün yaxşı görürsən,
Tamam başqa sayağam,
Cücülər zümrəsində.
Təkcə mən qırx ayağam [1, s. 114;13].
Ələşrəf Şayanın bədii yaradıcılığının mühüm hissəsini hekayələr təşkil edir. Yazıçının
arxivində şeirlərlə yanaşı, hekayə, oçerk kimi müxtəlif həyati mövzulara həsr edilmiş nəsr
nümunələri də diqqəti cəlb edir. Ələşrəf Şayanın nəsr yaradıcılığına konkret hansı ildə, hansı
bədii nümunə ilə başlamasını deməkdə çətinlik çəkirik. Arxivində qorunub saxlanılan
hekayələri yazılma tarixi üzrə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: “Qərargah üzvü” (1953) [1],
“Qoca kümçü və nəvəsi” (1954) [1; 4], “Həyat məktəbi”(1954) [1], “Yoldaşlıq”(1957) [1; 3;
7], “Vicdan əzabı” (1957) [1] (bu hekayənin 1953-cü ildə yazılmış variantı da arxivdə diqqəti
cəlb edir) , “Zəhmət haqqı” (1959) [1], “İlk imtahan”(1960) [1;6;], “Ədəbiyyat ustası”(1960)
[1], “Zaqsın qapısında” (1962) [1], “Nənənin qeydləri” (1970) [1], “Möhtərəm xalanın
təbrikləri” (1970) [1; 5;], “Bülbül kimi”(1974) [1], “Etibarın itməsi” (1975) [1] və s.
Yazıçının məişət hekayələrində mühitin problemləri, adamların məşğuliyyəti, həyat tərzi,
doğruluq, düzgünlük, şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi, müəllim ləyaqəti və s. məsələlər ön plana
çəkilmişdir.
Ə. Şayanın “Qoca kümçü və nəvəsi” [1; 4], “Möhtərəm xalanın təbrikləri” [1;5], “İlk
imtahan” [1; 6] əsərləri onun hekayə yaradıcılığında müvəffəqiyyətli irəliləyişini əks etdirən
əsərlərdir.
“Qoca kümçü və nəvəsi” [1; 4;] hekayəsi əməyin, zəhmətin təbliğinə həsr edilmişdir.
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Burada yazıçı sovet məktəblisinin əmək tərbiyəsini qabarıq verməklə əsərin süjet xəttini daha
canlı etmişdir. Ömrünü zəhmətdə, vicdanlı əməklə keçirən qoca kümçü Nuru babanın
əməksevər nəvəsi Sadəddinin bəslədiyi tut ağaclarının atlas yarpaqları hesabına çətinliyi
aradan qaldırması səhnəsi oxucuda xoş ovqat yaradır.
Əsərin mövzu aktuallığını yüksək qiymətləndirən “Azərbaycan pioneri” qəzetinin
redaksiya heyəti bu əsərin şagirdlərin əmək tərbiyəsinə təsirini nəzərə alıb 1959-cu ilin 22
dekabr sayında dərc etmişdir [1;4].
“Möhtərəm xalanın təbrikləri” [1;5] hekayəsində irəli sürülən ideya daha dərin və
həyatidir. Hekayədə müəllif saf, vicdanlı həyat şürməyə çalışan insanlarla, harın, başqasının
hesabına firavan ömür sürmək istəyən insanların canlı surətini yaratmışdır. Hekayənin baş
qəhrəmanı İsrafil uşaqlıqdan yetimliyin acısını dadıb xalasınıın himayəsində böyümüş bir
şəxsdir. O, halal zəhməti hesabına ailəsini dolandırır. Sadə əməyi hər şeydən üstün tutan bu
gənc, hətta yüksək vəzifəyə namizəd görülsə belə getmir. İsrafilin rayonda yaşayan xalası
Möhtərəm sevinc və fərəh hissi ilə günlərin bir günü onlara qonaq gəlir. Xalanın gəlişi
məqsədlidir. Oxucu onun İsrafilə olan münasibətinin səbəbini birbaşa anlaya bilmir.
Möhtərəm xalanın təbrikinin əsası və onun təbəssümlərinin saxta olması onun “Kommunist”
qəzetinin səhifələrindən oxuduğu: “İsrafil Məmməd oğlu İsrafilov yoldaş Rayon Partiya
Komitəsinin birinci katibi seçilmişdir” [1, s. 137; 5] cümləsinin onun bacısı oğlu İsrafilə deyil,
başqa şəxsə aid olduğu bilindikdən sonra üzə çıxır. Bacısı oğlugilə bir ay müddətinə qalmağa
gələn xala, həmin gün qatarla geri qayıdır.
Müəllif bu qadının şəxsində qohumbazlıq yolu ilə vəzifə əldə edən, şöhrət düşkünlüyünə
aludə olan insanların ümumiləşdirilmiş surətini yaratmışır. Hekayə “Şəki fəhləsi” qəzetinin
1970-ciil 11-13 avqust saylarında dərc edilmişdir [1; 5].
Ə.Şayanın hekayə yaradıcılığının ən maraqlı nümunələrindən biri “İlk imtahan” [1; 6]
hekayəsidir. Əsərdə müəllif əqidəsinə, idealına sadiq, təmizliyi, düzgünlüyü, ədaləti hər
şeydən uca tutub, hətta öz övladına belə güzəştə getməyən bir müəllim surəti yaratmışdır.
Əsərin baş qəhrəmanı Təyyarə texnikum direktoru vəzifəsində çalışır. O, texnikumda
keçiriləcək qəbul imtahanının komissiya sədridir. Texnikuma digər gənclərlə yanaşı onun
oğlu Ümid də qəbul imtahanı verəcək. Ümidin dostları Rüstəm və Faiq də texnikuma sənəd
veriblər və imtahana hazırlaşırlar. İmtahanın gedişinə nəzarət edən və nəticələrini yoxlayan
Təyyarə müəllimədir. O, oğlunun yazısını yoxlayanda mütəəssir olur. Onun qarşısında iki yol
durur; ya yazını yenidən yazdırıb saxtakarlığa yol verərək təmiz müəllim adına ləkə gətirmək,
ya da yazını “2” qiymətləndirməklə obyektiv mövqe tutmaq. Təyyarə müəllimə ədalət yolunu
tutaraq oğlunun yazısını “qeyri-kafi” qiymətləndirir və bir müəllim kimi oxucunun gözlərində
ucalır. Əsərin ideyası “Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək
onların məsləhəti ilə 1960-cı ilin mart ayının 4-də “Nuxa fəhləsi” qəzetinin səhifələrində dərc
edilmişdir[1;6;].
İnanırıq ki, Ələşrəf Şayanın bədii irsi gələcəkdə konkret istiqamətdən tədqiq olunacaqdır.
Məqalənin aktuallığı. Müraciət olunan mövzu aktual səciyyə daşıyır. Çünki Ələşrəf
Şayanın yaradıcılıq yolu ilk dəfədir ki, oxuculara təqdim olunur. Yazıçının elmi-bədii,
pedaqoji irsi ilk dəfə olaraq bu sətirlərin müəllifi tərəfindən “Çəhrayı eynəkdən baxma
həyata” (Bakı: Elm və təhsil, 2016, 248 s) adı altında tərtib edilərək kitab şəklində nəşr
olunmuşdur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Bu gün milli ədəbiyyatın inkişafını və formalaşmasını təmin
edən ən mühüm amil region ədəbiyyatının geniş tədqiq olunmasıdır. Bu baxımdan XX əsr
Şəki ədəbi mühitinin istedadlı qələm sahiblərindən olmuş Ə. Şayanın sənət yolunun ilk dəfə
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təhlilə cəlb edilməsi məqalənin elmi yeniliyini şərtləndirir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Hər şeydən öncə qeyd etmək lazım gəlir ki, Ə.
Şayan gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan müəllim olmuşdur. Onun şeir və nəsr
nümunələri didaktik baxımdan şagird və tələbə oxucuların mənəvi-əxlaqi və vətənpərvərlik
tərbiyəsində, Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimlərinin tədris prosesində inteqrativliyin təmin
edilməsində mühüm rol oynayacaqdır. Tam orta məktəblərdə summativlərin aparılmasında Ə.
Şayanın yaradıcılıq örnəkləri tərbiyə istiqamətləri baxımdan mühüm praktik və elmi dəyər
kəsb edəcəkdir.
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К. Адиширинов

Лирическое и эпическое творчество Алешрафа Шаяна
Резюме
В статье Камиля Адиширинова «Лирическое и эпическое творчество Алешрафа
Шаяна» живущего в 40-90-х годах XX века, говорится о характеристике тем и жанров
Алешрафа Шаяна в лирическом и эпическом творчестве. Анализируемых на фоне
художественных примерах обьясняется качественное мастерства поэта и оживляется
Алешраф Шаян как поэт диссидент.

48

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

49

Cild 10 №3 2019(39)

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)
K. Adıshirinov

The lyric and epic creativity of Alashraf Shayan
Summary
“The lyric and epic creativity of Alashraf Shayan” in so named Kamil Adıshirinov`s
article is told about Alashraf Shayans lyric and epic creativity. İn the backround of analized
information the poets artistic qualities were valuated with explanation and Alashraf Shayan
revived as a dissident poet.
Redaksiyaya daxil olub: 24.06.2019

50

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

Mustafa Quliyevin sənət konsepsiyasında
milli teatr və musiqi problemləri
Qızqayıt Süleymanova
Bakı Qızlar Universitetinin dosenti,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: fidan_abdurahmanova@mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. N.Ş. Şəmsizadə,
filol.ü.f.d., dos. İ.M. Məmmədli
Açar sözlər: sənət konsepsiyası, milli teatr, millimusiqi
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M.Quliyevin sənət konsepsiyasında milli teatr və musiqi problemləri əsas yer tutaraq
aparıcı istiqamətləri müəyyən edir. O, hələ klassik dramaturgiya, xüsusən də M.F.Axundov,
H.Cavid və C.Cabbarlı haqqındakı yazılarında dramaturgiyanı milli teatr prosesi ilə vəhdətdə
araşdırmış, teatrın milli-tarixi mövqeyi baxımından qiymətləndirmişdir. Bu həm o zaman,
həm də indiki zaman müstəvisində özünü doğruldur.
M.Quliyevin həm maarifçi, həm də sənət görüşlərinə təsir edən şəxsiyyətlərdən biri də
tənqidçi və nəzəriyyəçi, maarif komissarı V.Lunaçarski olmuşdur. O, Azərbaycanın maarif
komissarı olarkən təbii olaraq birbaşa Lunaçarski təliminə istinad edirdi. “Topal Teymur”un
tənqidi ilə əlaqədar “ədəbiyyat başqa, siyasət və təbliğat başqadır” deyən H.Cavidə cavab
olaraq tənqidçi bu fikri «sənət sənət üçündür» mahiyyətli hesab edərək onu Oskar Uayla və
A.S.Puşkinlə əlaqələndirirdi. A.S.Puşkinin belə bir sözü var: “Dəf olun! Dinc şairin sizinlə nə
işi var?” O, O.Uayldın belə bir fikrini misal gətirirdi: «Sənət — çəmənlərdə bulunmayan
çiçəklər, meşələrdə tapılmayan quşlar tanıyır. O bir çox dünyalar yaradır, bir çox dünyaları
məhv edir, göydən al sap ilə ayı yanına çəkir». Beləliklə də, H.Cavidi “Sənət sənət üçündür”
nəzəriyyəsində günahlandıran tənqidçi sənətin həyati əsasa malik olmasını həlledici amil
sayırdı: “Sənət öz materialını həqiqi həyatdan alır. Həqiqi həyatdan yuxarı qalxmaq —
sənətin əsasını qırmaq, sənətin yaradıcılıq qüvvələrini öldürmək, onu mücərrəd xəyala
döndərmək deməkdir” (110, s. 26-27). Öz inqilabi dünyagörüşünə uyğun olaraq M.Quliyev
sənətin sosiologiyasına, onun “İctimai determinizmi”nə (K.V.Plexanov) üstünlük verirdi. O,
sənət əsərində daha çox ictimai amil, ictimai nöqsan axtarırdı. Bunun üçün də M.Quliyev ilk
növbədə bədii əsərin, sənət əsərinin meydana gəldiyi tarixi-ictimai kontekstin nəzərə
alınmasının vacibliyi ideyasını irəli sürürdü. Ona görə də tənqidçi belə nəticəyə gəlirdi ki,
“Sənəti həyatdan ayırmaq, şəxsi bədii duyğular içərisinə qapanmaq incəsənəti öldürməkdən
başqa bir şey deyildir” (111, s. 33.) M.Quliyev ifrat materializmə qapılaraq sənətdə şəxsiyyət
başlanğıcının, insan hisslərinin rolunu heçə endirir, onu həyatda birbaşa asılı edirdi. Halbuki,
“Şairin yaradıcılıq fəaliyyətinin mənbəyi onun şəxsiyyətində ifadə olunan poetik ruhdadır,
buna görə də onun əsərlərinin ruhunun və xarakterinin izahını birinci növbədə şairin
şəxsiyyətində axtarmaq lazımdır” (112, s. 137). M.Quliyev böyük reformator
M.F.Axundovun belə fəaliyyətinin “Sənət sənət üçündür” nəzəriyyəsinə qarşı yönəldiyini
iddia edirdi (113, s. 9). Tənqidçi ədəbiyyat və sənəti proletariatın həyata keçirdiyi mədəni
inqilabın tərkib hissəsi kimi təhlil və tədqiq edirdi.
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M.Quliyevin sənət konsepsiyasında milli teatr və musiqi problemləri əsas yer tutaraq
aparıcı istiqamətləri müəyyən edir. O, hələ klassik dramaturgiya, xüsusən də M.F.Axundov,
H.Cavid və C.Cabbarlı haqqındakı yazılarında dramaturgiyanı milli teatr prosesi ilə vəhdətdə
araşdırmış, teatrın milli-tarixi mövqeyi baxımından qiymətləndirmişdir. Bu həm o zaman,
həm də indiki zaman müstəvisində özünü doğruldur. Müasir fundamental tədqiqatlardan
birində deyilir: “Poetika haqqında təlim teatr düşüncəsinin, teatr yaradıcılığının forma, növ,
vasitə və üslublarının təyinini, struktur tipləri və janrların müəyyən edilməsini nəzərdə tutur.
Zaman-məkan növü olan teatr ədəbiyyatşünaslıq anlayışlarından da faydalanaraq yaradıcı
prosesin qanun və qaydalarını, teatr obrazlarının strukturlarını, müxtəlif bədii-estetik
qurğuların formalaşma şərtlərini tədqiq edir, inkişaf konsepsiyasını təqdim edir” (116, s. 15)
Beləliklə, teatrın, nəzəriyyəsi və poetikasının təkamülü ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi tənqidin
bu yöndəki təcrübələrindən əhəmiyyətli şəkildə asılıdır. O, ədəbi-nəzəri fikrin nəticələrini bir
arsenal olaraq qəbul edir. 20-30-cu illərdə də Azərbaycan teatrının hələ əsrin önlərindən start
götürdüyü inkişaf ritmini saxlamaq; yeni kommunist-bolşevik ideologiyası ilə milli teatr
prosesi arasında uyarlıq yaratmaq, sərt desək, teatrı mühüm sovet ideoloji təbliğat maşınına
çevirmək uğrunda mübarizə gedir. Ona görə də ədəbi tənqid H.Cavidin “Peyğəmbər”, “Topal
Teymur” kimi əsərlərini qəbul edə bilmir, sifarişlə dram yazmaq, neftdən, pambıqdan,
sənayeləşmədən bəhs edən, konflikti yeniliyin köhnəlik üzərində qələbəsi ilə həll olunan, özü
də müəllim mövqeyinin tendensiyalı ifadəsi olaraq həll olunan əsərlər tələb edirdi. Beləliklə
də, qüdrətli sənətkar C.Cabbarlının “Sevil”, “Almaz”, “Yaşar”, M.İbrahimovun “Həyat”
pyesləri meydana gəldi.
Müasirlik problemini estetik meyar götürərək Azərbaycan teatr sənətini təhlil edən
M.Quliyev belə bir yanlış başlanğıcdan çıxış edirdi ki, “Türk teatrosunun inkişafı və
çiçəklənmə tarixi Azərbaycanda şura hakimiyyəti təşkil olunduqdan sonra başlanır” (117).
Belə bir yanlış başlanğıc onun teatrın sovet quruluşundan əvvəlki cəmiyyətdə roluna verdiyi
qiymətin də sırf sinfi xarakter, yanlış səciyyə daşımasına gətirib çıxarır: “Kapitalizm
cəmiyyətinin təməllərini möhkəmlətmək — işdə burjuaziya teatrolarının vəzifəsi bundan
ibarətdir”.
M.Quliyev modern Avropa mədəniyyətinin qızğın müdafiəçisi idi. Ona görə də bəzən o,
ifrata qapılaraq Şərq mədəniyyətini mühafizəkarlıqda ittiham edirdi. M.Quliyev Avropa
ənənələri və Azərbaycan teatrı məsələsindən bəhs edərkən klassikin ümumbəşəriliyi
ideyasından çıxış edirdi. Yeni teatr yaratmaq üçün aktyor sənətini inkişaf etdirmək, tərcümə
və orijinal əsərlərlə repertuarı zənginləşdirmək, qadın aktyoru məsələlərindən bəhs edən
tənqidçi ənənə və varislik problemini, o cümlədən Avropa dramaturqları V.Şekspir və F.Şiller
kimi klassiklərə müraciətini təqdir edir.
M.Quliyev səhnəyə təkcə tamaşaçı yeri və estetik zövq almaq üçün lazım olan məkan kimi
baxmır, yüksək təhsil müəssisəsi kimi qiymət verirdi.
“Teatro həyəcan və bədii nüfuz vasitəsilə kütlənin görüşünü və mədəni səviyyəsini
qaldıran və genişləndirən təlimi və tərbiyəvi bir orqandır”.
M.Quliyevin sənət konsepsiyasında musiqi haqqında mülahizələr xüsusi yer tutur.
Musiqimizə münasibətdə də o, “mədəni inqilab»ın şablon tələblərindən törənən ideya-mənəvi
sapıntılara yol verirdi”.
20-30-cu illərdə M.Quliyevə yaxından bələd olan müasirləri sonralar onun ifratlarına da
düzgün qiymət verirdilər: “Mustafa Quliyevin tənqidi fikirlərində, onun işində, tədbirlərində
də bəzən ifrat olurdu. Lakin bu ifrat ötəri xarakter daşıyır, onun ideya mövqeyin-də əsas yer
tutmurdu. Elə hallar da olurdu ki, onun ifrat kimi görünən fikri, sözü əslində geriliyə,
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avamlığa, nadanlığa qarşı bir qəzəbli protest, bir könül hayqırığı kimi adi norma və
vərdişlərin çərçivəsini aşmış olurdu” (122).
Həqiqətən də, M.Quliyevin istər klassik irs, istər teatr, istərsə də musiqi mədəniyyətimizlə
bağlı ifratları onun yeniliyi müdafiə naminə sərtlik və prinsipiallığından irəli gəlirdi. Bu
səhvlərdə, bəzi inkarlarda keçmiş mədəniyyətə heç bir nifrət duyğusu yox idi. O, yeniliyi
müdafiə naminə Azərbaycan mədəniyyətinin az bir zamanda dünya mədəniyyətləri sırasına
çıxması naminə mübarizə apararkən səhvlərə və sapıntılara yol verirdi. Lakin gəlin əvvəlcə
səhvlərə yox, onun musiqimizlə bağlı uğurlu fikirlərinə nəzər salaq.
Ümumiyyətlə, M.Quliyev sənətin bütün növlərini ictimai-iqtisadi inkişafa kömək edəcəyi
təqdirdə gərəkli sayırdı. Məsələn, o, Qliyerin “Şahsənəm” operasına yüksək qiymət verməklə
yanaşı, dediyimiz baxımdan tənqid də edirdi. “Bu opera sənətin böyük bir nailiyyəti olacaq və
bizdə musiqi sənətinin inkişaf etməsi işində böyük bir rol oynayacaqdır… bu əsərdə bizim
xalq mahnılarımız birinci dəfə olaraq Avropa ustad kompozitoru tərəfindən işlənilmişdir ki,
əsərin böyük qiyməti də burasındadır”.
Qliyerin operası kimi bir operanın baş nöqsanı… onun həyatımızı yalnız tarixi bir
aspektdə təsir etməsindədir… O, feodal xan mədəniyyətinin qürub edən günəşi ilə qızarmış
gözəl bir bulud, bir masaldır. Onda hərəkət, dinamika və müasir həyatın iradəvi işlərindən bir
əsər yoxdur. Böylə olurkən də o, bizim yeniləşmiş həyatımızın tələbatını təmin etməz” (123).
Heç şübhəsiz ki, 20-ci illərin ortalarında meydana çıxmış bu fikirlərdə proletkult
nəzəriyyəsindən gələn bir milli nihilizm var idi. O zaman qızışmış başlar ifrat revanşizmə
qapılaraq köhnə mədəniyyəti yeni sənət üçün yararsız elan edir. “Klassikləri müasirlik
gəmisindən kənara atın!” (V.Mayakovski) deyən müasirləri kimi, M.Quliyev də keçmişin
mədəni irsi ilə mübarizə ideyasını müdafiə edirdi: “Təbii əski ədəbiyyatla mübarizə bu günkü
proletar ədəbiyyatımızın qarşısında duran mühüm bir vəzifədir. Və bu ən birinci düşmən
istehkamıdır ki, “Ədəbiyyat cəbhəsi” birinci atəşində buna doğru açmalıdır” (125). Belə bir
ideoloji-metodoloji baxımdan yanaşdığı üçün də o, Azərbaycan musiqisini və onun doğma
Şərq, turk-islam kontekstində boy atdığını qəbul edə, qiymətləndirə bilmirdi. Onun qədim və
gözəl musiqi alətimiz olan tarla bağlı fikirləri bu baxımdan səciyyəvidir: “Tar nə xalq, nədə
türk aləti deyildir, onun gələcəyi yoxdur. Musiqi aristokrat cəmiyyətlərinə məxsus olduğu
Ərəbistan, İran, Hindistanda üçdə bir, dörddə bir səsli musiqi alətləri mövcud idi. Bu alətlər
nə kütləvi, nə də xalqa aid olmayıb, yalnız cəmiyyətin gözündə bir qisminə məxsusdur.
Buna görə də kütləvi olmadığı kimi, gələcəyi də olmayan bir alətdə mahir ustadlar
hazırlamanın heç bir mənası yoxdur” (126).
M.Quliyev tarın tədrisi əvəzinə türk xalq nəğmələrinin toplanıb işlənməsi, Avropa tipli
orkestrin təşkilini vacib hesab edir. Tarçı, kamançı və zurnaçılardan ibarət Şərq orkestrinin,
musiqinin inkişafı üçün əhəmiyyətli olmadığını söyləyən M.Quliyev tara mənfi münasibətini,
həm də onun səsindəki hüzn və nalə ilə izaha çalışır. Avropa musiqi texnikasını hərarətlə
müdafiə edən tənqidçi, “Şərq ilə Qərbin bitişdiyi neft ölkəsində” “İnqilabi həyatı və yeni
inşaat işini ifadə edən” musiqi yaratmaq üçün musiqidə Qərb texnikası ilə Şərq gözəlliklərini
birləşdirməyi yeganə, düzgün yol hesab edir. “Bən heç də məhəlli xalq musiqi alətlərinin
atılması tərəfdarı deyiləm, məhəlli nəğmə və alətlərin öyrənilməsinə və toplanmasına hər
dürlü yardımda bulunmalıdır” — deyə M.Quliyev əslində Avropa musiqisinə yol açmaq üçün
Şərq və milli musiqiyə inqilabi bir cahad edan edirdi.
Əlbəttə, bu fikirlə razılaşmaq olmaz. XII əsr Azərbaycan mədə-niyyəti tarixində İntibah
erası idi. Musiqi elmimiz, poetika sistemləri, məhz, orta əsrlərdə xüsusi bir inkişaf keçirdi.
M.Quliyev Şərq, o cümlədən orta əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinə dərindən bələd olmadığı
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üçün belə fikrə gəlirdi. Əslində Avropa tarixi, elm və mədəniyyəti Şərqdən gəlirdi. Çünki
“Ümumdünya tarixi Şərqdən Qərbə doğru hərəkət edir” (Hegel).
Məqalənin aktuallığı. M.Quliyevin yaradıcılığında milli teatr və musiqi problemləri əsas
yer tutur. Nəzərə alsaq ki, o, klassik dramaturgiyanın tanınmış nümayəndələri, xüsusən də
M.F.Axundov, H.Cavid, C.Cabbarlı və b. haqqındakı yazılarında dramaturgiyanı milli teatr
prosesi ilə vəhdətdə araşdırmış, teatrın milli-tarixi mövqeyi baxımından qiymətləndirmişdir
və bu problem hal-hazırda da diqqət mərkəzindədir, onda məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, maarifçi, tənqidçi və
nəzəriyyəçi kimi M.Quliyevin yaradıcılığına rus ədiblərinin təsiri konkret faktlarla göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorant, bakalavriat və
magistrantların elmi axtarışlarının qaynaqlarına çevrilə bilər.
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Проблемы национального театра и музыки
в концепции искусства М. Гулиева
Резюме

Концепция искусства, созданная Гулиевым, основана на проблемах национального
театра и музыки и определяет ключевые направления. Он еще изучал драматургию с
национальным театральным процессом в своих трудах по классической драматургии,
особенно М.Ф. Ахундов, Х.Джавид и Ч.Джаббарлы, оценил национальноисторическую позицию театра. Это верно как тогда, так и сейчас.
G. Suleymanova

Problems of the national theater and music
in the concept of art M. Guliyev
Summary
Guliyev’s conception of the arts is based on national theater and music problems, and
identifies the key areas. He is still in the works of classical drama, especially in his writings
on M.F.Akhundov, H. Javid and C. Jabbarli, studied drama in conjunction with the national
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theater process and assessed the theater in terms of its national-historical position. This is true
both in the past and in the present.
Redaksiyaya daxil olub: 16.09.2019
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Azərbaycan ədəbi tənqidinin və folklorunun
inkişafında Hənəfi Zeynallının rolu
Fidan Abdurəhmanova
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat
İnstitutunun ədəbi-tənqid şöbəsinin aparıcı elmi işçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
E-mail: fidan_abdurahmanova@mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. N.Ş. Şəmsizadə,
filol.ü.f.d., dos. İ.M. Məmmədli
Açar sözlər: ədəbi tənqid, folklorşünaslıq, xalq ədəbiyyatı, təsnifat prinsipləri, ədəbi
tənqid, bayatı, tapmaca, atalar sözləri və məsəllər
Ключевые слова: литературная критика, фольклор, народная литература,
принципы классификации, литературная критика, баят, пазл, пословицы и притчи
Key words: literary criticism, folklore, folk literature, principles of classification, literary
criticism, bayat, puzzle, proverbs and parables
Hənəfi Zeynallının Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının, elmi nəzəri-fikir tarixinin
inkişafında müstəsna xidmətləri var. 20-30-cu illər epoxasının tənqid və ədəbiyyatşünaslığının
bir elmi-nəzəri sistem kimi formalaşdırılmasında Mustafa Quliyev, Əli Nazim, Əmin Abid,
Bəkir Çobanzadə, Mikayıl Rəfili, Atababa Musaxanlı, Məmmədkazım Ələkbərli, Məmməd
Arif, Mehdi Hüseynlə yanaşı Hənəfi Zeynallının da adı ön sıralardadır. Onun “Həyat və
sənət” (1923), “Ağız ədəbiyyatı”, “Azərbaycanda el ədəbiyyatı” (1926) kimi əsərləri ədəbi
irsin toplanması, nəşri və tədqiqi problemlərindən bəhs edir. Hənəfi Zeynallının ilk dəfə geniş
müqəddimə ilə çap etdirdiyi “Bayatılar” (1925) toplusu, “Azərbaycan atalar sözü və
məsəlləri” (1926), “Azərbaycan tapmacaları” (1928), “Dastanlar və nağıllar” (1929) kitabları
folklorşünaslığa dəyərli töhfədir. O, “Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti”nin folklor
komissiyasının sədri kimi geniş və çoxşaxəli fəaliyyət göstərmişdir. Bu dövrdə nəşr olunan
folklor kitablarının nəşrə hazırlanması, redaktə olunması və onlara dolğun elmi müqəddimələr
yazılması istiqamətində Hənəfi Zeynallının böyük xidmətləri danılmazdır. Eyni zamanda
onun “Sənət nə üçündür?”, “Sənət və ədəbiyyatın ictimai həyatla əlaqələri”, “Ədəbiyyat
tədqiqində metod”, “M.F.Axundovun ədəbi və ictimai fəaliyyəti”, “Hüseyn Cavidin yazdığı
“Peyğəmbər” haqqında mülahizələrim”, “Şeyx Sənan haqqında mülahizələrim” və s. onlarla
məqalələri yeni dövrdə ədəbiyyat nəzəriyyəsi elminin bünövrəsinin qoyulmasında təmənnasız
xidmətləridir. Bununla yanaşı, Hənəfi Zeynallı “Ədəbiyyatdan iş kitabı”nın (1928) şərikli
müəllifi və redaktoru olmuşdur.
Hənəfi Zeynallının Azərbaycan folklorşünaslığının sistemli, ardıcıl və yeni metod və
prinsiplər əsasında araşdırılmasındakı xidmətləri uzun müddət diqqətdən kənarda qalmışdır.
Lakin müstəqillik illərində xalqımızın tarixində, milli-mənəvi dəyərlərimizin yenidən xalqa
qaytarılmasında əsl vətəndaş yanğısı ilə cəfakeşlik göstərən folklorşünas alimin zəngin irsinin
araşdırılması və onun mənəvi haqqının yenidən özünə qaytarılması olduqca zəruridir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının sistemli şəkildə toplanması,
nəşri və tədqiqi işlərinə keçən əsrin 20-ci illərindən başlanılmışdır. Bu zəngin irsi xalqa
tanıtmaq istiqamətində folklorşünas alimlərdən Salman Mümtazın, Vəli Xuluflunun, Hümmət

56

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

Əlizadənin, Əmin Abidin xidmətlərini xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Yeni ədəbi hərəkat
dövründə Azərbaycan folklorunun itib-batmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalması bir sıra
alimlərimiz kimi Hənəfi Zeynallını da ciddi narahat edən taleyüklü məsələlərdən idi. O
yazırdı: “Təəssüflərlə demək lazımdır ki, şifahi el ədəbiyyatımız get-gedə daralmış bir dairədə
susuz ağaclar kimi solmağa başlamışdır” (9,126). Məhz Hənəfi Zeynallı bu fikri ilə dövrün
qabaqcıl ziyalılarını folklorumuzun toplanması və təbliği işinə diqqət ayırmasını vacib sayırdı.
O, yaxşı dərk edirdi ki, xalqımızın minilliklər boyu yaratdığı zəngin mənəvi irsi, əvəzsiz söz
xəzinəsi məhv olmaq təhlükəsindədir. Folklorumuzun qorunmasındakı bu boşluğu dövrün
bütün ziyalıları görür və hər vəchlə bu ciddi problemin qarşısını almağa çalışırdılar. Tənqidçi
Əli Nazim də bu məsələyə biganə qalmamış, mövcud vəziyyətlə bağlı öz narahatlığını belə
ifadə edərək yazırdı: “Xalq yaradıcılığı, o əski və ibtidai olduğu qədər səmimi və təbii olan
“folklor” məhsulları mədəniyyət timsahının dişləri arasında son nəfəsini çəkir” (3,53).
Hənəfi Zeynallı bütün bu real situasiyanı dərindən araşdıraraq belə qənaətə gəlmişdi ki,
folkloru düzgün, ardıcıl və sistemli şəkildə toplamadıqda onun haqqında doğru-dürüst elminəzəri fikir yürütmək olmaz. Çünki dünya folklorşünaslığında belə bir elmi prinsip
formalaşmışdır ki, bu nümunələr yazıya alınmadıqda onun haqqında konkret bir qənaət əldə
etmək mümkün deyil. Buna görə də Hənəfi Zeynallı folklorun həm toplanması, həm də
tədqiqi ilə ciddi məşğul olmuşdur. O, folklorun “xalq ədəbiyyatı” adlandırılmasına qarşı
çıxaraq deyirdi ki, bu anlayış həm şifahi, həm də yazılı ədəbiyyatı özündə ehtiva edən bir
termindir. Bu termin folklorun xarakterini tam, dəqiq konkretləşdirə bilmir. Beləliklə, “Hənəfi
Zeynallı xalq ədəbiyyatı adı altında ideya-estetik bir keyfiyyət kimi ümumən bədii
yaradıcılığa xas olan xəlqiliyi başa düşürdü” (4,20). O, bu terminin “ağız ədəbiyyatı” ilə
əvəzlənməsini məqbul hesab edirdi.
H.Zeynallını bir folklor toplayıcısı kimi düşündürən məsələlərdən biri folklor
nümunələrinin eşidildiyi kimi toplanılmaması idi. Çünki bəzi toplayıcılar xalqdan eşitdikləri
nümunələri redaktə edir, modern şəkildə qələmə alaraq təhrifə yol verirlər ki, bu da toplama
işinin əsas prinsiplərinin pozulmasına gətirib çıxarırdı. O, bu prosesdə üç başlıca prinsipi
göstərərək yazırdı: “Toplayanlar geniş xalq təbəqəsi içərisinə girərək bu materialı olduğu kimi
alıb yazmayırlar. Yəni hər yerin özünəməxsus bir şivəsi, bir leksikonu olduğu halda o
məhəllənin leksikonunu, ifadə şəklini, bədii görüşlərini, cümlə quruluşlarını, səslərdəki
dəyişmələri tamamilə göstərmək üçün hər bir kəsdən eşidilən bu materialları söyləyən adamın
söyləyişini eynilə zəbt etməyirlər (5,31). Hənəfi Zeynallı ikinci qüsur kimi folklor
nümunələrinin toplandığı ərazinin coğrafi və etnoqrafik təsvirinin verilmədiyini və üçüncüsü
isə “eyni folklor faktının leksik tipoloji müqayisəsinin” aparılmadığını xüsusi vurğulayırdı. O,
toplama işinə ciddi önəm verir və bunu hər bir azərbaycanlının vətən qarşısındakı təmənnasız
borcu hesab edirdi. O, folklorun tədqiqində bir mühüm məsələni də diqqət mərkəzində
saxlayırdı ki, bu da Azərbaycan folklorunu türk dünyasından təcrid etmədən, bütövlükdə
araşdırmaq məsələsi idi.
Hənəfi Zeynallı folklorun tarixini və nəzəri-poetik xüsusiyyətlərini tədqiq edərkən el
ədəbiyyatında şəxsiyyətin roluna da xüsusi diqqət yetirirdi. Daha dəqiq desək, onu bir
araşdırmaçı kimi folklorda müəllif məsələsi də ciddi maraqlandırırdı. Elmi ədəbiyyatda,
xüsusilə də folklorşünaslıqda çox mübahisə yaradan bu problem çağdaş dövrümüz üçün də
aktualdır. O, folkloru kollektiv yaradıcılığın məhsulu kimi dəyərləndirsə də, bununla yanaşı
ilkin şəxsiyyətin, konkret fərdin rolunu da diqqətdən yayındırmırdı. Şübhəsiz ki, bir ağızdan
səslənən folklor nümunəsi sonralar başqaları tərəfindən icra edilərək təkrarlanır, cilalanır, həm
fərdin, həm də kollektivin duyğu və düşüncələrinin ifadəçisinə çevrilir.
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Folklorun yazılı ədəbiyyatdan xeyli əvvəldə yarandığını nəzərə alan tədqiqatçı haqlı olaraq
öncə folklorun yazılı ədəbiyyata təsiri üzərində dayanır. Çünki folklora təsir edənə kimi yazılı
ədəbiyyat uzun bir tarixi yol keçmişdir. Folklorun daha qədim köklərə bağlı olduğunu, həm
də yaradıcılığın, bədii təfəkkürün təkamül yolunun folklordan keçdiyini göz önünə alsaq,
etiraf etməliyik ki, folklor bütün dövrlərdə yazılı ədəbiyyatımız üçün zəngin bir mənbə
olmuşdur. Buna görə də Hənəfi Zeynallı folklorun roluna daha yüksək qiymət verir, onu
klassik ədəbiyyatla müqayisə edərkən dövrün sənətinə yeni “can verən” əsl yaradıcılıq
mənbəyi kimi dəyərləndirirdi. “Ədəbiyyatdan iş kitabı” əsərinə əlavə etdiyi “Xalq ağız
ədəbiyyatı” fəslində “Ağız ədəbiyyatının yazı ədəbiyyatından fərqi nədir?” sualına ayrıca bir
bölmə həsr edərək bu məsələyə xüsusi diqqət yetirir və maraqlı mülahizələr irəli sürürdü. O,
xalq ədəbiyyatının dildən-dilə keçərək cilalandığını, orijinal poetik formalarla zənginləşdiyini
göstərməklə yanaşı, həm də onun özünəməxsus “sintetik xarakterini və tarixi
mütəhərrikliyini” də diqqət mərkəzində saxlayırdı. Tədqiqatçı el ədəbiyyatının forma və
məzmun zənginliyini, yüksək ideyaya, dəyişkən xüsusiyyətə malik olmasının mənbəyini də
xalqın həyat və məişəti, yaşam tərzi ilə əlaqələndirirdi. O, “el ilə gülüb, el ilə ağlayan, ölən”
ədəbiyyatı xalqın minilliklər boyu keçib gəldiyi keşməkeşli tarixindən ayırmır, vəhdətdə
tədqiq edərək onun zəngin tarixi xüsusiyyəti və təbiəti barədə müfəssəl məlumat verərək yazır:
“El tərəqqi etdikcə irəliləyir, el düşdükcə düşür; el içində ictimai bir inqilab olduqca ağız
ədəbiyyatı da bu inqilaba yabançı qalmır, elin yanğısı, elin cəlladı ilə döyüşənlərə nəğmələr
bəsləyir, onun haqqında dastanlar, rəvayətlər, əfsanələr yaradır. Elin müxtəlif ünsürləri birbirini əvəz etdiyi kimi, ağız ədəbiyyatı da bu ünsürlərin ağızlarından düşmür, xatirələrindən
silinmir. Zövqlər, duyğular dəyişdikcə ağız ədəbiyyatı da bir halda qalmır, həmin zövq və
duyğulara uyğun bir şəkildə dəyişməyə başlayır” (H.Zeynallı. Azərbaycan el ədəbiyyatı,
“Maarif işçisi” jurnalı, 1926, №11, s. 219). Hənəfi Zeynallının folklorşünaslıq elminə bəxş
etdiyi töhfələrdən biri də folklorun tarixi-poetik təsnifatının verməsi və janrlara bölməsi idi.
Keçən əsrin 20-30-cu illərində bu problemin nəzəri həlli məhz onun xidmətləri sayəsində
reallaşmışdır.
Bir folklorşünas kimi onun xalq ədəbiyyatının mənşəyi ilə bağlı görüşləri G.B.Plexanov,
M.F.Köprülüzadə və başqa alimlərin konsepsiyaları ilə paralellik yaradır. Çünki Hənəfi
Zeynallı da öz mülahizələrində el ədəbiyyatının mənşəyini qədim insanların iş və əmək
prosesi ilə əlaqələndirirdi. Bu məqamda sənətin ilk növü kimi işlə ən yaxın olan rəqs prosesi
göz önünə gətirilir. Hənəfi Zeynallı “İş nədir?” sualına belə cavab verir: “İş bəlli bir məqsəd
üçün ahəngli vücud tərpənişi deməkdir (H.Zeynallı. Azərbaycan el ədəbiyyatı, “Maarif işçisi”
jurnalı, 1926, №11, s. 225). İlk rəqs təbii ki, mənəvi ehtiyacdan daha çox iqtisadi, maddi
mənafeyə xidmət etmişdir.
Beləliklə, tədqiqatçının gəldiyi qənaət maraqlı görünür. O yazır: “İlk sözlü nəğmələr isə
oyunların mənasını anlatmaq üçün düzəlmişdir. Bundan anlaşılır ki, bədii yaradıcılıqda nəzm
daha ibtidai olmuşdur və təbii olaraq ilk əsərlər qəhrəmanların igidlik məramlarını təsvir edən
mənzum parçalar olmuşdur. Bunların ardınca ikinci dərəcədə duran dramatik əsərlərdir ki,
bunlar mühazirə (dialoq) və qarşılıqlı suallı-cavablı xorlardan ibarət olmuş və get-gedə
bugünkü dram şəklinə girmişlər. Burada da yenə saz ilə, söz ilə sual etmək və cavab vermək
kimi hallara təsadüf etmək olur” (H.Zeynallı. Azərbaycan el ədəbiyyatı, “Maarif işçisi” jurnalı,
1926, №11, s. 228). Hənəfi Zeynallı ikinci yerdə dramatik əsərləri – dastanları qərarlaşdırır.
Çünki “dastançının nitqi nağılçının təhkiyəsindən daha ritmikdir”. Məsələn, ilkin poetik ritm
modelini nağıllarda deyil, məhz “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında müşahidə edirik. Bu
baxımdan, Hənəfi Zeynallının dastanlara üstünlük verməsi doğru seçim idi.
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Hənəfi Zeynallı ilk sözlü nəğmələrin oyunların mənasını anlatmaq məqsədilə yarandığını
bildirərkən o, söz sənətinin mənasını oyunların icra edildiyi mərasimlərlə əlaqələndirir.
Folklorşünas alim Azad Nəbiyev belə mərasimlərdən biri haqqında yazır: “Bizə elə gəlir ki,
Novruz adını qəbul edən bu mərasim hələ zərdüştilikdən çox-çox əvvəl mövcud olmuşdur.
Zərdüştilik xalqın hafizəsindən bu mərasimlər sistemini silə bilmədikdə onu
özününküləşdirmiş, zinətləndirmişdir” (1,35). İstər folklor janrlarının, istərsə də xalq
ədəbiyyatında poetik formaların əsas mahiyyətini, məğzini üzə çıxararkən bu cəhətləri, oyun
və mərasimlərin zərdüştilik və islam dini ayinləri ilə əlaqələrini də nəzərə almaq önəmlidir.
Hənəfi Zeynallının “Azərbaycan atalar sözü” kitabının “Xalq ədəbiyyatının qismləri”
bölməsində belə bir qənaətə gəlinir ki: “Şifahi ədəbiyyatı “başlıca biri mənzum, biri mənsur
olmaqla iki qismə” ayırdıqdan sonra bunların hər birinə ayrı-ayrı yaxınlaşmaq, hər birini
ayrıca tədqiq etmək və əsas qanunlarını tapıb çıxarmaq lazımdır”. O, folklorun “mənzum
qismi”ni aşağıdakı şəkildə təsnif edir: “1) bayatı, 2) mani, 3) ağı, 4) gap (təsnifat), 5) bağlama,
6) beşikbaşı (ninni), 7) meyxanə, bədiyə, 8) tərifləmə. Mənsur qismə isə 1) müxtəlif
məzmunlu nağıllar, 2) dastanlar (qəhrəmannamələr), 3) qaravəllilər (sərgüzəştlər), 4) timsal
və təmsillər, 5) əfsunlar, 6) tapmacalar, 7) atalar sözləri”ni aid edirdi (6, 9-10).
Tədqiqatçı qəhrəmannamələri, əfsanələri, yanıltmacları və tərifnamələri öz poetik
imkanlarına və xüsusiyyətinə görə həm mənsur, həm də mənzum qismə aid folkor nümunələri
kimi qruplaşdırırdı. Bu janrlarda əksini tapan ikili əlamətlər tədqiqatçını belə bir təsnifat
aparmağa istiqamətləndirmişdir. Şübhəsiz ki, Hənəfi Zeynallının 20-ci illərdə belə bir təsnifat
aparması və şifahi xalq ədəbiyyatı toplusunda çap olunması mühüm elmi-praktik əhəmiyyət
daşıyır və sonrakı araşdırmalar üçün də əsaslı mənbə rolunu oynayır. Folklorun yuxarıda
adları qeyd olunan bir çox janrları barədə Hənəfi Zeynallının sanballı araşdırmaları vardır ki,
bunların sırasında atalar sözü, məsəllər və nağılların tədqiqinə də ayrıca yer verilmişdir.
Folklorun bu janrları ilə bağlı o, əhatəli və ardıcıl şəkildə tədqiqatlar aparmış, atalar
sözlərindən ibarət kitab tərtib etmiş və xalqımızın minilliklər boyu yaşatdığı qiymətli fikirləri
ədəbiyyat tariximizə daxil etməklə böyük xidmətlər göstərmişdir. Kitabın hazırlanması
prosesini poetik bir dillə Hənəfi Zeynallı izhar edərək yazır: “Günəş işığının su damlalarına
dağılması kimi böylə dağılı, səpili inciləri bir yekun şəklində görmək qayət güc oldu. Bəzən
abad bir kənddən başlayan ta şəhərlərə qədər dığırlana-yuvarlana gəlmiş məsəllər, nağıllar,
mahnılar və ilaxirədir. Bunun əslini aramaq, tapmaq bir adamın, beş adamın, bir ilin, üç ilin
işi deyildir... Aşan-daşan bir dənizin qarşısında iki əl, beş əl ilə bənd bağlamaq olmaz. Belə
geniş bir sahədə çoxlu çalışanlar lazımdır. Dənizin dalğaları oynağan olduğu kimi, xalq ruhu
da, ədəbiyyatı da oynağan və səyyaldır (axıcıdır)” (7, 2-3).
Hənəfi Zeynallının toplama və tərtib işlərində vətəndaşlıq hissi, milli təəssübkeşliklə
yanaşı, həm də xalqımızın söz xəzinəsinə, milli-mənəvi dəyərlərimizə tarixilik prinsipləri
mövqeyindən obyektiv münasibət də aydın şəkildə görünür. Bu araşdırmaların sanbalı, dəyəri
və əhəmiyyəti ondadır ki, müəllif tədqiqatlar üzərində iş apararkən bir sıra tutarlı mənbələrə
istinad etmişdir. Onun “Azərbaycan atalar sözü” kitabında verdiyi məlumatdan aydın olur ki,
tərtib, təsnif və tədqiq işləri apararkən F.Köçərli, Y.V.Çəmənzəminli, S.Qənizadə,
B.Çobanzadə, İ.Hikmət, rus alimlərindən isə V.Qordlevski, A.Kolaşev, V.Dal, L.İ.Pınina,
Aniçkov, A.Veselovski, G.B.Plexanov, A.Potebnya kimi tanınmış alimlərin əsərlərinə istinad
etmiş, müqayisə və təhlillər apararaq inandırıcı qənaətlərə gəlmişdir. Hənəfi Zeynallı geniş
erudisiyalı, zəngin dünyagörüşlü bir ziyalı kimi şərqşünaslıq, folklorşünaslıq elmlərinə ciddi
önəm vermiş, Qafqaz və Şərq xalqlarının ictimai və sosial həyatına, zəngin ədəbiyyatına bələd
olmuş, əldə etdiyi bilik və təcrübələri fundamental araşdırmaların tətbiq etmişdir. O, atalar
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sözlərinin tədiqiqi prosesində bu yığcam, dolğun, lakonik və ibrətamiz ifadələrin
özünəməxsus spesifik xüsusiyyətlərini, xalq fəlsəfəsinin dərinliklərindəki hikməti
sənətkarlıqla açıb göstərə bilmişdir. Folklorşünas atalar sözlərini daha saf janr- “həyatın
özündən doğma” adlandırır və bir çox nəzəriyyəçilərdən fərqli olaraq, bu folklor janrının ya
tarixi, ya da fəlsəfi olduğunu əsaslandırırdı. O, atalar sözünün də məsəllər kimi hər hansı bir
əhvalat və ya hadisədən qaynaqlanması fikrini əks etdirən baxışlarla həmfikir olduğunu
bildirirdi. Ancaq bu janrlar nə qədər bir-birinə yaxın olsalar da, müəyyən fərqlər də
görünməkdədir. Görkəmli nəzəriyyəçi A.Potebnyanın gəldiyi qənaət budur ki, “bir çox
təmsillər və hekayələr, nağıllar və s. qısalıb “məsəl” halına salınır və bu surətlə timsal, nağıl,
təmsil və başqalarının izi “məsəl”lərdə görünə bilir” (2, 332-337).
Məsəllərdən bəhs edərkən o, ərəb folklorşünası Nəum Şəqirin fikirlərinə əsaslanaraq
bildirir ki, səbəbsiz məsəl yarana bilməz. Hər hansısa bir məsəl söylənmiş hadisə və əhvalatın
məntiqi yekunu, hikmətamiz nəticəsidir. Təsadüfi deyildir ki, tədqiqatçı məsəli “səyyar
hikmət” adlandırırdı. O, apardığı tədqiqat işlərində, topladığı folklor nümunələrində elə bir
prinsipi əsas götürürdü ki, orada “xalqın zehniyyəti tamamilə meydana çıxmış olsun”. Elə bu
məqsədlə də kitabda 1) insan və təbiət, 2) insan və cəmiyyət kimi təsnifat aparmış, atalar sözü
və məsəlləri də bu istiqamətdə qruplaşdırmışdır. Tədqiqatçının tarixilik prinsipini qorumasını,
estetik prinsipləri gözləməsini oxucular maraqla qarşılamış və dəyərləndirmişlər. Eyni
zamanda bu fundamental araşdırma folklorşünaslığın təşəkkülü və formalaşması
istiqamətində mühüm bir addım kimi böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir.
H.Zeynallı qısa və mənalı ömrünün yarıdan çoxunu Salman Mümtaz, Əmin Abid, Yusif
Vəzir Çəmənzəminli, Hümmət Əlizadə, Bəkir Çobanzadə, Abdulla Şaiq, Vəli Xuluflu kimi
ziyalılarla bir cəbhədə çalışmış, Azərbaycan folklorunun yorulmaz və cəfakeş
təbliğatçılarından olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatına bəxş etdiyi fundamental araşdırmalar
onun adını və ölməz irsini xalqımızın yaddaşında əbədiləşdirmiş, folklorşünaslıq elminin
sonrakı inkişafına təminat yaratmışdır.
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının, elmi nəzəri-fikir tarixinin
inkişafında Hənəfi Zeynallının böyük rolu olmuşdur. Onun fəaliyyətinin mühüm bir
istiqaməti də ötən əsrin 20-30-cu illərinin tənqid və ədəbiyyatşünaslığının bir elmi-nəzəri
sistem kimi tədqiqindən ibarətdir. Nəzərə alsaq ki, Hənəfi Zeynallının Azərbaycan
folklorşünaslığının sistemli, ardıcıl və yeni metod və prinsiplər əsasında araşdırılmasındakı
xidmətləri uzun müddət diqqətdən kənarda qalmışdır, bu baxımdan məqaləni aktual hesab edə
bilərik.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Azərbaycan şifahi
xalq ədəbiyyatının sistemli şəkildə toplanması və tədqiqi, eləcə də folklor kitablarının nəşrə
hazırlanması, redaktə olunması və onlara dolğun elmi müqəddimələr yazılması sahəsində
Hənəfi Zeynallının fəaliyyətinin mühüm məqamları konkret nümunələrlə göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Роль Ханафи Зейналлы в развитии азербайджанской
литературной критики и фольклора
Резюме
Ханафи
Зейналлы обладает
исключительными услугами
в развитии
азербайджанской литературной критики и научно-теоретической истории. Имя Ханафи
Зейналлы находится на переднем крае становления критики и литературной критики
эпохи 20-30-х годов как научно-теоретической системы. Есть многочисленные
исследования Ханафи Зейналлы, которые включают изучение пословиц, притч и сказок.
X.Зейналлы был неутомимым и сострадательным проповедником азербайджанского
фольклора на протяжении более половины своей короткой и содержательной жизни.
F. Abdurahmanova

The role of Hanafi Zeynalli in the development of
Azerbaijani literary criticism and folklore
Summary
Hanafi Zeynalli has exceptional services in the development of Azerbaijani literary
criticism and scientific and theoretical history. The name Hanafi Zeynalli is at the forefront
of the development of criticism and literary criticism of the era of the 20-30s as a scientific
and theoretical system. There are numerous studies by Hanafi Zeynalli, which include the
study of proverbs, parables and tales.
H.Zeynalli was a tireless and compassionate preacher of Azerbaijani folklore for more
than half of his short and meaningful life.
Redaksiyaya daxil olub: 16.09.2019
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There are many judgments about the term “Orient”. Some of them support the idea that it
has Latin root. According to them, the term “Orient” originated from Latin word “Oriens” that
means the “East”. Other judgments support the idea that it has Roman root. According to
them, the term “Orient” formulated during Byzantine Empire that referred to Roman Empire.
It covers Middle Eastern, African, South and East Asian cultures.
Orient is continually remaining on the highest point of the Western talks. Henceforth, the
nation itself and its past consistently pull in the outside literati because of the oriental
characteristics of these territories.
Numerous delegates of American Romantic Movement additionally connected to the
Oriental themes and topics to build up their national customs and writing. Washington Irving
was the principal American essayist who demonstrated the enthusiasm to the Orient. The
initiator of the Romantic Trend in American writing in the 19 century, utilized Spanish
abstract topics and themes in possess works.
The late eighteenth century and mid nineteenth century were the defining moment ever of
Orient and Occident. The logical innovations opened another stage between them. The
developments enabled the Occident to get acquainted with the Oriental history, culture and
conventions. The Europeans got profitable data through interpretations of the Western
Orientalists. They began perusing of social legacy of India, Turkey, and Iran and so forth. As
such, Europe went to the Orient. The Occident couldn't deny the Orient and its social legacy.
After the Arabian attacks during the Middle Ages, the origination of the "Orient" was
defined in Europe, however the Asian individuals didn't have any thought regarding the
origination of the "Occident". And it had been created as anoppsotionto the "Orient.
The interest towards the Oriental letter style arose in early 19th (nineteenth) century. It was
coincided with the emergence of Romantic Movement in American literature. This style was
used by the writers and politicians of the time in order to criticize the US realities using
humor and satire. The exotic Oriental stories became very popular in America at the
beginning of the 19th (nineteenth) century. The cold-blooded colonists were tired of the
political and social atmosphere in the surrounded places. They were interested in fantastic and
exotic stories of the Orient. The reason was that the Oriental stories themselves were full of
adventures and mysteries which could attract the colonists’ attention. The other main point of
the Oriental stories was that the events in these stories happened in the Eastern countries. This
allowed the Occident to understand the Orient without getting involved in depth of history
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and social problems. Therefore, Americans called these stories as senseless adventures.
It has been recognized that the imagination of acclaimed American short story essayist,
Washington Irving, reflects both Oriental and Occidental societies. He connected to fables of
countries living in these zones. It is relevant to make reference to that Irving's works with the
subject exceptionally began from Egyptian legends, consolidate the Oriental characters. These
works of Irving were gathered under his Spanish books. Irving made unexampled chain of
works including "Life and Voyages of Christopher Columbus", "The Chronicles of the
Conquest of Granada", "Voyages and Discoveries of the Companions of Columbus" and
"Stories of the Alhambra". These books have unmistakable characters, legends, subjects,
traditions and customs. In each of previously mentioned books the intensity of secret leads the
reader to the profundity of the layers of the Arabic Spain.
The structure of the Occidental works points out that Washington Irving continued
focusing on the prose style. After seventeen years in abroad, Irving with his reputation wanted
to re-establish himself in Motherland. “A Tour on the Prairies”, “Astoria” and “The
Adventures of Captain Bonneville” together formed “Western” works of Washington Irving.
The Western spirit of these works was a response to all literati and critics who estimated
Irving as a European writer. Considering the concepts and writing conditions of these Western
works, we could say that the facts used in them are important for historians as well as for
geographers.
Irving professionally depicted all the little subtleties of the two social orders. It is
appropriate to specify that Washington Irving's imagination and his delicate humor
reverberated with other inventive personalities who encouraged and will keep on helping ages
of readers to interface with his composition and his narrating. Drinking from the European
abstract wells, Irving imbued American writing with folktales. He brought apparitions and
spirits which were new toward the Western readers. Irving, in chain of his works uniquely
concentrating on superstitions, utilizing of different scopes of images, embodiment of certain
items including creatures, needed to pull in and control the reader's consideration and musings.
Washington Irving prevailing in creation national abstract symbols which were run of the
mill for Americans. Today the youthful Americas have opportunity to think back and see the
nation remaining on genuine sound underlying foundations of opportunity. The picture for the
America made by Washington Irving and different sentimentalists of the verbally expressed
period in their works could be just valued by all ages. Since the made American national
scholarly symbols will be passed from age to age to safeguard the left treasury by their
progenitors.
The Occidental disciplines including Culture of Spain, the history of Russia, the history of
Greece and the ancient world cannot be a science without Oriental studies. The history of
Asia also couldn’t exist without the Oriental studies. The history of religion, the history of
philosophy and etc. couldn’t exist without the Oriental studies. It is impossible to imagine the
history of world literature, science and art without the Orientalism and/or Oriental studies
It is appropriate to make reference to that the expression "Orientalism" is gotten from the
expression "Arrange". Orientalism is related with the colonization of Eastern nations by
Western nations. In the primary portion of the (nineteenth) century, Europeans asserted the
authority over non-Europeans. Felix Konrad, in his article under the title "From the "Turkish
Menace" to Exoticism and Orientalism: Islam as Antithesis of Europe (1453–1914)?" gave
the opposing data with respect to the Ottoman Empire. He, alluding to the Osterhammel,
EntzauberungAsiens 1998, pp. 50f., delineated the Ottomans as un-European brutes which
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isn't worthy for me. Jürgen Osterhammel in his own article titled under "Pass on
EntzauberungAsiens. Europa und kick the bucket asiatischenReicheim 18. Jahrhundert"
contacted likewise to the "Oriental Despotism" which he thought about upheld by Persia,
India and the Ottoman Empire. The reason for colonization of the Orient made the Europeans
to delineate the Ottomans as "Terrible Turks" and "Brutes". The Europeans acknowledged the
fortifying of intensity of the Ottoman Empire and Islam as expanding Turkish threat.
Likewise they dispersed the thoughts in Europe that Islam was a genuine snag that kept the
Orient from creating. Constantin-François Chassebœuf de Volney likewise thought this way
and called the "Koran" as an accumulation of garbage words and expressions. He imagined
that "Koran" spreads the soul of obsession and imperialism. In any case, actually, it was the
inverse.
It is relevant to make reference to that the expression "Orientalism" is related with the
name of Edward Said. His acclaimed book "Orientalism" was distributed in 1978. In this
book, Said gave a delineation of the Orient of the (nineteenth) century under the authority of
British and French Empires. He utilized the expression "Orientalism" for disparaging the
frames of mind of the Occident towards the Orient including Middle Eastern, Asian and North
African countries. Said broke down the Western perspectives about the Eastern social orders.
He portrayed the sides of the Orient which appeared to the Occident as undeveloped and
nonsensical. In this manner, he referenced that the Eastern culture ought to be contemplated
and spoke to toward the Western social orders.
It is relevant to make reference to that Washington Irving is one of the popular authors
who have clearly connected to Egyptian old stories. Irving's works, with the subject started
from Egyptian old stories, join the Oriental characters. These works of Irving were ordered
under his Spanish books. These books were devoted to Spain and its history. Considering
Washington Irving's political movement as an American Ambassador to Spain, his
commitment to the Spanish history and conventions is very justifiable and normal. Possessing
heaps of energy for exploring Spain documents, Irving had an entrance to the profitable data
assets. The Spanish books have particular characters, saints, subjects, traditions and
conventions.
Opening of the Spanish archives for the investigators motivated US Minister to Spain
Alexander Hill Everett to invite Washington Irving to Spain. The Spanish archives were rich
with valuable documents on the historical truths on subjugation of America by Spaniards.
Being aware of Irving’s talent, Alexander Hill Everett invited him to figure out the truths
concerning the history of the Europeans including Spaniards and the real formulation
processes of the American colonies and country. As a result of this study, Irving created
unexampled chain of works including “Life and Voyages of Christopher Columbus”, “The
Chronicles of the Conquest of Granada”, “Voyages and Discoveries of the Companions of
Columbus” and “Tales of the Alhambra”. ”. These books possess distinct characters, heroes,
subjects, customs and traditions. In each of aforementioned books the power of mystery leads
the reader to the depth of the layers of the Arabic Spain.
One of the legends incorporated into the "Tales of the Alhambra" is "The House of the
Weathercock". In this legend, Irving exhibited the talisman weathercock from bronze that
turned with each breeze. However, it was referenced by Irving that this talisman was viewed
as an ominous one for Moslems of Granada.
The book "the Alhambra" has a special place among Irving’s works. The author twice
reworked this book and finally published it as "Tales of the Alhambra". The book was written
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during writer’s journey from Seville to Granada. In the palace of the Alhambra Irving was
accompanied by the guide named Mateo Ximenes. In this book Irving called him "son of the
Alhambra". After getting information about history, traditions, custom and with the encourage
of Mateo Irving decided to write this book.
The "Legend of the Arabian Astrologer" is one of the fascinating legends incorporated
into the "Tales of the Alhambra". The context of this legend is different from other tales. In
this legend, the intensity of talisman drives the reader to the profundity of the enchantment
spell. Other than the charms, Irving referenced in this legend the names of the hallowed spots
of Moslem world. One of these holy places was the "nursery of Irem". At the point when
Moorish King, AbenHavuz wanted to escape from the kingdom inquired as to whether the
crystal gazer could assist him with doing it appropriately. Abu Ayub inquired as to whether he
knew something about the nursery of Irem. For this situation Abu Ayub alluded to the nursery
that was reviled by Heaven for the insubordination individuals. AbenHavuz said that he knew
about this nursery which showed in Koran under the part titled "The Dawn of Day". I heard
intriguing things from explorers made a trip to Mecca, however I imagined that these things
were simply wild tales.
It is relevant to make reference to that Washington Irving is one of the celebrated
journalists who have clearly connected to Egyptian legends. Irving's works, with the subject
started from Egyptian old stories, consolidate the Oriental characters. These works of Irving
were incorporated under his Spanish books. These books were devoted to Spain and its
history. Considering Washington Irving's political action as an American Ambassador to
Spain, his devotion to the Spanish history and conventions is very justifiable and
characteristic. Possessing bunches of energy for investigating Spain documents, Irving had an
entrance to the significant data assets. The Spanish books have particular characters, legends,
subjects, traditions and conventions.
The subject of this legend itself joins Oriental idiosyncrasies as images of the talismans'
capacity that were trademark for Egyptian old stories. Talisman were additionally utilized in
the "Legend of the Arabian Astrologer" as a notice of the pending dangers. Irving, using
talismans as ram and cock in this legend, obviously hints that the subject comes from the
Egyptian folklore. It is evidently a brilliant example of Egyptian folklore.
One could contend the Oriental works of Washington Irving mirror his weights as a US
author who endeavored to apply to non-American subject that was disliked in the West. He
acquaints common folktales with his crowd to comprehend the need of multicultural writing
and to esteem the territorial and worldwide chronicles and societies. As per Irving, regardless
of whether we live and make in separate nation, we ought to be worldwide and intense
scholars so as to impart qualities to next ages.
The actuality of the article. Washington Irving played a significant role in creation and
formulation of American national literature. He could present the reality and beauty of
Eastern motives in his works.
The novelty of the article. In this article folk motives in Washington Irving`s works has
been clarified. Also, the influence of Eastern literature on American writer`s was explored.
The practical importance of the article. The article can be used at universities by
students and teachers also specialists who study literature.
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Vaşınqton İrvınqın orıyental əsərlərındə xalq motıvlərı
Xülasə
Digər Amerika və Avropa yazıçıları kimi, Vaşinqton İrving də Şərq ənənələrinin, tarixin
təsiri altında əhəmiyyətli əsərlər yazdı. İrvinqin mövzu ilə əlaqəli əsərləri Misir
əfsanələrindən başladı və Şərq personajlarını birləşdirdi. İrvinq "Kristofer Kolumbun həyatı
və səyahətləri", "Granadanın fəth tarixi", "Kolumbus yoldaşlarının səyahətləri və kəşfləri" və
"Alhambranın nağılları" daxil olmaqla misilsiz əsərlər silsiləsi yaratdı. Bu kitablarda
təkrarolunmaz simvol, əfsanə, mövzu, adət və ənənə var. Qeyd olunan kitabların hər birinin
mistikasının intensivliyi oxucunu ərəb İspaniyasının təbəqələrinin dərinliyinə aparır.
U. Shayniyarova

Вашингтон Ирвинг восточных работ в народных мотивах
Резюме
Как и другие Американские и Европейские писатели, Вашингтон Ирвинг также
написал значимые произведения под влиянием восточной традиции, истории. Работы
Ирвинга на эту тему исключительно начались с египетских легенд, объединяющих
восточных персонажей. Ирвинг сделал беспрецедентную цепочку работ, в том числе
«Жизнь и путешествия Христофора Колумба», «Хроники завоевания Гранады»,
«Путешествия и открытия соратников Колумба» и «Сказки Альгамбры». Эти книги
имеют безошибочные персонажи, легенды, предметы, традиции и обычаи. В каждой из
ранее упомянутых книг степень секретности приводит читателя к глубине пластов
арабской Испании.
Redaksiyaya daxil olub: 19.08.2019
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Çarlz Dikkensin romanlarında uşaqlar sosial
ziddiyyətlərin qurbanı kimi
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Ключевые слова: литература, дети, произведения, конфликт, общественный, среда,
мир, роман
Key words: literature, child, work, contradiction, social, environment, world, novel
Dünya ədəbiyyatına nəzər salsaq görərik ki, müxtəlif dövrlərdə müxtəlif xalqların
yazıçıları öz əsərlərində uşaq problemini əks etdirmişdir. XIX əsrin ingilis tənqidi realizminin
görkəmli nümayəndələrindən olan Çarlz Dikkens də bu qəbil yazıçılardandır. Onun
yaradıcılığını nəzərdən keçirsək görərik ki, yazıçı bütün əsərlərində qismən də olsa, uşaq
probleminə toxunmuşdur.
Lakin o, iki əsərində (Oliver Tvistin macəraları və Balaca Dorrit) sosial ziddiyyətlərin
qurbanı olan uşaqların problemini daha geniş və qabarıq vermişdir.
Sayca üçüncü olan “Oliver Tvistin macəraları” romanı Dikkensin yaradıcılığında xüsusi
yer tutur. Öz zəmanəsinin ictimai mənzərəsini geniş əks etdirən, kapitalist-burjua şəraitində
yoxsulların ağır vəziyyətini, xüsusən səfillərin və kiçik yaşlı uşaqların ehtiyac üzündən
çəkdiyi müsibətləri inandırıcı bir qələmlə təsvir edən bu roman keçən əsrin ingilis
ədəbiyyatında tənqidi realizmin ən gözəl nümunələrindən biri sayılır. Əsərdə qoyulan
problem, kiçik yaşlı uşaqlar sosial mühitin qurbanı kimi, bu gün də aktualdır.
Oliver yurdsuzlar evində dünyaya göz açmışdır. Onun haqqında danışmazdan əvvəl XIX
əsr İngiltərəsinin eybəcərliklərini özündə cəmləşdirən yurdsuzlar evi haqqında məlumat
vermək istərdim.
Yurdsuzlar evi İngiltərədə yoxsullar və yurdsuzlar üçün, eləcə də yetimlər və kimsəsiz
qalmış uşaqlar üçün düzəlmiş xüsusi ev idi. Belə evlərdə yaşayanlar üçün çox sərt və
dözülməz şərait yaradılırdı. Yarıac saxlanılan bu adamlar işləyir, onların hamısı vəhşiliklə
istismar olunurdu. Onların əzab və işgəncəli həyatı əbədi həbsxana idi. İngiltərədə həmin
dövrdə ictimai binaların arasında, böyük və kiçik şəhərlərin demək olar ki, hamısında
yurdsuzlar evinə rast gəlmək olardı. Bu yurdsuzlar evinin ağır və sərt qayda-qanunları
yazıçının bu əsərində real və inandırıcı şəkildə öz təsvirini tapmışdır. Oliver də yurdsuzlar
evində göz açmış minlərlə uşaqlardan biri idi. Onun anası da yaşadığı cəmiyyətin
haqsızlıqlarının qurbanı olmuşdur. Küçədən tapılmış ac-yalavac olan bu qadın uşağı dünyaya
gələn gün keçinir və heç kəs də bu qadın haqqında bir kəlmə bilmir və bilmək də istəmir. Ona
iftiralar yağdırırlar. Onun dünyaya gətirdiyi bu oğlan uşağı isə doğulan gündən bütün yetim
uşaqlar kimi qoluna yarlıq bağlandı və müəyyən edildi ki, o məhəllə uşağıdır, bütün ömrü
boyu sillə və yumruq altında qalan, həmçinin nifrət etdiyi və heç kəsdən mərhəmət görməyən
müti ac yoxsul kimi tanınacaq, öz həyat yolunu da belə başa vuracaqdır.
Yurdsuzlar evi xəyanət və yalan sistemindən ibarət bir qüvvənin ixtiyarında idi. 1834-cü
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ildə İngiltərə hökuməti yoxsullar haqqında qanun qəbul etmişdir. Və bu qanuna görə
yetimlərə və yoxsullara hər cür kömək yalnız yurdsuzlar evi vasitəsilə həyata keçirilməli idi.
Yurdsuzlar evində südəmər uşaqlara baxmaq və onların zəruri ehtiyacını ödəmək üçün dayə
tapılmadıqda onları doqquz yaşına qədər yurdsuzlar evindən kənarda yerləşən fermaya
göndərirdilər. Bu uşaqlara heç fermada da yaxşı baxılmırdı. Yazıçı cəmiyyətin uşaqlara olan
pis münasibətini ifadə etməkdən sarı onları əsərdə cinayətkar və ya yoxsullar haqqında
qanunu pozan uşaqlar adlandırmışdır.
Dikkens bu əsərdə məmur özbaşınalığını çox aydın şəkildə göstərmişdir. Bu baxımdan
məhəllə bidli vəzifəsini yerinə yetirən mister Bambl surəti diqqəti şox cəlb edir.
Bidl əvvələr məhəllə yığıncaqlarında xidmət edirdi, camaatı iclasa toplayırdı. O, həmçinin
məhəllədə yoxsulların himayəsi işinə baxan məmurun tapşırıqlarını və sərəncamlarını yerinə
yetirən bir xidmətçi kimi tanınırdı. Lakin tezliklə bidl özü həmin məmurun vəzifəsini ələ alıb,
onu əvəz etməyə başladı. Tədricən o, yoxsulların maddi vəziyyətinin dərəcəsini özü təyin
etməyə və yurdsuzlar evində, məhəllə kilsəsində, çox zaman bütün məhəllə ərazisində polis
nəzarətini də həyata keçirməyə başladı. Dikkens öz əsərlərində bu məmurun surətini çox teztez təsvir etmişdir. Həmişə bidli mənfi planda təsvir edən yazıçı dövrünün ictimai və sosial
problemlərini dərindən müşahidə və tədqiq edərək inanmışdır ki, bidl və onun kimi məmurlar
yoxsulların taleyini özbaşına həll edirlər. Onların üzərində heç bir nəzarət olmadığına görə
yoxsulların böyük bir hissəsi aclığın, kobudluğun və zorakılığın qurbanı olurlar. Və Dikkens
dəfələrlə öz əsərlərində göstərmişdir ki, cəmiyyətdə olan özbaşınalığın, qanunsuzluğun,
zorakılığın və bir sözlə sosial ziddiyyətlərin ən böyük qurbanları kiçik yaşlı uşaqlar olmuşlar.
Kiçik yaşlı uşaqların tərbiyə olunduğu yurdsuzlar evindən kənarda yerləşən fermadakı
vəziyyət daha acınacaqlı idi. Fermadakı uşaqlar doqquz yaşına çatdıqdan sonra yurdsuzlar
evinə təhvil verilir, orada da məhəllə şurasının müdrik qərarı ilə onlara müxtəlif uşağa aid
olmayan sənətlər öyrədilirdi. Oliver də başqa uşaqlar kimi doqquz yaşı tamam olanda
yurdsuzlar evinə gətirildi. Və ona burada məhəllə şurasının qərarı ilə kəndir lifi açmaq kimi
çox da mürəkkəb olmayan bir iş tapşırıldı. Məhəllə şurasının üzvləri kimsəsiz uşaqlara
göstərdikləri bu qayğının müqabilində onları naşükür adlandırırdılar. Məmurlar yurdsuzlar
evində verilən pulsuz yeməyə görə bura yoxsulların kütləvi axınından qorxub gündəlik yemək
normasını o qədər azaltmışdılar ki, əslində onların bu hərəkəti onların dili ilə desək yoxsullara
sərbəst seçim imkanı verirdi. Onlar iki şeydən birini seçə bilərdilər: ya yurdsuzlar evində
yavaş-yavaş acından çərləyib ölməyi, ya da yurdsuzlar evində kənarda tez və sürətlə ölməyi.
Yeni tətbiq edilmiş qayda-qanuna görə yurdsuzlar evində olanlara gündə üç dəfə yarma
horrası, həftədə iki dəfə bir baş soğan, bazar günlərində isə para bulki verilirdi. Uşaqlara
verilən yarma horrasının keyfiyyəti çox pis də olsa uşaqları bu qətiyyən maraqlandırmırdı.
Verilən yeməyin azlığı onları azğınlaşdırırdı. Uşaqların yenidən horra istəməsi isə cinayət
hesab olunurdu. Buna heç kəs cəsarət edə bilməzdi.
Lakin Oliverin əlavə horra payı istəməsi ona baha başa gəldi. Bu hərəkəti biabırçı və
təhqiramiz cinayət, Oliveri isə üsyankar adlandıran məhəllə şurası Oliverin bu hərəkətini
başqaları üçün nümunə olacağından qorxub onu qaranlıq otaqda dustaq saxladılar.
Açıq-aşkar görünürdü ki, məhəllə şurası Oliverdən canını qurtarmaq istəyir. Çünki onlar
belə hesab edirdilər ki, uşaqlar dövlətin onlara göstərdikləri bu yurdsuzlar evindəki qayğını
lazımınca qiymətləndirməli, allahlarına şükr, ağalarına təzim etməlidirlər.
Uşaqlar arasında üsyankarlıq, öz haqqlarını tələb etmə, əlbəttə, məmurları narahat etməyə
bilməzdi. Məmurlar Oliveri bu hərəkətinə görə lazımınca cəzalandırdılar. Bütün bu
işgəncələrlə kifayətlənməyən məhəllə şurası özlərinin dediyi kimi yurdsuzlar evi idarəsinin
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boynundan asılan dəyirman daşını, Oliver Tvisti, şəyirdliyə götürən şəxsə beş funt
məbləğində mükafat verəcəklərini elan etdilər. Əlbəttə, bu məbləğ hər şeyə qənaət edən, hətta
xərclər ucuz başa gəlsin deyə uşaqları burun dəsmalından məhrum edən məhəllə şurası üçün
yaramaz üsyankardan xilas olmaq üçün çox vacib idi.
Oliveri ilk olaraq şəyirdliyə götürmək istəyən baca təmizləyən Gemfildi yazıçı çox qəddar
təsvir etmişdir. Gemfildə şəyird götürmək məhz yurdsuzlar evindən ona görə sərf edirdi ki,
birincisi o bilirdi ki. bu uşaqlara cüzi yemək verildiyindən onlar arıq olur və onun məşğul
olduğu, baca təmizləmək kimi işdə bu çox vacib şərt idi. İkincisi bu uşaqlarin taleyi ilə
maraqlanan olmadığı üçün onları istənilən şəkildə istismar etmək, hətta sözə baxmadıqda
kötəkləyib öldürmək olurdu. Əsərdə mister Gemfildən öz sarsaq sənətində etdiyi kəşfdən necə
məharətlə danışdığının şahidi oluruq. Bu kəşf uşaqları dar bacalardan sürüşüb düşməyə vadar
edən oddan ibarət idi. Lakin onun bu metodu məhəllə şurasının məmurlarını qətiyyən
maraqlandırmır.
Yalnız Oliverin növbəti üsyankarlığı (məhkəmə hakiminin yanındakı) onu cəllad
Gemfildin əlidən xilas edir. Onun növbəti hərəkət, özbaşınalığı məmurları riqqətə gətirir.
Nəhayət onlar qərara alırlar ki, Oliverdən birdəfəlik xilas olmağın yeganə yolu təxirə
salmadan onu dəniz səfərinə göndərməkdir. Çünki onlar əmin idilər ki, dəniz səfəri zamanı
keyfli skipir bir çox hallarda olduğu kimi ya onu ölüncəyə qədər döyəcək, ya da ki, dəmir
linglə vurub başını partladacaqlar. Və onun aqibəti ilə heç kəs maraqlanmayacaq. Gəmidə
işləyən uşaqlara bu cür rəftar oradakı centlmenlərin çox sevdiyi və hər gün elədiyi adi bir
əyləncə idi. Xoşbəxtlikdən, əgər bunu xoşbəxtlik adlandırmaq olarsa, Oliver “dəniz
səyahəti”nə göndərilmədi. Onu tabutçu Sauyeberinin yanında şəyirdliyə qoydular. Beləliklə,
yurdsuzlar evinin Oliverdən, Oliverin isə yurdsuzlar evindən canı qurtardı. Onun düşdüyü
yeni şəraitin pisliyi yeni adamların kobud rəftarı onu heç də təəssüfləndirmirdi. Çünki
axırıncı ayrıldığı yerin adamları daha dözülməz idi. Oliver ev yiyəsinin ona verdiyi sürsümüyü, qırıntıları yeyir, tabutlar yığılmış dükanda piştaxtanın altında yatırdı. Yatmaq üçün
piştaxtanın altındakı dar yerə girəndə isə o istəyirdi ki, kaş bu yer onun üçün tabut olaydı, onu
isə, sakit və dərin yuxuya gedəndən sonra, bu tabutun içində aparıb dəfn edəydilər. Belə
olsaydı onun qəbrinin üstündə ot göyərib göyə qalxardı, köhnə kilsədən eşidilən zəng səsləri
isə həmişə ona layla deyərdi. Bu cür fikirlər uşaq qəlbinin nə qədər əzildiyindən, əzab
çəkdiyindən xəbər verir.
Yaşadığı yerdə yeganə dostu Diklə vidalaşdıqdan sonra Oliver londona getməyi qərara alır.
Yeddi gün yeddi gecə ac-susuz yol gedib şəhərə çatan Oliverin həyatın növbəti süprizindən
xəbəri yox idi. Onun Londonda gördüyü ilk şəxs quldurbaşı Fecinin dəstəsinə daxil olan
“zirək cüvəllağı” ləqəbi ilə tanınan Cek Daukens idi. Yorğun, ac, kimsəsiz, ümidsiz olan
Oliver özü də bilmədən oğruların əhatəsinə düşür. O, Ceklə Fecinin yaşadığı məhəlləyə
getməyə razı olur. Oliver hələ ömründə buradan iyrənc və miskin yer görməmişdir. Küçə çox
dar və zibilli, havası isə üfunətli idi. Xırda dükanlar çox idi, lakin adama elə gəlirdi ki, burada
satılan yeganə mal uşaqlardır, çünki belə gec vaxtda qapıların qabağında uşaqlar hələ də
qaynaşırdı. Əsas küçəyə çıxan örtülü keçidlərin və həyətlərin arxasından bir-birinə bitişik
kiçik evlər görünürdü, burada da sərxoş kişilər və qadınlar zibilin və palçığın içində
əlləşirdilər. Bəzi evlərin qapılarından isə yekəpər və şübhəli cavanlar çıxır, haraya isə
yollanırdılar. Bütün bunları görən Oliver buradan qaçmaq qərarına gəldi. Lakin gec idi.
Oliberin şəhərə gələrkən ilk rast gəldiyi ev qoca yəhudi Fecinin idi. O, yetim qalmış kiçik
uşaqları ələ keçirir, onların lap kiçik yaşlarından beyinlərini zədələyir, oğurluq sənətinin
sirlərini öyrədirdi. Uşaqları oğurluğa alışdıran qoca onların əli ilə əldə etdiyi qəniməti yığıb
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şahmar ilan kimi üstündə oturur. Cek Daukens, Çarli Beyts, Nensi də yəhudinin toruna uşaq
vaxtlarında düşmüş, mənəviyyatları pozulan yeniyetmələrdir.
Qoca yəhudi Oliveri gördükdə kefi düzəlir. Toruna yaxşı bir ovun düşdüyünü zənn edir.
Uşaqlar yəhudi üçün qazanc mənbəyi olmasına baxmayaraq, uçuq bir evdə, pis şəraitdə
yaşayırlar.
Cek Daukens qoca yəhudinin əlinə keçmiş yetimlərdən biridir. O, çox qoçaq və qorxmaz
olduğuna görə ona Zirək Cüvəllağı ləqəbi verilmişdir. O, lazım gələndə, dar amanda canını
ələ verməmək üçün dostlarını darda qoyub qaçmağı da bacarır. Bütün bu keyfiyyətlərinə görə
o, yəhudinin şagirdləri arasında xüsusi hüsn-rəğbətə malikdir. Cek məşğul olduğu sənəti,
soyğunçuluğu, yüksək qiymətləndirərək başqa bir sənətlə məşğul olmağı alçaqlıq sayır. O,
hətta öz təcrübəsindən istifadə edərək Oliverə məsləhət görür ki, bu işlə məşğul olsun, əks
təqdirdə yəhudi onun axırına çıxacaqdır. Cek öz işinin mahiyyətini Oliverə açaraq qeyd edir
ki, əgər o burun dəsmallarını və saatları ciblərdən çıxarmasa, onları bir başqası oğurlayıb
aparacaqdır. Bundan cibi soyulan adam və bir də sən əziyyət çəkəcək, qazanan isə həmin
şeyləri çırpışdıran oğlan olacaqdır. O, cinayətkar, soyğunçu olduğunu fəxrlə bildirir və sonra
həbsə alınanda da peşman olmadığını deyir. Buradan biz yəhudinin təliminin yetim uşaqların
beynində necə kök saldığını görürük.
Qoca yəhudinin qız şagirdlərindən biri Nensidir. Bu qızın həyatı Londonun küçələrində,
ən iyrənc qumarxanalarda və oğru məskənlərində keçmişdir. Lakin bununla belə onda
insanlığa xas olan xeyirxahlıq qalmışdır. Lakin bu qızın yaxşı və xeyirxah hissləri
müqavimətə rast gəlirdi. Bu qız oğruların və quldurların rəzil yoldaşı, çirkli və iyrənc
yavaxanalarda pozulub alçaldılmış bir məxluq idi. O, bütün ömrü boyu dar ağacından asılmaq
təhlükəsi altında yaşayan ən əclaf canilərin köməkçisi idi. Bütün bunlara baxmayaraq Nensi
həyatını təhlükəyə ataraq Oliverin yenidən quldurların əlinə keçməsinə mane olur. O,
düşdüyü çirkablı həyatdan təngə gəlmişdir. Nensi bu cür həyatdan qurtarmağın yeganə yolu
ölüm olduğunu düşünür. Xeyirxah miss Meyli ona tövbə etməyi, pis yoldan geri dönməyi,
onun köməyini qəbul etməyi təklif edəndə Nensi bunun çox gec olduğunu israr edir,
cəmiyyətin ona bəxş etdiyi bu xəstəlikdən xilas ola bilməyəcəyini deyir. Lakin öz cinayətkar
dostlarına axıra kimi sadiq qalan qızın aqibəti Sayksın onu boğması ilə nəticələnir. Nensinin
taleyi də sosial ziddiyyətlərin qurbanı olan yüz minlərlə yeniyetmənin taleyi kimi qurtarır.
Oliver yəhudinin evində isti sığınacaq və yeməklə təmin olunurdu. Yəhudi hətta onu
şirnikləndirmək üçün bir az pul verir, onunla xoş rəftar edirdi. Bütün bunlara baxmayaraq,
Oliverin yeni düşdüyü mühit onun ürəyincə deyildi. Onun həmyaşıdları Cüvəllağı və Carli hər
gün “işə” oğurluğa gedir. Axşam isə qazanclarını yəhudiyə təhvil verirdilər. Yəhudi isə
Oliverin hələ işə başlamasını lazım bilmir, ona xüsusi təlimlər keçirdi. Qoca yəhudi Oliverə
təsir göstərə bilmirdi. Lakin o ümid edirdi ki, istifadə etdiyi “təlim metodları” onun köməyinə
gələcəkdir.
Evdə tək qaldığı müddətdə oğlan yəhudinin ona verdiyi kitabları vərəqləməyə başlayırdı.
Bu kitablarda məşhur canilərin həyatından və məhkəmə proseslərindən danışılırdı. Oliver bu
kitablarda elə dəhşətli cinayətlər haqqında oxuyurdu ki, yadına düşəndə onun damarlarındakı
qan donurdu. Burada boş və kimsəsiz kəndarası yollarda gizlincə öldürülənlər haqqında
danışılırdı. Bütün bu dəhşətli və qorxunc əhvalatların təsviri o qədər real, aydın və inandırıcı
idi ki, elə bil saralmış səhifələr qan ləkəsindən qızarmışdır, oxuduğu sözlər isə Oliverin
qulaqlarında cingildəyirdi, elə bil ki, öldürülmüş adamların ruhları astadan həmin sözləri ona
pıçıldayıb təkrar edirdilər. Bütün bunlardan dəhşətə gələn Oliver kitabı axıra qədər oxuya
bilmlr, kənara tullayırdı. Sonra o, diz çökərək, dua edib allaha yalvarmağa başlayırdı ki, onu
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bu cür əməllərdən uzaq etsin, gələcəkdə o qədər dəhşətli və iyrənc cinayətləri etmək üçün onu
yaşadacaqsa, elə indi ona ölüm göndərsə daha yaxşıdır. O, dua edib yalvarırdı ki, allah onu
qarşıdakı təhlükədən xilas etsin və mümkündürsə, hamının üz döndərdiyi, heç bir zaman
dostların və qohum-əqrabanın nəfəsini duymamış, onların məhəbbətini görməmiş bu yazıq və
bədbəxt uşağa kömək etsin. Hamının imtina etdiyi, üz döndərdiyi, səfil və yalqız vəziyyətdə,
qəbahət və cinayət çirkabına düşüb qalmış bu uşağa məhz indi öz kömək əlini uzadıb, onu bu
bəladan xilas etsin. Allah Oliverin dualarını eşidir və qoca yəhudinin növbəti dəfə qurduğu
oğurliq əməliyyatında Oliver xoşbəxtlikdən yaxşı insanların əlinə düşür.
Yazıçı əsərdəki qoça yəhudi, Bill Sayks. Bidl kimi mənfi surətlərə qarşı, mister Braunlou,
missis Meyli, roz, doktor Losbern kimi müsbət qəhrəmanları qoyur. Bütün bu xeyirxah
insanları birləşdirən bir məqsəd Oliverə kömək etməkdir. Əsərdə müsbət qəhrəmanlardan biri
olan Rozun xarici görkəmi qədər qəlbi də gözəl təsvir olunur. O da bacısı oğlu Oliver və bir
çox uşaqlar kimi cəmiyyət tərəfindən damğalanmış, bir çox əzab-əziyyətdən sonra xeyirxah
dul qadın missis Meyli tərəfindən himayə olunmuşdur. Roz var-dövlət içərisində qayğıkeş
xanımın yanında yetkinləşmişdir. Roz çox xeyirxah, səmimi. Ürəyiyanan bir qəhrəman kimi
verilmişdir. O, hələ Oliverə mənşəyini bilmədiyi, onu ilk gördüyü an, başqaları onu
cinayətkar hesab etdiyi vaxt, rəhmi gəlmiş, onu həbsxanadan qurtarmışdır. Yazıçı onun
xeyirxahlığını aşağıdakı kəlmələrlə ifadə etmişdir:
Hətta, əgər pozğun uşaq olsa belə, - Roz davam edirdi - özünüz fikirləşin, görün o necə də
hələ gəncdir. Fikirləşin və təsəvvür edin ki, bəlkə, ola bilər, o heç bir dəfə də olsun ana
nəvazişi görməmişdir, ev, səliqə və rahatlığın nə olduğunu bilməmişdir. Ola bilər ki, pis rəftar,
döyülmək və ya aclıq onu pis adamlara qoşulmağa vadar etmiş və onlar da onu cinayətə
getməyə məcbur etmişlər... Xala, əziz xalam, o xəstə uşağı həbsxanaların küncünə atmazdan
əvvəl, allah xatirinə, siz özünüz də bu barədə düşünün və unutmayın ki, həbsxanaya düşsə,
onun islah olub düzələcəyinə bəslənən son ümid də orada məhv olacaqdır! Nə qədər ki, gec
deyil. Ona yazığınız gəlsin, ona mərhəmət edin! (1. s. 111).
Yazıçı qəhrəmanın dili ilə əslində cəmiyyəti dövrün və valideynlərin ucbatından
cinayətkar uşaqların problemlərinin düz yola qaytarılmasına kömək etməyə çalışır. O,
bununla başa salmağa çalışır ki, heç kəs bu dünyaya cinayətkar gəlmir və hər hansı bir
səbəbdən sosial ziddiyyətlərin qurbanı olan cinayətkar uşaqları törətdiyi əməllərə görə
həbsxanalara sürükləmək problemi həll edə bilməz, əksinə onu dərinləşdirə bilər.
Çarlz Dikkens “Oliver Tvistin macəraları” və bir sıra digər əsərlərində xeyirxah adamların
timsalında bu məsələnin həlli yolunu göstərir. Lakin bildiyimiz kimi həmin dövrün çirkaba
batmış İngiltərəsinin bu cür ağır probleminin həlli bir neçə adamın xeyirxah əməlləri ilə
düzələ bilməzdi. Oliverin aqibəti xoşbəxt sonsuzluqla qurtarır. O, mister Braunlou ilə birlikdə
yaşayır, təhsil alır. Biz bununla əsərlərinin əksəriyyəti xoşbəxt sonluqla qurtaran yazıçının
həyata nikbin baxışının şahidi oluruq.
Uşaqlar sosial ziddiyyətlərin qurbanıdır mövzusunu araşdırarkən Çarlz Dikkensin digər bir
əsərinin adını qeyd etməmək mümkün deyildir. Bu onun demək olar ki, uşaqlıq həyatından
bəhs edən “Balaca Dorrit” əsəridir. Əksər hallarda oğlanları və ya kişiləri əsərlərinə baş
qəhrəman seçən Dikkens bu əsərində kiçik bir qızı – kiçik Dorriti bu romanın qəhrəmanı
səviyyəsinə qaldırır.
Ana nəvazişindən məhrum olan Dikkens həbsxana divarları arasında dünyaya gələn, orada
da böyüyüb boya başa çatan Balaca Dorritin simasında əslində öz bioqrafiyasını oxucuya
təqdim etmişdir. Çarlz Dikkens Balaca Dorritin uşaqlığnı və gəncliyini borclular
həbsxanasında keçirməyini göstərməklə, valideynləri, böyükləri, dolayı yolla isə cəmiyyəti
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uşaq taleyi qarşısındakı cavabdehlik hissini bir an da itirməməyə, uşaqların aqibəti üçün
məsuliyyət daşıdıqlarını bədii sözün qüdrəti ilə oxucularına təqdim edir. “Oliver Tvistin
macəraları” romanında qaldırılmış məsələ, kimsəsiz uşaqların taleyi üçün keçirilən
narahatçılıq hissi bu romanda daha da dərinləşərək dövrün ən böyük sosial bəlası kimi təqdim
olunur.
Böyük ədib “Balaca Dorrit” romanının bir yerində kasıbların üst-başı tökülmüş, cır-cındır
paltarlı uşaqlardan danışarkən, onları artıq Poliplərin evinin əsasını oyub zədələyən və
nəticədə onların başına uçuracaq siçanlarla müqayisə edir. Məsələyə yazıçının bu cür
yanaşması onun ictimai-siyasi görüşlərinin dəyişildiyindən xəbər verir və göstərir ki, əvvəllər
ictimai tərbiyəyə üstünlük verən yazıçının inqilabi yola meylliliyi özünü göstərir. Yazıçı
ingilis cəmiyyəti və uşaq taleyinin gələcəyi barədə nikbin proqnozla çıxış edərək inanır ki,
yeni gənc nəsil ingilis xalqına qənim kəsilən mənfur, qərəzli Polipləri nəhayət ki, yer üzündən
silib atacaqdır.
Məqalənin aktuallığı. Dikkensin əsərlərində toxunulan kimsəsiz uşaqların acı taleyi
problemi müasir dövrdə də bir çox ölkələrdə mövcud olduğundan məqaləni aktual hesab
etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə araşdırılan problem
təkcə bədii cəhətdən nəzərdən keçirilmir, eyni zamanda dövlətin bu vacib məsələnin həllinə
düzgün yanaşma mexanizmi göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Дети – как жертва социальных противоречий
в произведениях Чарльза Диккенса
Резюме
В этой статье повествуется об ущербе, наносимом детской нравственности
описанными в произведениях Ч. Диккенса социальными противоречиями.
Подверженный с ранних лет жизни бесчисленным лишениям Ч. Диккенс на
протяжении всего творчества, в особенности в романах «Приключения Оливера
Твиста» и»Крошка Доррит» описал бездушное отношение к детским судьбам.
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S. Eyvazova

In Charles Dickens’s literary works children
as the victims of social contradictions
Summary
In this article is studied how the social contradictions damage to child’s spirit. Charles
Dickens who underwent uncountable depravations of the life during his childhood described
openly in his novels, “Oliver Twist” and “Little Dorrit”, the ignorance to children destiny.
Redaksiyaya daxil olub: 12.09.2019
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“Qurbanvermə” də “mədəniyyət tarixinin çox mürəkkəb və şaxəli struktura malik layı”
kimi, əsasən, XIX əsrdən Qərbdə ciddi şəkildə öyrənilməyə başlamış, toplanmış
materiallar əsasında müxtəlif baxışları, konsepsiyaları, nəzəriyyələri əks etdirən çoxsaylı
tədqiqatlar meydana çıxmışdır. Həmin araşdırmalar içərisində ilk növbədə diqqəti XIX əsr
Qərb sosial antropoloji fikrinin nəhəng nümayəndələri olan Eduard Bernett Taylor və
Ceyms Corc Frezerin araşdırmaları cəlb edir.
E.B.Taylorun baxışları. Ümumiyyətlə, XIX əsr Qərb antropoloji fikir tarixində
təkamül nəzəriyyəsinin hakim olduğu dövrdür. A.İ.Perşits yazır ki, XVIII əsrin ikinci
yarısı və xüsusilə XIX əsrin birinci yarısı təbiət haqqındakı elmlərdə ilahi yaradılış aktı ilə
meydana gəlmiş varlıqların dəyişilməzliyi haqqında mürtəce bibliya-kilsə ehkamlarının
əksinə olaraq, təbii təkamül ideyalarının təsdiq olunduğu zamanlar idi (6, 6).
Əlbəttə, dünyanın ilahi başlanğıcını inkar edib, onun “öz-özünə” yaradıldığını və təbii
seçmə yolu ilə təkamül etdiyini irəli sürən təkamül nəzəriyyəsi (evolyusyonizm) müasir
dövrümüzdə heç də hamı tərəfindən qəbul olunmur. Artıq elmdə tam yeni baxış,
konsepsiya və nəzəriyyələr meydana çıxmışdır və bunların içərisində varlıq aləminin ilahi
başlanğıca malik olduğunu təsdiq edən baxışlar da vardır. Amma sözü gedən dövrdə
təkamül nəzəriyyəsi ümumiyyətlə tarixə və inkişaf konseptinə baxışları yerli-dibli dəyişdi.
Bu, eyni zamanda qurbanvermə kimi bəşər tarixinin davamlı hadisəsinə də inkişaf ideyası
baxımından müxtəlif yanaşmaların meydana gəlməsinə səbəb oldu. Yəni qurbanvermənin
bütün dünyada səmavi-dini kitablarla təsbit olunan formaları onun ibtidai cəmiyyətlə də
mövcud olan formaları ilə müqayisə edilməyə, bu müqayisə fonunda, qurbanvermənin
inkişaf-təkamül istiqamətləri müəyyənləşdirilməyə başlandı.
E.B.Taylorun məşhur “İbtidai mədəniyyət” adlı əsərində qurbanvermə adətinin
quruluşu, formaları və inkişafı məsələlərindən etnoqrafik materiallar əsasında geniş
şəkildə bəhs olunmuşdur. O, din tarixi boyunca qurbanvermənin dəyişən tiplərindən
danışarkən bu barədə üç nəzəriyyəni qeyd edir:
1. Hədiyyə nəzəriyyəsi;
2. Şərəfləndirmə nəzəriyyəsi;
3. Məhrumetmə, yaxud üz döndərmə nəzəriyyəsi (7, 466).
Müəllif qeyd edir ki, birinci yeri, təbii ki, “hədiyyə” nəzəriyyəsi tutur.
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Qurbanvermənin qəbul edən tərəfin (ilahi varlığın – S.Ə.) hədiyyəni necə qəbul edəcəyi və
onunla nə edəcəyi barəsində heç bir təsəvvürə malik olmadan həyata keçirilən bu təmiz
uşaq üsulu ibtidai və ən başlanğıc formadır (7, 466).
Qeyd edək ki, mədəniyyət tarixində bu hala tez-tez rast gəlinir: mədəniyyətin bu və ya
digər adətinin daşıyıcısı həmin adətin mənası ilə bağlı suallara etnoloqu təmin edəcək
izahlar verə bilmir. Bizcə, bunu ondan gəzləmək də doğru deyildir. Belə ki, ənənə
daşıyıcısı həmin onların içərisində doğulur, ta körpəlikdən ölənə qədər həmin ənənələrin
obyektinə çevrilir, ənənənin tələb etdiyi məzmun və forma əsasında böyüyür, formalaşır
və nəhayət, cəmiyyətin tam hüquqlu üzvü kimi o ənənələrin daşıyıcısına və qoruyucusuna
çevrilir. Onun mənsub olduğu cəmiyyətin bütün ənənələri – adətlər, mərasimlər, ənənəvi
davranış normaları və s. həmin insanın, sadəcə, yaşam, mövcudluq üsuludur. O, həmin
ənənələrdən başqa heç bir mövcudluq üsulu tanımır və öz cəmiyyətindən qıraqda gördüyü
yaşam ənənələrini də özünə “yad”, “özgə”, “düşmən” olan həyat normaları kimi qəbul
etmir. Bu ənənələr həmin insan və onun cəmiyyətinin varlığı instinktiv qavrayışının
məhsulu olmaqla, sosial-bioloji hadisədir. Taylorun qeyd etdiyi “hədiyyə nəzəriyyəsi” də
gerçəkliyin biososial qavrayışının məhsulu olmaqla ibtidai insanın, sadəcə, həyat tərzidir.
Onun üçün, sadəcə, fövqəladə gücə malik olan (ilahi) qüvvələr var, həyatı həmin
qüvvələrdən asılıdır və o, həmin ilahi varlıqlara hədiyyə/qurban verməklə öz həyat
problemlərini həll edir.
Qurbanvermənin “şərəfləndirmə” nəzəriyyəsinə görə, növbəti mərhələdə artıq qurban
verilən ilahi qüvvənin şərəfinə böyük mərasimlər keçirilir. Bu mərasimlər ziyafətlərlə (bir
növ, indiki mənasında olan ehsanlarla – S.Ə.) müşayiət olunur (7, 476).
Qeyd edək ki, Oğuz mədəniyyət tarixində də qurbanın “şərəfləndirmə” ilə bağlılığı
özünə geniş yer tutmuşdur. Ağaverdi Xəli yazır ki, əski oğuzların ritual qurbanları el
quruluşlu dövlətçilik dövründə sakral məzmunundan tamamilə məhrum olmur, onun
müəyyən bir hissəsi “karnavallaşır”, oğuz el başçıları, xanların ictimai həmrəyliyini
gücləndirmək məqsədilə icra etrdikləri möhtəşəm şöklində şəklində eposa daxil olur (4,
158).
Qurbanvermənin “məhrumetmə”, “yaxud “üz döndərmə” nəzəriyyəsinə görə, insan
üçün tanrılara verilən hədiyyə/qurban tədricən pərəstiş əlamətinə çevrilir. “Tanrı insandan
qiymətli hədiyyə almır, sitayiş edən özü hədiyyəni qurban edir”. Bu, bir növ, insanın
borcuna çevrilir və o, öz maddiyyatının müyyən hissəsindən tanrılar naminə “üz döndərir”
(7, 476-477).
Beləliklə, Taylorun baxışlarına görə, qurbanvermə ilk olaraq qeyri-şüuri hədiyyə
vermələr şəklində olmuş, sonralar bu mərasimlər tanrıların (müxtəlif kultların) şərəfinə
keçirilən təntənəli mərasimlərə çevrilmiş, nəhayət, “qurbanvermə” dini düşüncə ilə
yaşayan insanların ziyarətgahlara, pirlərə, ocaqlara, qurbangahlara, məbədlərə “borcu”
halına gəlmişdir.
Əlbəttə, bunlar E.B.Taylorun baxışlarıdır və elm tarixində buna fərqli yanaşmalar da
var. Məsələn, Robertson Smitin Taylorun “hədiyyə” nəzəriyyəsi adlandırdığı qurbanvermə
formasına baxışları fərqlidir. O, təsdiq edir ki, lap əvvəllər qurban verilməsi tanrıya
hədiyyə yox, qəbilə üzvlərinin öz aralarında və qəbilənin tanrısı ilə ünsiyyət forması idi.
Ən qədim qurban da (heyvanının öldürülməsi və yeyilməsi) ilahinin özünün, yaxud
totemin iştirak etmək üçün dəvət olunduğu birgə qəbilə ziyafəti idi (8, 589-590).
C.C.Frezerin baxışları. Qeyd edək ki, etnologiya elmi belə bir-birindən fərqli izahlarla
zəngindir. Qurbanvermənin mənşəyi, formaları, ondakı ayrı-ayı ayinlərin simvolikası ilə
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bağlı müxtəlif fikirlər vardır. Bunların içərisində C.C.Frezerin baxışları diqqəti cəlb edir.
C.C.Frezer özünün məşhur “Qızıl budaq” əsərində qurbanvermə faktlarına, o cümlədən
insanların qurban verilməsi məsələlərinə geniş şəkildə toxunmuşdur. Məsələn, o,
hökmdarın oğlunun qurban verilməsi məsələsindən danışarkən yazır ki, əgər biz
müvəqqəti hökmdar institutunun (təsisatının – S.Ə.) mənşəyini düzgün təsəvvür edə
biliriksə, onda bir sıra hallarda əvəzedicilərin həmin nəslə mənsub olmasının səbəbini
çətinlik çəkmədən ehtimal edən bilərik. Həqiqi hökmdar əlinə öz həyatının yerinə başqa
insanın həyatını qurban vermək fürsəti düşəndə bu əvəzlənmənin həqiqi olduğunu sübut
etməli idi. Ona görə də əvəz olaraq qurban verilən insan da müqəddəslik xüsusiyyətlərinə
malik olmalı idi (9, 275).
Müəllifin bəhs etdiyi “müvəqqəti hakimiyyət” mərasimi dünya xalqlarının mədəniyyət
tarixi üçün xarakterik və məşhur mərasimdir. Azərbaycan mədəniyyət tarixi də belə
faktlarla zəngindir. Məsələn, M.F.Axundovun “Aldanmış kəbakib” əsərində həqiqi şah
(Şah Abbas) müvəqqəti şahla (Yusif Sərrac) əvəz olunur. Bu mərasimi icra etməkdə
məqsəd ulduzlardan gələcək ölüm bəlasını həqiqi şahdan yayındırıb, başqasının üzərinə
yönəltməkdir. Yaxud “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının Dəli Domruldan bəhs edən
boyunda ölməli olan Dəli Domrulun canı başqalarının canı ilə əvəz edilir. Bütün bu
halların əsasında qurbanvermə ritualı durur. Şah Abbasın canının əvəzində Yusuf Sərracın
canı, Dəli Domrulun canının əvəzində onun ata-anasının canı qurban verilir. Frezerin bəhs
etdiyi mərasimdə də həqiqi hökmdarın ölməməsi üçün onun nəslindən olan başqa birisi
qurban verilir.
Frezer bəhs edilən mərasimdə qurbanın müqəddəsliyini xüsusi vurğulayır. Bu nöqtə
ümumiyyətlə qurbanvermə ritualının mənasının anlanmasında mühüm məqamdır.
Qurbanın, əsasən, müqəddəs sayılır. Çünki qurban tanrıya verildiyi üçün o, tanrılara layiq
olmalıdır.
N.Qramatikova yazır ki, qurbanın müqəddəs olmasının əhəmiyyəti səmavi olubolmamasından asılı olmayaraq, bütün din və inancların müqəddəs kitablarında vardır (2,
45).
Göründüyü kimi, müasir dini və ənənəvi düşüncədə qurban bütün hallarda müqəddəs
sayılır. Bunun kökləri ibtidai çağlara, mifoloji-dini düşüncəyə gedib çıxır. Mifologiyada
varlıq aləmini təşkil edən ünsürlər sakral (müqəddəs) və profan (adi) olmaqla iki qismə
ayrılır. İnsanların dünyası adi dünya, tanrıların dünyası müqəddəs dünyadır. Qurban
tanrılara verildiyi, başqa sözlə, onlara aid edildiyi üçün o da müqəddəs olmalı idi.
C.C.Frezer yazır ki, əksər əkinçi cəmiyyətlərində adamların öz taxçılçılıq tanrılarını
həm həqiqi görkəmində (düyü, taxıl və s.), həm də insan və heyvan şəklinə salınmış
formalarında öldürmək və yemək adətləri var idi. Bu adət ovçuluq və heyvandarlıqla
yaşayan cəmiyyətlərdə mövcuddur. Kult əşyaları, yaxud tanrıların sırasına ovçuların,
heyvandarların pərəstiş etdikləri və öldürdükləri, lakin fövqəladə varlıqların təcəssümü
olmayan ən adi heyvanlar daxildir (9, 467).
Müəllifin ibtidai ovçu və əkinçi cəmiyyətlərinin həyatına dair verdiyi bu məlumatdan
aydın olur ki, qurbanvermədə qurbanın yeyilməsi mühüm hadisədir. Burada ən mühüm və
diqqətçəkən nöqtə verilən qurbanın tanrını təmsil etməsidir. Yəni qurbanda öldürülən və
yeyilən obyekt elə tanrının özüdür. İnsanlar tanrını yeməklə ona qovuşurlar, bu da
Azərbaycan dilində olan “qurban” sözünün mənası ilə tam üst-üstə düşür. Ərəb mənşəli
“qurban” sözünün mənasının “yaxınlıq”, “qohumluq” olduğunu təkrar yada salsaq,
tanrının yeyilməsinin onunla qovuşmağa, birləşməyə, qohumlaşmağa xidmət etdiyi aydın
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olur.
C.C.Frezerin qurbanı və şərəfinə qurban verilən tanrını eyniləşdirməsi onun
baxışlarında əsas yer tutur. S.A.Tokarev qurbanvermənin mənşəyindən danışarkən yazır ki,
ingilis dinşünası Ceyms Frezer “ünsiyyət nəzəriyyəsini” inkişaf etdirmişdir. Qurban
ətindən dadma, bir növ, tanrının yeyilməsidir. (8, 590).
Qurbanvermənin ümumiyyətlə yeməklə bağlılığını bir sıra dillərin materialları ilə də
təsdiq olunur. N.N.Yerofeyeva göstərir ki, latın, yunan və rus dillərində qurbanvermə ilə
bağlı sözlər bu və ya digər şəkildə “yemək” anlayışı ilə bağlıdır. Məsələn, rus dilində
“jreti” (tıxışdırmaq) – “jrat” (yemək), “jertva” (qurban) – “jratva” (bişintilər, yeməklər),
“jrets” (kahin) – “objora” (qarınqulu) kimi sözlər bunu təsdiq edir (5, 123).
Amma qeyd etməliyik ki, tanrının yeyilməsi İslam ənənəsində yoxdur və tədqiqatçılar
bunu tamamilə inkar edirlər. Bu, özünü xüsusilə “qurban” sözünün mənasını izah edərkən
göstərir.
Dursun Gümüşoğlu yazır ki, “qurban” sözü ərəbcədə yaxınlıq deməkdir. “Əqrəba”,
“qurban”, “qurbiyət” eyni kökdən gəlir. Bu, iki cismin bir-birinə yaxınlığı anlamında
deyildir. “Qurban” sözünün mənası insanı Allaha yaxınlaşdırma deməkdir (3, 111). Refik
Engin de göstərir ki, “qurban” sözü ibrani dilindən ərəb dilinə arami dilinin vasitəsilə
keçmişdir. Ərəbcə “krb” kökündə yaxın olma (qurbiyət) mənası vardır. Bu səbəbdən
Tanrıya yaxınlaşmaq üçün təqdim olunan mənasında izah olunur (1, 48).
Göründüyü kimi, islami düşüncədə Allah və ona verilən qurban qətiyyən
eyniləşdirilmir. İslam dinində Allah qeyri-maddi (məkansız və zamansız) başlanğıcdır və
ona “verilən” qurbanlar ibtidai düşüncədə olduğu kimi heç də Allahın özünə verilmir.
İslam dini kəsilən qurbanları Allah adına insanlara verilən ehsan hesab edir. Yəni
islamiyyətdə Allah varlıq aləminin fövqündə durur və niyyət edən insanın Allaha xatir,
Allah adına kəsib bəndələrə ehsan etdiyi qurban həmin insanı cismən deyil, savab əməlləri
ilə Allaha yaxınlaşdırır. Başqa sözlə, İslam dini ibtidai düşüncədə təsəvvür edildiyi kimi,
qurban vasitəsilə Allaha cismən yaxınlaşmağı, qovuşmağı, birləşməyi, qohumlaşmağı,
əqrabalaşmağı qətiyyuən rədd edir.
Məqalənin aktuallığı. Qurbanvermə hər bir milli mədəniyyət tarixində olduğu kimi,
Azərbaycan xalqının da tarixi və müasir mədəniyyətində xüsusi yerə və rola malikdir. Bu
mövzuya müxtəlif tədqiqatlarda toxunulsa da, haqqında monoqrafik tədqiqat
aparılmamışdır. Həmin tədqiqatların nəzəri-metodoloji bazasını Qərb nəzəri fikri təşkil
edir. Məqalədə əsas məqsəd bu fikir bazasını elmi fikir dövriyyəsinə daxil etməkdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Göründüyü kimi, qurbanvermə adəti dünyanın ən qədim və
müasir xalqlarının ənənəvi mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Onun nəzəriyyəsi
XIX əsrdən Qərbdə yaranmağa və formalaşmağa başlamışdır. Bu sahədə E.B.Taylor və
C.C.Frezerin araşdırmaları böyük rol oynamışdır. Həmin fikirlər işığında milli mədəniyyət
tariximizə nəzər saldıqda qurbanvermənin Azərbaycan ənənəvi mədəniyyətinin dünəni və
bü günü üçün səciyyəvi olduğunu görürük. Mərasimlərimizə nəzər saldıqda burada
qurbanvermənin insan qurban vermədən tutmuş ən müxtəlif formalarına qədər izlərinə rast
gəlmək mümkündür. Yəni qurbanvermə həm canlı mərasim, həm də folklor motivi kimi
mədəniyyətimizdə öz varlığını sürdürməkdə davam edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti onda əldə
olunmuş nəticələrdən qurbanverməyə aid tədqiqatlarda istifadə imkanları, praktiki
əhəmiyyəti isə ondan folklorun tədrisində köməkçi vəsait kimi istifadə imkanları ilə
müəyyənləşir.
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С. Алиева

Ритуал жертвоприношения в истории теоретической мысли
Резюме

Жертвоприношение является неотъемлемой частью традиционных культур
древнейших и современных народов мира. Теория жертвоприношения была создана
и сформулирована на Западе в XIX веке. В этой области существенную роль
сыграли труды крупных западных этнологов, таких как Э.Б.Тайлор и Дж.Дж.Фрезер.
Рассмотрение истории Азербайджанской культуры на свете этих трудов выявляет
характеричность ритуала жертвоприношения для нашей культуры. Исторический
фонд Азербайджанских ритуалов жертвоприношения охватывает все его формы:
начиная от человеческих до иронических жертвоприношений. Жертвоприношение,
как живой ритуал и фольклорный мотив, продолжает существование в нашей
современной культуре.
S. Aliyeva

The sacrificial ritual is in the theoretical idea
Summary
The sacrificial ritual is an integral part of the traditional culture of the ancient and
contemporary peoples of the world. Its theory began to be created and formed in the West
from the XIX th century. E.B Taylor and J. G. Frezer's research have played a major role
in this area. In the light of those ideas, when we look at our national history, we see that
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sacrifice is characteristic of the past and present of traditional Azerbaijani culture. When
we look through our ceremonies, it is possible to find traces of sacrifice from human
sacrifice to various forms of sacrifice. That is, sacrifice continues to exist in our culture,
both in lively ceremonies and folklore motives.
Redaksiyaya daxil olub: 18.06.2019
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ПЕДАГОЖИ ЕЛМЛЯР
Müasir qiymətləndirmə növlərinin tətbiqi təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsində mühüm amildir
Nabat Cəfərova
pedaqogika üzrə elmlər doktoru,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: nabat_ceferova@mail.ru
Rəyçilər: p.ü.f.d., prof. N.Ə. Abdullayev,
p.ü.f.d., dos. K.Ə. Məmmədova
Açar sözlər: müasir qiymətləndirmə, nailiyyət, qiymətləndirmə növləri, təcrübə
Ключевые слова: современная оценка, достижение, виды оценки, опыт
Key words: modern assessment, achievement, types of assessment, experience
Qiymətləndirmə və təlim prosesinə təhsilin qarşılıqlı əlaqədə olan iki tərəfi kimi baxılır.
Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şagirdin biliklərə yiyələnmə, onlardan istifadə etmə,
nəticə çıxarma bacarıqları haqqında məlumatların toplanması prosesi kimi qəbul edilir və
aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir:
 Şagird irəliləyişlərinin izlənilməsi (monitorinqi);
 təlim prosesində qərarların qəbulu;
 şagirdin təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi;
Düzgün həyata keçirilmiş qiymətləndirmənin nəticələri müəllimin fəaliyyəti, bu
fəaliyyətin şagirdlərin tələbatına nə dərəcədə cavab verməsi, habelə kurikulumda,
planlaşdırmada və dərsliklərdə müvafiq dəyişikliklərin aparılması zərurəti haqqında qərar
qəbul etməyə imkan verir. Məzmun standartlarının mənimsənilməsi istiqamətində
qiymətləndirmənin diaqnostik, formativ, summativ növlərindən istifadə olunur.
Qiymətləndirmənin bu növləri şagirdlərin hər bir fənnin məzmun standartlarında göstərilən
əsas bilik və bacarıqları əldə etməsinə yönəlmiş fəaliyyət istiqamətlərini təmin edir.
Diaqnostik qiymətləndirmə şagirdlərin bilik və bacarıqlarının, o cümlədən maraq və
motivasiyasının ilkin qiymətləndirilməsi məqsədi daşıyır. Diaqnostik qiymətləndirmə dərs
ilinin və ya fənn üzrə tədris resurslarında nəzərdə tutulmuş hər bölmənin əvvəlində aparılır və
şagirdin potensial imkanlarını nəzərə alan təlim strategiyalarının seçilməsinə xidmət edir.
Formativ qiymətləndirmə şagird nailiyyətlərinin monitorinqi vasitəsilə tədrisin düzgün
istiqamətləndirilməsinə xidmət edir və bu qiymətləndirmə fənni tədris edən müəllim
tərəfindən məzmun standartlarından irəli gələn təlim nəticələri əsasında hazırlanmış meyarlar
üzrə aparılır.
Summativ qiymətləndirmə şagirdin fəaliyyətinin izlənməsinin rəsmi qiymətləndirilməsidir.
Summativ qiymətləndirmədə təhsilalanlar üçün qiymətləndirmə vasitəsi kimi təkcə test deyil,
imla, inşa, ifadə, çalışma və s. istifadə edilir. Bu qiymətləndirmənin nəticəsi jurnala yazılır,
onun əsasında yarımillik, illik qiymətlər çıxarılır və yekun qiymətlər attestata yazılır. Yeni
qaydalara əsasən ən böyük dəyişikliklər qiymətləndirmənin məhz bu növündə edilib [8, s. 2].
Qiymətləndirmə, əsasən, məzmun standartlarının reallaşmasına xidmət edən tapşırıqların
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yerinə yetirilməsi keyfiyyəti ilə müəyyən edilir. Qiymətləndirmənin obyekti kimi şagirdlərin
yerinə yetirdiyi tapşırıq, qrupların işində və diskussiyalarda fəal iştirak, sual vermək, tədqiqat
aparmaq, müsahibə, layihələrin hazırlanması, esse, inşa, hekayə yazmaq bacarığı, anketlərin
hazırlanması və s. ola bilər. Şagirdlər öz biliklərini və əqli vərdişlərini şifahi, yazılı, vizual,
rollu, ya da digər formada təqdimatlar yolu ilə nümayiş etdirə bilərlər. Yaxşı təşkil edilmiş
təqdimetmə şagirdlərin biliklərinin və əqli vərdişlərinin yüksək səviyyədə olması deməkdir.
Dərslərdə nə qiymətləndirilir?
1. Məzmunun - əsas faktların və terminlərin, səbəb-nəticə əlaqələrinin, nəticə və
ümumiləşdirmənin mənimsənilməsi.
2. Təhliletmə vərdişlərinin, öyrənmə bacarığının, digər qrupların baxışlarının, yaxud
nöqteyi-nəzərinin başa düşülməsi.
3. Dəyərlərin formalaşdırılması.
Dərs prosesində qiymətləndirmənin aparılması üçün əvvəlcədən məzmun standartlarına
istinad edən müvafiq meyarlar hazırlanmalıdır. Qiymətləndirmə meyarları aşağıdakı tələblərə
cavab verməlidir:
 Şagirdlərin qiymətləndirilməsi üçün dəqiq meyarlar işlənib hazırlanmalıdır.
 Meyarlar bilik və bacarıq, o cümlədən, informasiyanı aydın təqdim etmək bacarığı və
məntiqi təfəkkür qabiliyyəti kimi göstəricilərinin inkişafını əks etdirməlidir.
 Qiymətləndirmə meyarları aydın olmalıdır.
Deməli, müəllimin qiymətləndirmə meyarları dəqiq olmalıdır. Belə olduqda müəllimdə bu
və ya digər şagirdin işini eyni qaydada qiymətləndirəcəyinə bir o qədər çox yəqinlik yaranar.
Şagirdlərin özləri də qiymətləndirmə meyarlarını bilməlidirlər ki, onlardan nə gözlənildiyini
təsəvvür etsinlər. Yerinə yetirilmiş tapşırığın qiymətləndirilməsi meyarlarını şagirdlərin
özlərinin müəyyənləşdirməsi də prinsipial məsələdir.
Qiymətləndirmə əks-əlaqənin, əməkdaşlığın yaradılmasına kömək etməli, yəni şagirdmüəllim münasibətlərinin düzgün qurulmasına onların bir-birini daha yaxşı başa düşməsinə
yardım göstərməlidir. Şagirdlər qiymətləndirmə meyarlarını kiçik qruplarda işləyib hazırlaya,
sonra isə bütün siniflə birlikdə müzakirə edə bilərlər. Yekun qiymət şagirdin
özünüqiymətləndirməsindən, onun qruplardakı işinin qiymətindən və müəllimin verdiyi
qiymətdən toplanaraq yarana bilər. Qiymətləndirmənin müxtəlif üsul və formaları vardır:
müsahibə, müşahidə, oxu, yazı, tapşırıqlar, testlər, inşa, esse və s.
Bundan başqa dərslərdə qiymətləndirmə üçün müəllim tərəfindən hazırlanmış iş
vərəqindən istifadə etmək faydalıdır. İş vərəqindəki tapşırıqlar iki növə ayrılır:
 müəyyən konkret cavabı olanlar testlər;
 açıq suallı tapşırıqlar.
Açıq suallı tapşırıqlar müəyyən dərəcədə şagirdlərin bəzi şəxsi xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi vasitəsi rolunu oynayır və onların özünüdərki üçün istifadə olunur. İş vərəqi
fəal/interaktiv təlimin həyata keçirilməsi zamanı şagirdlərin tədqiqat işini təşkil edən, onu
məqsədə yönədən vasitədir [5, s. 35-37].
Kiçik qruplara verilən problem və onun həllinin nəticələri iş vərəqində əks olunur. İş
vərəqinə aşağıdakı tələblər verilir:
 Cəlbedici məzmunu və tərtibatı olmalıdır.
 Qarşıya qoyulan tələb, verilən tapşırıq aydın və konkret olmalıdır.
 Uşaqların yaş və bilik səviyyəsinə uyğun olmalıdır.
 Dərsin təlim nəticəsinə uyğun olmalıdır.
Şagirdin özünüqiymətləndirməsi. Ola bilsin ki, bəzi dərslərdə müəllim tərəfindən biliyin

81

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

yekun qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulmur və qiymət qoymaq tövsiyə edilmir. Lakin onlar
şagirdlərin refleksiya, yəni suallara cavablar, müzakirələr vasitəsilə özünüqiymətləndirməsinə
yol açır. Şagirdlərin öz fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə cəlb edilməsi çox vacibdir, çünki
bu iş məktəbliləri öz davranışına daha məsuliyyətlə yanaşmağa sövq edir, onlarda
obyektivliyin tərbiyə edilməsinə yardımçı olur, öz münasibətlərini düzlük və qarşılıqlı
anlaşma prinsipləri əsasında qurmağı öyrədir. Şagirdin öz-özünü necə gördüyünü müəyyən
etməsi vacibdir, çünki özünüqiymətləndirmə ilə kənardan verilən qiymətlərdəki fərq özözlüyündə qrup və fərd üçün zəngin informasiya mənbəyi olur. Dərsə aşağıdakı suallar
yazılmış kiçik anketin köməyi ilə yekun vurmaq mümkündür: 1. Dərsdə sizin ən çox
xoşunuza gələn nə oldu? 2. Daha çox xoşlamadığınız nə idi? 3. Vəziyyətin yaxşılaşması üçün
nə təklif edirsiniz?
Qrup işinin qiymətləndirilməsi. Şagirdin qrupdakı işini necə qiymətləndirməli? Şagirdin
qrupdakı işinin qiymətləndirməsini hər bir şagirdin qrupun işinin ümumi nəticəsinə verdiyi
töhfənin faizlə nisbətinə əsasən müəyyənləşdirmək olar. Müəllim bütövlükdə qrupun aldığı
balların miqdarını müəyyən edir. Məsələn, dörd nəfərdən ibarət qrupa 20, üç nəfərlik qrupa 15
bal verilir. Şagirdlər bu balları hər kəsin ümumi nailiyyətdəki roluna, verdiyi töhfəyə əsasən
müstəqil olaraq bölüşdürürlər.
Qrupdakı işə görə alınmış ballara sinifdə aparılmış diskussiyada iştirak üçün müəllim
tərəfindən verilmiş mükafat balını da əlavə etmək zəruridir. Balların yekunu xüsusi jurnala
yazılır. Orijinal cavablara görə daha üç bal vermək olar. Rübün və ilin sonunda balların
yekunu reytinq qiymətini təşkil edir ki, bu da şagirdlərin düşünmək və öz fikirlərini şifahi
ifadə etmək, diskussiyada təşəbbüsü öz üzərinə götürmək qabiliyyətini əks etdirir. Dərslərdə
şagirdlər, onların fikrincə, qrupun işinə faiz hesabı ilə nə kimi töhfə verdiklərini elan edirlər;
onlar təsadüfi qaydada cütlüklərlə bir-birinin rolunu, töhfəsini izah edirlər, qrup ayrı-ayrı
şagirdlərin öz töhfəsi ilə bağlı təəssüratını ümumilikdə ya təsdiq, ya da təkzib edir. Şagirdlər
bir-birinin biliklərini qiymətləndirməklə sinif yoldaşına öz səhvlərini aradan qaldırmaqda
kömək edə bilirlər.
Qrupun özünüqiymətləndirməsi üçün müəyyən formalı vərəqələrdən istifadə etməklə
bütövlükdə qrupun necə işlədiyinə, öz tapşırığını necə yerinə yetirdiyinə qiymət vermək olar
[7, s. 55].
Qeyd etmək lazımdır ki, dərslərin qiymətləndirilməsində müəyyən prinsiplər
gözlənilməlidir. Dərslərin qiymətləndirilməsi zamanı əsas diqqət təkcə informasiyasının
mənimsənilməsinə deyil, həm də cəmiyyətin həyatında bir vətəndaş kimi iştirak etmək üçün
zəruri olan bacarıqların mənimsənilməsinə yönəlir. Müasir vətəndaş cəmiyyətində bu
bacarıqlar fəaliyyətin dörd növündə cəmlənir:
 tədqiqat aparma bacarığı;
 ünsiyyət qurma bacarığı;
 qərar qəbuletmə bacarığı;
 fərdi və kollektiv fəaliyyətin təşkili.
Cavabların müxtəlifliyinin qəbul edilməsi əsas prinsiplərdən biri olmalıdır. Bu prinsiplərin
ardıcıl həyata keçirilməsi şagirdlərin əməkdaşlıq etməsinə, ümumi mövqe işləyib
hazırlamasına imkan verir. Həmçinin fəal təlim metodlarının tətbiq edildiyi dərslərdə müəllim
etibara, hörmətə əsaslanan əməkdaşlığa hazır olmalıdır.
Qruplarla iş və təqdimatlarda iştirakın qiymətləndirilməsinin meyarları, şagirdlərin
özünüqiymətləndirmə vərəqləri fəal təlim metodlarının tətbiq olunduğu dərslərdə istifadə
edilir. Müəllim üçün metodik vəsaitdə verilən qiymətləndirmə meyarlarına müəllim lazım
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bildiyi başqa qiymətləndirmə parametrləri də əlavə edə bilər. Qruplarda işin
qiymətləndirilməsi meyarlarını müəyyənləşdirmək üçün aşağıdakı məsələlər diqqət
mərkəzində saxlanılmalıdır:
 Şagird tapşırığın məqsədləri üzərində diqqətini cəmləşdirirmi?
 O, qrupun digər üzvləri ilə qarşılıqlı əlaqədə çalışırmı?
 Başqalarına mane olmadan işləyirmi?
 O, qrupun bütün üzvləri ilə nəzakətlə rəftar edirmi?
 Şagird tapşırığın yerinə yetirilməsinə nə kimi töhfə verir?
 Qrup halında işin yaxşılaşdırılması yollarını tapmağa kömək edirmi?
Ümumiyyətlə, qiymətləndirmə mexanizmlərinin və vasitələrinin yaradılması təhsilin
inkişafında mühüm mərhələlərdən biridir. Təlim prosesində müasir qiymətləndirmə
növlərinin tətbiqi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində mühüm amildir. Təlim nəticələrinin
obyektiv qiymətləndirilməsi təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsində əsas göstərici
kimi şagird nailiyyətlərinin kəmiyyət və keyfiyyətini üzə çıxaran ən etibarlı mənbə hesab
olunur.
Məqalənin aktuallığı. Şagird nailiyyətlərinin kəmiyyət və keyfiyyətini üzə çıxaran
qiymətləndirmənin üsul və vasitələrinin tərtibi və tətbiqi sahəsində bir sıra çatışmazlıqların
mövcud olması, problemlərin həlli istiqamətində məsələlərin dərindən apaşdırılmasını, əsas
qiymətləndirmə növlərinin mühüm xüsusiyyətlərinin, funksiyalarının nəzərə alınması, düzgün
tətbiqi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim prosesində qiymətləndirmənin səmərəli üsul və
vasitələrinin tərtibi və tətbiqi sistemində əks-əlaqənin, əməkdaşlığın yaradılmasına kömək
edən, şagird-müəllim münasibətlərinin düzgün qurulmasına, onların bir-birini daha yaxşı başa
düşməsinə imkan verən qiymətləndirmə vasitələrinin işlənilməsidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondadır ki, əsas
qiymətləndirmə növlərinin səmərəli üsul və vasitələrinin tətbiqi yolları şərh olunur və
əsaslandırılır.
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Внедрение современных видов оценки является важным
фактором повышения качества образования
Резюме
Создание механизмов и инструментов оценки является одним из важных шагов в
развитии образования. Внедрение современных видов оценки в учебный процесс
является важным фактором повышения качества образования. Объективная оценка
результатов обучения считается наиболее надежным источником количественных и
кАчественных достижений учащихся в качестве ключевого показателя при
определении качества образования.
Результаты правильно проведенной оценки ответа студентов ,позволяют учителю,
принять решение об уровне образования. При реализации стандартов содержания
используются диагностические, формирующие, обобщающие виды оценки. Эти типы
оценок дают направление для приобретения знаний и навыков по каждому предмету
студентами.
Оценка определяется качеством выполнения задач, которые способствуют
внедрению стандартов контента. Объектом оценки является способность студентов в
решении задач, активное участие в работе групп, в дискуссиях, в проведении
исследований, интервью, подготовка проектов, эссе, написание рассказа анкетирование
и т. д.
Студенты могут продемонстрировать свои знания и умственные навыки
посредством устных, письменных, визуальных, ролевых или других презентаций.
Хорошо организованная презентация способствует продвижению знаний и умственных
способностей студентов на высоком уровне.
N. Jafarova

The introduction of modern types of assessment is an important
factor in improving the quality of education
Summary
The creation of assessment mechanisms and tools is one of the important steps in the
development of education. The introduction of modern types of assessment in the educational
process is an important factor in improving the quality of education. An objective assessment
of learning outcomes is considered the most reliable source of quantitative and qualitative
student achievement as a key indicator in determining the quality of education
The results of the correct assessment of the students' response, allow the teacher to decide
on the level of education. When implementing the content standards, diagnostic, formative,
summarizing types of assessment are used. These types of assessments give direction to
acquire knowledge and skills in each subject by students. Evaluation is determined by the
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quality of the tasks that contribute to the implementation of standards of content. The object
of assessment is the ability of students to solve problems, active participation in the work of
groups, in discussions, in conducting research, interviews, preparing projects, essays, writing
a story, questioning, etc.
Students can demonstrate their knowledge and mental skills through oral, written, visual,
role-playing or other presentations. A well-organized presentation contributes to the
promotion of knowledge and mental abilities of students at a high level.
Redaksiyaya daxil olub: 08.07.2019
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возможности,

Tarix boyu hər zaman sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər olmuşdur və sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların və gənclərin tarix boyu cəmiyyətdə ədalətsiz bərabərsizliyə
məruz qalması danılmaz faktdır. Bu ədalətsizlik özünü bir neçə sahədə büruzə vermişdir.
Lakin onların təhsil alması heç də hər zaman ümdə məsələlərdən olmamışdır. 18-ci əsrin
sonlarına doğru, Amerikan və Fransız inqilablarından sonra, tarixdə ilk dəfə bəzi duyğu
orqanlarında məhdudiyyəti olan şagirdlər üçün (əsasən görmə və eşitmə məhdudiyyətli
olanlara) xüsusi və effektiv üsullar hazırlandı. 1829-cu ildə Samuel Gridli Hov ilk dəfə görmə
qabiliyyəti olmayan şagirdlər üçün internat məktəbi yaratdı və bu tipli məktəblərdə kurikulum
ənənəvi oxuma, yazma, riyaziyyat fənləri şagirdlərin maraq və qabiliyyətlərinə əsasən
formalaşdırıldı.
19-cu əsrdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər çox zaman Tanrının lənəti, “yaratıq”,
“debil”, və s. adlandırılırdı. Bunun ən böyük səbəblərinə Avropa cəmiyyətinin batil inanc və
dini fanatikliyi aid edilirdi. Zaman ötdükcə cəmiyyət bu cür şəxslərin həyatında törəyən
qüsurların yalnız şəxsin özündən deyil, həm də ətraf mühitdən qaynaqlandığını dərk etməyə
başladı. Yəni, zamanla “qüsurlu insan” - “şikəst” tendensiyası, “qüsurlu mühit” “məhdudiyyətli şəxs” nəzəriyyəsi ilə əvəz olunmağa başladı. Məsələn, tədricən əqli geriliyi
olan insanların diaqnozları onları alçaltmaq, lağa qoymaq məqsədilə istifadə olunmurdu. Buna
görə də pedaqoji vəsaitlər hazırlanarkən şəxslərin qüsurlarına üstünlük vermək deyil, bu cür
məhdudiyyətlərin tələblərinə ən yaxşı şəkildə cavab verəcək materialların hazırlanması
tövsiyə edilir. Həmin vəsaitlər əsasında xüsusi təhsilin təşkil olunması bilavasitə xüsusi
təhsilin yaradıcılarının müəyyən etdikləri standartlara əsaslanır.
Xüsusi təhsilin ilk yaradıcıları əsas etibarı ilə Avropa həkimləridir. Əksər tarixçilər xüsusi
təhsilin yaranmasını ixtisası eşitmə qabiliyyəti tamamilə olmayan və ya zəif eşidən uşaqlar
olan Fransız təbib Jean-Marc-Gaspard İtardla (1774-1838) bağlayırlar. 19-cu əsrin
əvvəllərində, gənc təbib Fransada meşələrdən birində tapdığı canavar sürüsünə qoşulmuş
bəzən “vəhşi uşaq” və ya “Aveyrondakı vəhşi uşaq” adlandırılan 12 yaşlı bir oğlana təhsil
verməyə başlayır. O zaman İtardın müəllimi əqli inkişafı ləngiyən uşaqların müalicəsinin
mümkün olduğu ideyasının müdafiəçisi Fransız təbib Flip Pinel (1745-1826) həmin uşağa əqli
gerilik diaqnozunu qoymuş və tələbəsinə, adını Viktor qoyduğu “vəhşi uşaq” üçün göstərdiyi
bütün cəhdlərin uğursuz olacağını, və həmin “əlacsız axmaq” uşaqdan ümidini üzməsini
məsləhət bilmişdi. Lakin, bütün tənqidlərə baxmayaraq İtard işini yarım qoymadı və çox
böyük səbir və əzmlə davam etdirdiyi 5 illik təlim prosesinin nəticəsində Viktorun
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hərəkətlərini çox yüksək dərəcədə dəyişdirməyi bacardı. 5 ilin sonunda Viktor rəqəmləri,
rəngləri, əşyaların formasını və bir sıra bacarıqları öyrənsə də şifahi nitqini inkişaf etdirə
bilmir. Həmin müstəsna xidmətinə görə ona “xüsusi təhsilin atası” adını verdilər.
J.İtardın tələbəsi Eduard Sequin müəlliminin ardınca xüsusi təhsil sahəsində müstəsna
addımlar atmışdır. O düşünürdü ki, təlim prosesində ilk öncə sensor-motor hərəkətləri işə
salan tapşırıqlardan istifadə olunmalıdır. Sequin uşaqlarda sərbəstlik və özünəinam hissinin
aşılanması üçün təlim proqramında fiziki və zehni əmək tələb edən çalışmalara xüsusi yer
verirdi. Eyni zamanda o düşünürdü ki, uşaqlar nə qədər erkən yaşlarında təhsilə cəlb olunsalar
təlimin nəticəsi bir o qədər uğurlu olar. Məhz onun bu fikri Maria Montesorrinin
nəzəriyyəsinə bünövrə olmuşdur.
Bildiyimiz kimi, Maria Montesorri öz nəzəriyyələri ilə pedaqogika sahəsində dərin izlər
qoymuşdur. O da öz sələfləri kimi düşünürdü ki, təlim prosesində idrakın təlimindən öncə
duyğuların təlimi ilə məşğul olmaq lazımdır. Montesorri öz nəzəriyyələrini açdığı uşaq
bağçalarında həyata keçirdikdən sonra şöhrət qazanmış və onun tövhələri “Montesorri
metodu” adı altında bütün dünyada tətbiq olunmağa başlamışdır. (“Azərbaycanda inklüziv
təhsilin vəziyyəti: problemlər və perspektivlər”, Lalə İmanova, 2016)
Avropalı təbiblərin ardınca Birləşmiş Ştatlarda da sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
təhsilinin təmin olunması prioritet məsələlərdən biri oldu. Hardvard Tibb Məktəbinin məzunu
və pedaqoq Samuel Gridley Hov Perkins (1801-1876) eşitmə məhdudiyyətli şagirdlər üçün
qurulan məktəbin banilərindən biridir. Eyni zamanda o əqli geriliyi olan şagirdlərin təhsil
alması üçün ilk eksperimental məktəbin yaradılmasının arxasındakı ən güclü qüvvə olmuşdu.
Digər tərəfdən nazir Tomas Hopkins Gallaudet (1878-1851) eşitmə qabiliyyəti olmayan bir
qızın təhsilini öz üzərinə götürmüş və bunun üçün bütün Avropanı gəzib təcrübə və elm əldə
etmişdir. Eləcə də o Amerikada eşitmə qabiliyyəti olmayan şəxslər üçün yaradılmış halhazırda “Eşitmə Məhdudiyyətli Şəxslər üçün Amerikan Məktəbi” adlanan ilk internat
məktəbin banisidir (1817).
İtardın və onun davamçılarının təcrübələrinin indiki xüsusi təhsilin formalaşmasına
verdiyi ən vacib tövhələr aşağıdakılardır:
 Fərdi təlimat-təcrübələr əvvəlcədən hazırlanmış təhsil proqramı yerinə fərdin şəxsi
bacarıq və qabiliyyətlərinin nəzərə alındığı individual proqramın daha effektiv olduğunu
sübut edir.
 Diqqətlicə sıralanmış pedaqoji öhdəliklər - Belə ki, şagirdə əvvəlcə rahatlıqla
tamamlaya biləcəyi tapşırıqlar, sonra isə tədricən daha mürəkkəb tapşırıqlar verilməlidir.
 Uşağın hisslərinin oyadılması və stimullaşdırılmasına vurğu - Beləliklə, sağlamlıq
imkanları məhdud şagird ətraf mühitə daha çox agah ola bilər və təhsil prosesi də bir o qədər
uğurlu olar.
 Şagirdin öyrənmə mühitinin yaradılması - Düzgün təşkil edilmiş mühit bilavasitə
şagirdin öyrənməsinə müsbət təsir göstərə bilər. Belə ki, dərs otaqları fikir yayındıra biləcək
obyektlərdən çox, informativ şəkillər, fiqurlar və rənglərlə dizayn edilsə bu öyrənməyə dəstək
olar.
 Düzgün icra edilmiş tapşırığa dərhal mükafat verilməsi - bu yolla şagird hansı
hərəkətinə və ya cavabına görə mükafatlandırıldığını daha aydın qavraya bilər. Verilmiş
mükafatlar gələcəkdə arzu olunan davranışların fərddə formalaşdırılmasını möhkəmləndirir.
 Funksional bacarıqlarda repetitorluq - Gündəlik həyatda lazım olan davranışların
şagirdlərə öyrədilməsi onların maksimum dərəcədə azad və məhsuldar həyat keçirə
bilməklərini təmin edir.
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 Hər bir şagirdin ən yüksək səviyyədə təhsil ala biləcəyinə inam - çünki təhsil hər bir
şəxs üçündür. (Exceptional Learners: An Introduction to Special Education, Daniel P.
Hallahan, James M. Kauffman, 2019)
Bu proseslərin davamı inkluziya ilə yekunlaşdı. Inkluziya özündə, sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslərin cəmiyyətdə sadəcə fiziki şəkildə yerləşmələrini deyil, onların təhsilə, iş
mühitinə və ümumilikdə cəmiyyət arasında qəbul olunmaqlarını təmin edirdi.
1960-1970-ci illərdə xüsusi ehtiyaclı şəxslərin valideynləri və mühafizəçiləri
məhkəmələrdən istifadə edərək bərabər təhsil hüquqlarını təmin etməyə çalışdı. Bu cəhdlər bir
müddət sonra öz bəhrəsini verməyə və nəticədə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
hüquqlarını bərpa edən qanunlar qüvvəyə minməyə başladı.
Məhdud imkanları olan uşaqların təlim və təhsil prosesinin tarixi dövrü bir neçə
yanaşmanı özündə cəmləşdirir:
 1800-cü illər- İnstitutlaşma
 1900-1950-ci illər- Seqreqasiya
 1950- 1960-cı illər- Kateqoriyalaşdırma
 1970-ci illər- İnteqrasiya
 1980-cı illər- Meynstriminq
 1990-cı illər- İnkluziya
1.2.1. İnstitutlaşma
Xüsusi təhsil sahəsində baş vermiş inqilabi dəyişikliklərdən əvvəlki dövrlərdə sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqlar üçün cəmiyyət tərəfindən təklif edilən ən yaxşı şərait onları uyğun
gəlmədikləri həyatdan və cəmiyyətdən qorumaq məqsədilə sığınacaqlarda saxlamaq idi.
Həmin bu cür institutlar internat məktəbləri və qayğı mərkəzləri şəklində gözə çarpan fiziki
məhdudiyyəti olan şəxslərə xidmət göstərirdi. Lakin Amerika və Fransadakı demokratik
cərəyanlar bu sahəyə də öz təsirini göstərdi. Belə ki, siyasətçilər və elm xadimləri həmin
“yarımçıq”, “mükəmməl olmayan” şəxslərin belə təhsil vasitəsilə cəmiyyətə yararlı və azad
bir fərd halına gətirilə biləcəyinə inanmağa başladılar.
20-ci əsrdə xüsusi təhsil sahəsində bağlı atılmış ən vacib addımlardan biri normallaşdırma
olmuşdur. Normallaşdırma cəmiyyətin sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər ətrafında
hördükləri divarların yıxılması və onları cəmiyyətdə normal həyatla təmin etməyi hədəfləyən
bir fəlsəfədir. Bu addımla xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxsləri cəmiyyətdən təcrid etmək
məqsədilə inşa edilmiş xüsusi müəssisələrin ləğv edilməsi və belə şagirdlərin ümumtəhsil
məktəblərinə cəlb olunması prosesinə başlanıldı.
1.2.2. Seqreqasiya
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, normallaşdırma hərəkatı xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
şagirdlərin təcridxanalardan çıxardılıb cəmiyyətə daxil edilməsini təmin etdi. Nəticədə, xüsusi
psixofiziki inkişafa məxsus şəxslərin dövlət səviyyəsində təhsil almaq hüquqları barəsində
işlər görülməyə başlanıldı. Lakin hələ də, onların cəmiyyətə tam cəlb olunmasından söhbət
belə gedə bilməzdi. 20-ci əsrin ortalarında atılmış digər böyük addım, de-institutlaşma adlanır.
O vaxta qədər, əqli inkişafı ləngiyən şəxslər valideynləri tərəfindən təcridxanalarda yaşamağa
məcbur edilirdi. De-institutlaşma nəticəsində xüsusi məktəblərin tikintisinə və internat
məktəblərin şəraitinin yaxşılaşdırılmasına başlanıldı. SİM uşaqların təhsili ya həmin
məktəblərdə ya da evdə təşkil olunurdu. SİM şagirdlərin ətrafına hörülən divarların dağılması
hələ də onları tam azad etmirdi, onlar hələ də cəmiyyətdə seqreqasiyaya məruz qalırdılar.
1.2.3. Kateqoriyalaşdırma
Zaman keçdikcə görünüşü tipik şagirddən fərqlənməyən, əqli məhdudiyyəti olan, autizm
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sindromlu, emosional və iradi sahədə pozuntuları olan şagirdlər üçün xüsusi siniflərin təşkil
edilməsi və görmə, eşitmə və digər fiziki məhdudiyyətli şəxslərin hələ də xüsusi
müəssisələrdə təhsil alması, atipik şagirdlər arasında kateqoriyalaşma ilə nəticələndi.
1960 və 1970-ci illərdə həmin şəxslərin təcridxanalardan çıxarılıb cəmiyyətə
yaxınlaşdırmaq üçün ard-arda bir neçə islahatlar həyata keçirildi. Nəticədə, xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaqlar ailələri tərəfindən yetişdirilməyə və bu cür müəssisələrə artıq ehtiyac
duyulmamağa başlanıldı.
1.2.4. İnteqrasiya
İnteqrasiya məktəbdə heç bir dəyişiklik olmadan məktəbi SİM uşaqların imkanlarına
uyğunlaşdırmadan xüsusi təhsil proqramı əsasında xüsusi siniflərin təşkilini nəzərdə tutur. Bu
zaman tipik və atipik şagirdlərin eyni sinifdə təhsil alması o qədər vacib hesab edilmir.
Azərbaycanda “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə əsasən, sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların ümumi təhsil müəssisələrində təhsil almalarının təmin etmək
üçün “İnteqrasiya təlimli təhsil müəssisələrində təhsilin təşkili qaydaları” təsdiq olunmuşdur.
Həmin qaydalara əsasən, inteqrasiyalı təhsil sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ümumi
təhsil müəssisələrində xüsusi təhsil proqramları ilə xüsusi siniflərdə təhsilinin təşkili ilə bağlı
məsələləri əhatə edir.
1.2.5. Meynstriminq (Hakim tendensiyaya çevrilmə)
19-cu və 20-ci əsrlərə qədər sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin cəmiyyətdən təcrid
olunması heç də təəccüblü bir hal deyildi. Həmin zamanlarda inanılırdı ki, institutlarda
yaşamağa məhkum edilmiş şəxslər yalnız o halda cəmiyyətə inteqrasiya edilə bilər ki, onlar
“həyati bacarıqlar” əldə etmiş olsun. Amma bu fikir çox absurd səslənir. Belə ki, heç vaxt
ərzaq mağazasına getməyən bir şəxs alış-veriş etmədən bunu necə öyrənə bilər?
Ötən əsrin sonlarında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasına
başlanıldı. Prezident Ford tərəfindən imzalanmış 1975-ci ildə “Bütün Əlil Şəxslərin Təhsil
Aktı” SİM şagirdlərin meynstrim siniflərə cəlb olunmasına şərait yaratdı. Meynstriminq
sadəcə bir proses kimi, xüsusi psixofiziki inkişafa sahib uşaqların ümumtəhsil məktəblərə
birgə təhsil almaq məqsədilə deil, yalnız həmyaşıdları ilə bayramlarda, müxtəlif proqramlarda
ünsiyyətdə olmaq, yəni sosial dairəni genişləndirmək məqsədilə, sadəcə ümumtəhsil
siniflərinə yerləşdirilməsi idi. Bəzi mənbələrdə bu proses “uşağı dənizə atıb onun batmağını
və ya üzüb çıxmağını gözləmək” kimi təsvir olunur. Amma bu prosesin institutlaşmadan fərdi
olmadığı aydın olmuşdur. Nəticəsi uğurlu alınmayan və xüsusi təhsil ehtiyaclarını tam
anlamıyla ödəyə bilməyən meynstriminq inklüziya ilə əvəz olunmuşdur.
1.2.6. İnkluziya
İnkluziya - bütün vətəndaşların, ilk növbədə əlilliyi olan bütün insanların cəmiyyətdə
iştirak səviyyəsinin artırılması prosesidir. İnklüziyanın əsas hədəfi cəmiyyətin əlilliyi olan
şəxslərə (ƏoŞ) münasibətinin dəyişdirilməsi və təhsil sahəsi də daxil olmaqla cəmiyyətdə
digər insanlarla bərabər imkanların formalaşdırılması, onların hüquqlarının bərpa olunmasını
təmin etməkdir. İnklüziv təhsil isə adından görüldüyü kimi sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslərin (SİM) təhsil prosesinə cəlb edilməsini təmin edir.
İnklüziv təhsil uşaqyönümlü metodologiyanı inkişaf etdirməyi hədəf götürür və bütün
uşaqların - fərdlərin təhsildə müxtəlif ehtiyaclara malik olduqlarını qəbul edir. İnklüziv
təhsilin əsasında aşağıdakı istiqamətləri əsas götürən ideologiya durur.
 Bütün insanlara eyni münasibəti təmin edərək hər cür diskriminasiyadan uzaq durmaq;
 Xüsusi təhsil ehtiyacları olan uşaqlar üçün ümumtəhsil müəssisələrində şərait yaratmaq.
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İnklüziv təhsil məktəbəqədər, orta, peşə və ali təhsil mərhələlərində tətbiq olunmaqla, SİM
şagirdlərin davamlı təhsilinin inkişafının təmin olunmasına xidmət edir. İnklüziv siniflərin
əsas prinsipləri şagirdlər arasında aşağıdakı dəyərlərin formalaşdırılmasıdır:
1.İnsanın dəyəri onun qabiliyyət və nailiyyətlərdən asılı deyildir;
2.Hər bir kəs hiss etmək və düşünmək qabiliyyətinə malikdir;
3.Hər kəs ünsiyyət hüququna malikdir və o dinlənilməlidir;
4.Bütün insanlar bir-birinə lazımdır;
5.Həqiqi təhsil yalnız reaı münasibətlərin kontekstində mövcud ola bilər;
6.Bütün insanlara öz həmyaşıdlarının dəstək və dostluğu lazımdır;
7.Bütün şagirdlərin inkişafı onların bilik və bacarıqlarından aslıdır.
8.İnsanların müxtəlifliyi həyatın bütün sahələrini inkişaf etdirir.
İnklüziv təhsil şagirdlərdə dostluq, paylaşma, müxtəlif tərkibli qruplarla işləmə qabiliyyəti,
fərqli şəxslərlə ünsiyyət və başqa real həyat bacarıqları formalaşdırır. Bu mövzuda aparılmış
bəzi müşahidələrin nəticəsi göstərir ki, inklüziv təhsilə cəlb olunmuş şagirdlər gələcək
həyatlarında, digərlərinə nisbətən daha humanist, sosial və daha çox birgə fəaliyyətə can atmış
olurlar.
Məqalənin aktuallığı. Son dövrlərdə xüsusi psixofiziki inkişafa malik şəxslərin təhsilinin
inkişafı ilə bağlı Azərbaycanda və dünyada bir çox layihələr həyata keçirilmişdir. Bu
layihələrin həyata keçirilməsində qədim dövrlərdə həyata keçirilən araşdırmaların
nəticələrindən istifadə oluna bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Xüsusi təhsilin tarixi və keçdiyi inkişaf mərhələləri araşdırılır.
Bundan əlavə, qədim tədqiqatçıların müasir xüsusi təhsil elminə verdiyi töfhələr izah edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə təqdim olunan fikirlərdən xüsusi,
internat və inklüziv tipli məktəblərin müəllimləri, pedaqoqlar, sosial işçilər və digər
mütəxəssislər, eləcə də sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin valideynləri yararlana bilər.
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Специальная образовательная концепция,
история и подходы
Резюме
В 70-ые годы прошлого века начался процесс завершения дискриминации людей с
ограниченными возможностями, который длился на протяжении всего исторического
периода. В этой статье предоставляется информация о развитии ступеней адаптации
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людей с особенностями психофизического развития в образовательную и
общественную жизнь. Этот процесс начался с момента проведения Гаспардом Итарди
первого опыта, связанного с образовательной системой людей с ограниченными
возможностями, которое нашло отражение в соответствующей статье об инклюзивной
модели обучения.
N. Zari

Special Education, its history and models
Summary
The discrimination against people with disabilities in all areas throughout the history has
started to end in the 70s of the last century. This article provides information about the
developmental stage in education and participation in society of individuals with special
psychophysical characteristics. A long process, starting with the first experience of Gaspard
Itard related the education of a child with disability ending with inclusive education was
examined in this research.
Redaksiyaya daxil olub: 25.07.2019
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Təhsilin demokratik idarə olunması vacib şərtdir
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Açar sözlər: elmi hazırlıq, nəzəri hazırlıq, idarə etmək, demokratik, humanist, təhsil
sistemi, iqtisadi-siyasi, inkişaf, obyektiv şərait
Ключевые слова: научная готовность, теоретическая готовность, управление,
демократический, гуманный, образовательная система, политико-экономический,
развитие, объективная обстановка
Key words: scientific readiness, theoretical readiness, management, democratic,
humanitarian, educational system, political-economical, development, objective situation
Müasir dünyamız tarixin enişli-yoxuşlu yolları ilə irəliləyir, sosial-iqtisadı dəyişikliklər
elm və texnikanın nəhəng sıçrayışları ilə müşayiət olunur, insan biliyi misilsiz dərəcədə
genişlənir. Müasir dövrdə təlim prosesinə və təhsil və tərbiyənin məzmununa, müəllim
kadrlarının elmi nəzəri hazırlığına və əməli fəaliyyətinə verilən tələblər xeyli artmışdır.
Respublikamızda yaradılmış hüquqi baza əsaslı islahatların həyata keçirilməsinə geniş
imkanlar açır. Bu məqsədlə xüsusi sərəncamlar imzalanmışdır və bu sərəncamlardan irəli
gələn vəzifələri müəyyənləşdirmək, yerinə yetirilməsi yollarını seçmək təhsil sistemində
respublikada qazanılmış mütərəqqi ənənələri saxlamaqla, inkişaf etmiş ölkələrin təhsili
idarəetmə sisteminə keçirmək lazım gəlir. Buna görə bütün təhsil müəssisələrinə müstəqillik
verilməli, idarəetmədə demokratik idarəetmə prinsipləri əsas götürülməli, idarəetmənin
müasir çevik mexanizmi yaradılmalıdır.
Bu gün Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Təhsil
sahəsində İslahat Proqramı və bazar iqtisadiyyatının tələbləri təhsilin və təhsil müəssisələrinin
fəaliyyətinin daha səmərəli demokratik prinsiplər əsasında təşkilini və idarə edilməsini
təkmilləşdirməyi yeni vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyur.
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda deyilir ki, təhsil cəmiyyətdə
və dövlətin inkişafının əsasında durmaqla strateji əhəmiyyətə malik olan və üstün inkişaf
etdirilən fəaliyyət sahəsidir. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi milli zəminə,
ümuməşəri dəyərlərə əsaslanır və demokratik xarakter daşıyır.
Təhsil sisteminin demokratik və humanist prinsiplər əsasında idarə edilməsi üçün təhsil
işçiləri təhsil sahəsində dövlət siyasətinin mahiyyətini, onun milli-mənəvi tələblərini dərindən
bilməlidirlər. Təlim və tərbiyənin məzmununu dövlətin müəyyənləşdirdiyi standartlara uyğun
şəkildə təmin etmək hər bir təhsil işçisinin məktəb rəhbərinin, pedaqoji kollektivin başlıca
vəzifələrindəndir.
Təhsildə gedən yeniləşmələr onun idarəetmə funksiyalarının ciddi şəkildə
dərinləşdirilməsini tələb edir və təlim-tərbiyənin gələcəyini əvvəlcədən görmək, idarəetmə
sistemini düzgün seçmək, hər bir işi vaxtında icra etmək əsas məsələ kimi qarşıda durmuşdur.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: "Məktəb elə bir prosesdir, orqanizmdir ki,
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hamı - şagird də, tələbə də, müəllim də, bütün kollektiv də inkişafdadır". Buna görə təhsil
müəssisələrinin ahəngdar inkişafını təşkil etmək təhsil sahəsində çalışanların ən başlıcası isə
müəssisə rəhbərlərinin başlıca vəzifəsidir, çünki təhsil sahəsində qazanılan hər bir
müvəffəqiyyət həmin vəzifənin necə yerinə yetirilməsindən asılıdır.
Təhsil demokratik dəyərlərin inkişaf etdirilməsinə görə əsas amillərdən biridir. Çünki
təhsil, qabaqcıl texnologiyaların mənimsənilməsinə kömək edir. Dünya təhsilində daima
modelləşdirmə aparılır. Təhsilin demokratikliyi təhsilin fundamentallığının artırılması, habelə
təhsilin humanistləşdirilməsidir. Demokratik təhsil sisteminin məqsədi totalitar təhsil
sistemindən xeyli fərqlənir. Demokratik təhsilin məqsədi demokratik qaydalar və təcrübəyə
dair olan, hər şeyi bilmək istəyən müstəqil vətəndaşların formalaşması üçün şəraitin
yaradılmasıdır.
Demokratik idarəetmədə mövqe və fikirlərin müxtəlifliyini öyrənmək, onlardan istifadə
etmək və vahid hakim ideologiyaya yol verməmək üçün geniş imkanlar yaranır. Təhsildə azad
axtarış ruhu demokratik prinsiplərin həyata keçirilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Elə
azad axtarışın özü demokratik dəyər hesab olunur. Demokratik təhsil sistemi dünyada hamı
tərəfindən qəbul olunur. Onun bir çox elementlərini inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək
zəruri hesab olunur. İndi əminliklə demək olar ki, vaxtı keçmiş totalitar təhsil metodları
sərbəst rəqabət nəticəsində öz yerini yeni təhsil vasitələrinə və metodlarına vermişdir. İndi
təhsil işçiləri bu vaxtadək toplanmış dünya təcrübəsini, iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni
inkişafın xalqımıza xas olan xüsusiyyətlərini daha dərin öyrənməli və başqa ölkələrin
demokratik ideyalarına yaradıcılıqla yanaşmağa, onların yaxşı cəhətlərindən istifadə etməyə
diqqət yetirməlidirlər.
Təhsil sisteminin idarə edilməsində yeniləşmənin müxtəlif istiqamətdə qoyulmasına
diqqəti artırmaq lazımdır. Obyektiv şəraiti nəzərə almaqla, təhsilin idarə edilməsinin müxtəlif
variantlarından istifadə edilməlidir. Təhsil müəssisəsini idarə edən bəzi rəhbərlər şəraitdən
şikayətlənərək köhnəlikdən əl çəkə bilmirlər. Köhnə sistemi dəyişmək və yenilik axtarmaq
istəməyən idarə edən özündə cəsarət tapmalıdır və öz ideyalarını inandırıcı şəkildə həyata
keçirməyə çalışmalıdır. İstər idarəetmədə tam sərbəstlik olsun, istərsə də idarəetmənin
məzmunundan irəli gələn yeniləşdirmək fikri olsun, fərqi yoxdur rəhbər demokratik fikirli
adamlar içərisindən seçilməlidir. Əgər idarə edən rəhbər demokratik fikirlidirsə pedaqoji
kollektivə yalnız məsləhət vermək qalır və belə halda tədrisin keyfiyyətinə diqqət yetirmək
üçün daha çox imkan yaranır.
Demokratik idarəetmə sistemində hazır resept vermək olduqca çətindir. Rəhbərlikpedaqoji kollektiv, rəhbərlik-şagirdlər, müəllimlər valideynlər sisteminə üstünlük verilməlidir.
Demokratik idarəetmə fəaliyyətinin optimallaşdırılması onun əsas vasitələrindən biri
hesab olunur. Təhsildə rəhbərlikdə ictimai dövlət idarəetməsinə üstünlük verilməsi
idarəetmənin təşkilatçılıq funksiyasının daha da təkmilləşdirilməsi onun bütün mərhələlərinin
ilkin və vacibi hesab edilir. Buna görə də təhsil sistemində demokratiyanın vacibliyi zərurəti
meydana çıxır.
Sosial tədqiqatlar göstərir ki, müəllimlərin əksəriyyəti təhsilin yeniləşməsində gedən
proseslərdə nə etmək lazım gəldiyini bilmir və bəzi hallar da təlim-tərbiyə işlərində çətinlik
çəkir. Onlar dərs prosesində hər bir uşağın inkişafı üçün optimal şəraitin yaradılmasında
nöqsanlara yol verir, istedadlarını gözdən qaçırır. Hələ də ayrı-ayrı pedaqoji kollektivlərdə öz
fəaliyyətini səmərəli qura bilməyən, şagirdlərlə demokratik və humanist qaydada sistemli
şəkildə iş aparmaqda nöqsanlara yol verənlər var. Müəllimlərin bir çoxu öz fəaliyyətində
əvvəlki vərdiş etdiyi inzibati-amirlik metodlarından əl çəkə bilmirlər. Müəllimin
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fəaliyyətindəki bütün sahələri öyrənmək, ona istiqamət vermək birinci növbədə məktəb
rəhbərinin üzərinə düşür. Məktəbdə qazanılmış müvəffəqiyyət yaranmış problemlərin həyata
(düzgün) keçirilməsindən çox asılıdır.
Son zamanlar təhsilin demokratik idarə edilməsi sahəsində müxtəlif və maraqlı fikirlər
formalaşıb. İdarəetmə təhsilin məzmunundan irəli gəlir. Əvvəlcə təhsilin məzmununu
yeniləşdirmək, sonra isə onun idarə edilməsi haqqında fikirləşmək lazımdır. Belə fikirlər
birinci növbədə tədris planları, proqramları və dərsliklərin günün tələbləri baxımından
yeniləşdirilməsinin həyata keçirilməsinin ön plana çəkilməsinə üstünlük verməkdir. Təhsil
müəssisələrinin demokratikləşdirilməsinin ilk addımları pedaqoji kollektivlə aparılan iş,
onların əməyinin qiymətləndirilməsi və nüfuzunun artırılması üçün görülən tədbirlərdir.
Təhsilə rəhbərlikdə ictimai dövlət idarəetməsinə üstünlük verilməsi, idarəetmənin təşkilatçılıq
funksiyasının daha da təkmilləşdirilməsinin, onun bütün mərhələlərinin ilkin və vacibi hesab
edilir. Cəmiyyətimizi idarə edən kadrların işdə yol verdikləri ciddi nöqsanların bir çoxunun
kökləri məktəbdən artıb inkişaf edir.
Həyatımızın bütün sahələrində olduğu kimi, təhsil sisteminin demokratik ruhda
yeniləşməsi üçün son illər də təhsil müəssisələrinin məsuliyyəti xeyli yüksəldilmiş,
idarəetmənin bir sıra yeni formaları irəli sürülmüşdür.
İndi respublikamızın bütün şəhər və rayonlarında idarəetmə formalarından biri kimi rayon
(şəhər) və məktəb şuraları yaradılmışdır. Şurada ideya-mənəvi tərbiyə, ictimai tərbiyə, əmək
və peşəyönlü təlim, kadrlarla iş və maddi texniki bazanın möhkəmləndirilməsi və s. kimi
bölmələr daim fəaliyyət göstərir.
Şurada eyni zamanda mədəni-maarif, idman məsələləri ilə əlaqə yaratmaqla sinifdənxaric
və məktəbdənkənar işlərin təşkilinə, müəssisələrin ixtisaslı kadrlarla tam təmin olunması üçün
gənclərin
peşəyə
istiqamətləndirilməsinə
diqqət
yetirilir,
müəllim
əməyinin
qiymətləndirilməsi, nüfuzunun qaldırılmasına qayğı göstərilir.
Məktəb şurasının işinin əsas istiqamətlərindən biri də şagirdlərin təlimi ilə bağlı
məsələlərin həllidir. Məktəb şurası təlim-tərbiyə prosesinin o cümlədən şagirdlərin arzusu
nəzərə alınmaqla ayrı-ayrı fənlərin dərindən öyrənilməsinin təşkilinə, məktəbin iş rejimi,
daxili intizam qaydaları, şagirdlərin biliklərini və davranışlarını demokratik əsaslarla
qiymətləndirilməsi, müəllimlərin attestasiyası və metodiki işin təşkili məsələlərinin həllində
hər cür kömək göstərir.
Deməli məktəb şurası aşağıdakı istiqamətləri əsas götürür:
= təlim-tərbiyə işinin planını hazırlamaq, kadrların yeniləşdirilməsini müzakirə və təsdiq
etmək.
= Şagirdlərin mükəmməl təhsil alması üçün tədris-metodik bazanın yaradılması.
= Şagirdlərin təlimi ilə bağlı məsələlərin həlli.
= Şagirdlərin sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin həyata keçirilməsinə şərait
yaratmaq.
= Uşaqların tərbiyəsində valideynlərin, ictimai təşkilatların məsuliyyətinin artırılması və s.
Məktəb şurası öz işini Təhsil Nazirliyinin məktəb şurası haqqında əsasnaməsinə uyğun
qurur. Bütün bunları nəzərə alaraq demokratik əsaslarla təhsilin idarə olunması Azərbaycan
Respublikası Təhsil Qanununda deyildiyi kimi, “Təhsil cəmiyyətdə dövlətin inkişafının
əsasında durmaqla strateji əhəmiyyətə malik olan və üstün inkişaf etdirilən fəaliyyət sahəsidir.
Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi milli zəminə, ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanır,
demokratik xarakter daşıyır”.
Deməli təhsili demokratik idarəetmə məqsədəuyğun qərar qəbul etməyə, idarəolunan
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obyekti təşkil etməyə, ona nəzarət etməyə, tənzimlənməyə yönəlmiş fəaliyyət, düzgün
informasiya əsasında işin təhlili və onun yekunlaşdırılması kimi başa düşülür. Təhsil sistemini
demokratik idarə etmək həmin müəssisənin daxilində baş verən mürəkkəb (pedaqoji, təşkilati
və metodik) prosesləri və münasibətləri şüurlu olaraq tənzimləmək deməkdir.
Məqalənin aktuallığı. Təhsilin demokratik idarə olunması müəllimlərin pedaqoji
fəaliyyətinə əsaslı təsir göstərir. Bu təsir xüsusən ilk növbədə müəllimin pedaqoji ünsiyyət
üslubuna, onun xarakterinə təsir edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsilin demokratik idarə edilməsi idarəedənin pedaqoji
təhsilini daima artırmalı, formalaşdırmalı və o, bir peşəkar müəllim kimi özünün pozitiv və
neqativ keyfiyyətlərini dərk edib idarəçiliyi demokratik əsaslarla qurmaq qabiliyyətinə malik
olmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən praktik məqsədlə müəllimlər,
pedaqoqlar, ali və orta ixtisas məktəbinin tələbə və magistrantları, nəzəri cəhətdən isə elmi iş
yazarkən istifadə edilə bilər.
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Демократическое управление образованием
является обязательным фактором
Резюме
Образовательная система полагается на национальную почву и на всеобщие
принципы, имея, демократический характер. Статья включает основные принципы
демократического управления образовательной системы, а также включает подготовку
учителей на основе демократических принципов. Решение проблем поставленные для
менеджеров описаны в статье. Разные инновации в образовательной системе были
предложены в данной статье.
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The democratic management of the education is important
Summary
The educational system is rely on national ground and on universal values and consider an
democratic attitude. The article includes the principles of the democratic management of the
educational system and prepare teachers based on democratic principles. The solvency of the
issues for the managers is described as a priority in this article. The different innovations of
the management of the educational system is proposed in the article.
Redaksiyaya daxil olub:01.07.2019
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Avtomatlaşdırılmış təhsil sistemlərinin xarakteristikaları
və intellektual təhsil sistemləri
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ATS-lər avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi olaraq, virtual siniflərdə (auditoriyalarda)
təhsil prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə yaradılır və öyrənən, öyrədən tədrismetodiki, didaktik və digər təhsilyönlü materialları özündə birləşdirən avtomatlaşdırılmış
informasiya sistemlərinə deyilir. ATS-nin bəzi əsas üstünlükləri kimi riyazi modellərlə
adekvatlılığın və idarəetmə orqanlarının yaxşı təsəvvür olunması imkanlarının olmasını,
modelləşdirilən obyektin indeksasiyalaşdırılması imkanlarını, elektron mühazirələrin virtual
auditoriyalarda genişləndirilmiş istifadəçi heyəti üçün yararlılığını və s. göstərmək olar [13,
s.24]. Ümumiyyətlə, ATS-nin tətbiqi xüsusi yanaşma tələb edir. Bu tələblər əsasən aşağıda
göstərilən mərhələləri əhatə edir: Ənənəvi Təhsil Sistemindən (ƏTS) Avtomatlaşdırılmış
Təhsil Sisteminə keçid inqilabi xarakter daşımamalıdır. Yəni mövcud təhsil sistemini
deklorativ qaydada dəyişdirmək yolverilməzdir və burada bütün islahatlar tədricən həyata
keçirilməlidir.
ATS-lər təhsilin müxtəlif sahələrini əhatə edən kompleks alt sistemlərdən ibarət olması
məqsədəuyğundur və bu alt sistemlər hazırlanarkən müəyyən qanunauyğunluğa riayət
olunması, bütün prosesin texnoloji mərhələlər və tələblər əsasında aparılması diqqətdə
saxlanılmalıdır. ATS-in tətbiqinə tam həcmdə deyil, minimum sayda pilot təhsil
müəssisələrində tədricən başlanılmalı və bu zaman ortaya çıxan problemlər aradan
qaldırıldıqca sistem seçilmiş müəssisələrdə daha geniş miqyasda tətbiq olunmalıdır. Sonrakı
mərhələdə pilot təhsil müəssisələrinin sayı artırılmalıdır. Yalnız ATS-nin pilot müəssisələrdə
tətbiqindən gözlənilən nəticələr özünü doğrultduğu halda onun müəssisələrdə tam tətbiqinə
başlanması məqsədəuyğun sayıla bilər.
Avtomatlaşdırılmış Təhsil Sistemləri əsasən bir-birinə bağlanmış 5 əsas kompleks alt
sistemləri əhatə edir. Həmin alt sistemlərin birgə tətbiqi ATS-in tam funksional fəaliyyət
göstərməsinə imkan yaradır. Kompleks alt sistemlərə aşağıdakılar aid edilir:
1 Ümumi İnformasiya Bankı Sistemi (ÜİBS)
Bu alt sistem əsasən ATS-in digər alt sistemlərinin fəaliyyətini təmin etmək üçün nəzərdə
tutulmuşdur. ÜİBS dövlət və qeyri-dövlət informasiya mənbələrindən, təhsillə bağlı statik və
dinamik informasiyaları, o cümlədən, qanunvericilik aktlarını, hüquqi sənədləri, təhsil
standartlarını, təhsillə bağlı beynəlxalq status daşıyan sənədləri, xarici ölkələrin təhsil sistemi
ilə bağlı məlumatları, təhsillə bağlı elektron kitabxana resurslarını, müasir təhsil
texnologiyaları haqqında informasiyaları, məlumatların saxlanılması, arxivləşdirilməsi,
bərpası, çeşidləmə və axtarış, analiz və sintez, kommunikasiya xətləri vasitəsilə ötürülmə kimi
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məlumatları özündə cəmləyir. ÜİBS ATS-nin digər kompleks alt sistemlərinin
hazırlanmasında və gələcək inkişafında önəmli yer tutduğu üçün birinci növbədə yaradılmalı
və istismara buraxılmalıdır.
2. Təhsildə Yoxlama, qiymətləndirmə və keçid alt sistemi (TYQKS)
Bütün tip təhsil sistemlərində təhsil pillələri arasında keçid, öyrənənin (şagirdin, tələbənin
və s.) biliklərinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi ilə həyata keçirilir. Bu baxımdan ATSin həmin sahəyə tətbiqi prinsipial xarakter daşıyır və təhsilin avtomatlaşdırılması zamanı
prioritet mövqe tutur. ATS-in əsas funksional kompleks alt sisteminə aid edilən TYQKS-nin
əsas üstünlükləri aşağıdakılardır: Təhsil pillələrinin sayına qoyulan məhdudiyyət götürülür və
təhsilin kəsilməzliyi təmin olunur; Çoxballı sistemin tətbiqinə keçid biliklərin daha dəqiq
qiymətləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar yaradır; Test tapşırıqlarının özlərinin
qiymətləndirilməsi alqoritmləri bir çox problemlərin operativ həll olunmasına şərait yaradır.
Məsələn, keyfiyyətsiz və ya təhsil standartlarına uyğun gəlməyən tədris elementlərinin
operativ şəkildə təhsil sistemindən çıxarılması və ya redaktə olunması; TYQKS-nin tərkibində
həm də, öyrənənlərin şəxsi qiymət kartlarının avtomatlaşdırılmış analizi alt-sisteminin olması,
ATS-in digər kompleks alt sistemlərinin fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri parametrləri
müəyyən edir. Təhsil standartları bazasının hazırlanması və təhsil standartları minimumlarının
operativ olaraq dəyişdirilməsi “Təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi”, “Pedaqoji
kadrların attestasiyası”, “Təhsil strukturlarının fəaliyyətlərinin analizi” və s. kimi
funksiyaların avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulan bu alt-sistem tədrisin təşkilində və
idarə olunmasında mühüm yer tutur. Bu sistem həm də ənənəvi və avtomatlaşdırılmış
dərsliklərdəki mövzuların operativ şəkildə korrektəsinə və təhsil sistemində şəffaflığın
təminatına xidmət edir [13, s. 25-28].
3. Təhsildə Təlim/Tədris Sistemi (TTTS)
İT təlim/tədris prosesinin tam kompüterləşdirilməsinə imkan verdiyi üçün ondan istifadə
etməklə müxtəlif tip informasiyaları, o cümlədən mətn, qrafik, audio, video məlumatları tam
emal etmək, avtomatlaşdırılmış animasiya sistemləri yaratmaq, sürətli kommunikasiya
xətlərindən istifadə etməklə təlim/tədris prosesinin effektivliyini dəfələrlə artırmaq olar.
TTTS-nin bünövrəsini təlim/tədris prosesini tam əhatə edə biləcək elektron dərsliklər təşkil
edir və onlar ənənəvi təhsil sistemindəki dərsliklərdən aşağıdakı üstün imkanlarına görə
fərqlənirlər:
1. Dərsliklərin mövzuları tam emal oluna bilən mətn, qrafik, audio, video, animasiya
elementləri vasitəsilə hazırlanır.
2. Elektron dərsliklərin istismarı həm fərdi kompüterdə, həm də şəbəkə vasitəsilə (lokal və
qlobal) aparıla bilər.
3. Elektron dərsliklərin “kağız” variantı İT vasitələri məhdud olan təhsil müəssisələrində
işlədilə bilər.
4. Belə dərsliklər TSS sistemindəki təhsil standartlarının minimal, orta, maksimum
tələbləri nəzərə alınaraq hazırlanır.
5. Eyni bir fənn üzrə alternativ dərsliklərin sayına məhdudiyyət qoyulmur. Öyrənən
dərsliyin seçilməsində müstəqil olur. Bu isə öz növbəsində təcrübəli pedaqoqların aktiv
pedaqoji fəaliyyətinə yardım edir.
6. Bu dərslikdən lokal, qlobal, korporativ şəbəkələr vasitəsilə istifadə etmək imkanı
ənənəvi üsulla yanaşı, distant təhsilin inkişafına da yardım edir.
7. ATS-TYQKS ilə bağlılıq dərsliyin ayrı-ayrı mövzularının vaxtında, effektiv şəkildə
korrektəsinə imkan verir.
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8. ATS-lərin çoxdilli interfeysə malik olması, elektron vəsaitlərin ölkə xaricindən
istismarına şərait yaradır və s. [13, s. 25-28].
4. Təhsil Standartları Sistemi (TSS)
Təhsil sistemlərinin ən əsas problemlərindən biri təhsil standartları məsələsidir. Təhsil
standartlarının minimumu, təlim/tədrisin mövzu əhatəliyini təyin etməklə, təhsil pillələri
arasında keçid təmin edən meyar ölçüsüdür. Bu standartların müəyyən olunması, operativ
olaraq dəyişdirilməsi və s. kimi problemlər ƏTS-in (Ənənəvi Təhsil Sistemi) ən böyük
problemlərindəndir.
ATS-TSS bu tip problemləri həll etmək üçün yaradılır. Qeyd etdiyimiz kimi Təhsil
Standartları milli xarakter daşıyır, ölkədə təhsilin keyfiyyət ölçüsüdür. Bu isə öz növbəsində
ATS-TSS-dən istifadəni zəruri edir. ATS-də “Təhsil Standartları Sistemi” kompleks altsistemi aşağıdakı mürəkkəb məsələləri həll edir: Ənənəvi və Avtomatlaşdırılmış dərsliklərinin
(DM) hazırlanması standartlarını müəyyən etmək; Təhsilin ixtiyari pilləsində təlim/tədris
olunan fənnin mənimsənilmə minimumlarını (ATS-TYQKS vasitəsilə) müəyyən etmək;
Təhsili idarə edən subyektlərin fəaliyyətinin ekspertizası, pedaqoqların attestasiyası, elektron
dərsliklərin sertifikatlaşdırılması, təhsil müəssisələrinin lisenziyalaşdırılması və digər bu kimi
problemləri həll etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur [13, s. 25-28].
5. Təhsilin Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi (TAİS)
Təhsilə cəlb olunmuş maddi, elmi, pedaqoji və s. resursların Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə
Sistemidir. ATS-in və ümumilikdə bütün təhsil sisteminin idarəolunma və nəzarət
mexanizmlərini özündə birləşdirməklə, müxtəlif səviyyələrdə prioritetlər əsasında təhsil
sisteminin optimal və effektiv üsullarla idarə olunmasına yardım məqsədilə yaradılır. TAİS,
təhsilin şaquli idarəolunma, üfüqi və şaquli nəzarət mexanizmlərinə(alt-sistemlərə) malik olur
[13, s. 25-28].
İntellektual, yəni şüurlu maşınların yaradılması sahəsində uğurlu araşdırmalar aparılır.
Kompüterin şüurunu, intellektini insan şüurundan fərqləndirmək üçün onu süni intellekt
adlandırmaq qəbul olunmuşdur. Süni intellekt insanın intellektual fəaliyyətinə nüfuzu ilə
səciyyələnən V nəsil kompüterlərin yaradılması ilə inkişaf etdi. Bu nəsil kompüterlər təbii dili
başa düşməli, hər hansı gözlənilməz və qeyri-müəyyən vəziyyət üçün qərar çıxara bilməli,
yaddaşına əvvəlcədən yazılmış biliklərlə kifayətlənməyərək yeni biliklər qazanmalı, öyrənmə,
qavrama qabiliyyəti olmalıdır.
Öhdəsinə düşən funksiyaları yerinə yetirmək üçün kompüter saniyədə trilyon əməliyyat
aparmalıdır. Bu sürəti isə paralel işləyən çoxprosessorlu, çoxmaşınlı sistemlərin köməyi ilə
əldə etmək olar.
İntellektual sistemlərdə informasiya emalının kompüterdə də insan beynində olduğu kimi
həyata keçirilməsi məsələsi öyrənilir. Beyin fəaliyyətini tənzimləyən sinir hüceyrələrinin –
neyronların funksiyalarını kompüterdə modelləşdirən nəzəriyyə (neyron şəbəkələri
nəzəriyyəsi) əsasında kompüterlərə öyrənmə qabiliyyəti verən alqoritmlər yaradılır.
Neyronların bir sıra funksiyalarını yerinə yetirən inteqral sxemlər yaradılmışdır. Nəzəri
hesablamalara görə optik elementlər əsasında yaradılan kompüterlər saniyədə yüz trilyonlarla
əməliyyat yerinə yetirə bilər. Məlumatın işıq şüalarından istifadə etməklə yüksək sürətlə və
etibarlı ötürülməsi və emalı son illər geniş yayılmışdır.
Deməli, intellektual təlim sistemləri:
1. Müəyyən məqsədə yönəldilmiş olmalıdır. Məqsədin verildiyi və ya sistem tərəfindən
formalaşdırılmasının fərqi yoxdur.
2. Əhatə olunmuş aləmin dəyişməsinə reaksiya verməli, yəni kriteriyanın dəyişməsi ilə
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məsələni həll etməlidir.
3. Bilik hüdudlarını daim genişləndirməlidir, öyrənmək və özünü öyrətməklə modelini
təkmilləşdirməlidir;
4. məntiqi nəticələri istifadə etməklə şəraiti tanımaq və qərar qəbul etmək, həmkarları ilə
ümumi dil tapmaq, lazım gələrsə gördüyü işi izah etməyi, proqnozlaşdırmağı və onu öz
fəaliyyəti ilə əlaqələndirməyi bacarmalıdır və s.
Beləliklə, intellektual təlim sistemləri – müəyyən məqsədə yönəldilmiş, fəaliyyətini
vəziyyət və proqnoza əsasən planlaşdıran, aləmin modeli əsasında həssas orqanlardan və
insanla intellektual əlaqədən və ya “özü kimi ağıllı sistemdən” aldığı cari informasiya və
özünüöyrənmə yolu ilə aldığı biliyi və “genetik” biliyi istifadə etməklə məqsədyönlü qərar
qəbul etmək qabiliyyətinə malik sistemdir. Sistem öyrənən və ya özünüöyrədən, proqnoz,
xarici aləmlə əlaqə, məqsədi formalaşdıran bloklardan təşkil olunur. Blokların bir-biri ilə
əlaqəsini yaratmaq və intellektual təlim sistemlərinin ağıllı fəaliyyətini təmin etmək üçün
strukturda “intellektual təşkilatçı” blokunun olması vacibdir [13, s. 29-31].
Məqalənin aktuallığı. Həyatimizin bütün sahələrində olduğu kimi, eləcədə Təhsil
sistemində də inkişafinın sürətləndirilməsi və verimliliyin artırılması məqsədilə internet
texnologiyalarından aktiv şəkildə istifadə edilir. Bu səbəbdən də baxılan bu dissertasiya
işində, internet texnologiyalarının təlim və tədris prosesində tətbiqi, nəticə etibarilə təhsil
sisteminin verimliliyinin artırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. bu tədqiqatın elmi yeniliyi informasiya texnologiyalarının
təhsildə rolunun artırılması üçün onun imkanlarının genişləndirilməsi, başlıca istiqamətlərin
müəyyənləşdirilməsi, istifadə olunan proqram vasitələrinin təhsil sistemində tətbiqinin elmimetodoloji əsaslarının yaradılması və inkişafi üçün təkliflərin hazırlanmasından ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu tədqiqatın əsasında beynəlxalq
modellərdən və dünya təcrübəsindən yararlanaraq internet texnologiyalarından istifadə
nəticəsində ölkəmizin təhsil sistemi sahəsində hansı dəyişikliklərin baş verəcəyi öyrənilir.
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Характеристика автоматизированных образовательных
систем и интеллектуальных образовательных систем
Резюме
Автоматизированные системы обучения и вспомогательные инструменты,
созданные для этой цели, регулируются работой различных режимов работы и
помогают пользователю обеспечить независимое управление этими объектами.
T. Alizade

Characteristics of automated educational systems and
intellectual educational systems
Summary
Automated education systems and the auxiliary tools set up for this purpose are regulated
by the work of various operating modes and help the user to ensure the independent
management of those objects.
Redaksiyaya daxil olub: 01.07.2019

101

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

Təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirmə sisteminin praktik aspektləri
Lalə Məmmədova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
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ХХI əsri kеyfiyyət əsri аdlаndırırlаr. Cəmiyyətin həyаtının müхtəlif sаhələrində bilik,
humаnitаr еlmlərdə yеni kеyfiyyət kоnsеpsiyаsı fоrmаlаşmаğа bаşlаmışdır. О, fundаmеntаl
sоsiаl-iqtisаdi və pеdаqоji kаtеqоriyа kimi qəbul еdilir. Təsаdüfi dеyil ki, cəmiyyətin
gündəlik həyаtındа «хidmətin kеyfiyyəti», «ictimаi intеllеktin kеyfiyyəti», «təhsil
хidmətlərinin kеyfiyyəti», həttа həyаtımızın kеyfiyyət tеrminləri ədəbiyyаtdа tеz-tеz işlənir və
müаsir cəmiyyətin həyаtındа, məişətimizdə rаstlаşırıq. Dövlətin, cəmiyyətin və təhsilаlаnlаrın
təhsil sistеminə sоsiаl tələbi kеyfiyyətli təhsildir. Təhsil sаhəsində аpаrılаn bütün islаhаtlаrın
məqsədi məhz оnun kеyfiyyətinin yüksəldilməsinə nаil оlmаqdır. Bаşqа sözlə, bu islаhаtlаrın
əsаs məqsədi cəmiyyətin еhtiyаc və tələbləri nəzərə аlınmаqlа, təhsilin kеyfiyyətini
yахşılаşdırmаq və оnun inkişаfını təmin еtməkdir. Bununlа əlаqədаr təhsilin kеyfiyyətini
şərtləndirən аmillərə, ilk növbədə təhsilin məzmununа, tədris tехnоlоgiyаlаrınа və
qiymətləndirmə sistеmlərinə yеnidən, dövrün tələbləri səviyyəsində bахılmаsı zərurəti
yаrаnmışdır.
«Mütərəqqi təhsil ideyası»nın əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, təhsil elmi biliklərin yox,
sənaye və texnologiyanın inkişaf istiqamətlərinə uyğun gələn həyati bacarıqların
formalaşmasına yönəldilirdi. Təhsilin məzmununa bu cür yeni baxışlar tədricən
qiymətləndirməyə yanaşmanı da dəyişdi. Artıq qiymətləndirmə daha çox biliklərin tətbiqinə
və həyatla əlaqələndirilməsinə əsaslanırdı. Beləliklə, ümumiləşdirmə aparsaq,
qiymətləndirmənin mahiyyətini və xarakterini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
 idarəedici - təhlil vasitəsilə əldə edilən nəticələr əsasında yeni keyfiyyət səviyyəsinin
müəyyənləşdirilməsi;
 səfərbəredici - təhsilin keyfiyyətinin təmin olunmasında təhsilverənlərin,
təhsilalanların, valideynlərin, məktəb rəhbərlərinin, təhsili idarəetmə orqanlarının səylərinin
birləşdirilməsi və məsuliyyətinin artırılması;
 inkişafetdirici - qiymətləndirmənin nəticələrinə görə keyfiyyət dəyişikliklərinin
aparılması prosesində təhsilalanların, təhsilverənlərin, idarəedənlərin inkişafı;
 perspektivlilik - mövcud nəticələrə görə gələcək fəaliyyət istiqamətlərinin və təhsil
siyasətinin müəyyənləşdirilməsi;
 proqnostik - təhsilin keyfiyyətinin bugünkü inkişaf səviyyəsi baxımından növbəti
mərhələlər üçün hədəflərin real təsəvvür edilməsi.
Təhsil müəssisələrində təhsil kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsının dахili sistеmi
аşаğıdаkılаrdır:
a) Müəllim-şаgird münаsibətləri. Bu münаsibətlər kеyfiyyətin yа yüksəlməsinə, yа dа
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аşаğı düşməsinə təsir еdən bаşlıcа istiqаmətdir;
b) Müəllim təhsildə kеyfiyyətin idаrə оlunmаsındа iхtisаslаşmış еkspеrt rоlunu оynаyаn
mütəхəssisdir;
c) İdаrəеtmənin digər subyеktləri – müəssisə rəhbərləri, vаlidеynlər, məktəbin digər
əməkdаşlаrı, ictimаi хаrаktеr dаşıyаn digər bölmələrin rəhbərləri, tехniki pеrsоnаl kеyfiyyətin
əldə еdilməsi üçün şərаiti yаrаdаnlаr [3, s. 86-87].
Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin əsas məsələlərindən biri məktəbdə təhsil
prosesinin səmərəli idarə olunmasıdır. Məktəbdə təlim-tərbiyə prosesinin uğurlu getməsini,
yüksək nailiyyətlərin əldə olunmasını, şagirdlərin təhsil ehtiyaclarının dolğun ödənilməsini
şərtləndirən əsas amillərdən biri pedaqoji kollektivin elmi-metodik hazırlıq səviyyəsidir.
Təhsil prоsеsi müəllimlə şаgird аrаsındа bilаvаsitə tədris fəаliyyətində və yа dərsdənkənаr
məşğələlərdə, müаsir dövrdə distаnt təhsil sistеmində həyаtа kеçirilir. Bu dа kоnkrеt təhsil
situаsiyаlаrındа müəllimlə şаgirdin dərin məzmunlu əlаqələrinin fоrmаlаşmаsındаn аsılıdır.
Təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsində əsas göstərici şagirdin təlim nəticələri
olduğundan, həmin nəticələrin obyektiv qiymətləndirilməsi də keyfiyyəti üzə çıxaran ən
etibarlı mənbə hesab olunur. Qiymətləndirmə mexanizmlərinin və vasitələrinin yaradılması
təhsilin məzmun standartları və fənn kurikulumları hazırlandıqdan sonra növbəti mərhələlər
hesab olunur. Yeni qiymətləndirmə sistemi aşağıdakıları təmin edir:
— təhsildə müsbət dəyişikliklərin aparılması üçün mühüm vasitə rolunun yerinə
yetirilməsini;
— təhsilin keyfiyyəti üçün əsas göstərici olan “şagirdin təlim nəticələri” haqqında etibarlı
məlumat verilməsini;
— qiymətləndirmə vasitəsilə şagirdin bilik və bacarıqları haqqında kifayət qədər məlumat
əldə edildikdən sonra fənn kurikulumlarında və dərsliklərdə müvafiq dəyişikliklərin
aparılmasını;
— təhsildə olan bəzi neqativ hallara qarşı mübarizə vasitəsi funksiyasını;
— qiymətləndirmədə yeni yanaşmaların yaddaşa əsaslanan qiymətləndirmənin əksinə
olaraq, məntiqi təfəkkür vərdişlərinin inkişafına xidmət etməsini [5, s. 93].
Hаzırdа ənənəvi qiymətləndirmədən fərqli оlаrаq, tаmаmilə yеni mеtоd və üsullаrdаn
(müsаhibə, pоrtfоliо, lаyihə işi, özünüqiymətləndirmə və s.) istifаdə оlunmаqlа öyrənənlərin
nаiliyyətləri şаgirdyönümlü istiqаmətdə yохlаnılır və qiymətləndirilir. Bu dəyişikliklər
vаsitəsilə şаgirdlər tədris prоsеsinə dаhа çох cəlb оlunurlаr və özlərinin öyrənmə prоsеsinə
dаhа yахşı nəzаrət еdə bilirlər.
Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sahəsində vacib istiqamətlərdən biri
təhsilalanların təlim fəaliyyətinin, nəticələrinin dövlət standartlarına uyğunluğunun
müəyyənləşdirilməsidir. Başqa sözlə, bu proses kurikulum üzrə qiymətləndirmə də
adlandırılır. Bu zаmаn ciddi əhəmiyyət kəsb еdən məsələlərdən biri kurikulumlаrdа təsbit
еdilmiş dövlət stаndаrtlаrının dövrün tələbinə görə hаnsı səviyyədə tərtib оlunmаsı, еləcə də
bu stаndаrtlаrın şаgirdlər tərəfindən mənimsənilməsi vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsidir.
Müаsir məktəb müхtəlif хаrаktеrli diаqnоstik (müəyyənləşdirici) mеtоdikаlаrdаn istifаdə
еdir. Bəzən еlə hаllаr оlur ki, həttа müəllimlər özləri müхtəlif diаqnоstik fоrmаlаr hаzırlаyıb
tətbiq еdirlər. Diаqnоstik mеtоdikаlаrı istiqаmətindən аsılı оlаrаq iki hissəyə – pеdаqоji və
psiхоlоji hissələrə bölürlər. Аydındır ki, psiхоlоji diаqnоstik mеtоdikаlаr şаgird şəхsiyyətinin
psiхi хüsusiyyətlərini öyrənirsə, pеdаqоji diаqnоstik mеtоdikаlаr şаgird fəаliyyətinin pеdаqоji
аspеktlərini аrаşdırır. Bu bахımdаn təhsil prоsеsinin diаqnоstikаsı təlim prоsеsinin və tətbiq
еdilən prоqrаmlаrın səmərəlilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin üzvi hissəsidir. Təlim
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prоsеsində əldə еdilmiş hər bir nəticə fəаliyyətin kеyfiyyətinin göstəricisi kimi bаşа düşülür.
Milli qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün müəyyən tədris dövrünün
sonunda mütəmadi olaraq həyata keçirilən və şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini
təmin edən sistemdir. Xüsusi təmsiledici seçim etməklə, 4-cü və 9-cu sinif şagirdləri arasında
obyektiv testlər, sorğu vərəqələri və müvafiq təlimatlar vasitəsilə bir qayda olaraq, 4-5 ildən
bir aparılır və əldə olunan nəticələr kurikulumun, təlim-tədris prosesinin keyfiyyətinin,
təhsildə aparılan digər dəyişikliklərin dəyərləndirilməsinə, təhsilin keyfiyyətinə nəzarətin
daha səmərəli həyata keçirilməsinə xidmət edir. Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
aşağıdakılardır:
 şagirdlərin təlim nəticələrində zəif və güclü tərəfləri aşkar etməklə, ümumi
mənimsəmə səviyyəsini və onun dinamikasını müəyyənləşdirmək;
 şagirdlərin təlim nəticələrinə təsir edən mümkün amilləri təsvir etmək və nəticələr
arasındakı fərqləri müqayisə etmək üçün şagirdlərin, onların ailələrinin, təhsil müəssisələri və
tədris prosesinin xüsusiyyətlərini öyrənmək;
 ölkədə təhsil siyasətini müəyyənləşdirmək üçün təhsilin vəziyyəti haqqında müvafiq
məlumat toplamaq, öyrənilməsi və müzakirəsi tələb olunan problemləri və təhsilin inkişafının
prioritet istiqamətlərini təyin etmək;
 şagirdin təlim nəticələrinin və irəliləyişlərinin dəyərləndirilməsi vasitəsilə təhsilin
dövlət standartlarının monitorinqini aparmaq, təhsil sisteminin məqsədlərinin müvafiqliyini
və səmərəliliyini tənzimləmək, sistemin təsir dairəsini genişləndirmək; təhsil siyasətini
müəyyən edənlərin cavabdehlik səviyyəsini artırmaq;
 ölkədə təhsilin məzmunu üzrə əsas prioritetlərin ictimaiyyət tərəfindən geniş
müzakirəsini təşkil etmək [4, s. 48].
Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi məqsədəuyğunluq, qarşılıqlı dəyərləndirmə,
müvafiqlik və etibarlılıq, inkişafyönlülük, şəffaflıq və qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsiplərinə
əsaslanır.
Məqalənin aktuallığı. Dövlətin, cəmiyyətin və təhsilаlаnlаrın təhsil sistеminə sоsiаl tələbi
kеyfiyyətli təhsildir. Təhsil sаhəsində аpаrılаn bütün islаhаtlаrın məqsədi məhz оnun
kеyfiyyətinin yüksəldilməsinə nаil оlmаqdır. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin əsas
məsələlərindən biri məktəbdə təhsil prosesinin səmərəli qiymətləndirmə sisteminin olmasıdır.
Təhsilin kefiyyətinin qiymətləndirmə işlərin təşkili bu və ya digər şəkildə tədqiq edilsə də, bu
sahədə sistemin inkişaf etdirilməsi üzrə işlərin praktik aspektləri öyrənilməmiş, ümumiyyətlə
açıq qalmışdır. Apardığımız tədqiqat bu problemin öyrənilməsinə və həlli yollarının
araşdırılmasına həsr edilmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə ilk dəfə olaraq təhsilin ən mühüm
istiqamətlərindən biri olan qiymətləndirmə sisteminin praktik aspektləri araşdırılmış, təhsilin
keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsinin əsas göstəriciləri göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təkliflər və nəticələr,
təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirmə sisteminin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təşkil
etmək, qiymətləndirmə sisteminin praktik aspektlərini düzgün göstərməkdir. Bu məlumatlar
vasitəsilə istər təhsil işçiləri, istərsə də müəllimlər təhsildə keyfiyyətli qiymətləndirmə
sistemini müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təşkil edə bilər.
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Практические аспекты системы
оценки качества образования
Резюме
Одним из ключевых вопросов повышения качества образования является
эффективное управление процессом школьного образования. Одним из основных
факторов, определяющих успешность учебного процесса в школе, достижение высоких
достижений и полное удовлетворение образовательных потребностей учащихся,
является уровень научно-методической подготовки педагогического коллектива.
Национальная оценка - это система, которая обеспечивает регулярную оценку
успеваемости учащихся в конце определенного академического периода для контроля
качества образования.
L. Mammadova

Practical aspects of the quality assessment system of education
Summary
One of the key issues to improving the quality of education is the effective management of
the school education process. One of the main factors determining the success of the
educational process in the school, the achievement of high achievements and the full
satisfaction of the educational needs of the pupils is the level of scientific and methodological
training of the pedagogical collective. National Assessment is a system that ensures regular
assessment of student achievement at the end of a certain academic period to monitor the
quality of education.
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Pedaqoji heyətin innovasiyalı idarəolunma işinin mahiyyəti
Zərifə Əliyeva
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konsepsiya, rəhbərlik
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Elmi ədəbiyyatda innovasiyanın mahiyyətinin tərifi bir neçə cür verilmişdir. Bunlardan
əsas iki yanaşma daha çox diqqəti çəkir: biri yeniliyə yaradıcı prosesin nəticəsi kimi, yeni
məhsul, texnologiya, üsul kimi baxır. Bizə, innovasiyanın yaradıcı prosesinin yeni məhsulu
kimi, yəni istifadəsi onu istifadə edənlərdən stereotip olan bacarıqlarını dəyişməyi tələb edən
nəticəsi kimi olan tərifi daha yaxındır. Bazar iqtisadiyyatında innovasiyaların ən vacib
xüsusiyyəti istehlakçı xüsusiyyətlərinin yeniliyidir. Texniki yenilik isə ikinci plandadır.
Bir çox müəlliflər “yenilik” və “innovasiya” anlayışlarını fərqləndirməyə çalışır. Yenilik fəaliyyətin hər hansı sahədə (kəşflər, ixtiralar, konsepsiyalar, prinsiplər) əsas tətbiq olunan
tədqiqat, inkişaf və ya eksperimental işin yekun nəticəsidir.
İnnovasiya – idarəetmə obyektinin dəyişilməsi və elmi texniki, iqtisadi, sosial, ekoloji və
digər effektlərin alınması üçün istifadə olunan yeniliyin son nəticəsidir.
İndiyə qədər “innovasiya” anlayışının tərifinə birmənalı yanaşma yoxdur. İnnovasiyanın
tərifinə olan müxtəlif yanaşmalara nəzər yetirək.
İnnovasiya sənayedə yeni növ istehlak malları, yeni istehsal və nəqliyyat vasitələri,
bazarlar və təşkilat formalarını tətbiq və istifadə etmək üçün olan dəyişiklikdir (9, 89).
İnnovasiya — idarəetmə obyektinin dəyişilməsi və elmi texniki, iqtisadi, sosial, ekoloji və
digər effektlərin alınması üçün istifadə olunan yeniliyin son nəticəsidir (6,110).
İnnovasiya — xüsusi sosial ehtiyacları təmin edən və bir sıra təsirə malik olan əsaslı
şəkildə dəyişdirilmiş vasitələrin yaradılması və inkişafının yekun nəticəsidir (5,79).
İnnovasiya — intellektual fəaliyyətin ticariləştirilməsinin son nəticəsidir.
İnnovasiyaların təsnif edilməsinə dair bəzi yanaşmaları gözdən keçirək. (8, 206)
1. İnnovasiyaların istifadə edildikləri sahəyə görə təsnifatı: — texnoloji (məhsulların və
xidmətlərin istehsalı); — ekoloji (təmiz maşınlar, enerji resurslarının bərpası); — iqtisadi
(iqtisadi proseslərin idarə edilməsi); - sosial-siyasi (sosial hərəkatlar, siyasi partiyalar, səhiyyə
və s.); — dövlət-hüquqi (dövlət hakimiyyəti, qanunvericilik, dövlətlərarası qurumlar); —
cəmiyyətin mənəvi sahəsi (sənət, elm, etika, din, təhsil); — hərbi və hüquq-mühafizə sahəsi
(silahlı qüvvələrin strukturu, hərbi əməliyyatların aparılması və qanunun nizam-inizamın
təmin edilməsi).
2. İnnovasiyaların yenilik baxımından təsnifatı. Yenilik baxımından innovasiyalar əsasən
birinci və ikinci səviyyəyə bölünür. Birinci səviyyəyə görə innovasiyaların yaradılması üçün
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əsas olan tədqiqat və inkişafdır. İkinci səviyyəyə görə yeniliklər müəssisə üçün yenilikdir,
lakin ümumilikdə bazar üçün yeni deyildir.
3. Davranış səbəbləri ilə əlaqədar innovasiyalar. Bu halda, innovasiyaları qruplaşdıran
amil müəssisənin xarici mühitdə olan dəyişikliklərə qarşı reaksiyasıdır, yəni xarici mühitdəki
dəyişiklikləri idarəetməsi (strateji innovasiyalar), və ya xarici mühitin dəyişikliklərinə
uyğunlaşmasıdır (adaptasiya innovasiyaları).
4. Obyekt innovasiyaları. Bu yanaşma innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün
müəyyən bir sahəni müəyyənləşdirir: qida; marketinq; idarəetmə; texnoloji.
Ədəbiyyatda innovasiya və innovativ proseslərin bir çox təsnifatı vardır, və onların hər
biri xüsusi diqqətə layiqdir. Bu, təşkilatın fəaliyyətində innovasiyaların idarəçilikdə çox geniş
əhatə dairəsini və böyük əhəmiyyətini bir daha vurğulayır.
Innovasiya prosesi — elmi biliklərin innovasiyaya çevrilmə prosesidir. İnnovasiya
prosesinin mərhələləri fundamental, tətbiqi tədqiqatlar, eksperimental inkişaf, istehsal dizaynı,
yeni məhsulların dizaynı, yeni texnologiyaların inkişafı, məhsul (xidmət) istehsal prosesləri,
məhsulun satış prosesinin təkmilləşdirilməsidır. Bu zaman, innovasiya bazar iqtisadiyyatında
istehsal və kommersiya problemlərini həll etmək üçün istifadə edilən vasitə rolunu oynayır və
innovasiya prosesi nəzəri biliklərə yeni məlumatlar əsasında yaradılmış malların istifadə
müddətinədək yiyələnməkdən ibarət olan ardıcıl işlər kompleksidir.
İnnovasiya prosesi tətbiqi ilə (bazarda yeni məhsulun, xidmətin yaranması) bitmir,
tətbiqdən sonra dayanmır, çünki yayıldıqca yenilik inkişaf edir, yeni istehlakçı
xüsusiyyətlərini əldə edir. Bu zaman, “innovativ dövr” anlayışı yaranır, o, istehlakçı ilə yeni
bir məhsulun, xidmətin, metodun, texnologiyanın və yeniliklərin elmi komponentlərinin
arasında rəyin/əlaqənin formalaşdırılmasını nəzərdə tutur.
İnkişaf üçün iki variant vardır: monoton və innovativ. Dəyişikliklərin innovativ yolu
prosesin bəzi elementlərinin əvəz edilməsidir: məqsədlərin, üsulların, prinsiplərin, bu zaman
isə, monoton variant konservativ, stabildir.
Eyni zamanda, innovativ inkişafı həyata keçirilmiş yeniliklərin zənciri kimi alqılanır. O,
dar sahəni deyil, marketinq, idarəetmə, kadr hazırlığı, maliyyə, satış və s. kimi sahələri də
əhatə edəndə daha uğurlu olur. Beləliklə, innovativ inkişaf kompleks şəklində, yəni hərtərəfli
olmalıdır. Hər bir innovativ inkişaf yalnız əsas innovativ proses deyildir, eyni zamanda da,
onun həyata keçirilməsi üçün lazım olan amillərin və şərtlər sisteminin, yani innovativ
potensialın inkişafıdır (4, 55). İnnovativ potensial maliyyə, iqtisadiyyat və intellektual
resursları, hüquqi, idarəetmə, təşkilat, maddi texniki, sosial və informativ amillərdən ibarətdir
və onlar iqtisadi sistemin innovativ fəaliyyətə hazırlıq dərəcəsini təyin edir.
İnnovasiya prosesinin iki əsas komponenti: yenilikçi layihələrin həyata keçirilməsi və
innovativ potensialın inkişafıdır. İnnovasiya prosesinin komponentlərə ayrılmasına bu cür
yanaşmanın yetərincə qiymətləndirilməməsi innovativ potensialın xüsusiyyətləri kimi elmi –
texniki, sənaye – texniki, kadr və ya digər komponentləri ilə bağlı göstəricilər hesab edilir.
Belə hallarda müəssisənin faktiki innovativ potensialı təcrid olunmur, ölçülmür və nəticə
etibarı ilə məqsədəuyğun olaraq inkişaf etmir. Beləliklə nəticədə — yeni rəqabətqabiliyyətli
malların və xidmətlərin artması əldə edilmir.
İnnovativ potensial müəssisənin ümumi potensialının və təşkilatın digər elementləri ilə
yanaşı – istehsal – texnoloji, maddi – iqtisadi, kadr potensialları və s. bir elementdir, bütün
potensialın mərkəzidir və onu təşkil edən bütün hissələrə daxil olur. Əlbəttə ki, ümumi
potensialın hissələri arasında daha kompleks dialektik əlaqələr var, amma bir şey şübhəsizdir:
innovativ potensial istehsal dövrünün yekun hissəsinə və son nəticəyə əhəmiyyətli dərəcədə
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təsir edən real effektivliyi müəyyən edir.
İnnovativ inkişafın stimullaşdırılmasının əsas yönünün fondların və ilk növbədə maşın
alətlərinin parkının yenilənməsi haqda olan fikir geniş yayılmışdır. Buna qarşı etiraz etmək
çətindir. Lakin, təşkilatın istehsal – texnoloji imkanlarını gücləndirərək və onun digər
hissələrinə eyni dərəcədə toxunulmasa, maliyyə vəsaitlərin dayandırılmasına gətirib çıxarır (4,
59).
Tədqiq edilən obyektin müxtəlif növlərini daha detallı şəkildə təsnifləşdirərək xarakterizə
etmək mümkündür (2, 91). Bir çox müəlliflər aşkar (real, statistik) və gizli (mümkün, dinamik)
innovativ potensialları ayırırlar. Bu vəziyyətdə, birincisi sistemin müəyyən bir müddətdə və
müəyyən bir vəziyyətdə olan resurslarını və istifadə üsullarını birbaşa təsvir edir. İkincisi isə
resurslar, yəni, mövcud imkanlar yaradılan gizli perspektivi
İnnovativ potensialı bu üç növə də bölmək vacibdir: istifadə edilən, istifadə edilməyən və
arzuolunan. İnnovativ potensialın birinci növü – sistem tərəfindən məqsədlərə çatmaq üçün
faktiki olaraq istifadə ediləndir. İkinci – gizli və yaxud aşkar formada mövcuddur, ancaq
xüsusi (obyektiv və yaxud subyektiv) səbəblərə görə rəqabət üstünlüklərin siyahısına, yəni
ehtiyyat adlandırılan daxil edilməmişdir. Üçüncü – potensial, hansının ki vurğulanan
xüsusiyyətlərə nəzərən tərkibi və səviyyəsi optimaldır, yəni idealdır.
Göstərilən növlərlə yanaşı fəaliyyət göstərə bilən və fəaliyyət göstərə bilməyən innovativ
potensialları da vurğulamaq məqsədəuyğundur. Fəaliyyət göstərə bilən – hər zaman və xüsusi
şəraitlərdə məqsədə çatmaq üçün və yaranmış məsələləri həll etmək üçün aktiv edilə bilər. Bir
sıra obyektiv və subyektiv amillərə əsasən sistemin var olma proseslərinə qoşula bilməyən
potensial isə ikinci növə aiddir.
Öz növbəsində, innovativ potensialı iki növə bölmək olar – insanyönlü və texnikayönlü.
Birinci növ – obyektin(sistemin) potensialı, və onun strukturunda əsas rol, fərqli məsələlərin
həlli zamanı prioritetdə olan, insan kapitalına aiddir. Bu növ, adətən, bazara çıxan yeni
təşkilatlara aiddir. Bazarda yerləşməyi özlərinə əsas məqsəd kimi qoyaraq, onlar şəxsiyyətin
bacarıqlarını (liderin, kadr personalın)ı maksimal dərəcədə aktivləşdirir və, bu zaman,
məsələlərin həllinə yaradıcı yanaşırlar və idarəetmənin “demokratik” üsullarını istifadə edirlər.
Öz növbəsində, ikinci tip – texnikayönlü innovativ potensial – obyektin (sistemin)
potensialıdır, əsas rəqabət üstünlüyü əşyalandırılmış resursların (informasiya, dəyişdirilmiş və
maddiləşdirilmiş) tərkibinə daxil olduğu maddi – texniki hissəsinin üstünlüyüdür. Bu növ,
adətən, bazarın böyük təcrübəyə malik olan, “yaşlı” təşkilatlarına xasdır.
Relevant innovativ potensial – imkanları arzuolunan məqsədlərə çatmağa yetəcək
potensialdır. Relevant olmayan isə — keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətləri qoyulan məqsədə
uyğun olmayan potensialdır.
Müxtəlif müəlliflər mütləq potensialı (faktiki əldə olan resurslar innovativ funksiyaya
həyata keçirməyə imkan verən), nisbi (əldə olan resursların səmərəli istifadəsini xarakterizə
edən), maksimal real (əlavə xərclər hesabına maksimal innovativ məhsul demək olar ki,
artmır, onun artımının xərcləri isə kəskin artır), effektiv (müvafiq təkliflər zamanı innovativ
fəaliyyətin sərhəddə olan gəliri margınal xərclərə bərabərdir), optimal (innovativ fəaliyyətə
minimal xərclərlə nail olunur) və s.(2, 93).
Geniş mənada yeniliklər, innovativ menecmentin predmeti, idarəedilən inkişafın
formasıdır. Məqsədyönlü olmayan bir çox dəyişikliklər özbaşına yaranır, — o zaman, onlar
innovasiya sayılmırlar.
İdarəetmənin əsas məqsədi – istehsalın, elmi-texniki inkişafın, planlaşdırılmış
innovasiyaların intensivləndirilməsidir. Yəni, istehsalatın nəticələri ona edilən xərclərdən
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daha tez böyüməlidir. Bu zaman “İntensiv” yeniliklər anlayışı yaranır. Onlara aiddir:
— Eyni yeniliyin bir və daha çox məqsədlərə çatmasına hesablanan çoxməqsədli
yeniliklər;
— Radikal, əsas yeniliklər, hansılar ki fərdi inkişaflar köhnə bazanı yeni şəraitlərə
uyğunlaşdıra bilməyəndə istifadə edilir;
Yeniliyin həyata keçirilmə prosesi də intensivləşdirilməlidir. Burada iki yolu qeyd etmək
olar:
— innovativ proseslərin tezləşdirilməsi, yəni yeniliklərin həyat dövrlərinin qısaldılması;
mərhələdən mərhələyə keçməsi, ilkin mərhələlərin uzunluğu (dizayn, planlaşdırılma) və son
mərhələlər (yeniliyin istifadəsi, yeniliyin köhnəlməsi) üçün optimal vaxtın təyin edilməsi;
— yeniliyin potensialının maksimal reallaşdırılması.
İnnovasiyaların qaydaları və dəyişiklikləri aşağıda qeyd edilir:
— Vəziyyətin kəskin gözlənilməz dəyişilməsi: kiminsə gözlənilməyən uğuru və ya əksinə
uğursuzluğu və ya xaricdən gələn impuls, və ona reaksiya olaraq innovaiyanın yaranması.
— Uyğunsuzluğun aşkar olunması:
a) həyatın bəzi reallıqları arasındakı,
b) reallığın və insanların gözləntilərin arasındakı,
c) dəyişən dəyərlərin və istehlakçıların gözləntilərinin arasındakı,
d) bir prosesin ritmi, məntiqi zamanı.
— İstehsal və ya istehlak prosesinin bəzi dəyişən ehtiyacları.
— bazar hissələrinin və ya istehsal strukturunda olan dəyişikliklər.
— əhalinin strukturunda olan dəyişikliklər.
— ictimai şüurda olan (fikirlər, əhvallar) dəyişikliklər.
— yeni bilik (kəşf, ixtira, rasionalizasiya), öz özlüyündə deyil, yeniliyin impulsu şəklində
olan (1, 62).
Monitorinq zamanı biznes mühitində innovativ imkanları vurğulamaq gərəkdir. İnkişafın
idarə edilməsinin 5 əsas prinsipi vardır:
1. Sistematiklik. Sistematik yeniliklər innovasiya imkanların təhlilinin nəticəsidir.
2. Tələbat. Yeniliklər gözləntilərə və potensial istehlakçılarının vərdişlərinə uyğun
olmalıdır.
3. Fokus. Yeniliklər müəyyən bir ehtiyac və son nəticəyə yönəldilməlidir. Sadə və
yönləndirilmiş yeniliklər ən səmərəlidir. Nə qədər ki, yenilik mürəkkəbdir, onun həyata
keçirilməsi daha çox risk daşıyır.
4. Məqsədəuyğunluq. Yeniliklər strategiyaya, texnoloji imkanlara, resurs potensialına
uyğun olmalıdır.
5. Təşkilati təhlükəsizlik. Şirkətin təşkilati strukturu yenilikçi siyasətinə və bazarda
dəyişikliklərə uyğun olmalıdır.
Yeniliklər müəssisənin bazarda mövqeyinin uzunmüddətli qorunub saxlanmasına və
güclənməsinə səbəb olur. Bununla yanaşı, innovativ fikirlər və təkliflər tez-tez bürokratiya və
konservativlikdə boğulur. Nəticədə, bir çox təşkilatın işçilərinin yaradıcı ideyalarından
yararlanmadığı bir vəziyyət vardır.
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. Məqalədən məktəb direktorları, tələbələr,
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magistrantlar, doktorantlar, ümumiyyətlə bu problemlə maraqlanan hər kəs bəhrələnə bilər.
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Значение инновационного управления
педагогическим составом

З. Алиева

Резюме
Инновационный процесс — это процесс превращения научных знаний в инновации.
Научный подход к управлению предполагает управленческие решения как целостный
процесс. Его содержание позволяет изучить проблему. Изменение представлений об
инновационных проблемах в современных условиях обеспечило развитие
ситуационного подхода к инновационному управлению. Эти и другие вопросы
освещены в данной статье.

The essence of the innovative managerial
work of pedagogical staff

Z. Aliyeva

Summary
The innovation is a process of transformation of scientific knowledge into the innovation.
Being the basis of management the scientific approach considers management decisions as a
complete process. Its content allows studying the raised problem. Changing ideas about
innovation issues in modern conditions has led to the development of a situational approach to
innovative management. These issues have been clarified in this article.
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Dəyərlərin öyrədilməsi tarixi
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народ, литература, традиция, духовность
Key words: values, morals, upbringing, human, communist, folk, literature, tradition,
spirituality
Tərbiyənin bir proses kimi meydana gəlməsi 35-40 min il bundan əvvələ təsadüf edir.
Tərbiyənin ən bəsit şəkildə özünü göstərdiyi ibtidai icma dövründə uşağın tərbiyəsi, onun ilk
növbədə bəslənməsi və böyüdülməsindən və ən əsası yaşlı nəslin qazandığı bütün təcrübəni
yeni nəslə ötürülməsindən ibarət idi. Tərbiyənin ən bəsit hesab olunan məqsədi ən sadə
şəkildə yaşamağa və dünyanı lazımi şəkildə dərk etməyə hazırlıqdan ibarət idi.
K.D.Uşinskiyə görə, tərbiyənin məqsədi, həm əxlaqi, həm fiziki, həm də zehni tərəfdən
inkişaf etmiş və yaşadığı cəmiyyətə fayda verən mükəmməl insan yetişdirməkdən ibarətdir.
Tərbiyənin ən qədim qollarından biri olan əxlaq tərbiyəsinin meydana gəlməsi və təşkil
olunması da çox qədim zamanlara dayanır, Əxlaq tərbiyəsinin kökü çox keçmış zamanlara aid
olsa belə, onun bir termin kimi elmə daxil olması 17-ci əsrə təsadüf edir. Belə ki,
pedaqogikanın banisi sayılan Yan Amos Komenski (1592-1670) “əxlaq tərbiyəsi” ifadəsini ilk
dəfə pedaqogika elmində istifadə etmişdir. Əxlaq tərbiyəsi tərbiyənin tərkib hissələri arasında
çox mühüm bir əhəmiyyətə sahibdir. İnsanların ağlının, təfəkkürünün inkişafı ilə bərabər
onların əxlaqi keyfiyyətləri, mənəvi aləmi də formalaşdırılmalıdır. Təhsilli, dünyagörüşünə
malik gənclər yetişdirərkən eyni zamanda cəmiyyətimiz üçün yararlı, mənəvi cəhətdən kamil
olan, əxlaqı zəngin vətəndaşlar yetişdirmək də məktəb və ailənin vəzifələrindən biridir.
Müasir dövrümüzdə cəmiyyətin mənəviyyata olan tələbi daha çox artmışdır.
Komenskidən təxminən 400 il əvvəl Nəsirəddin Tusi öz “Əxlaqi Nasiri” əsərində əxlaq
tərbiyənin adını vermədən onun sistemini müəyyənləşdirmişdir. Dahi şəxsiyyət əxlaq
tərbiyəsindən bəhs edərkən 3 mənbədən istifadə etdiyini bildirmişdir. O, özünün aldığı ailə
tərbiyəsindən, xalqın tərbiyə ilə bağlı ənənələrindən və ondan əvvəl yaşamış və müxtəlif
millətlərə məxsus dahilərin fikirlərindən istifadə edərək onları əlaqələndirmiş, təhlil etmiş və
müəyyən bir nəticəyə gəlmişdir. Nəsrəddin Tusi bu metoddan istifadə edərək həm
Azərbaycan xalqını, həm də bütün dünyanı nəzərə alaraq əxlaq tərbiyəsinin böyük bir
sistemini yaratmışdır.
Tusi öyrənilənləri həyatda tətbiq etməyi, həmçinin başqalarına öyrətməyi, yəni nəsildən
nəslə ötürülmənin doğru olduğunu qarşısına məqsəd qoymuşdur. Onun yazdıqları həm ondan
öncəki zaman, həm də ondan sonrakı zaman ilə əlaqəlidir. Bu da Tusinin ardıcıllıq və
əlaqəlilik prinsipinə sadiq qaldığına bir nümunədir. Onun fikrincə, əxlaq uşaqlarda sonradan
formalaşdırılacaq bir şeydir. Yəni, doğulan bir uşaq heç bir dəyərə, əxlaqi keyfiyyətə sahib
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olmadan dünyaya gəlir. Sonradan isə ailəsi, ətraf mühiti, müəllimlərinin köməkliyi ilə yeni
dəyərlər aşılanır. Tusi həmçinin öyrədiləcək məlumatların, dəyərlərin bir-biriləri ilə əlaqəsinin
olmasının vacib olduğunu bildirir: “Öyrədiləcək hər nə varsa, bir-birinə mütabiq və müvafiq
gəlməli, bir-birinin mütəmmamı sayılmalıdır”.
Filosof Aristotel özünün “Əxlaq” və “Məqulat” əsərlərində demişdir ki, pis adamlar təlim
və tərbiyə əsasında yaxşılaşa bilərlər, lakin bunun qəti və həmişə belə olacağını demək
çətindir. Hər halda nəsihət, məsləhət, təlim, tərbiyə ardıcıl olsa və ədalətli tənbehlə
əlaqələndirilsə, nəticəsiz qalmaz. Bəziləri var ki, çox tez tərbiyələnirlər və fəzilətin təsiri
dərhal, vaxt gözləmədən özünü göstərir. Elələri də var ki, onların fəzilə doğru hərəkətləri,
tərbiyəyə doğru sürətləri yavaş və ləng olur. (N.Tusi. Əxlaqi-Nasiri. Bakı: Elm, 1989, s. 83-84)
Uşaqların bəziləri tərbiyə prosesi zamanı aşılanması nəzərdə tutulan dəyərlərə daha tez,
bəziləri daha gec, bəziləri isə çox çətinliklə yiyələnirlər. Məhz bunu əsas götürən Tusi,
müəllimlərin üzərinə düşən vəzifənin ən başlıcasının şagirdlərə fərdi yanaşmanın olduğunu
bildirmişdir. Hər bir insanın xarici görünüşlərinin müxtəlif olduğu kimi xarakterlərin də
müxtəlif olduğunu bildirən Tusi, tərbiyə prosesi zamanı çox diqqətli, ədalətli və təmkinli
olmanın vacibliyindən danışmışdır. Tusi əxlaq tərbiyəsinin tərkib hissələrində bəhs edərkən,
alicənablıq, mətanətlilik, xeyirxahlıq, dostluq, sevgi, mərhəmət, təvazökarlıq, dözümlülük,
səmimiyyət, səbr, qənaətçilik, ədalətlilik kimi insani keyfiyyətləri geniş izah ilə vurğulamışdır.
Onun fikrincə, əxlaqi tərbiyənin tərkib hissələrinin sayı hədsizdir. Bu qeyd olunanlar isə
onların sadəcə bir parçasıdır.
Keçmiş SSRİ zamanında elmi pedaqogikada əxlaq tərbiyəsi artıq yeni bir ad şəklində
istifadə olunmağa başlanıldı. Belə ki, “kommunist əxlaqı” adlanan tərbiyənin bu növü
V.İ.Leninin kommunist əxlaqi düşüncələrini şərh edərək, kiçik yaşlı uşaqlarda artıq
kommunist dəyərlərin formalaşdırılmasında rol oynayır. Kommunist partiyasının kommunist
əxlaqının məzmunu kommunizm qurucusunun əxlaq tərbiyəsində ayrı-ayrı prinsiplər kimi
qeyd edilmiş ilk və əsas prinsip kimi “kommunizm işinə sədaqət, sosialist vətəninə və
sosialist ölkələrə məhəbbət” prinsipi önə çıxarılmışdır.
Verilmiş tələblərə uyğun olaraq prof. M.Ə.Muradxanovun redaktorluğu ilə hazırlanmış
“Pedaqogika” adlanan dərslikdə və digər dərs vəsaitlərinin demək olar ki, hamısında “əxlaq”
termini “kommunist əxlaqı”, “əxlaq tərbiyəsi” isə “kommunist əxlaq tərbiyəsi” kimi
göstərilmişdir. Təxminən 70 il müddətində əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı çap olunmuş bütün
dərsliklərdə, konfrans üçün nəzərdə tutulmuş materiallarda, dissertasiyalarda “əxlaq”
“kommunist əxlaqı”, “əxlaq tərbiyəsi” isə “kommunist əxlaqı tərbiyəsi” kimi qeyd
olunmuşdur.
Qeyd olunan dərslikdə yazılır: “Kommunist qurucularının əxlaqı nə qədər yüksək olarsa,
kommunizmin maddi texniki bazasının yaradılmasında, kommunist əmək formalarının və
insanlar arasındakı kommunist münasibətlərinin inkişafında onların yaradıcı fəallığı bir o
qədər dolğun olar və kommunizm cəmiyyəti bir o qədər də sürətlə qurular.” (Pedaqogika
(M.Muradxanovun redaktəsi ilə). Bakı, Azərtədrisnəşr, 1964, səh. 263)
Leninə görə, kommunist əxlaqının əsas vəzifəsinin gənclərdə əməyə məhəbbət, proletar
beynəlmiləlçiliyi, yoldaşlıq və dostluq, ictimai bütün mülkiyyətə kommunist düşüncələrlə
yanaşma, ateizm və şüurlu bir intizam tərbiyə etmək olduğudur. Kommunizmin qurulması və
möhkəmlənməsi üçün vacib sayılan kommunist əxlaqı heç bir milli və mənəvi keyfiyyətləri
özündə göstərmədiyi üçün formal olaraq sadəcə kağız üzərində qaldı. Və buna əsas səbəb
kimi, kommunist əxlaqının formalaşdırılmasında milli əxlaqi keyfiyyətlərdən, tarixi və klassik
dəyərlərdən lazımi şəkildə istifadə olunmamışdı.
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30-cu illərdə isə artıq pedaqogika elminin əsas mövzusu “Stalin ideyası” idi. Həmin illərdə
qəbul edilən qərarlar, həmçinin bu illərin represiya dövrü olması birbaşa təlim-tərbiyə
prosesinə də təsir etmişdir. Kommunizm ideyaları Stalinin ideyaları ilə yoğrulmuş bir şəkildə
aşılanmağa başlanıldı.
50-ci illər SSRİ dövrünün nisbətən mülayimləşmə dövrü olduğu üçün artıq pedaqogika
elmində yeniliklər ortaya çıxmışdı. Pedaqogikanın inkişafı ilə artıq şəxsiyyətə olan pərəstiş
tənqid olunmağa, mədəni həyatda demokratiyanın yavaş-yavaş bərpa olunmağa başlanılması
və yeni tədqiqatların aparılması ilə tərbiyənin təşkil olunması da inkişaf etməyə başlamışdı.
60-70-ci illərdə kiçik yaşlı uşaqların inkişaf, şəxsiyyətin formalaşması prosesi pedaqogika
elminin başlıca mövzusu halını almışdı.
80-ci illərdə yaşayış həyatımızla birlikdə bütün sahələrin də siyasiləşməsi ilə tərbiyə
məsələlərində yenidən siyasi ideologiyalar baş qaldırdı. Kominist axlaqı tərbiyəsi tərbiyənin
ən əsas qolu halına gəldi.
Əxlaq tərbiyəsi tərbiyənin bir alt növü kimi yalnız müstəqillik qazandığımızdan sonra bu
şəkildə özünü göstərə bildi. Müstəqillik dövründə yazılmış bütün kitablarda, dərs
vəsaitlərində, həmçinin dissertasiyalarda əxlaq tərbiyəsi terminindən geniş bir şəkildə istifadə
olunmağa başlanıldı.
Məqalənin aktuallığı. Tərbiyə insanın yarandığı ilk dövrdən meydana gəlmiş böyük bir
məfhumdur. Qədim yazıları tədqiq etdiyimiz zaman tərbiyə sisteminin qədim şəkli ortaya
çıxmışdır. Hər bir xalqın özünə məxsus mənəvi abidələrinin, şifahi xalq ədəbiyyat
nümunələrinin varlığı bizə tərbiyənin qədim zamanlardan meydana çıxdığının sübutudur. Bu
baxımdan məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə dəyərlərin tarixi və
öyrədilməsi ilə bağlı orta əsr mütəfəkkirləri ilə sovet dövrü alimlərinin fikirlərinin müqayisəli
təhlili verilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən müəllimlər, tələbə və magistrantlar,
eləcə də tədqiqatçı alimlər faydalana bilərlər.
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История обучении ценностей
Резюме
В последние годы изменения учебного плана стали более важными в образовании
ценности и обучении ценности. В данной статье представлена информация о процессе
обучении ценности от истории Азербайджана до наших дней. Таким образом, были
изучены взгляды о ценностях выдающегося мыслителя Азербайджана в средние века Н.
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Туси, а также понятие «коммунистической морали», использованной во всей
литературе СССР.
S. Aslanova

History of teaching values
Summary
In recent years, within the curriculum modifications, education of values and transmission
of values bears more important. In this article, information is given about the process of
teaching values from the history of Azerbaijan to the present. Thus, during the Middle Ages,
the notions of the famous philosopher of Azerbaijan, N.Tusi’s opinions about values, also the
concept of "communist morality" used in all literatures in the USSR were examined.
Redaksiyaya daxil olub: 03.08.2019
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Kiçikyaşlı məktəblilərin təlimə məsuliyyətli münasibətinin
formalaşdırılmasında müəllim-valideyn ünsiyyətinin
mövcud vəziyyətinin öyrənilməsi və təhlili
Şəms Yusifova
Bakı Qızlar Universiteti
E-mail: shems2293@mail.ru
Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. A.N. Abbasov,
p.ü.f.d. İ.B. Əmirəliyeva
Açar sözlər: məktəb, müəllim, təlim, valideyn, ünsiyyət, vətəndaş, tərbiyə
Ключевые слова: школа, учитель, обучение, родитель, общение, гражданин,
воспитание
Key words: school, teacher, training, parent, communication, citizen, upbringing
Bu gün Azərbaycan məktəbi haqqında geniş ictimaiyyət arasında müxtəlif fikirlər səslənir.
Yaxşı və pis məktəb, güclü və zəif müəllim anlayışları bütün hallarda müasir təhsilimizin
səviyyəsinin göstəricisi kimi çıxış edir. Hazırda müəllim nüfuzu, müəllim-şagird
münasibətləri, məktəbə olan hörmət və ehtiram barədə söhbət düşəndə mənfi məqamlar da
narahatlıq doğurur. İnsanı yetişdirən, formalaşdıran ilk ocaq ailədən sonra məktəb və pedaqoji
mühitdir. Müstəqil zövq, fərdi əqidə, əsl vətəndaşlıq səmimiyyəti, mühitlə qaynayıb-qarışmaq,
daim axtarışda olmaq meyli, marağı, bir sözlə, bütöv şəxsiyyət probleminin həlli məhz
məktəbdən, tədris sistemindən asılıdır.
Böyüyən nəslin tərbiyəsi çoxcəhətli və mürəkkəb prosesdir. Bu prosesdə bir çox qüvvələr
iştirak edir: məktəbdə müəllimlə şagird kollektivi, ailədə valideynlər gənc nəslə tərbiyəvi təsir
göstərirlər. Pedaqoji üçlüyün-məktəb ailə və ictimaiyyətin hər birinin tərbiyədə özünəməxsus
yeri rolu vardır. Müəllim təkcə biliyini yox, ömrünü də şagirdləri arasında paylayır. Həm də
müasir anlamda yalnız öyrətmir, eyni zamanda, yetişdirir, tərbiyə edir, formalaşdırır və hər bir
gənci xalqa, cəmiyyətə təqdim edir. O, şagirdlərin zehni fəallığını təmini, müstəqil
işləmələrinin qayğısına qalır, yetirmələrini düşündürücü suallar üzərində çalışdırır, keçilən
mövzunu müasir həyatla əlaqələndirir, hər bir dərsin həm də tərbiyəvi xarakter daşımasına,
uşaqların mənəvi aləminin zənginləşməsinə ciddi diqqət yetirir. Müəllim şagirdin səhvini ona
elə çatdırmalıdır ki, bu həm uşağın dərsə olan marağını, həm də müəllimə olan hörməti
azaltmamalıdır.
Müəllimlər tənbehedici üsullardan istifadə edərkən bu uşağı sındırmağa yox təhsilə
münasibətini, davranışa münasibətini dəyişməyə təhrik etməlidir. Məktəblərimizdə bu
problemlərin başlıca səbəbi kimi müəllim-şagird, müəllim-valideyn münasibətlərinin aşağı
səviyyədə olmasından, müəllimlərin pedaqoji savadsızlığından irəli gəlir. Buna görə
müəllimlər öz üzərində çalışmalı, Sovet dövründən qalma ənənələrdən uzaqlaşmalıdırlar.
Bəzən valideynlər də şagirdin müəllimə olan hörmətinin azalmasında əsas iştirakçı rolunu
oynayırlar
Müəllim-şagird münasibətlərində valideynlər də yanlışlara yol verir. Müəllim şagirddən
dərsi ciddiyyətlə tələb etsə də, bəzi valideynlər buna narazılıq edirlər. Valideynlərin bu cür
yanaşması yanlışdır və düzəldilməlidir. Məktəb-valideyn əlaqəsi gücləndirilməlidir.
Məktəbdə müəllimin nüfuzunun artırılması müəllim şəxsiyyətindən asılıdır.
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Məktəblərdə nizam intizama ciddi fikir verilməlidir. Məktəblərimizdə müəllimlərin
ciddiyyəti artırılmalıdır. Məktəbdə ciddi nizam-intizam olmalıdır. Bu şagirdlərə fiziki güc
tətbiq etmək yolu ilə yox dövlətimizin qanunları ilə qəbuledilən qaydalar əsasında
məktəblərimizdə tətbiq edilməlidir.
Müəllim-şagird münasibətində valideynin nə olursa olsun, öz övladının tərəfini
saxlamasının uşağın təlim-tərbiyəsinə mənfi təsir göstərir. Hətta bəzi valideynlər düşünürlər
ki, şagird dərsə hazır olmadığı halda belə müəllim ona irad bildirməməlidir. Bu fikir yanlışdır.
Hazırda təhsil sahəsində gedən əsas islahatlardan biri də təkmilləşmə, yeniləşmə prosesinə
daxil olan müəllim-valideyn münasibətləri istiqamətində məktəbin yenidən qurulmasıdır.
Valideyn iclası müəllim-valideyn əməkdaşlığının nümunəsidir. İclasda şagirdlərin təlimtərbiyə nəticələri təhlil olunur, valideynlərə müxtəlif tövsiyələr verilir. Dərsə soyuq münasibət
bəsləyən, davamiyyət pozan şagirdlərin valideynlərinə bu barədə məlumat verilir. Bu kimi
mənfi halların aradan qaldırılması üçün valideyn və müəllim birgə əməkdaşlıq edirlər,
problemin həll yolunu axtarırlar.
Valideyn, övladının təhsil prosesinə cəlb olunduğu zaman, şagirdin daha yüksək akademik
davamiyyəti, həmçinin imtahanlarda və testlərdə daha yaxşı nəticəsi olur. Eyni zamanda,
fəallıq göstəriciləri yaxşılaşır, şagirdin sosial bacarıqları inkişaf edir, onun hərəkətləri həm
evdə, həm də məktəbdə pozitiv olur. Bunlar şagirdlərə həm məktəbdə tədris müddətində, həm
də gələcək iş fəaliyyəti prosesində təsir göstərən ən əhəmiyyətli amillərdir. Lakin, valideynlər
şagirdlərin məktəb həyatına səmərəli şəkildə necə daxil ola bilərlər, bu prosesdə məktəb
onlara necə kömək edə bilər? “Valideynlərin cəlb olunması” nə deməkdir? “Valideynlərin
cəlb olunması” termininin mənası – həm evdə, həm də məktəbdə şagirdlərin nailiyyətləri və
təhsillərinin yaxşılaşdırılması üçün, valideynlər və müəllimlər tərəfindən birlikdə və sonsuz
daşınan məsuliyyətdir. O, şagirdlərin akademik nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına vahid
güclə kömək etmək üçün valideynləri və müəllimləri birləşdirir. “Valideynlərin cəlb
olunması” valideynlərin bir qayda olaraq hərtərəfli əlaqələrdə, şagirdin təhsil prosesində və
məktəbdə keçirilən müxtəlif tədbirlərdə iştirak etməsi deməkdir. Valideynlərin təhsil
prosesinə cəlb edilməsi həm şagirdin nəticələrinin yaxşılaşdırılması üçün, həm də valideynin
bacarıq və vərdişlərinin inkişafı üçün vacibdir. Bununla valideynin sosial, emosional və şəxsi
xüsusiyyətləri dəyişir. Övladının təhsil prosesində iştirak etməklə valideyn öz övladına qarşı
daha anlayışlı olur; Uşağın sosial, emosional və intellektual inkişafı üçün daha çox diqqət
ayırır; övladına qarşı daha qayğıkeş, daha az sərt olur və övladının nailiyyətlərini daha çox
qiymətləndirir; Daha çox özünəinamlı olur və uşağın təhsil və tərbiyə prosesinə
məmnuniyyətlə qoşulur; qərar qəbul edərkən özünə daha çox inanır; öz bilik səviyyəsinin,
bacarıq və vərdişlərinin yüksəlməsinə daha çox diqqət edir; öz ailəsinin və övladının
ehtiyaclarını qarşılaya bilmək üçün müxtəlif imkanlardan daha bacarıqla istifadə edir;
övladına öz fikirlərini və problemlərini daha dəqiq, daha tam söyləmək imkanı verir;
övladının müəllimləri ilə daha pozitiv əlaqələr yaradır; Uşağın vəziyyəti haqqında daha dəqiq
məlumat əldə edir və onun problemlərini həll etmək üçün vaxtında ölçülər götürür.
Valideyn ilə fəal əməkdaşlıq müəllimə daha çox özünəinamlı olması üçün kömək edir.
Müəllimlərdə öz ixtisaslarına qarşı daha çox hörmət yaranacaq, onlar öz fəaliyyətlərindən və
onun nəticələrindən daha çox razı qalacaqlar. Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi
müəllim və valideyn arasında mövcud olan əlaqənin keyfiyyətini yüksəldir. Bu da müəllimə
uşaq haqqında sistematik olaraq hərtərəfli məlumat almaqda kömək edir. Tədris prosesində
şagirdin fərdi ehtiyaclarını ödəmək müəllimə daha yaxşı nəticə verir.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbdə təlim tərbiyə prosesini düzgün şəkildə
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istiqamətləndirmək üçün müəllim-şagird-valideyn prosesini düzgün qurmaq lazımdır. Buna
görə pedaqoji üçlük olan müəllim-şagird-valideyn münasibətləri düzgün elmi pedaqoji
əsaslarda qurulmalıdır. Məqalə də məhz bu kimi məsələlərin araşdırılması baxımından aktual
əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, şagirdlərdə təlimə məsuliyyətli
əməyin formalaşdırılması üçün müəllim və valideyn onların təlim və tərbiyəsində mənfi
halları müəyyənləşdirilməsi ilə yanaşı həm də onların həlli yolları təklif olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Изучение и анализ наличия связи учителя и родителя в
формировании ответственного отношения младших
школьников к обучению
Резюме
Сотрудничество между учителями и родителями должно быть налажено на
надлежащей основе для организации процесса обучения. Образовательные последствия
для школы и семьи должны быть последовательными и дополнять друг друга.
Единообразие требуется при обучении и других образовательных воздействиях.
Sh. Yusifova

Study and analysis of the presence of teacher-parent
communication in the formation of responsible attitude
of the younger pupils to the training
Summary
Teacher and parent collaboration should be established on a proper basis to arrange the
training process. The educational implications of the school and the family should be
consistent and complement each other. Uniformity is required when learning and other
educational impacts.
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Gülyanaq Nəbiyeva
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,
ADPU
E-mail: gulnebiyevaismail@gmail.com
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. Y.T. Rzayeva,
p.ü.f.d., T.Ə. Vahabova
Acar sözlər: humanizm ideyaları, Azərbaycanda humanizm, milli M.Şahtaxtlı,
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Azərbaycan ictimai-mədəni və pedaqoji fikrinin Birinci rus inqilabına qədərki (1905-1907)
mərhələsində milli ictimai mühitdə humanist cəmiyyət yaratmaq ideyasının tanınmış
ideoloqlarından biri də Məhəmmədağa Şahtaxtlıdır (1846-1931). Peterburqda və Almaniyada
ali təhsil almış, qərb mütərəqqi fikrini kifayət qədər yaxşı mənimsəmiş, müasir düşüncəli bu
böyük ziyalı XIX əsrin son onillikləri və XX əsrin başlanğıc dövrünün ən fəal fikir
adamlarından biridir. Sosioloji məsələləri, cəmiyyət hadisələrini, ictimai gedişatı yaxşı bilən
Məhəmmədağa qiymətli sosioloji təhlilləri ilə fərqlənir. Milli ictimai gerçəklikdə humanizmin
bərqərar olması istiqamətində də onun analizləri müasir dünyanın tələb və diktəsi ilə uğurlu
şəkildə uzlaşdırılır.
Hər şeydən əvvəl, M. Şahtaxtlı insana, onun şəxsiyyətinə və fəaliyyətinə geniş sferada
baxa bilir. Humanist cəmiyyət yaratmaq ideyasında da həmin əhatəli prizmadan çıxış edir.
Bunu onun naşiri və redaktoru olduğu “Şərqi-rus” qəzetində (14 mart, 1904) dərc etdiyi bir
məqaləsindəki fikirləri də sübut edir. Müəllif göstərir ki, dünyaya gələn və “zindəganlıq edən”
(ömür sürən - G.N.) hər kəsin bir neçə müqəddəs vəzifəsi vardır. Məsələn, millətə, dininə,
vətəninə və s. xidmət. Bu xidmətlər sırasında “hüsni-xidmət” (xidmətlərin gözəli) olan
insaniyyətə xidmət də vardır. İnsaniyyətə xidmət onu sevməkdən başlayıb ona fayda verməklə
həyata keçirilir. Qəzetin bir başqa nömrəsində (8 iyul, 1904) Şahtaxtlı özünün məram və
niyyətinin həm mənsub olduğu millətin, həm də başqa millətlərin, yəni bütün bəşər övladının
xidmətində durmaq, onlara xeyirxahlıq göstərmək olduğunu söyləyir. Bunun zəminində isə
onun bütün insanlığa məhəbbət bəsləməsinin dayandığını deyir. Belə bir ali hissi başqalarına
da təlqin etməyə çalışır.
M.Şahtaxtlının da humanist cəmiyyət konsepsiyasında dinlər və məzhəblərarası ixtilaflar
onun gercəkləşməsi yolunda ən qorxulu əngəllərdən biri hesab olunurdu. Müəllif bu qlobal
ağrının həm sosial, həm də etiqad baxımından mahiyyətini, fəsad-larını şərh edərkən onu
“bəni-növi-bəşərə zərər yetirən ehtiraslar içində... ən müzirri..., zəhri-mühlikə” (ən zərərlisi,
nadanlıq zəhəri) adlandırır və yazırdı: ”Sən mənim əqayidimdə deyilsən, ona görə mən sənə
düşmənəm”dən ibarət olan ehtiras insan-larda, əlbəttə ki, var. Din, məzhəb və siyasi məsləklər
mübahisələri hamısı bundan çıxmışdır” (8,104). Bu yolu tənqid və rədd edən, onun zərərlərini
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açıb göstərən müəllif öz mövqeyini də ortalığa qoyur, oxucu audutoriyasını da bu yoldan
imtina edib qardaşlıq, dostluq və qarşılıqlı ehtiram yolunu tutmağa səsləyirdi. Hər kəsin
“dininə, məsləkinə, əfkarına kamali-ehtiramla” yanaşdığını bəyan edən maarifçi ədib özünün
məzhəbcə şiə olduğunu, lakin hər cür etiqad ədavətindən uzaq, tolerant bir şəxsiyyət olub
inancından asılı olmayaraq bütün bəşər övladlarına hörmət bəslədiyini söyləyirdi: ”Mənim
şiəliyim elə bir şiəlikdir ki, məcus (atəşpərəst ˗ G.N.) olsun, dəhri olsun, vəhşi olsun, mədəni
olsun, bəni-növi-bəşərin hamısı mənimlə bərabər bir bədənin üzvləri olub. Yek vücud
olduğumuza mütəqid (dəlalət˗G.N.) edir” (8,104).
Din davalarının indiki əsrdə Avropada, əsasən, səngidiyini, bunun orada insanlar-arası
münasibətlərin sağlamlaşmasına, humanist atmosferin və nəhayət, vüsətli tərəqqinin
yaranmasına yetərincə müsbət təsir göstərdiyini qeyd edən Məhəmmədağa şərqdə sünni-şiə
ədavətinin hələ də güclü şəkildə mövcudluğunu, hətta bəzi dini və siyasi dairələr tərəfindən
körükləndiyini yazır. O, panislamizm və panxristianizm meyllərinin də kürəvi miqyasda
humanist idealların reallaşmasına zərbə vurduğunu nəzərə çatdırır.
Dini ayrı-seçkiliyin törətdiyi müsibət milli intibah epoxasının tərbiyə nəzəriyyəçilərindən
Nəriman Nərimanovu (1870-1925) da ciddi şəkildə düşündürmüşdür. Yazıçının məşhur
“Bahadır və Sona” romanı (1896-1899) bütövlükdə həmin problemin mahiyyətinin açılmasına,
onun bəşəri miqyasda insanlar arasında necə “uçurum dərələr” yaratmasının bədii şərhinə həsr
olunmuşdur. Sənətkar bu “uçurum dərələr”in bəşəriyyəti necə bölüb parçaladığını,
ümumdünya humanizmi yaratmaqda bir tiryək rolu oynadığını böyük ustalıqla əks etdirmişdir.
O, romanda əsərin baş qəhrəmanı Bahadırın dili ilə deyilən belə bir suala cavab axtarır: “Nə
sirdir insanlar bir-birindən təfriqə düşüblər?” Əslində bu sual o zaman təkcə Nərimanovu
deyil, demokratik düşüncəli Azərbaycan maarifpərvərlərinin çoxunu düşündürürdü.
Düşüncənin qaynağı isə həmin dövrə qədərki həm şərq, həm də qərb mütərəqqi fikri idi.
“Bahadır və Sona”da göstərdiyimiz suala belə cavab verilir: Bu təfriqələrin ən başlıca
səbəblərindən biri etiqad və məzhəb savaşları, dini ayrı-seçkilik və qarşıdurmadır. Bunu
uyduranlar, onun müqəssirləri isə adamlar özləridir. Çünki Allah bir, yol bir, həqiqət bir
olduğu, bütün peyğəmbərlərin dediyinin mahiyyəti eyniyyət təşkil etdiyi, yəni vahid həqiqətə
tapınmaq məqsədi güddüyü halda bu qədər fərqli dinlərə, məzhəblərə, təriqətlərə nə ehtiyac
vardır. Əgər bu səhvləri edənlər insanlar özləridirsə, onu düzəltmək də onların borcu, həm də
icrası çox vacib olan borcudur. Bahadırın aşağıdakı düşüncələri və mövqeyi əslində XIX-XX
əsrin hüdudlarında yaşayıb fəaliyyət göstərmiş milli ziyalılarımızın çoxunun düşüncəsini və
mövqeyini ifadə edirdi: ”Əcəba! Necə ola bilər ki, bizi “uçurum dərələr” ayıra? Əcəba, bu
“uçurum dərələri” biz insanlar düzəldibsə, onları məhv etmək bizim ixtiyarımızda deyilmi?
Nə üçün mən müsəlman, siz xristian, qeyrisi yəhudi, ya bütpərəst adlansınlar? Nə üçün bu
insanlar sonradan düzülmüş dürlü-dürlü qanunlara sitayiş etsinlər? Təbiimi? Yox! Təbii
qanun hamı insanlar üçün bir gərəkdir ola, hamı insanlar bir nöqtəyə gərəkdir yürüş etsinlər.
Bu nöqtə isə hürriyyət, məhəbbət aləmidir. Mən sizi sevirəm, siz də məni. “Yox, sevmək
olmaz” qanunu var isə mən tam vücudumla bu qanunu məhv etməyə çalışıram. Müsəlman,
xristian, yəhudi, bütpərəst nə olacağını anlamıram və istəmirəm də anlamaq!” ( 7,159).
Bahadırın timsalında N.Nərimanov oxucusuna və ümumiyyətlə, geniş kütləyə doğma
anasından, ailə üzvlərindən tutmuş mənsub olduğu millətinə, onun ardınca isə bütün millətlərə
və insaniyyətə sevgi hissi təlqin edir. Belə ki, Bahadır öz baxış və mövqeyini ifadə edərək
bildirir ki, mən həm anamı, həm millətimi, həm də bütün dinlərə mənsub millətləri sevirəm.
Mən bütün dinləri və “din gətirənləri” də sevirəm, çünki bu dinləri gətirməkdə onların
məqsədi Allahın buyruqlarını insanlara çatdır-maq, onları qaranlıqdan işığa çıxarmaq
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olmuşdur. Bu vahid yoldan sapan, onu yanlış anlayıb təfriqə yaradan, adəm övladı arasında
“uçurum dərələr” açan insanlar, onların cəhaləti olmuşdur. İndi insanlığın borcu bu uçurum
dərələri aradan qaldırıb ümumbəşəri məhəbbətə nail olmaqdır. Belə olarsa, yer üzündə
insansevərlik ruhu hakimlik edər.
M.Şahtaxtlı humanist cəmiyyət yaratmaq yolunda fanatizmi də ciddi maneə sayır. “Şərqirus” qəzetində “Hər gün bir az” rubrikasında gedən silsilə yazılarında müəllifin toxunduğu
aktual məsələlər sırasında bu problem də vardır. Fanatizmin nə olduğunu oxucuya anlatmağa
calışan maarifçi bu xüsusda yazır: ”Fanatizm ona deyərlər ki, adam öz əqidə etdiyi şeyi həqqimütləq bilib, o şey xüsusunda özgəsinin külli və ya cüzi zidd olan rəyi və fikirləri təhqiqsiz
rədd edib, bundan əlavə bu adama ki, onunla həmfikir deyildir büğz (düşmənçilik - G.N.) və
ədavət bəsləyə” (8,176). Müəllif şərh edərək bildirir ki, fanatizm insanlar arasında
düşmənçilik və ədavət toxumu səpən bir caniyə bənzəyir. Ondan yaxa qurtarmadan
cəmiyyətin rifahı, əmin-amanlığı, sülh və salamatlığı mümkün deyil. Adını çəkdiyimiz
silsiləyə daxil olan bir başqa məqaləsində M.Şahtaxtlı nəzərə çatdırır ki, avropalılarda olduğu
kimi müsəlman aləmində də ümumi tərəqqi və insaniyyət yalnız o zaman “hasilə gələ bilər” ki,
fərd ilə toplumun mənafeyi şüurlu şəkildə qovuşmuş olsun. Yəni fərd bütün cəmiyyətin
mənafeyi üçün yaşayıb fəaliyyət göstərsin, cəmiyyət də fərdin mənafeyini qorusun. Fərd dərk
etsin ki, “mənim öz xoşgüzəranlığım içində yaşadığım camaatın xoş güzəranlığına bağlıdır.
Özümü və əyalımı və mütəəlliqatımı xoşbəxt görmək istərəmsə, ümumun rifah halı nəyi icab
edərsə, ona canü dil ilə çalışmalıyam” (8, 112). Maarifpərvər ziyalı izahat verir ki, müsəlman
toplumlarında belə bir mütərəqqi və insanpərvər mühitin yaradılması idraka və sevgiyə
bağlıdır. Bu həqiqətin mahiyyətini insanlar dərk etməli, biri digərinə ehtiram göstərməli,
xeyirxahlıqla yanaşmalıdır.
M.Şahtaxtlı da Avropa maarifçiləri, həmçinin sələfi M.F.Axundov kimi despotizmin və
ruhanilər hakimiyyətinin əleyhinə çıxır, onun mütərəqqi ictimai mühit yarat-maq yolunda
insani bağları necə doğradığını müasir nöqteyi-nəzərdən şərh edirdi. XIX əsrin sonlarında
qələmə aldığı və Fransızca nəşr etdirdiyi (1901) “Türkiyəni necə xilas etməli?” adlı ictimaisiyasi məzmunlu risaləsində o, deyilən məsələyə əhatəli şəkildə toxunur və onun təhlilini verir.
Göstərir ki, indi şərqdə tərəqqiyə əngəl olan, lakin Avropanın çoxdan yaxa qurtardığı iki bəla
mövcuddur. Bunlardan birincisi ictimai hökmranlığa malik despotizm, ikincisi isə ruhanilər
hakimiyyətidir. Avropalılar azad fikri, azad yaşayışı, azad münasibəti, rasional elmi və
davranışı insanların əlindən alan bu bəlalardan qurtulmuşlar. Şərq isə hələ də onun əzablarını
yaşamaqdadır. Bütün islam aləmi, o cümlədən Türkiyə dövlət despotizminin və ruhanilər
hakimiyyətinin ikili zülmünün məngənəsində əzilir. Cəmiyyətdə insanlararası münasibətləri
çağdaş dünyanın tələbləri səviyyəsində qurmaqda bu iki buxovdan azad ola bilmir. Başqa
sözlə, despotizm və “müsəlman ruhaniləri hakimiyyəti yaxşını pisdən seçmək, öz ağlından
istifadə etmək üçün azad seçim qanununu insana verə bilmir” (8,44-45). Deməli, demokratik
və humanist cəmiyyət yaratmaqdan ötrü bu ikili zülmə son qoyulmalı, azad seçim və iradəyə
əsaslanan ictimai mühit yaradılmalıdır.
M.Şahtaxtlı humanist cəmiyyət yaratmaqda ictimai tolerantlıq mühitinin yaradılmasına da
xüsusi dəyər verir. “Şərqi-rus”da”Hər gün bir az” sərlövhəsi ilə silsilə şəklində dərc edilən
məqalələrdən birini (17 avqust, 1904) müəllif bütövlükdə həmin problemə həsr etmişdir.
Onun fikrincə geniş mənada əsl sosial sülhə, əmin-amanlığa, dincliyə, insanpərvərliyə,
dostluğa, mədəni və bəşəri birliyə, millətlərarası qardaşlığa o zaman nail olmaq mümkün
olacaq ki, hər kəs başqasının inancına, yaxşı adət-ənənələrinə, mədəniyyətinə, maddi və
mənəvi dəyərlərinə, ideya və baxışlarına hörmətlə yanaşsın. Hər bir qövmün “əhvali-aləmə

121

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

vaqif olan füzəla”sının “insan camaatı üçün lazım gördüyü təbdilatı, islahatı və təcdidatı
(yeniliyi - G.N.) kəmali-təlaşla” qəbul etsin.
M.Şahtaxtlı humanist cəmiyyət yaratmaqdan ötrü humanist dövlətə, humanist qanunlara
və nəhayət, humanist konstitusiyaya ehtiyac olduğunu söyləyir. Bu mənada onun
“Müsəlmanlar və konstitusiya” adlı məqaləsi xüsusi maraq doğurur. Deyilən məsələdə İran və
Türkiyə kimi müsəlman ölkələrinin hələ çox geridə qaldığını deyən ideoloq bu sahədə
İngiltərə, Fransa və s. qabaqcıl Avropa ölkələrinin təcrübəsindən istifadə etməyə çağırır.
Humanist konstitusiyanın mövcudluğunu xalqın sosial-siyasi idealının gerçəkləşməsi yolunda
çox gərəkli addım hesab edən Şahtaxtlı həmin idealı məzmun etibarı ilə təxminən bu şəkildə
ifadə etmək mümkün olduğunu söyləyir: “Bəşəriyyətin can atdığı hədəf ayrı-ayrı şəxsiyyətlər
və yaxud bu və ya digər insan qrupları, zümrə və silklərin deyil, böyük insan ailəsinin
istisnasız bütün üzvlərinin xoşbəxtliyi olmalıdır. Əgər xalqlar özləri öz talelərinə sahib
çıxarlarsa, yer üzündə yaşayan hər bir insanın həyatının təmin olunması mümkündür” (8, 214).
O, israr edir ki, yaranan konstitusiya da bu ideala və prinsiplərə uyğun olmalıdır. Yəni həm
qanunvericilik, həm də idarəetmə bütünlüklə xalqın əlində olmalıdır. Bu, humanist cəmiyyət
yaratmağın təməl prinsipidir.
Tanınmış pedaqoq yazıçı Sultan Məcid Qənizadənin (1866-1937) yaradıcılığında da
humanist baxışların diktəsində maraqlı məqamlarla üzləşirik. “Gəlinlər həmayili” (1898-1900)
romanında ədib deyilən məsələyə xeyli yer vermiş, bu barədə öz mülahizələrini ifadə etmişdir.
Onun fikrincə “bielm kəslər”, yəni “kamal cəhəticə tüfuliyyət dərəcəsində qalmış” naqis
bəndələr dünyanı öz vətənlərindən, bəşəriyyəti isə öz millətindən ibarət bilər. Ancaq elm və
kamal sahibləri “kürreyi-ərz vətənim və insaniyyət millətimdir” amalı ilə yaşayarlar. Belə aqil
kimsələr onu da anlayar ki, millət, din və məzhəb ixtilafı insanlar arasındakı “üxüvvətə”
(qardaşlığa) mane ola bilməz. “Zira ki, insan var ikən millət yox idi və həqqaniyyət var ikən
məzhəb yox idi”. Hər bir millət əslində millətdən cox-cox əvvəl yaranan insaniyyətin bir
“cüzi” (hissəsi), hər bir din və məzhəb isə daha əvvəl mövcud olan həqiqətin sonralar baş
vermiş təzahürüdür. Deməli, insaniyyət təəssübü “millət və məzhəb təəssübündən” daha
qədim və əfzəldir. Müəllif tədricən insaniyyət təəssübünün arxa plana keçməsinin səbəbini
fərdi və ictimai xudbinlikdə, mənəvi aşınmada, insani dəyərlərin qəlblərdən qeyb olmasında,
daha çox isə verilən tərbiyənin geniş mənada naqisliyində görür. Buna təəssüflənən pedaqoq
ədib öz fikirlərini belə izah edir: ”...indiki xudbinlik əsrimizdə əgər millətpərəstlik insaniyyət
üzrə faiq gələrsə, bəs yəqin səbəbi tərbiyəmizin nasəvablığıdır...İnsaniyyəti atıb millətə
yapışmaq və ya həqqaniyyəti atıb məzhəbi tutmaq eyni xüşunətdir” (sərtlik, yanlışlıq - G.N.).
Qənizadə millətsevərliyi bəşərsevərliklə, dini təəssübkeşliyi bütövlükdə həqiqəti sevməklə
əvəz etməyi adəm övladı üçün daha məqbul yol hesab edir (5, 69-70).
Beləliklə, Azərbaycanda əsrlər boyunca humanizm ideyaları pərvəriş tapıb inkişaf etsə də,
XIX əsrin ortalarından etibarən onun məzmun və mahiyyətində əsaslı keyfiyyət dəyişməsi baş
verdi. Hər şeydən əvvəl bu ideyaların təbliğində, təlqinində ənənəvi moizəçilikdən,
nəsihətçilikdən şərhçiliyə, izahata, elmi və ictimai-siyasi inandırma yoluna keçildi. Milli
mütəfəkkirlərimiz başa düşdülər ki, moizə ilə, öyüd-nəsihətçiliklə humanizmin sosial-siyasi,
hüquqi-mədəni dəyərini kütləyə başa salmaq mümkün deyil. Bu yolda məqsədə yalnız
inandırıcı həyati şərhlər, izahatlar, sübutlar, müqayisələr yolu ilə çatmaq olar. Ona görə də
İ.Qutqaşınlı, A.Bakıxanov, M.F.Axundov, H.Zərdabi, “Əkinçi”, “Ziya” və “Kəşkül”
qəzetlərinin əməkdaşları, M.Şahtaxtlı, S.M.Qənizadə və s. kimi böyük fikir sahiblərimiz,
ömrü və fəaliyyəti XIX yüzilliklə bağlı olan öncül ziyalılarımız mütərəqqi, humanist cəmiyyət
yaratmaq istiqamətində xalqı məhz bu yolla tərbiyə etməyi üstün tutdular. XIX əsrin
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ortalarından başlayıb Birinci rus inqilabına qədər davam edən dövr isə Azərbaycan ictimaimədəni və pedaqoji fikrində yeni məzmunlu humanist ideyaların intişarında ilk mərhələ, daha
doğrusu, təşəkkül və formalaşma mərhələsidir. Milli mütəfəkkirlərimiz öz ideyalarını həm
bədii, həm də ictimai, siyasi, publisistik və pedaqoji məzmunlu əsərlər vasitəsi ilə bəyan
edirdilər. Onlar despotizmin, ruhanilər hakimiyyətinin, elmsizliyin, maarifsizliyin, cəhalətin,
zülmün, ədalətsizliyin, dini ayrı-seçkiliyin, məzhəb təfriqələrinin, bir sıra mənfi adətənənələrin, fanatizmin, mövhumatın, cəmiyyət üzvlərinin ayrı-ayrılıqda fərdi mənafeyinin
toplumun mənafeyindən üstün tutulmasının və s.-in humanist cəmiyyət yaratmaq yolundakı
fəsadlarını geniş ictimaiyyətə başa salır, xalqı bu ruhda tərbiyə etməyə səy göstərirdilər.
Onların bünövrəsini qoyduqları bu böyük missiya tədricən öz səmərəli bəhrəsini verdi. Milli
gerçəklikdə deyilən həqiqətləri anlayan mütərəqqi düşüncəli bir nəslin yetişməsinə səbəb oldu.
Həmin nəslin hansı uğurlara imza atdıqları isə bəllidir.
Məqalənin aktuallığı. M.Şahtaxtlı, N.Nərimanov və S.M.Qənizadənin görüşləri, maarifçi
humanist ideyaları müasir ictimai pedaqoji fikrin inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. XX əsrin əvvəllərində M.Şaxtaxtlının, S.M.Qənizadənin,
N.Nərimanovun humanist görüşlərinin müasir ideyalarla müqayisəli təhlili tədqiqatımızın
yeniliyidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. XX əsrin maarifçilərinin humanist görüşlərini
müəllimlər müasir humanist ideyalarla müqayisə edib dərslərdə istifadə edə bilərlər
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Гуманистические встречи М.Шахтахтли,
Н.Нариманова и С.М.Ганизаде
Резюме
М.Шахтахтли, Н.Нариманов и С.М.Ганизаде жили и создавались во второй
половине XIX века и начале XX века. Это были известные интеллектуалы, держатели

123

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

ручек и национальные идеологи того времени. В творчестве всех трех выдающихся
личностей широко отражены идеи гуманизма. Они пытались объяснить
общественности, что без достижения общей любви в обществе невозможно достичь
прогресса и общественного счастья. Способ создать демократическое, свободное и
процветающее государство - построить гуманное общество.
В этой статье мы попытались объяснить проблемы, на которые мы ссылаемся с
научной точки зрения. Между тем, все три автора были направлены на работы, которые
они написали в последние десятилетия 19-го века.
G. Nabiyeva

Humanistic meetings of M.Shahtahtli,
N.Narimanov and S.M.Ganizadeh
Summary
M.Shahtahtli, N.Narimanov and S.M.Ganizadeh lived and created in the second half of
XIX century and early 20th century. They were well-known intellectuals, pen holders and
national ideologists of that time. In the work of all three prominent personalities, ideas of
humanism are widely reflected. They tried to explain to the public that without achieving
general love in society, progress and public happiness can not be achieved. The way to create
a democratic, free, and prosperous state is to build a humane society.
In the article, we have tried to explain the issues we are referring to from the scientific
point of view. In the meantime, all three authors have been referred to the works they have
written in the last decades of the 19th century.
Redaksiyaya daxil olub: 09.07.2019
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Tam orta təhsil məktəblərində tarixi mənbələrin öyrənilməsində interaktiv təlim
metodlarından istifadə iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə tarixi mənbələrdirsə, ikinci hissə
intearktiv metodlar və onlardan istifadə edərək tarixi mənbələrin öyrədilməsinin imkan və
yollarıdır. Aydın məsələdir ki, respublikamızda bu günədək həmin problem hərtərəfli tədqiq
olunmayıb. Problemin optimal həllinə nail olmaq üçün ilk növbədə tarixi mənbələr barəsində
məlumatlar olan ədəbiyyatlara, sonra isə interaktiv metodlardan istifadə edərək onların təlimitədrisi ilə əlaqədar mövzular olan ədəbiyyatlara münasibətimizi bildirəcəyik.
Mövzumuzun birinci hissəsi geniş olduğuna görə istər dünya tarixində, istərsə də
Azərbaycan tarixində bu haqda məlumatlar kifayət qədərdir. Lakin apardığımız tədqiqatda
“tarixi mənbələri ümumi təsnifatı nədən ibarətdir”? sualına cavab tapmaq üçün həm sovet
dövrü, həm də müasir dövr ədəbiyyatlarına müraciət etdik. Məlum oldu ki, hər iki dövrün
təsnifatları üst-üstə düşür. Məsələn, Sovet dövrü tədqiqatçılarından olan A.Səfərov,
A.Məmmədovun təsnifatları ilə müasir tədqiqatçılarımızdan olan M.Əmirov, T.Paşayevin
təsnifatları eynilik təşkil edir. Buna görə də tədqiqat işimizdə hər iki dövrün təsnifatına yer
ayırmağı lazım bildik.
1945-ci ildə Bakıda nəşr olunmuş “Azərbaycan tarixinə aid mənbələr və əsas ədəbiyyat”
adlı qısa həcmli kitabçada Azərbaycan tarixinin çox qədim və zəngin tarixinin müxtəlif tarixi
mənbələr əsasında öyrənildiyi və bu mənbələrin 1) maddi mədəniyyət abidələri (arxeoloji
qazıntı və sairə nəticəsində əldə edilən daş, tunc, metal silahlar, alətlər, müxtəlif saxsı qablar,
və s. Bundan başqa, qədim şəhərlər, qalalar, binalar, qübbələr, karvansaralar, kurqanlar); 2)
etnoqrafiya amilləri (adətlər, ənənələr, ayinlər, yaşayış qaydaları, toy-yas münasibətləri,
paltar-geyim və s.) 3) Şifahi xalq ədəbiyyatı (dastanlar və yaxud çox qədim dövrlər haqqında
olan nağıllar və s.) 4) Yazılı mənbələr 1-Qədim Assuriya, Babailistan, Urartu padşahlarının
daşüstü mixi yazıları; 2-Sikkə pullar üzərindəki yazılar, 3- Yazılı məxəzlər (əl yazıları, arxiv
materialları, çap edilmiş əsərlər) olduğu qeyd edilir (5, s. 3-4).
Digər sovet tarixçilərindən olan A. Məmmədov tarixi mənbələri xarakterinə görə
aşağıdakı növlərə ayırır:
1. Ədəbi xarakterli mənbələr. Buraya xronikalar, qədim məişət ədəbiyyatı, memuarlar,
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həcvnamələr, məktublar, məqalələr, bəyannamələr və s. daxildir.
2. Akt xarakterli mənbələr. Buraya fərmanlar, aktlar, hər cür müqavilələr, qanunvericilik
sənədləri, hüquqi sənədlər və s. daxil edilir.
3. Epiqrafik xarakterli mənbələr
M.M. Əmirovun “Tam orta məktəbdə tarixin fəal interaktiv təlimi metodikası” kitabına (2)
və İ.Cəbrayılovun “Azərbaycan tarixinin tədrisi metodikası” vəsaitinə (1) diqqət yetirək. Hər
iki vəsaitdə A.Məmmədovun təsnifatına uyğun, lakin onun tam əksi olmayan təsnifata rast
gəlirik. M.Əmirovun kitabında tarix dərsliklərində istifadə olunan sənədli materialları
aşağıdakı qruplara (3, s. 314) bölünür:
— Ədəbi xarakterli mənbələr-hekayə,təsviri mənbələr. Bunlara salnamə və xronikal
parçalar, memuarlardan, pamfletlərdən, məqalələrdən, fraqmentlər aiddir.
— akt xarakterli mənbələr (fərmanlar, dövlət aktları, qanunlar, istintaq işləri).
Bu növ sənədlər ictimai və siyasi quruluş, mənəviyyat, dini məsələləri özündə ehtiva edir.
— bədii ədəbiyyat sənədləri: şifahi xalq yaradıcılığı əsərləri (miflər, eposlar, təmsillər) və
ədəbiyyat əsərləri (proza, poeziya, satira).
İ. Cəbrayılovun müxtəlif növ mənbələri, sənədli materialları, (1, s. 117-118) təsnifatı M.
Əmirovun təsnifatıyla eynilik təşkil edir.
Müəlliflərin mənbələr barəsindəki fikirləri də dərsliklərdəki tarixi mənbələri tədris etmək
baxımından müəllimlər üçün nümunə olmalıdır. Onların qeydlərinə görə məktəb
dərsliklərində və müntəxəbatlarda ədəbi xarakterli mənbələr geniş tədqim olunmuşdur. Akt
xarakterli mənbələrdən istifadə yalnız onların məzmununun müəllimin nəzarət və rəhbərliyi
ilə təhqiq edilməsi yolu ilə mümkündür. Bir sıra hallarda sənədin mətninin mənimsənilməsini
asanlaşdırmaq üçün onu uyğunlaşdırmaq lazımdır (mürəkkəb terminlər aradan qaldırılmalı,
mətnin ardıcıllığı gözlənilməlidir). Bədii ədəbiyyat sənədlərində də tarixi reallıq əks olunmuş,
onlar dövrün koloritini sanki işıqlandırırlar.
Əldə etdiyimiz ədəbiyyatlar içərisində “Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar” kitabı (4) da
tarixi mənbələr baxımından diqqətimizi cəlb etdi. Kitaba ən qədim çağlardan XIX əsrin 70-ci
illərinə qədər ki dövrü əhatə edən çox gərəkli sənədlər və təsviriyönlü mətnlərdən seçmələr
daxildir. Kitabda əks olunmuş yazılı tarixi mənbələr dövrlərə bölünmüş və hər dövrə aid olan
yazılı mənbələr ayrıca göstərilmişdir. Azərbaycan tarixi dərsliklərində əsas mövzular və yazılı
tarixi mənbə kimi verilən sənədlərin çoxu bu mənbələrdən götürülmüşdür. Kitabda antik
dövrün (miladın IV yüzilinədək) mixi yazı ilə yazılmış daşüstü salnamə yazıları, yunan
tarixçilərinin kitabları, ilkin orta əsrin (IV-XII yüzillikləri) türkdilli dastanları, tarixçilərin
türkdilli tarix kitabları və ərəb səyyahların ərəbdilli səyahətnamələri, monqol basqınları və
sonrakı dövrlərin (XIII-XVIII yüzilliklər) Azərbaycan tarixçilərinin kitabları və Azərbaycan
hökmdarlarının fərmanları, məktubları, hökmləri, ərəb səyyahlarının səyahətnamələri,
gündəlikləri, Qərbi Avropa və Rusiya elçilərinin gündəlikləri və XIX yüzilliyin sənədləri öz
əksini tapmışdır (4, s. 16-314).Tarix müəllimləri tarix təlimində bu mənbələrdən istifadə edə
bilərlər.
Talıb Paşayevin “Tarixin tədrisi: Tarixilik və müasirlik” adlanan metodik vəsaitində (3)
muzey dərsləri ilə bağlı V sinifdə Azərbaycan tarixi dərsliyindən “Qobustan abidələri”
mövzusunun keçirilməsi diqqətimizi cəlb etdi (3, s.137-139). Müəllif dərsi iki dərs həcmində
dörd mərhələyə ayıraraq keçmişdir. Birinci mərhələ sinifdə hazırlıq dövrüdür. Bu mərhələdə
müəllim hazırladığı çoxsaylı sualları abidələr qarşısında şagirdlərə verir, onların cavablarını
dinləyərək diktofona yazır və onların müstəqil fikirlərini dinləyərək onları düzgün izahat
verməyə istiqamətləndirir. Şagirdlərə qayaüstü şəkillər göstərir, hazırladığı tapşırıqları
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şagirdlər arasında bölür, muzeydə keçiriləcək dərsin sxeminin hazırlanmasını tapşırır. İkinci
mərhələdə dərs muzeydə keçirilir. Havada qayaüstü eksponatlarla tanışlıq, şəkillərin çəkilməsi,
şagirdlərin müstəqil fikir yürütmələri və abidələrə emosional münasibətləri dinlənilərək
diktofona yazılır. İkinci dərs üçüncü və dördüncü mərhələləri əhatə edir. Üçüncü mərhələ
muzeydən qayıtdıqdan sonra şagirdlərin çəkdiyi şəkillər, sxemlər, qeydlər, apardığı
müşahidələr əsasında fikirlərinin dinlənilməsi və mövzunun ümumiləşdirilməsini əhatə edir.
Növbəti dördüncü mərhələdə “Qobustan Azərbaycanın qədim yaşayış məskənidir”
mövzusunda şagirdlərə esse yazmağı öyrətmək, foto stendlərin hazırlanmasını öyrətmək təşkil
edir. Müəllifi qeyd edir ki, tarixin bu metodlarla tədrisi dərsin keyfiyyətini yüksəldir. Yeri
gəlmişkən qeyd edək ki, müəllifin metodik vəsaitində Yunan-İran müharibələrinin müasir
metodlarla tədrisinin verilmiş geniş icmalı (3, s. 23-32) bu gün müasir metodlardan istifadə
edərək öz dərsini qurmaq istəyən tarix müəllimləri üçün yaxşı nümunədir.
Azərbaycandakı tarixi mənbələrdən bəhs edən kitablardan biri də Talıb Paşayevin “Tarixin
tədrisi: tarixilik və müasirlik” adlı elmi-metodik vəsaitidir. Müəllifin hesablamalarına görə
respublikamızda 3630-dan artıq abidə var ki, onlardan 3297-dən artığı qədim və orta əsrlər,
333 adda abidə XX əsrdə yaradılmışdır. Bunlardan 122-si tarixi əhəmiyyətli abidələrdir (2, s.
143). Maddi və yazılı tarixi mənbələrin tarixi abidələrdə əksini tapdığını yazan müəllif onların
aşağıdakı növlərini (2, s. 153-154) qeyd edir:
1. Tarixi abidələr-dini tikililər, görkəmli siyasi, dövlət, hərbi xidmət xadimlərinin, xalq
qəhrəmanlarının, elm, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin həyatı ilə əlaqədar binalar,
qurğular, xatirə yerləri və əşyalar;
2. Arxeoloji abidələr-qədim şəhər yerləri, kurqanlar, qədim məskənlərin, istehkamların,
kanalların, yolların qalıqları, qədim qəbiristanlıqlar, daş heykəllər, qayaüstü təsvirlər, qədim
əşyalar, qədim yaşayış məntəqələrinin qalıqları;
3. Təbii abidələr-mağaralar, daşaltı oyuqlar, şəlalələr, nadir ağaclar, yeraltı və yerüstü
sərvətlər və s.
4. Şəhərsalma və arxitektura abidələri-tarixi mərkəzlər, meydanlar, küçələr, bağ-park sənət
əsərləri və s.
5. Sənədli abidələr-yalnız daşlar, dövlət hakimiyyəti və dövlət idarə orqanlarının aktları,
digər yazılı və qrafik sənədlər, kino-foto sənədlər və yazıları, habelə qədim və digər
əlyazmaları və arxivləri və s.
Qeyd edək ki, əsərdə verilmiş paraqraflar içərisində “Arxeologiya” və “Diyarşünaslıq”
adlanan paraqraflar tarixi mənbələrimizi öyrənmək baxımından çox dəyərli mənbələrdir.
Tədqiqat işimiz sırf ümumtəhsil məktəbləri ilə bağlı olduğundan metodik vəsaitlərdəki
bölgü də diqqətimizdən yayınmadı. Belə ki, V Sinif üçün Azərbaycan tarixi dərsliyində tarixi
mənbələri 4 yerə (31, s. 6) ayırırlar.
Talıb Paşayev özünün “Tarixin tədrisi: Tarixilik və müasirlik” kitabında Azərbaycanın
antik dövrlərdən müasir dövrümüzədək olan abidələrinin (maddi mənbələrin) dövrlərlə
qruplaşdıraraq vermişdir (1, s. 126-133). Hansı ki, Azərbaycan tarixi dərsliklərində də bu
maddi mənbələr haqqında məlumatlara geniş yer verilib. Mövzumuz tarixi mənbələrlə bağlı
olduğundan bunları qeyd etməyi lazım bildik.
Məqalənin aktuallığı. Tarixin tədrisi prosesində nəzəri materiallardan istifadənin işlənmə
səviyyəsinin öyrənilməsi faydalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tarixin tədrisi prosesində nəzəri materiallardan istifadənin
işlənmə səviyyəsinə diqqət yetirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Doktorant və dissertantlar öz tədqiqatlarında
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Уровень использования теоретических материалов
в учебном процессе по истории
Резюме
В данной статье анализируется уровень использования теоретических материалов в
процессе преподавания истории. Основным вопросом здесь является то, как
обращаться с теоретическими материалами, как преподавать и как использовать
современное обучение.
K. Baghirly

The level of use of theoretical materials in the
teaching process of history
Summary
This article analyzes the level of use of theoretical material in the teaching process of
history. The main issue here is how to handle theoretical material, how to teach and how to
use modern training.
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“Uşaqlara Vətəni sevməyi öyrətmək lazım deyil!
Siz onlara Vətəni tanıdın, özləri sevəcəklər”
akad. Xudu Məmmədov
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. D.M. Ələsgərov,
p.ü.f.d., dos. K.R. Quliyeva
Açar sözlər: vətənpərvərlik, dövlət, tərbiyə, təlim, inkişaf, ekskursiya, mövzu, bölmə,
tədris
Ключевые слова: патриотизм, государство, воспитание, обучение, развитие,
экскурсия, тема, раздел, обучение
Key words: patriotism, state, education, training, development, excursion, theme, section,
teaching
Vətənpərvərlik - insanın el-obasına, yurduna, vətəndaşı olduğu ölkəyə məhəbbətdən doğan
ali hissdir. Əlbəttə, vətəninin, xalqının, həmvətənlərinin uğurlarına sevinmək hissi təbiidir,
lakin, bu hiss tərbiyə və təbliğatla möhkəmlənir.
Bu gün müstəqil dövlətimizin inkişafına çalışdığımız dönəmdə, gənclərlə bağlı qəbul
olunan bütün fərman və sərəncamlarda onların vətənpərvərlik tərbiyəsi əsas götürülür.
Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində tərbiyə işi bir qayda olaraq, ayrı-ayrı fənlərin tədrisi
zamanı mövzunun tərbiyə imkanlarından istifadə edərək həyata keçirilir. Vətənpərvərlik
tərbiyəsinin aşılanması bir fənnin, bir neçə mövzunun əhatə dairəsinə sığmır. O, çox geniş,
kompleks yanaşma tələb edir. Yalnız hərtərəfli və daimi təbliğat nəticəsində vətənpərvərlik
anlayışı öz yerini tapır və tərbiyəvi hisslərin formalaşmasına gətirib çıxarır.
Vətənpərvərlik tərbiyəsi həmişə aktual olsa da, hazırda daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bir tərəfdən müstəqil dövlətimizin müasir dünyada inkişaf etmiş qabaqcıl ölkəyə çevrilməsi
üçün savadlı və eyni zamanda vətənpərvər gənc nəslin yetişməsinə olan tələbat, digər tərəfdən,
isə ərazimizin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunduğu dönəmdə vətənə sadiq, onu
qorumağa hazır olan vətəndaşların yetişdirilməsi ən vacib məsələdir.
Vətənpərvərlik duyğularının aşılanması əslində bütün fənn müəllimlərinin əsas qayəsi olsa
da, bu sahədə coğrafiya müəllimlərinin qarşısında daha böyük imkanlar açılır. Coğrafiyanın
təliminin birbaşa həyatla əlaqələndirilməsi, şagirdlərin idrak fəaliyyətini yüksəldilməsi,
onlarda müxtəlif bacarıq və vərdişlərin aşılanmasında diyarşünaslıq işləri xüsusi əhəmiyyət
daşıyır.
Vətənpərvərlik duyğularının aşılanmasında müxtəlif metodlardan istifadə edilir. Bu
metodlardan ən başlıcası tədris ekskursiyalarıdır. Tədris ekskursiyaları təkcə təlim metodu
kimi yox, coğrafiya təliminin ən başlıca təşkilati formalarından biri kimi başa düşülməlidir.
Ekskursiyalar - gənc nəslin öz diyarları haqqında təsəvvürlərinin və dünyagörüşünün
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genişlənməsi üçün çox faydalıdır. Ekskursiyalar həm də diyarşünaslıq materiallarının
toplanması və onlardan təlim prosesində istifadə olunması baxımından müstəsna əhəmiyyət
daşıyır: bizim şagirdlərin yay tətili dövründə Azərbaycanın müxtəlif regionlarından
topladıqları süxur nümunələri əsasında, dərslərimizdə də istifadə etdiyimiz, maraqlı bir
kolleksiyamız var.
Son illər Azərbaycanın orta ümumtəhsil məktəblərinin 9-11-ci sinif şagirdlərinin
“Ölkəmizi tanıyaq” devizi altında Vətənimizin ayrı-ayrı şəhər və rayonlarına maarifləndirici
tur-aksiyaların təşkil olunur. Dövlət başçısı İlham Əliyevin tövsiyəsinə əsasən Prezident
Administrasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən bu layihənin əsas məqsədi şagirdlərdə
ölkəmizin müxtəlif bölgələrinin tarixi keçmişi, mədəni iris, müasir həyatı və yenilənən siması
barədə əyani surətdə təsəvvür yaratmaqdır.
Mən bir coğrafiya müəllimi kimi öz dərslərimdə vətənpərvərlik duyğularını aşılamaqla,
doğma diyarımıza, insanlarımıza və yaşadığımız dünyaya sevgi ilə yanaşmağı öyrətməyə
çalışır, bununla da vətənimizin və sakini olduğumuz Yer planetinin öyrənilməsinə şagirdlərdə
maraq yaratmağa səy göstərirəm. Mən vətənpərvərliyin təbliğini Vətən uğrunda döyüşmüş
qəhrəmanlarımızın tanıdılmasından başlayıram. Bunun üçün Milli Qəhrəmanlarımızın
igidlikləri, ilk növbədə də, məktəbimizin adını daşıdığı Rəfael Hüseynov haqqında vaxtaşırı
müzakirələr aparırıq.
6-cı sinifdə ilk mövzu “Azərbaycan mənim Vətənimdir” mövzusudur. Bu mövzuya
görkəmli bəstəkarımız Asəf Zeynallının “Ölkəm” romansının dinlənilməsi ilə başlayıram.
Dərslikdə mövzuya aid verilən şəkillər sanki, bu romansın sözlərini tərənnüm edir. Şagirdlər
Vətən haqqında bu musiqini dinləməklə yanaşı, yaşadığı çox qısa zaman kəsiyində ölməz
əsərlər yaradan, Üzeyir Hacıbəyovun tələbəsi olmuş bəstəkarımızı - A.Zeynallını da tanımış
olurlar. Bu mövzunun tədrisində şagirdlər ilk növbədə Dövlətimizin dünya xəritəsində yerini
müəyyən edir və kontur xəritəyə köçürürlər, qonşu dövlətləri qeyd edirlər. Ev tapşırığı üçün
“Vətən - mənim üçün nədir?” mövzusunda esse və A.Zeynallı haqqında əlavə məlumat
toplamaq olur.
Dərslərin maraqlı olması üçün bir sıra uyğun mövzuların tədrisində musiqi
nümunələrindən istifadəyə yer verirəm və bu şagirdlərin həm yorğunluğunu aradan qaldırır,
həm də dərsin mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərir. Məsələn, səhralardan bəhs edən
mövzularda S.Hacıbəyovun “Karvan” simfonik muğamından bir parçanı dinləmək çox yerinə
düşür.
“Litosfer və yerin relyefi” bölməsində vətənpərvərlik tərbiyəsinin tətbiqi üçün bir neçə
mövzuda xüsusilə geniş imkanlar vardır. “Yer qabığının quruluşu” mövzusunda yerin dərin
qatlarının öyrənilməsindən danışarkən, dünyada tədqiqat məqsədilə qazılmış ən dərin 3
quyunun birinin Saatlı rayonu ərazisində olmasını vurğulamaqla, şagirdlərin diqqətini
ölkəmizə çəkirəm. Təbii ehtiyatlarımızdan danışarkən, işğal olunmuş ərazilərimizdəki
sərvətlərimiz haqqında diskussiya apararaq, onların təsəvvüründə Vətən anlayışının mənəvi
tərəfləri ilə yanaşı, maddi tərəflərinin də düzgün formalaşdırılmasına çalışıram.
“Atmosfer” bölməsinin öyrənilməsində yaşadığımız ərazinin havası üzərində müşahidələr
aparmaq (temperaturun ölçülməsi, buludların növünün təyini, yağıntıların müddətinə görə
ayrılması, küləyin istiqaməti və s.) şagirdlərin marağına səbəb olur. Onlar dərslikdəki nəzəri
bilikləri həyatda tətbiq edərək öyrənir və bu da mövzunun dərində mənimsənilməsi ilə bərabər,
şagirdlərdə lazımi bacarıqların formalaşmasına əlverişli imkan yaradır.
“Əhali” bölməsində ölkəmizdə yaşayan xalqların etnik tərkibi diqqət çəkən
məqamlardandır. Məktəbdə təşkil etdiyimiz “Eko-etnoqrafiya şagirdlərin təqdimatında” adlı
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dəyirmi masada Azərbaycanda yaşayan müxtəlif etnoslar, onların yayılma arealı və bu
etnosların vahid “azərbaycanlı” adı altında birləşərək, Vətənimizin birliyi uğrunda apardığı
mübarizə öz əksini tapmışdı.

Bu tədbirdə mənim bir müəllim kimi rolum, yalnız şagirdlərə istiqamət vermək oldu,
dərsarası vaxtlarda mən onlara öz tövsiyələrimi verdim, onlar isə müstəqil şəkildə əsl
yaradıcılıq işi ərsəyə gətirdilər. Mövzuya geniş aspektdən yanaşaraq, tarixi-coğrafi faktlarla
ermənilərin bu ərazilərə sonradan gəlmə etnos (XIX əsr-Türkmənçay sülhündən sonra)
olduqları, 1988-1992-ci illər ərzində Qərbi Azərbaycan və Qarabağda apardıqları “etnik
təmizləmə siyasəti” haqqında təqdimatlar hazırlamışdılar. Onların öyrəndiyi faktlardan biri
də çox diqqət çəkən idi: 1978-ci ildə Ağdərə rayonunun Marağa kəndində ermənilər, buraya
köçdüklərinin 150 illiyi münasibətilə abidə ucaltmışdılar ki, bu isə onların özlərinin gəlmə
olduğunun sübutudur.
Düşünürəm ki, Vətənpərvərlik duyğularının aşılanmasında qeyri-standart dərslər - debat,
dəyirmi masa, müzakirə-dərslər xüsusi önəm daşıyır. Bu cür dərslərdə mən mövzuya uyğun
problemli situasiya yaradaraq, bu problemin həllini şagirdlərin özlərinə həvalə edirəm.
Nəticədə onlar topladıqları məlumatları bir-birilə bölüşür, müstəqil düşünmə və fikir yürütmə
bacarıqlarına yiyələnirlər.
2018-ci ildə ölkəmizin tarixində 3 mühüm hadisənin 100 ilik yubileyi üst-üstə düşürdü:
Şərqdə ilk demokratik respublika - ADR-in yaranması, Azərbaycan bayrağının və Milli
Ordumuzun yaradılması. Bu yubileylərlə bağlı şagirdlərlə müxtəlif müzakirələr, tədbirlər
keçirdik ki, bu da vətənpərvərlik ideyalarının birbaşa tərənnümü idi.
2018-2019-cu tədris ilinin ilk dərsini isə bayrağımıza həsr etmişdik. Şagirdləri 4 qrupa
ayıraraq, hər qrupa Bayrağımız haqqında paylama materialları və qrup işləri hazırlamışdım.
Şagirdlər tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gəldilər.
Qeyd etmək istəyirəm ki, coğrafiya dərslərində ədəbiyyatla inteqrasiyanın vətənpərvərlik
hislərinin aşılanmasında rolu əvəz olunmazdır. Bu baxımdan M.Arazın bir çox şeirləri bizim
köməyimizə gəlir:
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Vətən göz bəbəyi, biz isə kirpik.
Kirpik, göz bəbəyini qorusun gərək!
Ümummilli lider Heydər Əliyevin məşhur ”Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam” fikri
də şagirdləri vətənpərvərliyə səsləyir.
Şagirdlərə bu ali duyğunun aşılanması eyni zamanda müəllimin bu işə nə dərəcədə
hazırlıqlı və məlumatlı olmasından birbaşa asılıdır. Müəllim ayri-ayri fənlərlə inteqrasiya
qurmaq bacarığına malik olduqda, vaxtaşırı yeni statistik məlumatlar, kartoqrafik vasitələrdən
yerində və bacarıqla istifadə etdikdə, qarşıya qoyulan məqsədə daha tez çatmaq olar. Bunun
üçün həm də:
— Şəhidlər xiyabanını müntəzəm ziyarət etmək və şəhidlərimizin göstərdiyi
qəhrəmanlıqları öyrənməklə, onların ruhuna hörmətlə yanaşmağı aşılamaq;
— Vətənimizin görkəmli şəxsiyyətləri haqqında referatlar, təqdimatlar hazırlamağa cəlb
etmək;
— Ölkəmizin müxtəlif guşələri, təbii ehtiyatlarından bəhs edən divar qəzetləri
hazırlamağa həvəsləndirmək;
— Məktəbdənkənar kitabxanalardan istifadəni geniş təbliğ etmək;
— Müntəzəm olaraq şagirdləri olimpiadalarda iştirak etməyə həvəsləndirmək;
— Şagirdlərin əl işlərinin sərgisini təşkil etmək vacibdir.
Məqalənin aktuallığı. Müharibə şəraitində yaşayan, torpaqlarının 20 faizinin düşmən
tapdağında olan respublikamızda yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
olunması ən vacib məsələlərdəndir. Məqalə də bu mövzuya həsr olunduğundan onu aktual
hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə şagirdlərə
vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması, ölkəmizə və yaşadığımız dünyaya sevgi iə yanaşmağın
öyrədilməsi ilə bağlı müxtəlif dərsliklərdən nümunələr gətirilmiş, bu məqsədlərə çatmağın
mümkün yolları göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Опыт внушения патриотизма в
процессе преподавания географии
Резюме
Патриотическое воспитание - одно из основных направлений деятельности всех
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педагогов. Учитывая природные ресурсы страны, ландшафты, климатические условия
и другие аспекты, учителя географии имеют больше возможностей, в отличие от
других преподавателей. Тема патриотизма всегда актуально, но при воспитании
преданных и отважных граждан она имеет более высокую значимость.
M. Gozalova

Experience of suggestion of patriotism
in the teaching of geography
Summary
Patriotic education is one of the main activities of all teachers. Considering the country's
natural resources, landscapes, climatic conditions and other aspects, geography teachers have
more options than other teachers. The topic of patriotism is always relevant, but it has a
higher significance when educating loyal and courageous citizens.
Redaksiyaya daxil olub: 02.07.2019
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İngilis dili dərsliklərində istifadə edilən
oxu bacarığının əhəmiyyəti
Günay Qədimova
Xəzər Universiteti
E-mail: gunay.gadimova@mail.ru
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. G.V. Sultanova,
p.ü.f.d., dos. Y.A. Allahverdiyev
Açar sözlər: dərs, oxu, bacarı, modellər, dərslik, tədris, mədəniyyət, tarix
Ключевые слова: урок, чтение, умение, модели, учебник, преподавание, культура,
история
Key words: lesson, reading, ability, models, textbook, teaching, culture, history
Elm və texnikanın sürətli inkişafı nəticəsində kütləvi informasiya vasitələrinin yayılması,
ölkələr arasında ticarət əlaqələrinin yüksəldilməsi və əlaqələrin intensivləşdirilməsi insanların
başqa dövlətlər tərəfindən istifadə olunan xarici dilləri öyrənmələrinə səbəb olmuşdur. Halhazırda, bir və ya bir neçə dilləri bilmək akademik və ya peşə həyatında ön şərtlərdən biridir.
Dil, düşünmə və ünsiyyət vasitəsi olaraq insanın ünsiyyət qura bilmə və dildən istifadə edə
bilmə bacarığını müəyyənləşdirir. Dil eyni zamanda anlatma və anlama vasitəsidir. Dilin
təkmilləşərək zənginləşməsi insanların duyğu və düşüncələrinin inkişaf etməsinə və
zənginləşməsinə kömək edir. Dil şifahi və yazılı olaraq ünsiyyət qurarkən istifadə etdiyimiz,
doğularkən hazır şəkildə əldə etdiyimiz, düşünmə və düşündüklərimizi axtarma cizgisidir.
Dil tədrisi əsrlər boyu müxtəlif təhsil müəssisələrində və mühitlərdə həyata keçirilmişdir.
İnsanların ana dilini bilməkləri ilə yanaşı, ən azı bir xarici dili öyrənmək yalnız müasir
texnologiya əsrinin tələbi deyil, çox qədim tarixə əsaslanan bir mövzudur. Xüsusilə də böyük
filosofların, alimlərin, şairlərin və ədəbiyyatçıların xarici dil bildiyini, bu günə qədər onlardan
bizə çatan əsərlərdən başa düşürük.
İngilis dilinin tədrisində əsas bacarıqlar anlama bacarıqları (oxu və dinləmə), anlatma
bacarıqları (danışma və yazma) olaraq iki hissəyə bölünür.
Anlatma bacarıqları şagirdlərin öz düşüncələrini və fikirlərini şifahi və ya yazılı şəkildə
ifadə etməsidir. Anlama bacarıqları isə danışanı və ya yazılı bir ifadəni anlamaq qabiliyyəti ilə
əlaqəlidir. Başqalarının hisslərini və düşüncələrini dinləyərək və ya oxuyaraq başa düşmək və
anlamaq üçün olan bacarıqlar anlama bacarığının əsasını təşkil edir.
Oksford vurğulayır ki, dil öyrədilməsi müəllimin xüsusiyyətləri, öyrənənlər və müvafiq
dillər ilə uyğunluq təşkil etməlidir. Rəngarəng bir öyrənmə üçün bütün bu mövzular
inteqrasiya edilməli və müəllimlərin şagirdlərin ehtiyaclarını qarşılaya biləcəyi vasitələri
olmalıdır. (Alderson, J.C. (1984). Reading in a foreign language: A reading problem or a
language problem?)
Oxu bacarığı ən çox önəm verilməli olan bacarıqlardan və əsas məzmun xətlərindən
biridir. Oxu bacarığı dinləmə, danışma və yazı bacarıqlarına da təsir edir. Oxuma-anlama
bacarığı həm ən önəmli öyrənmə vasitəsi kimi, həm də digər bacarıqların qazanılmasına
kömək edən ən mühüm bacarıqlardan biri hesab olunur. İngilis dilinin öyrədilməsində oxu
bacarığının rolu digər bacarıqlardan bir addım daha öndədir. Şagirdlər mətnin içərisindəki
sözlərin mənalarını, o sözlərin digər sözlərlə olan əlaqəsini oxu prosesi zamanı kəşf edirlər.
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Şagirdlər xüsusilə ingilis dilində oxu təlimində bir çox problemlərlə qarşılaşırlar. Bu
problemlərə nümunə olaraq oxuduqları mətni düzgün tərcümə edə bilməmək, yetərli
lüğətlərin olmaması, qrammatik strukturların olmamasını göstərmək olar.
Leibnizə görə, dil, ağlın aynası hesab edilir. Oxu prosesi zamanı anlama baş verməsə, oxu
bacarığının heç bir əhəmiyyəti olmaz. Xarici dilin səs quruluşunu dərk edən bir şəxs,
bilmədiyi yüzlərlə sözdən ibarət olan bir mətni oxuya bilər, lakin oxuduğu mətnin mənasını
anlaya bilməzsə oxu bacarığına yiyələnə bilməz. Oxu, kommunikasiya, qavrayış, inkişaf və
öyrənmə prosesidir. (Özen M. Metinleri ekrandan okumanın anlam kurma üzerine etkisi. “The
Journal of Academic Social Science Studies”, 2014, № 24.)
Oxu təliminin məqsədi şagirdlərdə ətraf aləm haqqında düzgün biliklər formalaşdırılması,
oxu dərslərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şagirdlərdə düzgün oxu vərdişlərinin inkişaf
etdirilməsi, şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsi, ingilis dilinə aid olan lüğət ehtiyatının
zənginləşdirməsi, fikirlərini həm şifahi həm də yazılı şəkildə ifadə etmək bacarığının
formalaşdırılması, mətndəki əsas məzmunu tapa bilmək, sözlərin mənasını düşmək, oxunan
materialı düzgün şəkildə qavramaqdır.
Oxu bacarığı aşılayan zaman qarşıya qoyulan hədəf davranışları bu cür sıralamaq olar:
 Oxu prinsipləri ilə əlaqəli bilik və bacarıqları artırmaq.
 Mətn səviyyəsini dəqiq başa düşmək üçün səsli və səssiz oxumaq bacarığı qazanmaq.
 Mətndəki sözlərin, sitatların, atalar sözlərinin, əlaqəli sözlərin, ifadələrin və terminlərin
mənasını başa düşmək.
 Mətnin mövzusunu düzgün və dəqiq şəkildə başa düşmək, mətndəki əsas fikirləri
ümumiləşdirmək, nəticə çıxarmaq, mətnlə əlaqəli fikrini yaza bilmək və ya sözlü şəkildə ifadə
edə bilmək.
Oxuma prosesinin daha konkret başa düşülməsi üçün üç oxu modeli yaradılmışdır:
bottom-up, top-down və interaktiv modellər.
Bottom-up model, “məktublar, morfemlər, hecalar, sözlər, ifadələr və qrammatik mənalar”
kimi linqvistik siqnalların tanınmasına yönəlib:
 Şagirdlər ingilis dilinin fərqli morfemlər və orfoqrafik nümunələri arasındakı fərqi
tapırlar.
 Müxtəlif ölçülü dil xətlərini qısa müddətli yaddaşda saxlayırlar.
 Qrammatik nitq hissələrini və qaydaları tanıyırlar.
Top-down model, mətni başa düşmək üçün zəka və təcrübənin birlikdə istifadə edilməsinə
yönəlmişdir:
 Açıq konteksti olmayan mövzulardan nəticə çıxara bilmək
 Mətndəki linklər, əlaqələr, hadisələr, ideyalar və s. arasındakı əlaqələri və təsirləri
müəyyənləşdirmək və yeni məlumatları ümumiləşdirmə və məlumat vermə nümunələri
dəstəkləyən əlaqələri aşkar edə bilmək.
 Xüsusi istinadlar taparaq onları müvafiq kontekstə uyğun şərh edə bilmək
 Mətndəki sözlərin mənasını kontekstə uyğun qiymətləndirmək və mətnləri şərh edə
bilmək üçün oxu strategiyalarının hazırlaya və istifadə edə bilmək
Alternativ olaraq, interaktiv model bottom-up və top-down modelləri birləşdirməyə
yönəlmişdir. Grabe fikrinə əsasən, oxu aşağıdakıları tələb edən kompleks bir proses hesab
edilə bilər:
1. Avtomatik tanıma qabiliyyəti: Qeyri-ixtiyari bir bacarıq olub, ideal olaraq mətni
tanımaq üçün, xüsusilə də sözün tanınması üçün kiçik bir zehni proses tələb edir
2. Lüğət və struktur bilikləri: Dil strukturunu yaxşı başa düşmək və geniş lüğətləri tanımaq
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3. Formal struktur bilikləri: Mətnlərin necə təşkil olunduğunu və məlumatların müxtəlif
mətn janrlarına necə tətbiq edildiyini bilmək (məsələn, hesabat, məktub, povest)
4. Məzmun: Mətn haqqında olan məlumatları əvvəlcədən bilmək və mətndəki
mədəniyyətlə əlaqəli olan məlumatları anlamaq
5. Sintez və qiymətləndirmə bacarığı / strategiyaları: Müxtəlif mənbələrdən məlumat
oxumaq və müqayisə etmək, oxuduğu mətn ilə bağlı tənqidi düşünmək və məlumatın
məqsədə uyğun və faydalı olduğunu müəyyən etmək bacarığı
6. Bilik və bacarıqların monitorinqi: Zehni proseslərdən xəbərdar olmaq və nə edəcəyinə
dair düşünmə bacarığı və oxuyarkən bir strategiyanı istifadə etmək.
(Goodman, K. (1988). The reading process. In P. L. Carrell, J. Devine, & D. E. Eskey.)
Məqalənin aktuallığı. Təhsilin əsas mövzularından olan ingilis dilinin tədrisi, texnoloji
inkişafın mədəni dəyişmədən öndə olduğu dövrümüzdə böyük əhəmiyyət daşımaqdadır. Tarix
boyunca, insanlar xarici dilləri müxtəlif məqsədlərlə və müxtəlif formalarda öyrənirlər. Məhz
bu baxımdan məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ingilis dilinin
tədrisində əsas bacarıqların təsnifatı verilməklə bərabər, həmçinin oxu bacarığı aşılayan
zaman qarşıya qoyulan hədəf davranışları və oxuma prosesinin daha konkret başa
düşülməsi üçün oxu modelləri də göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Кадимова

Важность навыков чтения, используемых
в учебниках английского языка
Резюме
Одним из наиболее важных средств получения знаний в академической среде
является чтение. Ученики могут получить много информации через письменные тексты
и учебники. В этой статье дается обзор важности навыков чтения, используемых для
академических целях в программах обучения английскому языку.
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G. Gadimova

The importance of reading skills used in English textbooks
Summary
The Most important tool in acquiring knowledge in an academic setting is realized through
reading. Most of the information students process every day is obtained from written
information through course books and textbooks. This article, would give an information the
importance of reading skill for academic purposes in language teaching programs.
Redaksiyaya daxil olub: 03.08.2019
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Orqanizmin stasionar halı özünü
tənzimləməyə qabil ən ali varlıqdır
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Açar sözlər: orqanizm, sistem, stasionar, enerji, hal, tarazlı, çevrilmə
Ключевые слова: организм, система, стационарный, энергия, состояние,
сбалансированный, превращение
Key words: organizm, system, static, energy, condition, balanced, transformation
Stasionar halda sistemin müxtəlif hissələrində, sistemin parametrlərinin qiymətləri
biri-birindən fərqlənir: məsələn, insan bədəninin müxtəlif hissələrində temperatur,
sitoplazmatik membranının müxtəlif tərəflərində diffuziya edən molekulların
konsentrasiyası və s. müxtəlifdir. Nəticədə, belə sistemlərdə bəzi parametrlərin qradienti
əmələ gəlir və zaman keçdikcə bu qradient sabit qalır.
Belə sistemlərdə kimyəvi reaksiyalar da sabit sürətlə baş verir. Sistemin qərarlaşmış
halı, xaricdən sistemə və sistemdən xaricə keçən maddə və enerji selinin dəyişməsi
hesabına təmin edilir.
Təcrid olunmuş sistemlər müəyyən vaxt keçdikdən sonra termodinamik tarazlıq halına
keçir. Bu halda, qərarlaşmış halda olduğu kimi, sistemin parametrləri zamandan asılı
olaraq dəyişməz qalır, onların qiymətləri sistemin müxtəlif nöqtələrində biri-birinə
bərabər olur.
Termodinamikanın inkişafının ilkin dövrlərində belə hesab edilirdi ki,
termodinamikanın ikinci qanunu bioloji sistemlərə tətbiq edilə bilməz. Belə ki, bu qanuna
görə, termodinamik sistemlərdə ancaq enerjinin səpələnməsi və sərbəst enerjinin azalması
ilə bağlı proseslər baş verə bilər. Bu proseslər qradientlərin azalmasına, sistemin iş görmə
qabiliyyətinin aşağı düşməsinə və son halda termodinamik tarazlığın yaranmasına səbəb
olur. Lakin, canlı orqanizmlərdə qradient prosesləri (məsələn, maddələrin passiv
transportu) ilə yanaşı, əksqradient prosesləri də (məsələn, maddələrin aktiv transportu) baş
verir. Bioloji sistemlərin iş görmə qabiliyyəti də zaman keçdikcə azalmır—onların həyat
fəaliyyəti isə illərlə və on illərlə davam edir. Klassik termodinamikaya görə sistemdə baş
verən bütün proseslər sistemi termodinamik tarazlığa yaxınlaşdırmalıdır, onun canlı
sistemlərə tətbiqi isə o deməkdir ki, onları ölümə yaxınlaşdırmalıdır. Lakin, bütün bunlar
ancaq görünən, zahiri əlamətlərdir (görüntülərdir). Bu onunla izah olunur ki, klassik
termodinamikanın qanunları təcrid olunmuş sistemlər üçün tərtib edilmişdir, canlı
orqanizmlər isə açıq termodinamik sistemlərdir. Ona görə də, canlı orqanizmlərin
termodinamikasına, açıq sistemlərin termodinamikası kimi baxılmalıdır. Açıq sistemlərin
termodinamikası isə, xıx əsrdən sonra Kolosovski, De Donde, İ Priqojin tərəfindən tərtib
edilmişdir.
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Açıq termodinmik sistemlərdə sərbəst enerjinin dF və entropiyanın dS ümumi
dəyişmələri iki cəmə ayrılır: sərbəst enerjinin dFi və entropiyanın dSi dəyişmələri, sistem
daxilində baş verən biokimyəvi və biofiziki proseslərin getməsi ilə əlaqədardır; sərbəst
enerjinin dFe və entropiyanın dSe dəyişmələri isə, sistemin ətraf mühitlə qarşılıqlı təsiri
nəticəsində baş verən dəyişmələridir:
dF = dFi + dFe
(1)
dS = dSi + dSe
(2)
Orqanizmlərdə bütün biokimyəvi və biofiziki proseslər dönməyən proseslərdir —
onlar enerjinin bir hissəsinin istiliyə çevrilməsi ilə baş verirlər. Nəticədə, sistemin sərbəst
enerjisi arası kəsilmədən azalır, entropiyası isə arası kəsilmədən artır, yəni: dFi0, dSi0.
Lakin canlı orqanizmlərdə, sərbəst enerjinin artmasına səbəb olan əksqradient proseslər də
baş verir: məsələn, maddələrin konsentrasiya qradientinin əksinə transportu, müxtəlif
yüksək molekullu birləşmələrin sintezi. Belə əksqradient prosesləri lokal, yerli xarakter
daşıyır, qradient prosesləri ilə əlaqəli və eyni zamanda baş verirlər. Məsələn, orqanizmdə
sərbəst enerji ehtiyatının əmələ gəlməsinə səbəb olan aktiv transport əksqradietn
prosesidir. Bu proses ATF-in sintezi ilə qoşalaşan (eyni vaxtda baş verən) prosesdir. Əgər
orqanizm, ətraf mühitlə enerji və maddə mübadiləsində olmasaydı, onda o mütləq
termodinamik tarazlığa yaxınlaşardı. Lakin, bu baş vermir, çünki, açıq termodinamik
sistemin sərbəst enerjisi, arası kəsilmədən xaricdən sistemə daxil olan enerji hesabına
bərpa olunur, orqanizm daxilində hasil olunan entropiya isə daim orqanizmdən xaric
olunur.
Orqanizmə daxil olan yeyinti məhsullarından orqanizm heç də ehtiyat nizamlılıq yox,
səbəst enerji ehtiyatı alır, onun istifadəsi isə, orqanizmi həyat fəaliyyəti prosesi ilə təmin
edir.
(2) bərabərliyini başqa formada da yazmaq olar:
dS/dt = dSi/dt + dSe/dt,
(3)
haradakı t-zamandır.
(3) bərabərliyi, canlı orqanizmlər üçün termodinamikanın ikinci qanununun riyazi
ifadəsidir. Bərabərlikdən görünür ki, orqanizmdə, ümumi entropiyanın dəyişmə sürəti,
orqanizm daxilində entropiyanın əmələ gəlmə sürəti ilə, ətraf mühit maddələrindən
orqanizmə daxil olan mənfi entopiyanın dəyişmə sürətlərinin cəbri cəminə bərabərdir.
Orqanizm üçün elə hal daha əhəmiyyətlidir ki, o halda sistem daxilində entropiyanın
əmələ gəlmə sürəti, ətraf mühit maddələrindən sistemə daxil olan mənfi entropiyanın
dəyişmə sürətinə bərabər olsun:
dSi/dt = - dSe/dt.
(4)
Bu zaman, sistem daxilində entropiyanın və sərbəst enerjinin ümumi dəyişməsi sıfıra
bərabər olur. (5) bərabərliyi orqanizmin stasionar halının tənliyidir. Stasionar hal ilə,
termodinamik tarazlıq halının biri-birinə oxşarləğı onunla izah olunur ki, hər iki halda
sistemi xarakterizə edən parametrlər zamandan asılı olaraq dəyişmir. Lakin, stasionar
halda sistemin parametrlərinin sabitliyi, termodinamik tarazlıqda olduğu kimi sistemdə
müxtəlif proseslərin baş verməməsi ilə yox, orada baş verən proseslərin sürət və
istiqamətlərinin sabitliyi və qarşılıqlı sürətdə biri-birilərini tarazlaşdırması ilə izah olunur.
Stasionar hal ilə termodinamik tarazlıq halları arasındakı fərqlər cədvəl 2 – də
göstərilmişdir.

140

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

İstiqanlı orqanizmlərin stasionar halda olması: orqanizmdə daxili maddələrin kimyəvi
tərkibi, osmotik təzyiq və qanın pH, bədənin temperaturu və b. göstəricilər vasitəsilə
müəyyən edilir. Stasionar halda olmaq xassəsi, nəinki, ancaq bütöv orqanizmin daxili
maddələrinə, həm də onun, konsentrasion, osmotik, elektrik qradientləri və digər fizikikimyəvi göstəriciləri ilə xarakterizə olunan, bütün hüceyrələrinə də aiddir. Nəhayət,
orqanizmdəki bütün biokimyavi çevrilmələr şəbəkəsi stasionar vəziyyətdə olurlar.
Termodinamik tarazlıq və stasionar hal arasındakı fərqlər
Termodinamik tarazlıq
Misal: həcminin bir hissəsi maye ilə, digər
hissəsi isə buxarla doldurulmuş qapalı qab
1. Maddəyə daxil olan və maddədən çıxan
sel yoxdur
2. Tarazlığı saxlamaq üçün sərbəst enerji
sərfiyyatı lazım deyil
3. Sistemin sərbəst enerjisi və iş görmə
qabiliyyəti sıfıra bərabərdir
4. Sistemdə entropiya maksimal qiymətinə
bərabərdir
5. Sistemdə qradiyentlər yoxdur

Cədvəl 2

Stasionar tarazlıq
Misal: yanan şam, yanan neft lampası,
canlı orqanizm
1. Daim, sistemə maddə axını və
sistemdən xaricə məhsul axını var
2. Tarazlığı saxlamaq üçün daimi sərbəst
enerji sərfiyyatı lazımdır
3. Sistemin sərbəst enerjisi və iş görmə
qabiliyyəti sabitdir və sıfıra bərabər deyil
4. Sistemdə entropiya sabitdir və
maksimal qiymətinə bərabər deyil
5. Sistemdə daimi sabit qradiyentlər var

Orqanizmlərin stasionar halının saxlanılması üçün meydana çıxan bu proseslər, mənfi
əks rabitəyə malik autotənzimləmə mexanizmlərinin köməyi ilə həyata keçirilir. Belə ki,
məsələn, ətraf mühit maddələrinin temperaturunun yüksəlməsi, istiliktənzimləmə
mexanizmlərinə təsir edərək, orqanizmin istilik yaratma qabiliyyətini zəiflədir və istilik
ifrazı qabiliyyətini artırır. Nəticədə, ətraf mühit maddələrinin temperaturunun geniş
intervalda dəyişməsi zamanı, qomoyoterm canlıların bədəninin temperaturu sabit qalır.
Başqa misal: yüksək konsentrasiyada karbon qazı olan havanın udulması zamanı,
autotənzimləmə mexanizmləri, qanda karbon qazının gərginliyinin dayanıqlı artmasına
imkan vermir: belə ki, əlavə udulan karbon qazı, kimyəvi reseptorlara təsir edərək
nəfəsalma mərkəzinin reseptorlarını qıcıqlandırır və nəticədə qaz mübadiləsinin
intensivliyi güclənir ki, bu da qanda, karbon qazının təzyiqinin normaya qədər azalmasına
gətirir. Yeyinti məhsulları ilə orqanizmə çoxlu miqdarda duzun daxil olması, qanda
osmotik təzyiqi hiss ediləcək dərəcədə dəyişmir, çünki bu vaxt böyrəklər hipertonik sidik
ifraz etməyə başlayır və artıq duzun daxil olmasını kompensasiya edir.
Ümumiyyətlə, orqanizmlər ancaq autotənzimləmə mexanizmlərinin imkanı daxilində
olan stasionar halları saxlaya bilir. Autotənzimləyici mexanizmlər isə, orqanizmləri ancaq
xarici mühit maddələrinin müəyyən təsir intervallarında saxlaya bilirlər. Əgər
autotənzimləyici mexanizmlər, verilmiş şəraitdə orqanizmin yaşamasını təmin edə bilirsə,
orqanizm bu şəraitə uyğunlaşır, adaptasiya olur və yaşayır; əks təqdirdə orqanizmdə
müəyyən dəyişikliklər olur və orqanizmin ölümü baş verir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə insan sağlamlığının qorunması kimi aktual problemə
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həsr edilmişdir
Məqalənin elmi yeniliyi. Canlı orqanizmlərin stasionar halının araşdırılmasına və
qorunmasına həsr olunmuş istənilən tədqiqat işi elmi yenilikdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə tibb universitetinin tələbələri, tibb
işçiləri və müəllimlər üçün praktik əhəmiyyətə malikdir.
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Живой организм-это наивысшее существо
способное к саморегулированию
Резюме
Статья анализирует применение второго закона термодинамики в живом
организме и взаимоотношение организма как открытой системы с окружающей
средой. Показано, что второй закон термодинамики, в отличие от закрытых и
изолированных систем, в хивом организме дает различные результаты. Так, в
хакрытой и ихолированной системе свободная энергия постоянно уменьшаетсяи
значение энтропии растет, процес завершается термодинамическим балансом. В
открытых термодинамических системах же изменение энтропии остется
постоянным и в систему постоянно поступает свободная энергия при помощи пищи
и в результате живой организм сохраняет свое существование.
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A living organism is the supreme creater,
capable of self-regulation
Summary
The article analysis the application of the second law of the thermodynamics in a
living body, as well as its relation with the environment as an open thermodynamic
system. İt was shown that the second law of thermodynamics, unlike isolated and closed
systems, comes up with different outcomes. Thus, in isolated and closed systems the free
energy keeps decreasing and the value of entropy increases and process ends with a
thermodynamic balance. However, in open thermodynamic systems, the entropy change
remains stable and the system get a continuous inflow of free energy at the account of
nutrition, helping the living body to maintain its existence.
Redaksiyaya daxil olub: 19.06.2019
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Kimyəvi formulların çıxarılması və onlar əsasında
aparılan hesablamalar
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Açar sözlər: kimyəvi formullar, formulların çıxarılması, hesablama, valentlik
Ключевые слова: химические формулы, извлечение формул, вычисления,
валентность
Key words: chemical formulas, extraction of formulas, computation, stretch
Maddə tərkibinin kimyəvi işarələr və indekslər vasitəsilə şərti yazılışına kimyəvi formul
deyilir. Elementin işarəsinin sağ tərəfində aşağıda yazılan və atomların sayını göstərən ədədə
indeks deyilir. Molekulyar quruluşlu maddələrin (məsələn: H2, H2O, HNO3, H2SO4 və s)
kimyəvi formulları onların keyfiyyətcə və kəmiyyətcə tərkibini göstərir.
Maddələrin daha sadə maddələrə parçalanmasına analiz, daha sadə maddələrdən mürəkkəb
maddənin alınmasına isə sintez deyilir.
Analizə misallar:
Sintezə misallar:
t
hv
CaCO3 
CaO+CO2
H2+Cl2 
2HCl

t
t
2NH3 
2Ca+O2 
 N2 +3H2
 2CaO
Kimyəvi formulları tərtib etmək üçün iki şeyi bilmək əsas şərtdir. 1-cisi elementlərin
kimyəvi işarəsini; 2-cisi elementin və ya atomlar qrupunun birləşmədəki göstərə biləcəyi
valentliyini. Elementlərin işarələri dövri- sistem cədvəlində verilmişdir.
Kimyəvi element atomlarının özünə müəyyən sayda başqa element atomlarını
birləşdirmək qabiliyyətinə valentlik deyilir.
Başqa sözlə valentlik elementin birləşmədə əmələ gətirə biləcəyi kovalent rabitələrin
sayıdır.
Kimyəvi elementlər
Cədvəl 2.1.3.Elementlərin birləşmələrdə
Dəyişkən
valentli
Birləşmələrində
göstərdiyi valentlik
elementlər
göstərə biləcəyi
valentlik
Kimyəvi elementlər
Pb, Sn, Si
II, IV
Sabit valentli
Birləşmələrində
elementlər
göstərə biləcəyi
S, Se, Te
II, IV, VI
valentlik
Cl, Br, J
I, III, V, VII
H, Li, Na, K,
I
P
III, V
Rb, Cs, F
N
III, IV
O*, Be, Mg, Ca,
II
Mn
II, III, IV, VI, VII
Ba, Zn, Hg
Fe
II, III
B, Al
III
Cr
II, III, VI
C**
IV
Cu
I, II
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*Oksigen yalnız CO və H3O+-də III valentlidir.
**Karbon yalnız CO-da III valentlidir.
İonlar
I valentli
II valentli
III valentli
22222Cl , Br , J , F , PO3 , NO3 , NO2 , CO3 , S , O , SO3 , SO4 , N3-, P3-, B3-, PO43-, BO33HCO3-, HSO4-, H2PO4-, OH-, CrO42-, MnO42-, HPO42-,
H2PO3-, H2PO2-, MnO4HPO32Kimyəvi elementlərin valentliyini bilməklə onların əmələ gətirdiyi binar (iki elementli)
birləşmənin formulunu asanlıqla tərtib etmək olar. Bunun üçün elementlərin işarələrini yazıb,
üstündə valentliklərini göstərirlər. Sonra həmin valentliyi göstərən ədədlərin ən kiçik ortaq
bölünəni (ƏKOB) müəyyənləşdirib, onun valentliklərin hər birinə bölərək indeksləri tapırlar.
Məsələn:
Kimyəvi formulların və kimyəvi işarələrin qarşısında yazılan ədəd əmsal adlanır.
3H2O
əmsal

indeks
2CaCl2

Kimyəvi formullarda 1 indeksi yazılmır.
Bir valentli metalın əmələ gətirdiyi birləşmələr
Oksidi
ortofosfatları
karbonatları
X2O
XH2PO4, X2HPO4, XHCO3, X2CO3
X3PO4

Hidroksidi
XOH

Maddə molekulunun atom kütlə vahidi ilə ifadə olunmuş kütləsinə molekul kütləsi deyilir.
Molekulyar quruluşlu maddənin molekul kütləsinin karbon atomu (12C) kütləsinin 1/12-nə
olan nisbətinə nisbi molekul kütləsi deyilir.
Nisbi molekul kütləsi molekulu təşkil edən atomların nisbi atom kütləsinə əsasən
hesablanır. Hər bir elementin nisbi atom kütləsi indeksinə vurulur, alınan hasillər toplanır.
Məsələn:
Mr(O2)= 2·16=32; Mr(H2)=2·1=2; Mr(Cl2)=2·35,5=71
Mr(H2O)= 2·1+16=18; Mr (H2SO4)=2·1+32+4·16=98
Kimyəvi formula görə elementin kütlə payının hesablanması və ya kütlə payına görə
formulun müəyyən edilməsi
Bu cür məsələləri həll edərkən aşağıdakı qaydanı bilmək lazımdır.
Elementin nisbi atom kütləsinin onun indeksinə hasilinin, maddənin formuluna görə
hesablanmış nisbi molekul kütləsinə olan nisbətinə həmin elementin kütlə payı deyilir. Kütlə
payı omeqa (ω) hərfi ilə göstərilir. Kütlə payı 0-1 arasında qiymət alır. Əgər faizlə soruşulursa
100%-ə vurulur.
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n  Ar ( El )
100%
M r ( maddя)
0-100% arası qiymət alır.





XO2-nin nisbi molekul kütləsini hesablayın. Ar(O)=16

Həlli: XH4-də 4H var. Hər bir elementin kütlə payını üstündə, nisbi atom kütləsini
indeksinə vurub altında yazmaq lazımdır.
75 25

XH4

X=

X 4.1

Məsələ 2.
Maddələr
Li3X
FeX
3·7

4 1  75
 12 . Deməli Mr (XO2)=12+2·16=44
25

lə

ω (X):%40
Y

Y-i hesablayın. Ar(Li)=7; Ar(Fe)=56
Həlli: X  40%-dirsə, 60% Li olar.
60 40

Li X

x

x=

.

Ar (X)=14; Mr(FeX)= 56+14=70, Y= ·100%=20%
Məsələ 3.
Maddələr
ω (O):%- Maddələrin formulunu və
Ar(S)= 32; Ar (O)=16
lə
SOa
50
Həlli:
SOb
60
S Oa

32 16∙a

b:a nisbətini müəyyən edin.

50 50

50·16a=50·32; a=2. Birləşmə SO2 olur.

40 60

S Ob 16b·40=60·32; b=3 birləşmə SO3 olur.
32 16∙b

b:a = 3:2 =1,5

Məsələ 4. Mis kuporosu (CuSO4·5H2O) və kristalik soda (Na2CO3·10H2O) qarışığında
kütləcə 38% su vardır. Qarışıqdakı hər bir maddənin kütlə payını (%-lə) hesablayın.
Həlli:
Qarışıqdakı mis kuporosunun kütlə payını x ilə işarə edək. Onda qarışığın m qramında ω=

soda olar:
Mr(H2O)=18;

düsturuna əsasən mx qram mis kuporosu və (m-mx) qram kristallik
Mr(CuSO4·5H2O)=250;

Mr(Na2CO3·10H2O)=286.

CuSO4·5H2O-da suyun kütləsi

Onda

mx

qram

Suyun kütlə payına görə
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qarışıqdakı suyun kütləsi 0, 38m olar.
Onda: 0,38m=
0,38m=0,36mx+0,63m-0,63mx → 0,63mx-0,36mx=0,63m-0,38m
0,27mx=0,25m; x=
Deməli m qram qarışıqda ω (CuSO4·5H2O)=0,925 və ya 92,5%
Onda: ω (Na2CO3·10H2O)=100-92,5=7,5% olur.
Məqalənin aktuallığı. Kimyəvi formulları tərtib etmək üçün iki şeyi bilmək əsas şərtdir.
1-cisi elementlərin kimyəvi işarəsini; 2-cisi elementin və ya atomlar qrupunun birləşmədəki
göstərə biləcəyi valentliyini.
Məqalənin elmi yeniliyi. Kimyəvi elementlərin valentliyini bilməklə onların əmələ
gətirdiyi binar (iki elementli) birləşmənin formulunu asanlıqla tərtib etmək olar.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar faydalana bilər.
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Н. Гул

Выявление химических формул и проведение
вычислений на их основе
Резюме
Традиционное написание состава вещества химическими символами и индексами
называется химической формулой. На правой стороне элемента индекс - число,
показанное ниже и указывающее количество атомов. Химические формулы
молекулярных соединений (например, H2, H2O, HNO3, H2SO4 и т. Д.) Показывают их
качественный и количественный состав.
Отношение относительной атомной массы элемента к его индексу является
массовой долей этого элемента относительно относительной молекулярной массы,
рассчитанной по формуле вещества Массовая доля обозначена омега (ω). Масса 0-1
стоит цены. Если спросить в процентах, он умножается на 100%.
N. Gul

The issue of chemical formulas and accounts on the basis of them
Summary
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Conventional writing of the substance's composition by chemical symbols and indexes is
called a chemical formula. On the right side of the element, the index is listed below, which
indicates the number of atoms. Chemical formulas of molecular compounds (eg H2, H2O,
HNO3, H2SO4, etc.) show their qualitative and quantitative composition.
The ratio of the relative atomic mass of the element to its index is the mass fraction of that
element relative to the relative molecular weight calculated by the formula of the substance.
Mass share is indicated by omega (ω). Mass of 0-1 is worth the price. If asked in percentage,
it is multiplied by 100%.
Redaksiyaya daxil olub: 24.06.2019
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Riyaziyyat təliminin tərbiyəedici funksiyası haqqında
Novruz Nəsirov
ADPU-nun dosenti
E-mail: novruz_nesir@mail.ru
İradə Zeynalova
ADPU-nun müəllimi
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.A.S. Adıgözəlov,
r.ü.f.d., dos.A.Ə. Sadıqov
Açar sözlər: riyaziyyat, məsələ, tərbiyə, üsul, formal məntiq
Ключевые слова: математика, задача, воспитание, способ, формальная логика
Key words: math, task, education, method, formal logic
Təlimin tərbiyəedici xarakteri onun müxtəlif funksiyaları içərisində mərkəzi, aparıcı xətt
hesab olunur. Bu, nəinki müasir, hətta klassik didaktika üçün mühüm məsələ olub. Müasir
didaktikada isə bu xüsusi və böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Hələ vaxtilə bir çox dahi riyaziyyatçılar məktəb təhsilinə əhəmiyyətli dərəcədə fikir
vermiş, təlim və tərbiyəyə eyni bir prosesin ayrılmaz hissələri kimi baxmışlar. Onlar nəinki
təkcə xalis riyazi tədqiqat məzmunlu işlərilə, eyni zamanda gənc nəslin təlim və tərbiyəsi
məsələləri ilə məşğul olmuşlar. Məsələn, N.İ.Lobaçevski Kazan universitetində keçirilən
təntənəli konfransda (1828-ci il) “Tərbiyənin mühüm cəhətləri haqqında” mövzusunda
məruzə ilə çıxış etmiş və gənc nəslin tərbiyəsi ilə bağlı əsas məsələlərə toxunmuşdur. Rus
riyaziyyatçısı M.V.Ostroqradski fransız pedaqoqu A.Blyumenlə birlikdə “Tədris haqqında
düşüncələr” kitabını yazmış və tərbiyə məsələlərinə ciddi toxunmuşdur. Bu əsər müasir
dövrdə də öz aktuallığını itirməmişdir.
Riyaziyyat müəllimi sadəcə elmi bilikləri verməli deyil, tərbiyəçi müəllim olmalıdır.
Başlıcası isə müəllim şagirddə oxumağa həvəs və maraq yaratmalıdır ki, o gələcəkdə
hərtərəfli biliyə malik, tərbiyəli və mədəni bir şəxs kimi formalaşsın.
Məktəbdə tədris olunan bütün fənlər eyni dərəcədə tərbiyəedici xarakterə malikdir. Bu
sahədə riyaziyyat fənninin imkanları xüsusilə genişdir. Çünki başqa fənlərdən fərqli olaraq
ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat fənninin tədrisinə daha çox saat verilir. Riyaziyyat
dərslərində müəllim və şagirdin iş həcmi daha böyükdür. Ən başlıcası isə odur ki, bütün
başqa fənlərdən fərqli olaraq şagird bütün onbirillik təhsili müddətində riyaziyyatla mütəmadi
məşğul olur.
Hələ aşağı siniflərdən səy və axtarıcılığa təhrik edən riyazi məşğələlər, eyni zamanda
şagirdlərin təşəbbüskarlığını, hadisələrə tənqidi yanaşmaq və düzgün münasibət bəsləmək
bacarığını, müstəqil fəaliyyətini inkişaf etdirir. Məşhur Amerika psixoloqu C.Brunerin
fikrincə, riyaziyyat kursundan şagirdlərə verilmiş bilik normasını qiymətləndirərkən əsas
məsələ şagirdlərin sırf riyazi biliklərini yüksək səviyyədə bilinməsinin zəruriliyi deyil, onun
əqli və tərbiyəvi cəhətlərinin qiymətləndirilməsidir. Təbii olaraq bu iki cəhətin hər ikisi birbirilə əlaqəlidir. Belə ki, bunların biri digəri olmadan mümkün deyil...
Riyaziyyat dərsliklərinin yüksək elmi səviyyədə aparılması, söz yox ki, riyaziyyat
təliminin bütün məqsədlərinin həlli üçün əlverişli şərait yaradır. Bununla belə, həmin
vəzifələr heç də asanlıqla həll olunmur. Burada bir sıra başqa tədbirlər də lazımdır. Birinci
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növbədə təlimin tərbiyəedici funksiyasının həm bütünlükdə, həm də hər bir dərs üçün konkret
proqramının dəqiq müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. Təlimin tərbiyəedici funksiyası təkcə
təhsilin məzmununa deyil, həm də səmərəli üsullarla dərsdə əlverişli təlim şəraitinin
yaradılmasında, xüsusilə dərsin emosional axınında həyata keçirilir.
Riyaziyyat dərsliklərində təlimin tərbiyəedici funksiyası müxtəlif istiqamətlərdə həyata
keçirilir. Bu baxımdan, hər şeydən əvvəl, riyaziyyat dərsliklərində politexnik mədəniyyətin
tərbiyə olunması vəzifəsinin əhəmiyyəti qeyd olunmalıdır. Onun müvəffəqiyyətlə həyata
keçirilməsi riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi və riyaziyyat kursunun tətbiqi
istiqamətinin gücləndirilməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Şagirdlərdə politexnik mədəniyyət məsələ
və misal həllində, müəyyən bir funksiyanın qrafikinin, yaxud həndəsə məsələsinin şərtinə
uyğun çəkilən çertyojun çəkilməsində, pərgar və xətkeşdən istifadə prosesində formalaşır.
Şagirdlərin biliyinin politexnikləşdirilməsi onlarda çertyoj alətləri ilə səmərəli işləmə
bacarığı aşılayır ki, bu da onun gələcək istehsal fəaliyyəti üçün əsas şərtlərdən biridir. Bu
sahədə həndəsə dərsliklərinin mövzuları, xüsusilə də həndəsədə verilən qurma məsələlərinin,
eləcə də cəbrdən istehsalat və məişət məzmunlu məsələlərin imkanları çox böyükdür. Belə
məsələlərdən bir neçəsini nümunə üçün göstərək:
Məsələ 1: İki rəngsazdan biri divarı 10 dəqiqəyə, ikincisi isə 6 dəqiqəyə rəngləyir. Bu iki
rəngsaz birlikdə divarı neçə dəqiqəyə rəngləyər?
Məsələ 2: Oturacağı kvadrat olan qapaqsız çən 200 litr maye tutmalıdır. Çənin
hazırlanmasına ən az material işlətmək üçün ölçüləri necə olmalıdır?
Məsələ 3: Tetraedrin tilindən onun qarşısındakı üzünə kimi paralel müstəvi keçirilmişdir.
Tetraedrin qalan üzləri ilə bu müstəvinin kəsilmə xəttini qurun. və s.
Məsələ həlli prosesində təlimin öyrədici funksiyasından başqa tərbiyəedici və
inkişafetdirici funksiyası da nəzərə alınmalıdır. Məsələnin həlli gedişində şagirdlər
kəmiyyətlər arasındakı münasibəti müəyyənləşdirirlər, onlar başa düşürlər ki, kəmiyyətlər
bir-birindən ayrılıqda mövcud deyil, yalnız müəyyən əlaqədə olmalıdır. Kəmiyyətlər,
anlayışlar və təkliflər, teorem və düsturlar, qanun və əməllər üzərində təfəkkür əməliyyatı,
riyazi metodlarla iş, riyaziyyatın daxili məntiqinin başa düşülməsi şagirdlərdə bunların
əsasında yeni biliklər və anlayışları aşkara çıxartmaqda kömək edir. Məsələ həll edərkən
şagird aşkar, yaxud qeyri-aşkar şəkildə analogiya, müqayisə, ümumiləşdirmə, analiz, sintez və
s.-dən istifadə edir.
Riyaziyyat təlim prosesində şagirdlərə bu və ya digər xüsusiyyətlərin aşılanması onların
ümumi intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərir. Bu riyaziyyatın
səciyyəvi cəhətləri ilə bağlıdır.
Bu gün tam qətiyyətlə deməliyik ki, yaşadığımız dövr “elmlərin riyaziləşməsi” dövrü
adlandırıla bilər. Hazırda bir çox elm sahələri: riyazi məntiq, riyazi dilçilik, riyazi poetika,
riyazi iqtisadiyyat, optimal idarə etmə və s. mövcuddur. Qeyd etmək lazımdır ki, humanitar
elmlərin riyaziləşməsi prosesi təkcə bu elmlərdə riyazi metodlardan istifadə edilməsindən
ibarət deyil. Bu elmlərin bir çox məsələləri riyaziyyat qarşısında yeni problemlər qoyur.
Başqa elmlərdən fərqli olaraq riyaziyyat elmi əsasən dərin zehin qüvvə tələb edən elmdir.
Riyaziyyat elmi təbiətcə dərin psixoloji xüsusiyyətlərə malik olan elm sahəsidir. Psixoloji
baxımdan riyaziyyat, musiqi, təsviri incəsənət və memarlıqda bir ümumi oxşarlıq vardır. Bu
emosional ümumilik insanda musiqini, bədii incəsənəti, memarlığı və riyaziyyatı qavramaq
üçün incə bir hiss yaradır, tədqiqatçılığa sövq edir.
Riyaziyyatın daxili quruluşunda öz ifadəsini tapmış bu estetik elementlər riyazi fənlərin
özləri kimi, əsasən, insanların təsərrüfat və məişət fəaliyyətində meydana çıxan məsələlərin
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həlli prosesində formalaşmışdır. Lakin riyaziyyatın sonrakı inkişaf mərhələləri əsasən təbiət
elmlərinin və riyaziyyatın öz daxili məntiqi quruluşunun tələbatı sayəsində baş verir.
Məntiqsiz riyaziyyat eli ola bilməz. Məntiq riyaziyyatın gözəllik ölçüsüdür desək səhv
etmərik.
Formal məntiq, əqli nəticələrin sırf formal quruluşu haqqında elmdir. Riyazi məntiq isə
əqli nəticələrin riyaziyyatda tətbiq olunanlarını öyrənir. Riyaziyyatın digər elmlərdən
fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri onun müşahidələrdən çox, riyazi mühakimələrə və
isbatlara əsaslanmasıdır. Daha doğrusu, onun deduktiv xarakterdə olması, əvvəlki təkliflərdə
və nəticələrdən istifadə etməklə, mühakimə, yaxud isbat yolu ilə yeni nəticələr əldə etməsidir.
Riyaziyyatın tədrisində riyaziyyat kursunun məntiqi quruluşunu hiss etmək və
mənimsəmək yalnız isbat etmənin köməyi ilə olar. Riyaziyyat və isbat ayrılmazdır.
Riyaziyyatçı isbat prosesində sırf abstrakt təfəkkür yolu ilə bir anlayışdan o birinə keçir.
Bəzən riyaziyyatçıların özlərinin dediyi kimi, onlar “isbatsız keçinə bilmirlər”. Hətta onlar
yaradıcılıq fəaliyyətində faktların sayı ilə deyil, bu faktların isbatları sayı ilə maraqlanırlar.
Qısa və dəqiq isbat, riyaziyyatda ən yaxşı isbat sayılır; ən uzun isbat isə məlahəti zəngin
olmayan musiqi ritmi kimi səslənir.
Riyazi faktların tutumlu, məntiqi ifadələri, nəinki həqiqi məntiqlə əlaqəlidir, hətta aydın
və gözəldir.
Şagirdlərin ümumi intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə aşağıdakı amillər daha çox
təsir göstərir:
1) Qeyri-qanuni ümumiləşdirməyə qarşı mübarizə.
2) Əsaslandırılmamış analogiyaya qarşı mübarizə. Bir çox metodik ədəbiyyatda səhv
analogiyaya, onun şərhinə geniş yer verilmişdir. Təlim prosesində səhv, əsassız analogiyaya
qarşı şagirdlərdə barışmaz bir hiss yaratmaq zəruridir. Məsələn, sadəcə olaraq, əksər şagird
–yə analoji olaraq
+
=
kimi səhv analogiyaya meyl edirsə, buna
qarşı qəti mübarizə aparmaq lazımdır.
3) Dizunksiyanın tamlığı uğrunda mübarizə. Bunun əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
əgər riyaziyyatçı bütün üçbucaqlara xas olan hər hansı ümumi bir xassəni isbat edirsə və
yenidən bu xassəni yalnız, məsələn, korbucaqlı, düzbucaqlı üçbucaq üçün isbat etməyə cəhd
göstərirsə, bu riyaziyyatda səhv sayılır. Bu zaman deyirlər ki, dizunkiyanın tamlığındakı
əsas tələbdə səhvə yol verilmişdir və s.
İxtiyari bir tənliyin həllini, yaxud özünü araşdırırıqsa və bu tənlikdə həmişə müəyyən
əmsalların müsbət olması nəzərdə tutulursa (bəzi hallarda isə bu əmsallar mənfi olduqda da)
müsbət olan hal kimi qəbul edilir. Bəzən ola bilər ki, bu əmsallar sıfıra bərabər olsun. Onda
burada da biz dizunksiyanın tam olmasını görürük.
Bütün bu kimi xüsusiyyətlərin tədrisdə nəzərə alınması şagirdlərin məntiqi təfəkkürlərinin
inkişafına təsir göstərir. Müəllimlər şagird təfəkkürünün düzgünlüyünə xüsusi diqqət
yetirdikdə tərbiyə sahəsində də müvəffəqiyyət qazanırlar.
Riyaziyyat müəllimi özünün dərin, hərtərəfli riyazi biliyi, şəxsiyyəti, əqidəsi, nitqi, yüksək
mədəniyyəti və davranışı ilə şagirdlərdə gözəl insani sifətlər yaratmaq və formalaşdırmaq
imkanlarına malikdir. Tərbiyə etmək – axtarmaq, yaratmaq, sabahın vətəndaşlarını hazırkı
dövrdə yaşayıb-yaratmaq üçün yaradıcı bir şəxsiyyət kimi formalaşdırmaqdır. Bu baxımdan
riyaziyyat müəllimi dərs prosesində şagirdləri yaradıcı fəaliyyətə sövq etdirməli, onlara
yaradıcılıq qabiliyyəti aşılamalıdır.
Riyaziyyatın tədrisinin tərbiyəvi funksiyasına şagirdlərdə vətənə məhəbbət və milli qürur
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hissinin tərbiyəsi mərhələsi də daxildir. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, respublikamızın
ümumtəhsil məktəblərində bu sahədəki imkanlardan çox vaxt səmərəli istifadə olunmur.
Riyaziyyat müəllimləri respublikamızın zəngin təbii sərvətinin məkanı, miqdarı, dəyəri və s.–
ni əks etdirən məsələlər tərtib etməli və həll etdirməlidirlər. Bu zəmində şagirdlərə milli qürur
hissi aşılanmalıdır. Respublikamızın tanınmış məşhur riyaziyyatçı alimləri, onların həyatı və
elmi nailiyyətləri haqqında təşkil edilmiş söhbətlərin də tərbiyə yönümündə əhəmiyyəti
böyükdür.
Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyat təlimində estetik tərbiyə məsələsi ilk dəfə
araşdırıldığından bu məqalə aktual hesab oluna bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə riyaziyyat
dərsliklərində təlimin tərbiyəedici funksiyasının müxtəlif istiqamətləri şərh olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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О воспитательной функции при обучении математике
Резюме
В статье исследованы возможности воспитательной функции уроков математики.
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Riyaziyyat ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan ən mühüm və vacib fənlərdən biridir.
Qabaqcıl dünya ölkələrinin təhsil sistemlərində riyaziyyatın öyrənilməsinə xüsusi diqqət
yetirilir. Bu, şəxsiyyətin formalaşmasında riyaziyyatın müstəsna rolu ilə izah olunur və
riyaziyyatın gerçəkliyi təsviretmə və dərketmə metodu olması barədə təfəkkür tərzi
formalaşdırmaq, riyaziyyatın ümumbəşəri mədəniyyətin tərkib hissəsi və cəmiyyətin
inkişafının hərəkətverici qüvvəsi olması haqqında təsəvvürlər yaratmaq, təhsili davam
etdirmək, digər fənləri öyrənmək, praktik fəaliyyətdə tətbiq məqsədilə zəruri bilik, bacarıq və
vərdişlərə yiyələnmək üçün real zəmin yaratmaqla əlaqələndirilir.
Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi vasitəsilə şagird riyazi materiallara aid
alqoritmləri yerinə yetirir, real həyatda riyazi anlayış və düsturlardan istifadə edir,
kəmiyyətlər arasındakı asılılığı müəyyənləşdirir və riyazi dillə ifadə edir, cəbri çevrilmələrdən
və funksional asılılıqlardan yaxın fənlərin öyrənilməsində və ətraf aləmin mövcud
qanunauyğunluqlarının araşdırılmasında istifadə edir, genişləndirilmiş fəza təsəvvürlərindən
çertyoj, şəkil və sxemlərin çəkilməsində, ətraf aləmdəki əşyaların təsvirində istifadə edir,
ölçmə və hesablama vasitələrindən istifadə edir, yazılı və şifahi hesablama əməliyyatları
aparır, ətraf aləmdəki ehtimal və statistikanın qanunauyğunluqlarının mövcudluğu haqqında
məlumatları izah edir, ehtimalın klassik modelinə əsasən hadisələrin baş verməsini
proqnozlaşdırır, mühakimələrini riyazi faktlarla əsaslandırır və məntiqi nəticələrini şərh edir,
isbat olunmuş təklifi ehtimal və fərz olunandan fərqləndirir.
Məzmun xətti – fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşdırılmasını təmin etmək üçün
müəyyən edilən məzmunun zəruri hissəsidir.
Məzmun xətləri şagirdlərin öyrənəcəyi məzmunu daha aydın təsvir etmək üçün müəyyən
olunur və onu sistemləşdirmək məqsədi daşıyır. Mövcud dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və
təhlili əsasında riyaziyyat təliminin ədədlər və əməllər, cəbr və funksiyalar, həndəsə, ölçmə,
statistika və ehtimal kimi məzmun xətləri təyin edilmişdir.
Riyaziyyat fənninin məzmun standartları sinifdən-sinfə dəyişsə də məzmun xətləri
müəyyən mənada bütün siniflərdə dəyişməz qalır. Lakin kurikulumun hazırlanması
prosesində məzmun xətlərinin hər birindəki məzmunun sadədən mürəkkəbə doğru dəyişməsi,
dərinləşməsi və genişləndirilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Buna görə də məzmun xətləri yalnız
kurikulumun quruluşunu tərtib etməyə və bu haqda mülahizə yürütməyə xidmət edir. Qeyd
etmək lazımdır ki, fənnin məzmununa daxil olan hər hansı bir anlayış və ya bacarıqlar yalnız
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bir məzmun xətti çərçivəsində məhdudlaşmaya bilər. Məzmun xətləri müəyyənləşdirilərkən
nəzərdə tutulur ki, riyaziyyat təlimində siniflər üzrə onların hər birinə eyni dərəcədə
əhəmiyyət veriləcəkdir.
Fəaliyyət xətləri məzmun xətlərindən fərqlənməklə yanaşı, onların hər biri ilə əlaqəlidir.
Bu xətlər məzmun üzrə biliklərin əldə edilməsi və istifadəsi yollarını müəyyənləşdirmək,
onları təsvir etmək məqsədi daşıyır və şagirdlər tərəfindən Riyaziyyat fənninin əhəmiyyətinin
dərk edilməsinə, ona kompleks bacarıqların toplusu kimi baxılmasına xidmət edir. Şagird
riyaziyyatdan mənimsəyəcəyi məzmuna müxtəlif fəaliyyətlər vasitəsilə nail ola bilər. O,
fəaliyyəti zamanı problemləri həll etmək üçün mühakimə yürüdür, riyazi təklifləri isbat edir,
riyazi məsələlərin müzakirəsində iştirak edir, əldə etdiyi məlumatları əlaqələndirir, ümumi
riyazi model hazırlayıb onu müxtəlif yollarla təqdim edir. Məzmunun mənimsənilməsi
prosesində şagird fəaliyyətinin göstərilən mərhələləri qazanılmış bilik və bacarıqların daha
möhkəm və uzun müddətli olmasını təmin edir.
Fəaliyyət standartları kurikulumun həyata keçirilməsi üçün məzmun standartlarının
şagirdlərə mənimsədilməsini təmin edir. Hər bir fəaliyyət standartları təhsil pilləsində nəyin
əhatə olunduğunu və məzmun standartına nail olmaq üçün müəllimin rolunun nədən ibarət
olduğunu ifadə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir fəaliyyət standartı bütün siniflərdə
istifadə olunmaqla təhsil səviyyələri və siniflər üzrə getdikcə dəyişir. Ona görə də bu
standartların ümumi şəkildə qəbul olunması və ayrı-ayrı siniflərdə yeri gəldikcə istifadə
edilməsi daha əlverişlidir.
Mühakiməyürütmə və isbatetmə riyazi təcrübələrin ayrılmaz hissəsi olub, məlum olan
faktların və yaxud nəzərdə tutulanların əsasında müəyyən riyazi hipotez irəli sürmək, fikir
yürütmək, hər hansı bir təklifin doğru və ya yalan olduğunu arqumentləşdirmək, sübut etmək,
isbat etməkdir. Mühakiməyürütmə və isbatetmə də orta məktəb riyaziyyat kursunda ayrıca
tədris edilmir. O da riyazi təcrübənin köməyilə inkişaf etdirilir. Danışmaq, qulaq asmaq,
yazmaq, oxumaq, nümayiş etdirmək-ünsiyyət qurma bacarıqlarına aid olub riyazi
kurikulumlarda bir vacib fəaliyyət sahəsi kimi baxılır. Ünsiyyətqurma şagirdlərin riyazi
ideyalarının fiziki, qrafik, simvolik, sözlə və ya şifahi formalarda təqdimatları arasında əlaqə
yaratmaqla vacib rol oynayır. Riyazi ideyaların tədqiqi, araşdırılması və şərhi ünsiyyətqurma
vasitəsilə həyata keçirilir.
Riyaziyyatdan kurikuluma həmçinin elə imkanlar daxil edilməlidir ki, oradakı mövzular
bir-birindən təcrid olunmuş formada daxil edilməsin, onlar arasında əlaqə yaratmaq mümkün
olsun. Fənnin özünün ayrı-ayrı mövzuları arasında əlaqələrinin başa düşülməsi, riyaziyyatın
digər kurikulum sahələrinə inteqrasiya olunması belə əlaqələrin yaradılmasına zəmin yaradır.
Riyazi münasibətlərin və ideyaların çatdırılmasında və başa düşülməsində təqdimetmə
prosesi zəruridir. Təqdimatın növü təqdim olunacaq faktın, prosesin və yaxud ideyanın
tipindən asılı olaraq dəyişir və təqdim olunacaq materialın xüsusiyyətinə uyğunlaşdırılır.
Təqdimetmə prosesi riyazi yanaşmaları və arqumentləri göstərməyə, özünün və digərlərinin
başa düşdüklərini müzakirə etməyə imkan yaradır. O həmçinin, müvafiq anlayışlar arasinda
əlaqələrin yaradılmasında, real həyati problemlərin həllində mühüm rol oynayır.
Bütün bunlar nəzərə alınmaqla 7-ci sinif komplekti dərslik və metodik vəsaitdən ibarət
olmaqla Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün riyaziyyat kurikulumunda
qəbul olunmuş 5 məzmun xəttini əhatə edir. Dərslik 5 fəsildən ibarətdir.
I fəsil daxil olan mövzular rasional ədədlər və onlar üzərində əməllərə həsr edilib. Bura
dövri onluq kəsrlər və onlar üzərində əməllər də daxildir. Həndəsənin ilk anlayışları, aksiom
və teorem anlayışları bu fəsildə öyrədilir. Bucağın tənböləninin qurulması, üçbucağın
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tənbölənləri, medianları və hündürlükləri, onlar arasındakı münasibətlər açıqlanır. Bu
mövzuları sərbəst anlamaq üçün şagirdlər hər mövzunun fəaliyyət hissəsində icra edilən
tapşırıqları yerinə yetirə və alınan nəticəni müzakirə edərək hər hansı nəticəyə gələ bilərlər.
II fəsilə daxil edilən mövzular natural üstlü qüvvət və onlar üzərində əməllər həsr edilib.
6-cı sinif riyaziyyat kursunda öyrədilən konqruyent fiqurların davamı olaraq 7-ci sinifdə
konqruyent üçbucaqlar və onların konqruyentliyinin üç əlaməti öyrədilir. Sadə və mürəkkəb
faiz artımı düsturları bu fəslə daxl edilmişdir.
III fəsil daxil edilən mövzular çoxhədlilər və onlar üzərində əməllərə həsr edilib. Parçanın
orta perpendikulyarının qurulması və onun yarıya bölünməsi, mərkəzi simmetriya III fəslin
həndəsə məzmun xəttinə aid mövzularıdır. Ölçmənin nəticəsinin mütləq və nisbi xətasının
müəyyən edilməsi bu fəsildə öyrədilir.
IV fəslə daxil edilən mövzular müxtəsər vurma düsturları və onların tətbiqinə aid
mövzuları əhatə edir. İki paralel və kəsən arasında bucaqların xassələri, paralellik aksiomu,
uyğun tərəfləri paralel və perpendikulyar olan bucaqların xassələri bu fəsildə araşdırılır.
V fəsil daxil edilən mövzulara xətti funksiya, onun qrafiki, ikidəyişənli xətti tənlik və
ikidəyişənli xətti tənliklər sistemi, tənliklər sisteminin qurulmasına aid məsələ həlli aiddir. Bu
fəsildə bərabərsürətli düzxətli hərəkətlə gedilən yolun, bu yolun qət edilməsinə sərf olunmuş
zamandan asılılığının mahiyyəti açıqlanır. Üçbucağın tərəfləri və bucaqları arasındakı
münasibətlər, düzbucaqlı üçbucağın konqruyentlik əlamətləri, məlumatın toplanması üsulları
V fəslin sonunda öyrədilir və burada şagirdlər bir neçə mənbə ilə tanış olurlar. Toplanmış
məlumatın təqdim edilməsi və ona aid tapşırıqlarda öz əksini bu fəsildə tapır və hadisənin baş
verməsinin əlverişli hallarının müəyyən edilməsinin müxtəlif üsulları araşdırılır.
Hər fəslin sonunda şagirdlərə “Özünüzü yoxlayın” başlığı altında tapşırıqlar təqdim edilir.
Bu tapşırıqlar fəslin bütün mövzularını əhatə edir.
Metodik vəsaitdə 7-ci sinif Riyaziyyat fənninin illik tematik plan nümunəsi verilmişdir.
Bu plan nümunəsi 34 dərs həftəsini əhatə edir. Hər fəslin əvvəlində həmin fəslə daxil edilmiş
mövzuların öyrənilməsi ilə reallaşdırılacaq standartlar göstərilmişdir. Bu mövzular müasir
dərsin mərhələlərinə uyğun planlaşdırılmışdır. Hər dərsdə mövzunun hansı standarta uyğun
olması, dərsin iş forması, iş üsulu, resurslar açıqlanmışdır. Bəzi mövzular üzrə inteqrasiya
edilmiş fənlərin standartları göstərilmişdir. Dərsin gedişi zamanı problemin qoyuluşu
dərslikdəki mövzunun fəaliyyət hissəsinə uyğun verilmişdir. Hər mövzuya uyğun tədqiqat
sualı qoyulmuş, tədqiqatın aparılması məqsədilə yerinə yetiriləcək tapşırıqların bəzilərinə
göstərişlər və həlli yolları verilmişdir. Hər dərsin sonunda qiymətləndirmənin dörd
səviyyəsinə uyğun nümunələr təqdim edilmişdir. Bir çox dərslərin planlaşdırılması zamanı
müəllimlərin nəzərinə diqqət edilməli məqamlar çatdırılmış, diferensial təlim adı altında təlim
nəticəsi zəif və yüksək olan şagirdlərlə aparılacaq işlərə dair müəyyən məsləhətlər təqdim
edilmişdir. Əlbəttə ki, təqdim edilən dərs nümunələri mütləq deyil, müəyyən yanaşma
formasıdır. Hər bir müəllim dərsini uyğun standartları reallaşdırmaq şərtilə məqsədəuyğun
şəkildə qurmaqda sərbəstdir. Metodik vəsaitdə böyük və kiçik summativ qiymətləndirmələrə
nümunələr verilmişdir. Müəllim illik dərs planlaşdırılmasında yeri gəldikcə bu nümunələrdən
səmərəli istifadə edə bilər.
VII sinfin sonunda şagird rasional ədədləri oxuyur, yazır, müqayisə edir və düzür,
çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi xassələrini məsələlər həllinə tətbiq edir, natural üstlü
qüvvət daxil olan ifadələri sadələşdirir, müxtəsər vurma düsturlarını tətbiq edir, sadə faiz
artımı və mürəkkəb faiz artımı düsturlarını sadə məsələlərin həllinə tətbiq edir, həyati
situasiyaya uyğun xətti tənlik və ya iki dəyişənli iki xətti tənliklər sistemini qurur, şifahi
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söylənilən ikimərhələli təklifi bərabərsizlik şəklində yazır, çoxhədlilər üzərində toplama,
çıxma və vurma əməllərini yerinə yetirir, birdəyişənli xətti tənliyi, modul işarəsi daxilində
dəyişəni olan tənliyi və ikidəyişənli iki xətti tənliklər sistemini həll edir, seçmə üsulu ilə
modul işarəsi daxilində dəyişəni olan sadə bərabərsizliklərin həllini müəyyən edir,
kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları xətti funksiya şəklində ifadə edir, üçbucağın əsas
elementləri və onlar arasındakı münasibətləri bilir, həndəsi təsvir edir, üçbucağın daxili
bucaqlarının cəmi haqqında teoremi və xarici bucağının xassəsini tətbiq edir, parçanı yarıya
bölür, parçanın orta perpendikulyarını, bucağın tənbölənini və tərəflərinə görə üçbucağı qurur,
verilmiş nöqtəyə nəzərən verilmiş fiqurla simmetrik fiquru qurur, y=kx+b tənliyi ilə verilmiş
düz xəttin qrafikini qurur, bu düz xəttin koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtələrini müəyyən edir,
ölçmənin nəticəsinin mütləq və nisbi xətasını tapır, məlumatları diaqram, histoqram və ya
qrafik şəklində təqdim edir, dəyişmə hüdudlarını müəyyən edir, statistik məlumatların
əsasında verilmiş proqnozları yoxlayır və dəqiqləşdirir, aparılan sınaqda elementar hadisələrin
sayını tapır və ehtimalların toplanması düsturunu tətbiq edir.
Dərslikdə fəaliyyət, nümunə, çalışmalar və cavablar bölməsi əhatə olunmuşdur. Fəaliyyət
şagirdin sərbəst yerinə yetirəcəyi tapşırıqlardır. Dərsliyin tərtibi zamanı bu bölmə daha çox
diqqət yetiriləcək hissədir. Belə ki, bu bölmədə şagirdin həm riyazi, həm də məntiqi
təfəkkürünün inkişafına kömək edəcək tapşırıqlar onların yaş və psixoloji səviyyyələrinə
uyğun seçilməlidir. Əks halda bu tapşırıqlar kömək əvəzinə şagirdləri həvəsdən salar, onlarda
ruh düşkünlüyü yarada bilər.
Nümunə bölməsində isə tədris olunan hər bir mövzudan sonra uyğun çalışma nümunələri
verilmişdir. Bu nümunələr şagirdlərin aydın başa düşəcəyi dildə, izahlarla verilir. Bu
nümunələr şagirdlərə ev tapşırıqlarını həll etməkdə böyük köməklik göstərir. Bu cür
nümunələrin daha çox olması və daha çox çalışma növünü əhatə etməsi məqsədəuyğun olardı.
Məqalənin aktuallığı. Riyazi anlayışlar problemlərin riyazi həllində lazım olan əsas
riyazi bilikləri özündə əks etdirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Dərslik komplekti Riyaziyyat fənni üzrə təhsil proqramı
(kurikulumu), dərslik və tədris vəsaitlərinin tərtibinə qoyulan tələblər, tədris materialının
planlaşdırılması, təlim üsullarının müəyyənləşdirilməsi və müəllim hazırlığının həyata
keçirilməsi üçün müvafiq təlimatlar formasında hazırlanmış qaydalar əsasında yazılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyatın digər sahələrə simvollarla,
praktiki riyazi proseslərlə inteqrasiyası, şagirdlərə riyazi ideyalar vasitəsi ilə həmin sahələri
yaxşı başa düşməyə imkan yaradır.

Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı. Azərbaycanın təhsil
siyasəti (1998-2004), I kitab. Bakı, “Təhsil”, 2005.
2. Əlizadə Ə. İdrak prosesləri və hisslər. Psixopedaqoji məsələlər. Bakı, 2006.
3. Əlizadə Ə. Yeni pedaqoji təfəkkür: ideyalar, prinsiplər, problemlər. Psixopedaqoji
araşdırmalar. Bakı, “Adiloğlu”, 2001.
4. Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti. Azərbaycanın təhsil siyasəti (1998-2004), II
kitab. Bakı, “Təhsil”, 2005.
5. İsmayılova S. “Riyaziyyat” fənni üzrə VII sinif üçün dərslik. Qrif№2018-115,
19.07.2018.

156

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)
K. Алиева

Ознакомление с учебником математики для VII класса
Резюме
В представленной статье даётся подробная информация о предметном куррикулуме
математики и о комплектах учебников. При исследовании учебника по математике для
7-го класса были приведены и обоснованы положительные и отрицательные аспекты
всех заданий и тем, входящих в каждый раздел. Была отмечена целесообразность
увеличения количества примеров в учебнике.
K. Aliyeva

Acquaintance with the textbook of mathematics of the VII class
Summary
The presented article provides detailed information on the subject curriculum of
mathematics and on sets of textbooks. In the study of the textbook of the 7th grade in
mathematics, the positive and negative aspects of all tasks and topics included in each section
were given and substantiated. The expediency of providing even more examples in the
textbook was noted.
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İbtidai siniflərin riyaziyyat dərsliklərində bəzi
hesab əməllərinin öyrədilməsi
Ülviyyə Əliyeva
Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi
E-mail: ulaliyeva_71@mail.ru
Rəyçilər: r.ü.f.d., dos. F.F. Əliyev,
r.ü.f.d., dos. K.H. Əliyeva
Açar sözlər: fənn kurikulumları, nömrələnmə, ölçü vahidləri, nəticəyönümlülük, bölmə
əməli
Ключевые слова: предметный куррикулум, нумерация, единицы измерения,
результативность, операция деления
Key words: subject curriculum, numbering, units, resulting, division operation
Fənn kurikulumları müxtəlif bacarıqların öyrənilməsini nəzərdə tutan balanslaşdırılmış və
əhatəli yanaşmanı özündə saxlayır, təlimin fəal üsullarından istifadə olunmaqla məzmun
standartlarının səviyyəsinə çatmağa imkan yaradır; şagirdlərin bilik və anlayışlarının daim
qiymətləndirilməsini, tədris ili ərzində düzəlişlərin edilməsini nəzərdə tutur; şagirdlərin təlimə
cəlb olunmasını, davamlı təhsilə hazirlanmasını və həvəsləndirilməsini təmin edir; şagirdlərin
təhsil alarkən, bilikləri qiymətləndirilərkən, savadı artırılarkən müasir texnologiyalardan
istifadə edilməsini nəzərdə tutur; uyğun təlim resurslarına və inzibati yardıma malik olur.
Fənn kurikulumları nəticəyönlü xarakterə malikdir. Bu xüsusiyyət onu əvvəlki
proqramlardan kəskin şəkildə fərqləndirir. Nəticəyönlülük
müasir kurikulumların
hazırlanmasında nəzərə alınan mühüm didaktik prinsiplərdən biri hesab edilir. Təlim
prosesində əldə olunacaq nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilməsi və onun məzmuna
gətirilməsi bu prinsipin başlıca cəhətlərindən biri kimi dəyərləndirilir. Nəticəyönülülüyün
olması, ilk növbədə, təlim fəaliyyətlərinə əsaslanır, bütövlükdə təlim prosesinin mahiyyətini
təşkil edən son nəticəni görməyə imkan verir.
Fənn kurikulumlarında təlim nəticələri müxtəlifdir: ümumi nəticələr, xüsusi nəticələr.
Bunlar həm məzmunu müəyyənləşdirmək, həm də qiymətləndirmə aparmaq baxımından
əhəmiyyət daşıyır. İlk növbədə, məzmunu ifadə edən belə ümumi nəticələr
hökumət tərəfindən təsdiq olunur. Onlar respublikada bütün fənlər üzrə ümumi
təhsilin məzmununu ifadə edir. Məzmun xətləri və siniflər üzrə hazırlanmış nəticələr
isə ümumi nəticələrə uyğun xüsusi nəticələr kimi təsdiq olunur.
Fənn kurikulumları şagirdyönlülüyü ilə seçilən sənəddir. Fənn kurikulumlarında öz əksini
tapan bütün nəticələr şagirdlərə, onların inkişafının izlənməsinə yönəldilmişdir. Fənnin
ümumi məsələlərindən biri kimi məqsəd və vəzifələrin belə müəyyənləşdirilməsində şagird
şəxsiyyətinin formalaşması və inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Onların sinifdənsinfə, bir təhsil pilləsindən digərinə keçməsinin tənzimlənməsi, inkişafının
istiqamətləndirilməsi ön planda saxlanılmışdır. Şagirdin idrakı, hissi və psixomotor
bacarıqlarının müəyyən olunmuş həddə çatması üçün humanist və demokratik prinsiplərə
söykənən iş üsulları və formalarının seçiləcəyi, ən müasir texnologiyalardan istifadə
olunacağı göstərilmişdir.
Fənn kurikulumlarında şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə işin məzmunu
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bilavasitə bir subyekt kimi təlim alanlara yönəldilmişdir. Qiymətləndirmə standartlarında
şagirdlərin fəaliyyəti, üzərində işlədikləri məzmun və şərait elementləri ilə yanaşı, onların
əldə edəcəkləri minimum nailiyyətlər də ifadə edilmişdir. Şagird şəxsiyyətinin bütün
parametrlərdə inkişaf istiqamətləri diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
Fənn kurikulumları konseptual sənəddir. "Azərbaycan respublikasında ümumi təhsilin
Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)” sənədindəki müddəalar respublikada hər hansı fənn üzrə
fəaliyyətlər sistemini ümumiləşdirmək baxımından konseptual xarakter daşıyır. Ona görə də
fənn kurikulumları öz növbələrində həm də çərçivə sənədi hesab edilir. Ondan sonra
hazırlanacaq məktəb və sinif kurikulumlarının ümumi prinsiplərini əks etdirir. Fənn
kurikulumları hər bir fənn üzrə məqsəd, vəzifə, məzmun, texnologiya və
qiymətləndirmə məsələlərini əhatə etməklə çoxçeşidli iş parametrlərini əlaqəli
şəkildə ümumiləşdirir. Nəticələr şəklində olan məzmun təhsil pillələri və siniflərə
aid məzmun xətləri üzrə kurikuluma daxil edilir. Standartlar səviyyəsində təqdim olunmuş
siniflər üzrə nəticələrin sərhəddi standartlar və altstandartların (bençmarkların) hüdudunda
müəyyənləşdirilir. Fənn kurikulumları inteqrativ xarakter daşıyır. Bu, ilk növbədə,
onun
ümumtəhsil
məktəbləri
üçün
hazırlanması
və
şagird
şəxsiyyətinin
formalaşmasına imkan yaratması, şagirdlərdə həyati bacarıqların formalaşdırılması, onların
davamlı fəaliyyət üçün hazırlanması ilə bağlıdır. Ona görə də kurikulumlarda əks
olunmuş təlim nəticələri (təlim standartları) biri digərini tamamlamaq, möhkəmləndirmək,
davam etdirmək baxımından elə ardıcıllıqla verilir ki, onların vasitəsilə şagird şəxsiyyətinin
formalaşmasını və inkişafını izləmək mümkün olur. Bu əlaqələr məzmun və istiqamətinə görə
iki yerə ayrılır: şaquli inteqrasiya, üfüqi inteqrasiya.
Şaquli inteqrasiya daha çox fənnin siniflər və mərhələlər arasındakı əlaqəsini, üfüqi isə
müxtəlif, lakin uyğun gələn fənlərin əlaqəsini ehtiva edir. Bütün hallarda şagirdlərin inteqrativ
standartlar əsasında ölçülə bilən bacarıqlara yiyələnmələri diqqət mərkəzində saxlanılır.
Fənn kurikulumları qabaqlayıcı xarakter daşıyır. Bu, onun konseptuallığından irəli gəlir.
Kurikulumlar bütün təlim nəticələrini əks etdirməklə sonrakı nailiyyətləri fərz etməyə imkan
yaradır. Öyrənmə prosesində əldə edilən nailiyyətin hansı səviyyədə olmasını
müəyyənləşdirmək üçün şərait yaranır. Bəzən yeni kurikulumların izahedici xarakterə malik
olduğu göstərilir. Təbii ki, belə bir yanaşma yeni kurikulumların nəticəyönlü xarakterini, onun
qabaqlayıcı funksiyasını zəiflədir.
Bütün bunlarla yanaşı, fənn kurikulumları həm də:
— müxtəlif bacarıqların öyrənilməsini nəzərdə tutan balanslaşdırılmış və əhatəli
yanaşmanı özündə saxlayır;
— təlimin fəal üsullarından istifadə olunmaqla məzmun standartlarının səviyyəsinə
çatmağa imkan yaradır;
— şagirdlərin bilik və anlayışlarının daim qiymətləndirilməsini, tədris ili ərzində
düzəlişlərin edilməsini nəzərdə tutur;
—
şagirdlərin
təlimə
cəlb
olunmasını,
davamlı
təhsilə
hazırlanmasını
və həvəsləndirilməsini təmin edir;
— şagirdlərin təhsil alarkən, bilikləri qiymətləndirilərkən, savadı artırılarkən müasir
texnologiyalardan istifadə edilməsini nəzərdə tutur;
— uyğun təlim resurslarına və inzibati yardıma malik olur.
Bütün bunlar müxtəlif mövzuların tədrisində özünü göstərir. Məsələn, ibtidai siniflərdə
mənfi olmayan tam ədədlərin nömrələnməsinin öyrənilməsi yeni üsullarla planlı şəkildə
aşağıdakı kimi olar:
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Əvvəlcə 1000 dairəsində şifahi nömrələnmənin ilk addımında uşaqları hesablamanın yeni
vahidi ilə, yəni yüzlüklərlə tanış etmək lazımdır. Bu zaman göstərmək lazımdır ki, 10
vahiddən 1 onluq alındığı kimi, on dənə onluqdan da bir yüzlük alınır. Bu yüzlük isə yeni
dairənin vahidi kimi qəbul edilir. On dairəsinin vahidi 1, yüz dairəsinin vahidi 10 olduğu kimi,
min dairəsinin vahidi də 100-dür. Bütün bunları müxtəlif əyani vəsaitlərin köməyi ilə
şagirdlərə başa salmaq olar. Bəzən min dairəsində ədədləri yazmaq və oxumaq üçün adi
abakdan istifadə edilir. Bundan sonra 100-dən 1000-ə dək ədədlərin nömrələnməsinin
öyrədilməsidir.
Yüz dairəsində öyrədilmiş “ədəd”, “rəqəm”, “birrəqəmli ədəd”, “ikirəqəmli ədəd” və s.
anlayışları təkrarlandıqdan sonra, “üçrəqəmli” ədədlərin yazılışı nömrələnməsinə baxmaq olar.
Burada mərtəbələr cədvəli müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
123, 653, 372 və s. şəklində misallar nəzərdən keçirməklə rəqəmin durduğu yerə görə
qiymətləndirilməsi (mövqeli say sisteminin əsası) prinsipinin başa düşülməsinə şərait
yaradılmalıdır. Bu isə kartoçkaların köməyi ilə yerinə yetirilsə, yaxşı olar.
Uşaqların nitqində nömrələmə ilə əlaqədar səhvlərə yol verilməməsi üçün rəqəmlə ədəd
arasındakı kəskin fərqi həmişə göstərməklə yanaşı, üçrəqəmli ədəddə onluq və təkliyin sayına
nəzər yetirmək zəruridir. Məsələn, “235 ədədindəki təklik, onluq və yüzlüyü deyin” sualının
cavabında şagirdlər 5 təklik, 3 onluq, 2 yüzlük olduğunu deyirlər. Unutmaq olmaz ki, “235
ədədində 23 onluq, 235 təklik var” kimi cavab da düzgündür.
Min dairəsində nömrələmə zamanı yeni ölçü vahidləri ilə tanışlıq lazım gəlir ki, bunlar
kilometr və millimetrdir. Bu məqsədlə uzunluq ölçüləri cədvəli tərtib edilir və bundan
nömrələmə ilə əlaqəli şəkildə istifadə edilməsi tələb edilir. Min dairəsində nömrələmənin
şagirdlər tərəfindən yaxşı mənimsənilməsi məqsədilə müxtəlif tip çalışmalar və suallardan
istifadə etmək məqsədə uyğundur.
Çoxrəqəmli ədədlərin nömrələnməsinin əsas məqsədi ibtidai sinif şagirdlərinə istənilən
oxumaq və yazmaq bacarığını mənimsətməkdir. Bunun üçün çoxrəqəmli ədədlərin səhvsiz
oxunması və yazılması üçün şagirdlər:
1) üçrəqəmli ədədi oxuyub-yazmağı bacarmalı;
2) siniflərin adlarını bilməlidir.
Elə bu metodik tələb də natural ədədlərin nömrələnməsinin təşkil etməyin əsası kimi
qəbul edilir.
Müəllim qeyd edir ki, min dairəsində yazılı nömrələmə zamanı üçrəqəmli ədəd aldıq və
onun təklik, onluq yüzlükdən ibarət olduğunu öyrəndik. Bunlara mərtəbələr dedik.
İbtidai siniflərdə nömrələmə zamanı siniflərin adları ilə yanaşı mərtəbənin deyilməsinə
daha çox üstünlük verilir. Məsələn, “təklik”, “onluq”, “on milyonluq” və s. Belə yanaşma
zamanı şifahi nömrələmə ilə yazılı nömrələmə arasında çox əlverişli əlaqə yaranır.
Beləliklə, çoxrəqəmli ədədlərin nömrələnməsi öyrənilərkən aşağıdakı kimi ümumiləşmiş
izahat aparılması məqsədəuyğundur: çoxrəqəmli ədədləri nömrələmək üçün bu vaxta kimi
olan adlara milyon, milyard, trilyon sözləri əlavə edilməklə on beş rəqəmli ədədlərin
oxunması və yazılması mümkünlüyü şagirdlərin nəzərinə çatdırılır.
Bundan sonra ilk üç mərtəbənin təkliklər sinfini əmələ gətirdiyi qeyd edilir. Bu sinfin
ədədlərinin mindən kiçik ədədlər olmasını şagirdlərin nəzərinə çatdırmaq lazımdır. Daha
sonra isə üç ardıcıl mərtəbə isə ikinci sinfini – minliklər sinfini əmələ gətirir. Sonra isə bu
qayda ilə milyonluqlar, milyardlıq və trilyonluqlar sinfinin mərtəbələrinin oxunması və
yazılması öyrədilir.
Çoxrəqəmli ədədlərin yazılı nömrələnməsində olmayan mərtəbənin yerinə sıfırın
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yazılmasına xüsusi izahat vaxtı ayırmalı və çalışmalar yerinə yetirilməlidir. Bu deyilənləri
daha əyani və səmərəli öyrətmək üçün uzun müddət məktəblərimizdə istifadə edilmiş və
özünü doğrultmuş cədvəldən istifadə edilməlidir.
Çoxrəqəmli ədədlərin nömrələnməsi məsələsini öyrənərkən ən ümumi tələb həmin
materialın aşağıdakılarla əlaqələndirilməsidir:
1. Ədəd haqqında şagirdlərin real təsəvvürlərinin inkişaf etmiş sənaye, kənd təsərrüfatı,
respublikanın mədəniyyəti ilə bağlı ədədlərlə əlaqələndirilməsi.
2. Əsas kəmiyyətlər və onların ölçülməsi ilə bağlı əlaqənin yaradılması.
3. Ədədlərin 10, 100, 1000 və s. dəfə artırılması və azaldılmasının öyrədilməsini
əlaqələndirmək.
Çoxrəqəmli ədədlərin nömrələnməsi hesablama bacarıqları, məsələ həlli, həndəsi
təsəvvürlərin formalaşması ilə əlaqəli şəkildə həyata keçirilir. Nömrələmənin öyrənilməsi
yuxarıda dediyimiz kimi dairələr üzrə çalışmaların seçilməsi, kəmiyyətlər, həndəsi fiqurlar və
cəbr elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanaraq tədris edilməlidir.
Nömrələmə bölməsinin öyrədilməsi nəticəsində hər bir şagird aşağıdakıları bacarmalıdır:
1. Müəllimin imlası əsasında 107613; 200000; 21000135; 100100100 və s. kimi ədədləri
yazmağı;
2. Cədvəldə göstərilən şəkildə ədədləri oxumağı;
3. Göstərilən ədədlərdə neçə minlik, yüzlük, onluq olduğunu müəyyən etməyi;
4. Verilmiş ədədi mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində göstərməyi;
5. Verilmiş ədədi müəyyən qədər (dəfə) artırmaq və azaltmağı.
İbtidai siniflərdə hesab əməllərinin öyrədilməsi üçün əvvəlcə yüz dairəsində vurma və
bölmənin öyrədilməsi metodikası ilə tanış olmaq lazımdır. “Yüz dairəsində vurma və bölmə”
mövzusu ibtidai siniflərin riyaziyyat proqramının mərkəzi mövzularından biridir. Bunun
öyrədilməsinə xeyli tədris saatı ayrılır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu işə birinci sinifdə
geniş hazırlıq görülür. Bu məqsədlə “eyni toplananların cəmi” terminin başa düşülməsinə
müxtəlif çalışmaların köməyi ilə nail olur. Sonrakı mərhələdə vurma əməlini öyrənmək üçün
əsas baza deyilən termin olur. Bölmə isə bütöv əşyanın bərabər hissələrə bölünməsi ilə icra
edilir.
Müəllim, maraqlı bir məsələyə baxılacağına uşaqların diqqətini cəlb edərək deyir: “Satıcı
hər dəfə iki alma götürməklə alıcıya 4 dəfə alma verdi. Satıcı necə alma verdi? ” Məsələdə nə
məlumdur? (Satıcının 2 alma almaqla 4 dəfə sayması). Nəyi bilməliyik (Neçə alma saydığını).
Bundan sonra müəllim əyani vəsaitlərin köməyi ilə və ya əvvəldən çəkilmiş şəkli nümayiş
etdirərək məsələnin həllini 2+2+2+2 = 8 şəklində həll edilir. Sonra sual cavab davam etdirilir.
Bu yazılış, yəni cəm başqalarından nə ilə fərqlənir? (Bu cəmdə toplananlar eynidir). Bu
cavabdan sonra müəllim qeyd edir ki, eyni toplananların cəmini tapmaq əməli vürma adlanır.
Bu yeni bir hesab əməlidir. Yuxarıdakı yazılışı belə də oxuya bilərik: “2-ni 4 dəfə götürdükdə
8 alınır”. Bu deyilişi 2·4 = 8 kimi yaza bilərik. (Burada nöqtə vurma işarəsidir). Bu yazılış
həmin məsələnin vurma əməli vasitəsilə həll edilməsidir. Uşaqlara başa salınır ki, “4 dənə 2nin cəmi 8-dir”, “2-ni 4 dəfə götürdükdə 8 alınır”, “2-ni 4-ə vurduqda 8 alınır” yazılışları eyni
mənalıdır. Bu mülahizələr 3-4 dərs, tip çalışmaları həll edib, sonra vurmanın komponentlərini
başa salmaq və bu komponentlərin mənasını yaxşı başa düşmək üçün müqayisələr aparmaq
lazımdır. Müxtəlif misalların nümunəsi əsasında birinci vuruq, ikinci vuruq və hasil izah edilir.
Xeyli çalışmalar həllindən sonra vurmanın komponentlərinin dəyişməsi ilə vurma əməli
nəticəsinin dəyişməsi arasındakı asılılıq öyrədilir. Həmin komponentlərə baxılarkən hasil və
vuruqlardan biri məlum olduqda digər vuruğun, yəni məchul vuruğun tapılması məsələsinə
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baxılır. Həmin məsələlər bizi yeni bir əməlin, “bölmə” əməlinin öyrənilməsinə gətirib çıxarır.
Xüsusi seçilmiş çalışmalar vurma əməllərinin tərsi kimi bölmə əməlini icra etməyə kömək
edir və buradakı komponentlərin vurmanın komponentləri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin
müəyyənliyinə gətirib çıxarır.
Müəllim şagirdlərə belə bir məsələ təqdim edilir: “6 qələmin hər birinə 2 qələm verməklə
şagirdlər arasında bölün. Neçə şagird qələm aldı?”. Məsələnin həllinə çalışan şagirdlər
görürlər ki, əvvəlki qaydalarla bu məsələ həll edilə bilmir. Bir neçə bu tip məsələlər təklif
edildikdən sonra, müəllim elan edir ki, bu tip məsələləri həll etmək üçün yeni hesab əməli
tətbiq edilir ki, buna bölmə deyilir və məsələnin həllini əyaniliklə başa salır.
Uşaqları vurmanın mahiyyəti ilə tanış etdikdən sonra vurmanın yerdəyişmə xassəsinə
baxılır. Bu xassə dərsdə uyğun praktik işlərin köməyi ilə təşkil edilərsə, onun tam anlaşılması
üçün heç bir çətinlik yaranmır və 6·3=18, 3·6=18 və s. tipdə misallar həllinə baxılır. Ümumi
nəticə isə a·b=b·a kimi qeyd edilir.
1–in vurulması və 1-ə vurmaq (həmçinin bölmə) üzərində xüsusi dayanmaq lazımdır. 1·5=
1+1+1+1+1=5. Hər hansı ədədi vurmaq arasında kəskin fərq var. 1-in ədədə vurulması
vurmanın tərəfinə əsaslanaraq izah olunur. Ədədin 1-ə vurulması vurmanın tərəfinə tabe
olunur. Müəllim izah edir ki, 5·1 hasilində toplanan yoxdur, odur ki, istənilən ədədin 1-ə
vurulmasından həmişə ədədin özü alındığı qəbul edilir.
1-ə bölmə əməli vurma və bölmə arasındakı qarşılıqlı əlaqə əsasında öyrədilir. Bələ ki, 3:
1 = 3, çünki 1·3= 3;
5:1=5, çünki 1·5=5;
a:1=a, çünki 1·a= a;
“10” -a vurmanı isə “10”-u 1 onluq götürüb “1”-ə vurmağa gətirməklə öyrətmək olar.
Bundan sonra vurma və bölmə cədvəllərini öyrənməyə yönəldilmiş işlərə baxılır. Vurma
və bölmə cədvəllərinin hər bir halını öyrənərkən cədvəlin tərtibinə birinci vuruqdan başlamaq
məsləhətdir. Hər bir yeni cədvəlin iki eyni ədədin hasili ilə başlanması faktına da diqqəti cəlb
etmək faydalıdır. Məsələn, “3·3”; “4·4” və s. Vurma ilə bölmə cədvəlləri ilə bağlı bütün
hallar öyrənildikdən sonra sıfıra vurma və bölmə, sıfırı vurma və bölməyə baxılır.
“0” – a vurma və bölmə ibtidai siniflərdə nisbətən çətinlik törədən anlayışlardır. Xüsusilə
ədədi “0” – a bölmək xüsusi çətinlik törədir. Vurma ilə bölmənin əlaqəsindən istifadə edib
“0” – i hər hansı bir ədədə “0” – a bölməyin mümkün olmadığı yenə də bölmənin vurma
vasitəsilə izah edilməsilə başa salınır. Belə ki, “5” –i “0” –a bölmək elə bir ədəd tapmaq
deməkdir ki, həmin ədəddi “0” – a vurduqda 5 -ə bərabər olsun. Vurmadan bilirik ki, “0” – i
hər hansı ədədə vurduqda hasil “0” – a bərabərdir. Deməli, “0” – a vurulanda 5 alınması
mümkün olan ədəd yoxdur. Yəni, hər hansı bir ədədi “0” – a bölmək olmaz.
Sonrakı mərhələdə axırı sıfırla qurtaran ədədlərin vurulma və bölünməsinə baxılır ki, bu
da onluqların 1 onluq, 2 onluq və s. şəklində göstərilməsi ilə həll edilməsinə nail olunur.
İkirəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması və bölünməsinə baxılır: Məsələn, 18 ·4 =
(10 + 8 ) ·4 = 10 · 4 + 8 · 4 = 1 onluq · 4 + 8 · 4 = 4 onluq + 32 = 40 + 32 = 72.
( 6 + 4 ) : 2 = 6 : 2 + 4 : 2 = 3 +2 =5 və ya ( 6 + 4 ) : 2 = 10 : 2 = 5
42 : 2 = ( 40 + 2 ) : 2 = 40 : 2 + 2 : 2 = 20 + 1 = 21.
72 : 2 = ( 60 + 12 ) : 2 = 60 : 2 + 12 : 2 = 10 + 2 = 12 ( Verilmiş ədədi elə iki ədədin cəmi
şəklində yazmaq lazımdır ki, bu ədədlərin hər ikisi verilmiş ədədə bölünsün)
Yüz dairəsində vurma və bölmə əməlləri üzərində aparılan işin yekun mərhələsində qalıqlı
bölmə haqqında məlumat verilir. Məsələn, 22 : 5 – də 22 – dən kiçik olub 5 - ə tam bölünən
ədəd 20-dir, 20 : 5 = 4; 22 – 20 = 2, beləliklə, 22 : 5 = 4 ( qalıqlı 2).

162

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

Məqalənin aktuallığı. Natural ədədlərin nömrələnməsində metodik tələblərin vacib
olduğu göstərilir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Çoxrəqəmli ədədlərin nömrələnməsinin öyrənilməsi zamanı
dairələr üzrə çalışmaların seçilməsi, kəmiyyətlər, həndəsi fiqurlar və cəbr elementlərinin
qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanaraq tədris edilməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Dərslikdə təqdim olunan digər mövzular da
göstərilən üsullarla tədris oluna bilər.
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Некоторые из счетов в учебниках по начальной
математике обучение

У. Алиева

Резюме
В начальных классах с помощью новых методов проводится нумерация
неотрицательных целых чисел. Затем производятся операции умножения и деления
трёхзначных чисел. В заключении даётся информация о делении чисел с остатком.
U. Aliyeva

Some of the bills in primary mathematics textbooks training
Summary
In the primary classes, the numbering of non-negative integers is carried out using new
methods. Then operations of multiplications and division of three-digit numbers are
performed. In conclusion, information is given on the division of numbers with the remainder.
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IV sinif Riyaziyyat dərsliyinin təhlili
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r.ü.f.d., dos. M.N. Heydərova
Açar sözlər: təlim prosesi, təhsil proqramı, tədris fəaliyyəti, təlim strategiyaları
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İbtidai riyazi təhsilin bünövrəsi uşaqların bağça təhsilindən başlanılır. Sadə riyazi
təsəvvürlərin formalaşdırılması öz məzmununa görə I-IV siniflərin riyaziyyat kursunun əsas
məsələləri elementlərini əhatə edir. Bu cəhətdən IV sinfin sonunda şagirdlərin qazandıqları
bilik, bacarıq və vərdişlər I-IV siniflərin riyaziyyat təlimi prosesində müəllim və şagirdlərin
tədris fəaliyyəti nəticəsinin göstəricisi rolunu oynayır. Qeyd etdiyimiz kimi, yeni təhsil
proqramı məzmunu etibari ilə aşağıdakı məsələləri əhatə edir:
1. Fənlərin məzmunu (məzmun xətləri);
2. Təlim strategiyaları (təlim prosesi və onun təşkili formaları, təlimin planlaşdırılması,
təlimin təşkili formaları və metodları);
3. Təlimdə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi (təşkili və prinsipləri,
qiymətləndirmə növləri, qiymətləndirmə standartları).
Göründüyü kimi, yeni təhsil proqramının məzmunu metodik sistem əmələ gətirməklə
(təlimin məqsədi, məzmunu, metodları, təşkili formaları və vasitələri) ayrı-ayrı bölmələr
şəklində (üç bölmədə) ifadə olunmuşdur. Üçüncü bölmə - şagirdlərin təlim nailiyyətlərinin
qiymətləndirilməsi olub, ona xüsusi önəm verilir. Bu, onunla izah olunur ki, inteqrativ təlimdə
fəndaxili, fənlərarası əlaqələrin reallaşdırılması, şagirdlərin müstəqil idraki fəaliyyəti xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Yeni təlim sisteminə aid sənəddə (kurikulum) IV sinif şagirdlərinin riyaziyyatdan hazırlıq
səviyyəsi standartları aşağıdakı kimi təsvir olunmuşdur:
Şagird:
— ədəd anlayışını, ədədin strukturunu, ədədlər arasındakı münasibətləri başa düşdüyünü
nümayiş etdirir, sadə kəsrləri tanıyır və şərhlər verir;
— hesab əməllərinin mənasını, xassələrini və onlar arasındakı əlaqəni başa düşdüyünü
nümayiş etdirir və onlardan istifadə edir;
— ədədlər üzərində hesab əməllərini mükəmməl surətdə yerinə yetirir və təxminetmə
bacarıqlarını nümayiş etdirir;
— riyazi ifadələrdən istifadə edir və şərhlər verir;
— istiqamət və məsafə anlayışları ilə bağlı sadə məsələləri sxematik təsvir əsasında həll
edir və şərhlər verir;
— ədədi ifadələri müqayisə edir və sadə tənlikləri həll edir;
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— sadə funksional asılılıqları riyazi şəkildə ifadə edir və şərhlər verir;
— sadə həndəsi fiqurların bəzi xassələrini bilir və onlardan çalışmalar həllində istifadə
edir;
— eyni adlı kəmiyyətlərin müqayisəsini aparır və nəticəsini şərh edir;
— ölçü vahidlərindən və alətlərindən istifadə edərək kəmiyyətləri ölçür və nəticəsini
qiymətləndirir;
— məlumatların təhlili üçün müvafiq metod seçir və tətbiq edir;
— toplanmış məlumatlara əsasən proqnozlar verir, sadə ehtimal anlayışını başa düşür və
tətbiq edir [2].
Bu tələbləri I-IV siniflərin riyaziyyat kursu proqramı ilə müqayisə etdikdə, aydın olur ki,
həmin tələblər əsasən çox sadə olub, bir sıra mühüm riyazi anlayışları, informasiyaları əhatə
etmir. Bunları qeyd edək:
1. İbtidai siniflərdə iki hesablama növü: şifahi və yazılı hesablamalar tətbiq olunur və
şifahi hesablama aparıcı rol oynayır və bu terminin adı çəkilmir, yalnız 3-cü bənddə
“təxminetmə” sözü işlədilir. Qeyd edək ki, “təxminetmə” konkret riyazi termin deyil və
aidiyyatı üzrə işlədilmir.
2. IV sinif şagirdi ədədin “mərtəbə” və “sinif” anlayışlarını bilir, çoxrəqəmli ədədi
asanlıqla oxumağı bacarır.
3. IV sinif şagirdi adi kəsrləri tanıyır və “hissə” anlayışı ilə əlaqədar mürəkkəb məsələləri
həll etməyi bacarır.
Qeyd edək ki, kitab (kurikulum) müəllifləri “mürəkkəb məsələ” və “çətin məsələ”
terminlərini başa düşmədikləri üçün “mürəkkəb məsələ” əvəzinə “sadə məsələ” ifadəsini
işlədirlər. Artıq birinci sinifdə şagirdlər ikiəməlli (mürəkkəb) məsələləri həll etməyi bacarırlar.
4. IV sinifdə hərəkətə aid (istiqamətli) məsələlərin (mürəkkəb) müxtəlif tiplərini həll
etməyi bacarırlar və hər bir məsələnin əyani-illüstrativ sxemini (modelini) qurmağı bacarırlar.
5. Şagirdlər “tənlik” anlayışı ilə I sinifdə tanış edilir. IV sinif şagirdləri mürəkkəb
məsələləri tənlik qurmaqla həll etməyi bacarırlar. Tətbiq olunan tənliklər də iki və daha çox
əməl və mötərizə işarəsi də iştirak edir. Belə tənliklərə sadə tənlik demək olmaz. Sadə
tənliklər x+a=b, ax=b, x:a=b və s. kimi olur.
6. Elmi ədəbiyyatda ehtimal anlayışı var. Bunu “sadə ehtimal” anlayışına “mürəkkəb
ehtimal” anlayışına bölmək olmaz. Ehtimala aid məsələlər həllində sadə və mürəkkəb
düsturlardan istifadə olunur.
7. Şagirdlərin praktik vərdişlərinə aid, xüsusən sadə həndəsi fiqurların qurulması, pərgar
və xətkeşlə sadə qurmaları icraetmə bacarıqları haqqında proqramda heç nə deyilmir.
8. Şagirdlərin məsələ həlletmə bacarıqlarına aid heç bir qeyd yoxdur. Halbuki V sinfə
keçən şagirdlər zəruri olan bilik və bacarıqlara malik olmalıdırlar. Məsələn, “hissə” anlayışı
ilə əlaqədar (bunlar III sinifdə öyrədilir) üç növ məsələyə aid biliklər V sinifdə faizə aid üç
növ məsələ ilə varislik təşkil edir. Yəni fərq yalnız terminlərdədir, mahiyyət eynilə qalır.
Qeyd etmək istəyirik ki, buraxılış sinifləri şagirdlərinin riyazi hazırlığına verilən tələblər
kurs proqramının mühüm anlayışlarını əks etdirən və mühüm nəzəri biliklər və praktik
bacarıq və vərdişlər verən mövzulara aid olmaqla siniflər arasında (məsələn, IV-V, IX-X)
varisliyi nəzərə almaq lazımdır.
İndi ibtidai məktəbin buraxılış sinfi – IV sinfin şagirdlərinin riyazi hazırlığı səviyyəsinə
verilən tələbləri beynəlxalq təcrübələr səviyyəsində nəzərdən keçirək. Əsas ideya ondan
ibarətdir ki, IV sinif şagirdinin ilin sonunda nümayiş etdirdiyi nəzəri biliklər və praktik
bacarıq və vərdişlər sonrakı siniflərdə həm baza rolunu oynaya bilər, həm də varislik təmin
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olunar: yeni riyazi biliklər “dayaq” bilikləri üzərində qurulmaqla, şagirdin riyazi təhsili öz
inkişafını tapır. Hər bir şagirdin malik olduğu bilik və bacarıqlar müəllimin və onun tədris
fəaliyyətinin nəticəsidir. Bunu nəzərə alaraq, IV sinfin riyaziyyat kursu üzrə əsas anlayış və
ideyalar istiqamətində bilik və bacarıqları təsnif edək.
I. Məntiqi – riyazi aspekt üzrə şagird:
— riyazi ifadələri (cəm, fərq, hasil, qismət),
— natural ədədləri,
— “qədər çoxdur”, “qədər azdır”, “dəfə çoxdur”, “dəfə azdır” münasibətlərini,
— düzbucaqlının perimetri və sahəsini,
— həndəsi fiqurları (parça, şüa, düz xətt, dairə, çevrə, çoxbucaqlılar) fərqləndirməyi və
müqayisə etməyi bacarmalıdır.
II. Şagird kəmiyyət anlayışının mahiyyətini, xassələrini dərk etməli və kəmiyyətlər
arasındakı asılılıqları (funksional) və əlaqələri müəyyən etməyi bacarmalıdır.
Məsələ həlli prosesində kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları riyazi ifadə, tənlik şəklində
(model) ifadə etməyi bacarmalıdır.
III. Şagird: tədris və praktik məzmunlu məsələləri təhlil etməyi, qısa şəkildə yazmağı,
məsələ məzmununu əyaniləşdirməyi, məsələni: a) əməllər üzrə, b) ifadə tərtib etməklə, tənlik
qurmaqla həll etməyi, verilənlərə görə məsələ və onun tərs məsələsini tərtib etməyi, ehtimala
aid sadə situasiyalara aid məsələləri həll etməyi, həllə izahat verməyi bacarmalıdır.
IV. Şagird: hesab əməllərinin mənasını, komponentlərlə nəticə arasında əlaqəni və
funksional asılılıqları izah etməyi, çoxrəqəmli ədədləri siniflər üzrə cəld oxumağı və yazmağı,
şifahi və yazılı hesablamaların oxşar və fərqli cəhətlərini göstərməyi, əməllər sırası
qaydalarını izah və tətbiq etməyi, hesab əməlləri xassələrinin tətbiqi imkanlarını (xüsusən,
şifahi hesablamalarda) göstərməyi bacarmalıdır.
V. Həndəsi kəmiyyətlərdən bucağın ölçülməsi üçün ölçü vahidi kimi “düzbucağın” daxil
edilməsi və onun əsasında bucaqların təsnifi, dördbucaqlıların təsnifi, üçbucağın tərəflərinə
görə və bucaqlarına görə təsnifi, miqyas anlayışı və coğrafiyada miqyasın tətbiqi, yazılışı və
onun şərhi, plançəkmə elementləri ilə tanışlıq.
Riyaziyyatın ibtidai kursu – inteqrativ kurs olmaqla, həndəsə materialı həm öyrənmə
obyekti və həm də öyrənmə prosesində tətbiq olunan vasitə cəhətdən olduqca mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Çünki ədəd anlayışının inkişafı bilavasitə həm də həndəsi kəmiyyətlərlə
bağlıdır. Bu cəhətdən şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin inkişafı həm müstəvi üzərində və həm
də fəzada reallaşdırılmalıdır.
VI. Şagirdlərdə qrafik – ölçmə bacarıqlarının formalaşdırılması IV sinifdə öz əksini
tapmalıdır. Bu bacarıq və vərdişlər təkcə riyaziyyat təlimində deyil, həm də digər fənlərdə,
məsələn, “Rəsm”, “Təsviri incəsənətdə”, “Ətraf aləm”də və b. öz tətbiqini tapır. Həndəsi
fiqurların kağız üzərində düzgün çəkilməsi və onların modellərinin hazırlanması, sadə həndəsi
qurmaların icra edilməsi V-VI siniflərdə həndəsə materialını mənimsəməkdə dayaq rolunu
oynayır. Belə ki, IV sinifdə xətkeş, pərgar və transportirdən istifadə vərdişlərinin qazanılması
şagirdlərin həndəsədən nəzəri biliklərinin zənginləşməsinə kömək edir.
Simmetriya elementlərinin ibtidai siniflərə gətirilməsi ətraf aləmdə mövcud simmetrik
əşyaları (obyektləri) tapmağa və onların həm də (ilk növbədə) həndəsə ilə əlaqələndirilməsi
riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsini təmin edir
[1, 3].
Beləliklə, IV sinfi bitirən şagird:
1. Bilməlidir:
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— çoxrəqəmli ədədin mərtəbə sinifləri üzrə oxumağı və yazmağı,
— tədris olunmuş kəmiyyətlərin ölçü vahidlərini, onları xırdalamağı və çevirməyi,
— miqyas haqqında anlayış, plançəkmə elementlərini,
— bucaqları, üçbucaqları (bucaq və tərəfinə görə) təsnif etməyi.
2. Fərqləndirməyi:
— müstəvi fiqurları və onları elementlərinə görə,
— fəza fiqurlarından kub, paralelepipedin elementlərinin adlarını, kürə, silindir və
konusun elementlərinin adlarını bacarmalıdır.
3. Müqayisə etməyi:
— çoxrəqəmli ədədləri,
— bucaqları,
— münasibətləri (>, =, <) onların xassələrinə görə bacarmalıdır.
4. Yaddaş əsasında:
— hesab əməlləri mənasını və xassələrini söyləməyi bacarmalıdır;
— cədvəldənkənar vurma və bölmə hallarından şifahi hesablamalarda istifadə etməyi
bacarmalıdır.
5. Hesab əməllərinin yerinə yetirilməsi qaydalarını və tətbiq etməyi bilməlidir.
6. Şifahi və yazılı hesablama üsullarını fərqləndirməyi və onları şərh etməyi bacarmalıdır.
7. Məsələni strukturuna görə hissələrə ayırmağı, təhlil etməyi, məzmununu qısa şəkildə:
sxem, illüstrasiya, cədvəl, model vasitəsilə ifadə etməyi, vaxtın hesablanmasına aid, hərəkətə
aid, mütənasib kəmiyyətlərə aid 3-4 əməlli məsələləri həll etməyi bacarmalıdır.
8. Həndəsədə aşağıdakı sadə qurmaları bacarmalıdır:
— verilmiş uzunluqda parçanın qurulması,
— verilmiş parçanın 2, 4, 8 bərabər hissəyə ayırmağı,
— verilmiş radiuslu çevrə çəkməyi və onu 6, 3 bərabər hissəyə ayırmağı,
— transportir vasitəsilə verilmiş bucağın qurulması, verilmiş tərəflərinə görə, verilmiş iki
tərəfi və aralarındakı bucağa görə üçbucağın qurulması, düz bucağın və düzbucaqlının
qurulması,
— miqyas qəbul etməklə, otağın və digər sahələrin planının çəkilməsi, verilən plana görə
otağın həqiqi sahəsinin tapılması,
— Yer üzərində düz xəttin, düz bucağın, düzbucaqlının qurulması kimi praktik məsələləri
həll etməyi bacarmalıdır.
9. Cədvəl və diaqramları oxumağı, hadisələrin başvermə ehtimalına aid sadə məsələləri
həll etməyi bacarmalıdır [2, 3].
Qeyd edək ki, həndəsi qurma məsələləri həllində şagirdlər xətkeş, pərgar və transportirdən
istifadə edə bilərlər.
Məqalənin aktuallığı. I-IV siniflərdə şagirdlərin riyaziyyatdan bilik, bacarıq və
vərdişlərini təmin edən bir sıra məsələlər proqramda ya öz əksini tapmamış və ya qismən
tapmışdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. IV sinfi bitirən şagirdin riyaziyyatdan malik olduğu bilik,
bacarıq və vərdişlər məktəbin V-XI siniflərində baza rolunu oynamaqla, həmişə tətbiq olunur
və nəzəri cəhətdən inkişafını tapır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunun əsasını
təşkil edən məzmun xətlərini spiralvari şəkildə reallaşdırmaq lazımdır.
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Təhsilin informasiyalaşdırılması, əsasən müəyyənləşdirilə bilən konseptual aparatın
istifadəsini nəzərdə tutur. İnformasiyalaşdırma prosesində əsas istehlak məhsulu olan
informasiya, bilik, informasiyanın emalı, ötürülməsi və transformasiyası üçün nəzərdə tutulan
texnologiyalar informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) kimi tanınmışdır.
İKT dedikdə mikroprosessor texnologiyası əsasında işləyən proqram, texniki-proqram
vasitələri və qurğuları, habelə informasiyanın translyasiyası və informasiya mübadiləsinin
müasir vasitələri, məlumatların toplanması, saxlanılması, yığılması, emalı, istehsal edilməsi,
ötürülməsi və istifadəsi kimi imkanları başa düşülür.
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) - məlumatların toplanması,
saxlanması, emalı, təqdim edilməsi və ötürülməsi üçün metodları, üsulları və alqoritmləri
təsvir edən ümumi bir termindir.
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları fərdi, kütləvi və sənaye
kommunikasiyasında məlumatların hazırlanması, emalı və çatdırılması, habelə bu prosesləri
tam şəkildə təmin edən bütün texnologiyalara və sənaye sahələrinə aid obyektlərin,
hərəkətlərin və qaydaların kompleksidir. Bu gün İKT anlayışına mikroelektronika, kompüter
avadanlıqlarının və proqram təminatının inkişafı, rabitə (radio, televiziya) və telefoniya
istehsalı, mobil xidmətlər, İnternet-ə müraciətin təmini,
İnternet üçün informasiya
resurslarının təmini, eləcə də mədəni hadisələrin müxtəlif informasiya resurslarının təmini
daxildir. İK texnologiyalarından təhsildə effektiv istifadə etmək üçün hər hansı didaktik
məsələlərin məqsədəuyğun (pedaqoji və psixoloji baxımdan) həlli zamanı onların müəyyən
xüsusiyyətlərini və funksiyalarını bilmək lazımdır.
Didaktika pedaqogikanın əsas bölmələrindən biridir. Pedaqogikanın təhsil və təlimin
mahiyyətindən, məqsəd və vəzifələrindən, məzmunundan, prinsip və metodlarından, qanun və
qanunauyğunluqlarından, vasitələrindən, təşkili formalarından bəhs edən hissəsi təlim və
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təhsil nəzəriyyəsi və ya didaktika adlanır. Belə halda təhsil təlimin nəticəsi, təlim isə təhsilə
yol kimi çıxış edir.
Didaktika təlim prosesinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün normativ tələblər
işləyib hazırlayır. Bu və ya digər tədris vasitəsinin seçimi bir tərəfdən, konkret didaktik
problemi həll edərkən mövzunun, digər tərəfdən, konkret tədris vasitələrinin didaktik
xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir.
Məlumdur ki, didaktika – təhsilin bütün yaş səviyyələrində bütün fənlər üçün xarakterik
olan təhsilin məzmunu, tədrisin məqsədləri, tədrisin forma və öyrənmə prosesi və öyrənmə,
tədris prosesinin stimullaşdırılması və nəzarət metodlarının qanunlarını göstərən təhsil
nəzəriyyəsidir.
İK texnologiyaları daxil olmaqla bu və ya digər təlim vasitələrinin didaktik xüsusiyyətləri
obyektin təbii, texniki, texnoloji xüsusiyyətləri, onun aspektləri, təhsil prosesində didaktik
məqsədlər üçün istifadə edilə bilən aspektlər kimi başa düşülür.
Didaktik xüsusiyyətləri üç qrupa bölmək olar:
1) Təhsil məlumatlarının təqdimatına dair texnologiyaların didaktik xüsusiyyətləri:
elektron təhsil resursları vasitəsi ilə məlumatların mətn, qrafik, audio, video və animasiya
formatında əks etdirilməsi;
2) Təhsil məlumatlarının ötürülməsi texnologiyalarının didaktik xüsusiyyətləri; təhsil,
təhsil-metodiki, elmi məlumatların hazırlanması, redaktə edilməsi və emalı;
3) Tədris prosesinin təşkili texnologiyalarının didaktik xüsusiyyətləri:
a) çox sayda tələbəyə e-poçt mesajının ötürülməsi, müəllim və tələbə arasında asinxron
informasiya mübadiləsi (mətn, qrafika, səs); məsləhətləşmələrin, monitorinqlərin təşkili
imkanları və s.
b) videokonfranslar: multimedia, qrafik formada təhsil məlumatlarını nümayiş etdirmək
qabiliyyəti.
Məhz didaktik xüsusiyyətlər təhsil prosesinin müəyyən aspektlərinin (şərhlər, izahatlar,
müzakirələr, sınaq imtahanlarının, testlərin, sərbəst işlərin aparılması və s.) həyata
keçirilməsinə yönəlmiş didaktik funksiyaları İKT-nin yerinə yetirməsinə imkan yaradır.
Didaktik funksiyalar təhsil, tədris və inkişaf məsələlərini həll etmək üçün təlim-tərbiyə
prosesində istifadə olunan tədris vasitələrinin xüsusiyyətlərinin xarici təzahürü kimi başa
düşülür.
İK texnologiyalarının didaktik funksiyalarının interaktivliyi əsasən hipermətn və
multimediya texnologiyaları sayəsində müəyyən edilir:
1) Materialın çoxsəviyyəli təqdimatı; sərbəst işlərin səmərəli təşkilində rahatlıq;
mövzunun tanışlıq üçün təqdimatının daha yüksək səviyyələrə keçməsinə və ya ətraflı
öyrənmək üçün aşağı səviyyələrə enməyə imkan verəcəkdir.
2) Müəllimin funksiyaları kompüterə ötürülür; kompüter bir köməkçi cihazdan interaktiv
məlumatlarla işləyən əsas didaktik alətə çevrilir.
3) Üçölçülü qrafika, diaqram, fotoşəkil, videofraqmentlər, səs müşaiyəti, animasiya
şəklində multimediya texnologiyalarında informasiyanın təqdim edilməsi öyrənilən materialın
görüntüsünü təmin etməyə, hər hansı bir dərs, fəaliyyət, müstəqil iş təşkil etməyə, dərsləri
canlandırmağa, adi gözlə görünə bilməyən prosesləri və hadisələri nümayiş etdirməyə imkanı
verir.
4) Kompüter konstruksiyası və təlimi vasitəsilə proseslərin, hadisələrin, obyektlərin
modelləşdirilməsi seminar və laboratoriya dərslərində bilik, bacarıq əldə etməyə, bilik və
bacarığın real praktik tətbiq edilməsi vərdişinin yaranmasına imkan verir.
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5) İnternet və telekommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə lazımi tədris
məlumatlarını axtarmaq imkanının təmin edilməsi, eyni zamanda birgə tədqiqat işləri
aparmağa imkan verir.
6) Öyrənmə prosesinin fərdiləşdirilməsinin təmin edir.
Qeyd edək ki, son bir neçə yüz il ərzində ali təhsildə tədris texnologiyası əsaslı şəkildə
dəyişməyib. Tədris texnologiyası mühazirələr, seminar dərslər, tələbələrin sərbəst işləri və
müxtəlif bilik yoxlamalarının formalarının birləşməsidir. Texnologiyaların sürətli inkişafı
insan fəaliyyətinin bütün sahələrində təkcə insanların davranışını deyil, həm də yeni
məlumatların qəbulu prosesini dəyişdi. Bu, ali məktəbdə tədris zamanı bir sıra problemlər
yaradır və tələbə öyrənməsinin səmərəliliyini artırmaq üçün klassik mühazirənin aparılması
üçün innovativ təlim sistemlərinin inkişafını tələb edir.
Müxtəlif kompüter təlim vasitələrinə (KTV) yönəldilməsi və sonuncuların düzgün tətbiqi
üçün kompüter öyrənmə vasitələrinin təsnifləndirilməsinə dair yanaşmaları nəzərdən
keçirmək lazımdır.
Tədris prosesinin proqram təminatının sistemləşdirilməsi [1] – də təklif olunmuşdur:
— Təlim və nəzarət kompüter proqramları;
— İnformasiyanın axtarışı və ötürülməsi sistemləri;
— Təqdimat, modelləşdirmə və tədqiqat proqramları;
— Elektron hiper-istinad materialları;
— Kompüter təlim mühitləri yaratmaq üçün instrumental sistemləri;
— Kommunikasiyanı təmin edən instrumental vasitələr;
— Verilənlər bazası və ekspert-analitik sistemlər.
Təlimin kompüter vasitələrinin baxılan nöqteyi-nəzərdən daha əhatəli təsnifatı [2]–də
təklif olunmuşdur.
Baxdığımız nöqteyi-nəzərdən əhəmiyyətli olan təqdimat-təlim proqramlarının bir tipini
təklif edirik.
Kompüter təhsili sahəsində ən aktual problemlərdən biri, didaktik məqsədyönlü təqdimattəlim proqramları yaratmaqdır. Təqdimat-təlim proqramı — modelləşdirilmiş mövzu və ya
hadisələr haqqında mürəkkəb informasiyanı görüntülü formada təqdim etməyə imkan verən
bir proqram vasitəsidir.
Təqdimat-təlim proqramları həm auditoriyada, həm də sərbəst işlərdə tələbələrin təhsil
fəaliyyətinin təşkilinin müxtəlif mərhələlərində istifadə edilə bilən proqram vasitələridir. Bir
qayda olaraq, belə proqramlarla işləmək istifadəçi (tələbə) ilə dialoqa əsaslanır və müəllimin
müdaxiləsini tələb etmir.
Tədqiq olunan obyektlərin və ya hadisələrin EHM-in köməyilə realizə olunan modelinin
əsas üstünlüyü çeviklik və dəyişkənlik, idarəetmənin mümkünlüyü, interaktiv iş rejiminin
tətbiqi sayılır. Kompüter istifadəçisi müəllim olarsa, o, təqdimat məqsədləri üçün təhsil
kompüter modelini (TKM) istifadə edə bilər və müəllimin qarşısında pedaqoji yaradıcılıq
üçün geniş sahə açılar.
İnformasiya texnologiyalarından istifadə edərək tədrisin aparılması — təhsil üçün güclü
stimuldur. Belə dərslər vasitəsilə tələbələrin mənimsəmə, diqqət, yaddaş, düşüncə, bilik
maraqlarının daha aktiv və daha sürətli işləməsi kimi zehni prosesləri aktivləşir. Ekspertlər
materialın öyrənmə metodu və əldə edilmiş biliyi bir müddət sonra bərpa etmək qabiliyyəti
arasındakı asılılığı müəyyənləşdirmişlər. Material səsli olduqda, insan həmin materialın 1/4
hissəsini yadda saxlayır. Məlumatlar əyani şəkildə təqdim edildiyində isə təxminən 1/3 hissəsi
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yadda qalır. Effektləri birləşdirərkən (görüntü və səs) yaddaş yarıya qədər artır və tələbə tədris
prosesində aktiv hərəkətlərlə məşğul olduqda, materialın mənimsənilməsi 75%-ə qədər artır.
Beləliklə, multimedia texnologiyalarının istifadəsinin öyrənmə səmərəliliyini əhəmiyyətli
dərəcədə artıracağına ümid edilir. Təhsil prosesini optimallaşdırmaq üçün əyani vəsaitlər kimi
kompüter təqdimatlarını istifadə edərək yeni mövzuların izahı üçün işləri tətbiq etmək olar.
Təriflərin, düsturların, teoremlərin və onların isbatlarının vizual təqdimatı, həndəsi
məsələlərin keyfiyyətli qrafiklərinin təsvirləri, elmi faktların vizual hərəkətli görüntülü
təsvirlərinin təqdim olunması tələbələrin yeni bilik və bacarıqların effektiv şəkildə
assimilyasiyasını təmin edir.
Modeli nümayiş etdirmək, özünə uyğun olaraq iş rejimini seçmək, öyrənilən obyektin
parametrlərini bir ardıcıllıqla və ya başqa bir şəkildə dəyişdirmək, iş tempini tənzimləmək,
zərurət olduqda nümayiş elementlərini təkrarlamaq və eyni zamanda auditoriya ilə söhbət
etmək olar.
Kompüterin istifadəçisi tələbədirsə, təhsil kompüter modeli araşdırma obyekti kimi çıxış
edə bilər (məsələn, laboratoriya işini kompüterdə yerinə yetirərkən). Bu zaman, tələbənin
zəka bacarıqlarının inkişafına stimul verən tədqiqat və yaradıcılıq fəaliyyəti üçün böyük
imkanlar açılır, onun əldə etdiyi bilikləri daha dərin və güclü edir, öyrənilən mövzuya
marağını artırır. Eyni zamanda, tələbənin kompüterlə işləmək üçün elementar bacarıqları
formalaşır: proqramı başladır və dayandırır, məlumatlar daxil edir, sadə hesablamalar aparır
və təqdimatları hazırlayır. Digər tərəfdən, təqdimat-təlim proqramı tədqiq olunan materialın
görüntülüyünü artıran aydın təsvir vasitəsi kimi çıxış edə bilər. Təqdimat- təlim proqramları
praktiki olaraq ali məktəb laboratoriyasında qoymaq qeyri-mümkün olan, lakin riyazi
əməliyyatları idarə edən və ekranda hadisə və ya eksperimentlərin gedişini əks etdirən EHMin köməyilə hadisələrin və təcrübələrin öyrənilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hər hansı bir
obyekti modelləşdirən təqdimat-təlim proqramları, içəridən onu "görmək" üçün imkan verir.
Yeni şərtlərə əsasən, təbii bir sual yaranır: adi (kağız) mühazirə elektron kitabdan necə
fərqlənir və bu təhsil prosesinin hər iki tərəfinin - müəllimin və tələbənin tələblərinə necə
uyğun gəlir?
Auditoriyada təhsil materiallarının təqdimatının ənənəvi formalarından biri də
mühazirələrdir. Təhsildə informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə elektron-mühazirələr kimi
bir təhsil qaynağı ortaya çıxdı. Elektron mühazirələr fərdi xüsusiyyətlərə malikdir:
— aydın şəkildə qurulmuş məzmun; materialın qurulma sxemi;
— hipermətn strukturunun inkişafı;
— materialın əlavə (səs, animasiya, qrafika) təqdimat metodlarından istifadəsi.
Kursun rasional strukturu akademik tədrisə uyğun olmalıdır.
Multimediya mühazirələri üçün aşağıdakı quruluş ümumi olaraq qəbul edilir [3]:
1. Fənnə giriş (tarixi, mövzusu, aktuallığı, digər fənlər ilə qarşılıqlı əlaqəsi və yeri, ixtisas
proqramları);
2. Mündəricat;
3. Referatlar üçün mövzular;
4. Terminlərin izahlı lüğəti;
5. Abbreviaturların və ixtisarlar siyahısı;
6. Ədəbiyyat siyahısı (əsas, əlavə, fakultativ)
7. Vəsaitin müəllifinin qısa yaradıcılıq tərcümeyi-halı.
Multimedia müşayiəti ilə dərslər slaydların təqdimatını təklif edir. Slaydlar əsas
ifadələrdən, təriflərdən, mühazirənin ən mühüm materiallarından təşkil olunur. Bundan əlavə,
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hər bir slayd təqdimat materialları kimi istifadə edilə bilər. Slaydın nümayişi prosesi, bir
qayda olaraq, mühazirənin mətninin müəllim danışığı və ya audio yazısı ilə müşayiət olunur.
Slaydın nümayişi zamanı müəllim tələbələrin çətin başa düşdüyü hər hansı tərifləri,
konsepsiyaları izah edə bilər. Slayd yaratma prosesi tamamilə yaradıcıdır, amma buna
baxmayaraq dizaynın bəzi qaydalarına riayət etmək və tətbiq etmək məsləhətdir.
Tələbələrin diqqətini mümkün qədər cəmləşdirməyə imkan verən bir sıra qaydalar var .
Birincisi, süni intellekt nəzəriyyəsində işlənmiş freymlərin konsepsiyasının istifadəsi. Bu
nəzəriyyəyə əsasən, məlumatlar insan tərəfindən elementar semantik bloklar–freymlər
tərəfindən qəbul edilir. Tədris materialları həmçinin elementar informasiya bloklarına bölünür.
Hər bir freym mətn, səs, animasiya və şəkil ola bilər.
Elektron-mühazirə freymlər ardıcıllığıdır. Belə təqdimat materialın qavranılmasını
əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Freymlər diqqətin idarə olunması üçün effektiv bir vasitədir.
İkincisi, mətn freymlərinin dizaynı.
Yazı tipinin ölçüsünü istifadə edərək, rəng seçimi və s. Bu sadə vasitələrin bir-biri ilə
birləşməsi və freymlərin dinamikası tələbələrin diqqətinin artırılmasına imkan verir.
Üçüncüsü, proses insan üçün maraqlı olmalıdır. Bu, mühazirə rəngli illüstrasiyalar,
videolar daxil olmaqla, əldə edilə bilər, yəni, görüntü vasitələrindən istifadə olunmalıdır.
Təhsil məlumatlarının görüntülü olması — öyrənmə prosesində fəal düşüncə tərzinin
formalaşmasına imkan verir [3,4,5].
Bu prinsip çərçivəsində həyata keçirilən “İnformatika” fənninin tədrisi üçün hazırlanmış
elektron təqdimatı nəzərdən keçirək.
Hər bir mühazirə özündə müzakirə olunan məsələlərin siyahısı, mühazirənin özü və
tələbələrin işini təşkil edən dərsin sonunda cavab verən sualların siyahısı ilə başlayır.
Bundan əlavə, linkə tıklayaraq, tələbələrə çərçivələrin prinsiplərinə, dizaynı və informativ
vizualizasiyaya uyğun olaraq hazırlanmış təhsil materialları təqdim olunur.
Məruzə mühazirənin əsas nəticələrini, şərtlərin bir lövhəsini və test suallarının siyahısını
ehtiva edən bir çərçivə ilə başa çatır. “İnformatika” fənni üzrə elektron vəsait nümunəsini
verək (şəkil 1):

Müəlliflər: B.B.ƏZİZOV,
Z PƏNAHOVA, H.
Т.PAŞAYEVA

Şəkil 1. “İnformatika” fənnindən elektron vəsait.
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“İnformatika” fənninə aid bir neçə alt mövzuların təqdimatları aşağıda verilmşdir (şəkil
2.a və 2.b).

Şəkil 2.a.” Informasiya anlayışı, İnformatikanın predmeti və məsələləri” mövzusunun
təqdimatndan nümunələrı.
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Şəkil 2.b. “Say sistemləri” mövzusunun təqdimatından nümunələr
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Elektron – dərslik modellərindən istifadə tələbələrin daha yaxşı təhsil almasına imkan
verir. Tərtib edilmiş elektron vəsaitdən istifadə edərək, tədris materialının dörd dəfə
təkrarlanmasına nail olunur: müəllim ilk dəfə bunu danışır, sonra tələbələr slaydlardakı bütün
materiallara baxırlar, sonra mühazirənin sonunda bütün materiallar mühazirənin ən vacib
məlumatlarını özündə saxlayan bir slaydda təqdim olunur və həmin materialın
möhkəmləndirilməsi üçün nümunə çalışmalar da təqdim olunur, öyrənilən materialı
təkrarlamaq üçün tələbələr evdə testlərlə işləyirlər. Diqqəti idarə etməyin bu metodlarından
istifadə yüksək effektiv elektron mühazirələrin yaradılmasına imkan verdi.
Məqalənin aktuallığı. Son illərdə Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarından istifadə dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə çevrilmişdir, Bu
baxımdan təhsili sahəsinin ən aktual problemlərindən biri kimi, İKT-nın imkanlarından
istifadə etməklə didaktik məqsədyönlü təqdimat-təlim proqramları yaratmaqdır. Təqdimattəlim proqramı – modelləşdirilmiş mövzu və ya hadisələr haqqında mürəkkəb informasiyanı
görüntülü formada təqdim etməyə imkan verən bir proqram vasitəsidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İnformasiya–kommunikasiya texnologiyalarından istifadə
edərək tədrisin aparılması təhsil üçün güclü stimuldur. Belə dərslər vasitəsilə tələbələrin
mənimsəmə, diqqət, yaddaş, düşüncə, bilik maraqlarının daha aktiv və daha sürətli işləməsi
kimi zehni prosesləri aktivləşdirir. Yaradılan Elektron – dərslik modellərindən istifadə
tələbələrin daha yaxşı təhsil almasına imkan verir.
Məqalənin
praktik
əhəmiyyəti
və
tətbiqi.
İnformasiya–kommunikasiya
texnologiyalarının hesablama, qrafik, interaktiv, arayış və məlumat təbiətli elektron təlimtəqdimat vəsaitlərinin yaradılması sayəsində, informatika kursunun mənimsənilməsində
tədrisin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artmağına imkan verir.
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Б. Азизов, З. Панахова, Г. Пашаева

Создание электронных демонстрационно-обучающих пособий
для сопровождения лекционных занятий
Резюме
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) с каждым днем все
больше проникают в различные сферы образовательной деятельности. Этому
способствуют, как внешние факторы, связанные с повсеместной информатизацией
общества и необходимостью соответствующей подготовки специалистов, так и
внутренние факторы, связанные с распространением в учебных заведениях
современной компьютерной техники и программного обеспечения.
В современных условиях расширяются возможности для самообразования,
совершенствования профессиональных качеств самого преподавателя. Усиление роли
ИКТ в образовании делает необходимым формирование информационнокоммуникационной компетенции преподавателей в связи с использования
демонстрационно-обучающих
компьютерных
программ
для
увеличения
эффективности образовательного процесса.
B. Azizov, Z. Panahova, H. Paşayeva

Creation of electronic demand training aids for
accompanying lecture lessons
Summary
Information and communication technologies (ICT) every day more and more penetrate
into various areas of educational activity. This is facilitated by both external factors associated
with the widespread information of society and the need for appropriate training of specialists,
as well as internal factors associated with the spread of modern computer equipment and
software in educational institutions. In modern conditions, opportunities are expanding for
self-education, improving the professional qualities of the teacher himself.
Strengthening the role of ICT in education makes it necessary to form the information and
communication competence of teachers in connection with the use of demonstration and
training computer programs to increase the effectiveness of the educational process.
Redaksiyaya daxil olub: 14.09.2019
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İnformatikanın mövzusu və anlayışları haqqında
Allahverdi Cəfərov
ADPU-nun dosenti
E-mail: allahverdi_ceferoc@mail.ru
Xatın Hacıkərimova
ADİU-nun Zaqatala filialının baş müəllimi
Rəyçilər: tex.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev,
p.ü.f.d., dos. S.S. Həmidov
Açar sözlər: informasiya, kibernetika, obyekt, predmet
Ключевые слова: информация, кибернетика, объект, предмет
Key words: information, cybernetics, object, predmet
İnformatika bir elm kimi iyirminci əsrin ikinci yarısında formalaşmağa başlamışdır.
İnformatikanın maraq dairəsi-informasiyanın strukturu və ümumi xassələri, həmçinin insan
fəaliyyətinin ən müxtəlif sahələrində informasiyaların axtarılması, toplanması, saxlanılması,
çevrilməsi, ötürülməsi və istifadə edilməsi prosesi ilə əlaqədar məsələlərdir.
Əvvəlcə informasiya haqqında qısa məlumat vermək. EHM ilə işlədikdə şagirdlərin hansı
növ işlərdə qarşılaşacaqları və hansı növ sualların meydana çıxacağı haqqında təsəvvürlər
əldə etmək üçün ilk öncə EHM-in quruluşu və işləmə prinsipləri ilə tanış olmaq zəruridir.
EHM-in işlənilmə qaydaları proqramlarla verilən çox səciyyəvi “material” olan
informasiyaların işlənilməsinə tətbiq olunur. İnformasiyaların xassələri və onların işlənilmə
qaydaları EHM-in quruluşunu və işləmə prinsiplərini müəyyən edir.
İnformasiya-real aləmin obyektləri və hadisələri haqqında məlumatdır. İnformasiyalar
insanların danışığında, kitabların mətnində, şəkillərdə, saatların voltmetrlərin, termometrlərin
və s. göstərilişlərində vardır. Real aləmə məxsus olanları əks etdirən informasiyaları alaraq bu
aləmi dərk edirik. Beləliklə, informasiyaların alınması anına qədər nə isə qeyri-müəyyən,
naməlum olur. İnformasiyanı alaraq ətraf aləmin obyektləri və hadisələri haqqında
biliklərimizi artırır, onlar haqqındakı qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırırıq.
İnformasiyalar unikal qurğu olan insan beyni vasitəsilə işlənir, çevrilir və yaddaşda
saxlanılır. İnsanlıq özünün mövcudluğu dövründə hədsiz qədər informasiyalar toplamışdır. Bu
gün insan beyni onun həcmini saxlamaq və başqa insanlara təhrif edilmədən ötürmək
imkanında deyildir.
İnformasiyaların yaddaşda saxlanılması və ötürülməsi tələbatı insanlarda nitqin, yazının
və təsviri sənətin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu zaman informasiya daşıyıcıları daim
təkmilləşmişdir. Əvvəlcə onlar qaya divarlarında çəkilən şəkillər (bizdə məsələn, Qobustan
qayaları) olmuş, sonralar isə perqament, papirus, beresta, kağız, foto plyonka, perforasiya
daşıyıcıları (lentlər, kartlar, disketlər) və başqaları meydana gəlmişlər.
İlk primitiv-əmək alətlərini yaradan ibtidai insan özünün fiziki gücünü artıran
mexanizmlər arasının başlanğıcını qoymuşdur. İnsanın intellektual gücünün artırılmasını
nəzərdə tutan ilk EHM XX əsrin ortalarında yaradılmışdır. XX əsrə qədər əsas əmək aləti
maddi obyektlər olmuşdur və cəmiyyətin iqtisadi gücü onun maddi ehtiyatları ilə ölçülmüşdür.
Hazırda informasiya cəmiyyətin iqtisadi və intellektual potensialını müəyyən edən əsas əmək
alətidir.
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Böyük həcmdə informasiyalar selinin avtomatlaşdırma və kommunikasiyalar sistemi
olmadan izlənilməsi mümkün deyildir. Ona görə EHM, həmçinin müasir informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları informatikanın həm fundamental nüvəsi, həm də maddi
bazasıdır. “İnformatika” anlayışının mahiyyəti ilə əlaqədar terminlər və anlayışlarda müəyyən
qədər çətinliklər vardır.
İkinci dünya müharibəsindən sonra idarəetmə və müxtəlif təbiətli (süni, bioloji, sosial)
sistemlərdə əlaqələr haqqında ümumi elm kimi kibernetika sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır.
Kobernetikanın yaranması 1948-ci ildə Amerika riyaziyyatçısı Norbert Vinerin
“Kibernetika və ya canlılarla maşınlar arasında əlaqənin idarə olunması” adlı kitabının çapı ilə
əlaqədardır. Bu kitabda idarəetmənin ümumi nəzəriyyəsinin yaradılması yolları göstərilmiş və
vahid baxımdan müxtəlif sistemlər üçün idarəetmə və əlaqə probleminin öyrənilməsi
metodlarının əsasları qoyulmuşdur. EHM-nin inkişafı ilə əlaqədar kibernetika tədricən
informasiyaların çevrilməsi haqqında daha ümumi elmə çevrilmişdir.
Kibernetikada informasiya dedikdə müəyyən bir sistemin ətraf aləmdən qəbul etdiyinə
ətraf aləmə verdyi, həmçinin, müəyyən qədər özündə saxladığı istənilən siqnallar, təsirlər və
ya məlumatlar çoxluğu başa düşülür.
Keçmiş MDB məkanında əvvəllər kibernetika yalançı bir elm hesab edilmiş, onun
əhəmiyyəti və imkanları haqqında kobud səhvə yol verilmişdir. Belə münasibət həmin
ölkələrdə elmin inkişafına ciddi ziyan vurmuş və bir sıra nəzəri müddəaların işlənilməsində
hətta elektron maşınların özünün hazırlanmasında gecikməyə səbəb olmuşdur. Xalq
təsərrüfatında kibernetikanın məhsuldar tətbiqinin perspektivləri qlobal planlaşdırma və
idarəetmə məqsədləri üçün riyazi metodların və EHM-in geniş tətbiq olunması təklifləri
canlanmışdır. Akademik S.Pontryaginin rəhbərliyi ilə aparılan avtomatlaşdırma və optimal
idarəetmə sistemlərinin yaradılması proqramlarının xalq təsərrüfatının bütün sahələri üzrə
tətbiqlərə gətirmişdir və onlar dövlət qərarlarında öz əksini tapmağa başlamışdır.
Böyük Sovet Ensiklopediyasında informatika “Elmi informasiyaların strukturunu və
ümumi xassələrini, həmçinin, insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində öyrənən, müxtəlif
sahələrində onun yaradılması, çevrilməsi, ötürülməsi və istifadə edilməsini fənn” kimi
nəzərdən keçirilmişdir.
Belə tərif informatikanı kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiya, sənədlər massivində
informasiyaların axtarılması üsulları ilə əlaqələndirmişdir.
Bu istiqamətlə yanaşı “informatika” termininin digər izahı da inkişaf etmişdir. A.P.Yerşov
göstərmişdir ki, bu termin rus dilinə informasiyaların ötürülməsi və işlənilməsi proseslərini
öyrənən fundamental təbiət elmlərinin adı kimi daxil edilir. İnformatikanın bu şəkildə
izahında bilavasitə fəlsəfi və ümumelmi kateqoriyalarla daha əlaqəli görünür, ənənəvi
akademik elmi fənlər sistemində onun yeri aydınlaşır.
İnformatika nədir? — sualına cavab verilən cavablarda keçmiş sovetlər məkanı alimlərinin
fikirləri heç də üst-üstə düşmür.
İnformatika elminin obyekti və predmetini izah edək .
Obyekt — tədqiqatçının fəaliyyətinin istiqamətləndiyi reallıq oblastıdır.
Predmet — tədqiqatın subyekti və obyekti arasındakı vasitəçi hissəsidir.
Hazırda informatikanın fəal təsir sahələrindən biri təhsil sistemidir. Orta məktəb
problemlərində informatika bölməsi məktəb informatikası adını almışdır.
Məktəb informatikasının proqram (və ya riyazi) təminatı orta məktəbin informasiyaverici,
idarəedici və təhsilverici sistemlərini dəstəkləyir, layihələndirmə üçün proqramlaşdırıcı
vasitələri həmçinin, şagirdlərə, müəllimlərə, təsil aparatı işçilərinə istiqamətlənən ünsiyyət
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vasitələrini özünə daxil edir.
Məqalənin aktuallığı. Aktualliq informatikanın ilk mövzusu və anlayışlarının şərhinin
verilməsindən ibarətdir.
Məqalənin yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ilk dəfə olaraq
“İnformatika” fənninin mövzusu, onun tədqiqat obyekti, predmeti şərh olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə orta məktəblərdə çalışan müəllimlərə
praktik kömək göstərəcək və onlar dərslərində səmərəli istifadə edə biləcəklər.

Ədəbiyyat
1. “İnformatika” fənn kurikulunu. Bakı, 2006.
2. Calalli T. İnformatika fakültəsinin izahlı lüğəti. Bakı, 2017.
3. Müslümov V. və b. İnformatika. Bakı, 2015.
4. Alışov R və b. İnformatika. Nəzəriyyə. Bakı, 2018.
А. Джафаров, Х. Гаджикеримова

О содержание и понятии информатики
Резюме
В статье рассматриваются содержание и понятии информатики. А также даются
рекомендации учителям для использования на уроках.
A. Jafarov, X. Gadzhikerimova

About the theme and concepts of informatics
Summary
The content and content of the informatics are reviewed in the article. Recommendations
for teachers to use in lessons.
Redaksiyaya daxil olub: 09.07.2019
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Sosial-iqtisadi proseslərin idarə olunmasında
elmi təminata olan ehtiyac
Əhməd Qəşəmoğlu
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu
E-mail: ahmgmm@gmail.com
Rəyçilər: f.ü.e.d., prof.S.Y. Hüseynov,
f.ü.e.d. Q.N. Vəliyev
Açar sözlər: sosial-iqtisadi, idarəetmə, elmi təminat, metodoloji baza, sistemli yanaşma
Ключевые слова: социально-экономический, управление, научное обеспечение,
методологическая база, системный подход
Key words: socio-economic, management, scientific support, methodological base,
system approach
Get-gedə qlobollaşmaya daha çox məruz qalan cəmiyyətlərdə sosial-iqtisadi proseslər həm
məzmunca mürəkkəbləşməkdə, həm də sayca artmaqdadır. Hər bir ölkə, cəmiyyət, sosial
sistem günü-gündən müxtəlif sosial-iqtisadi proseslərdən daha çox asılı vəziyyətə gəlir. Ona
görə də elmin bu sahəyə diqqətini daha çox artırmasına böyük ehtiyac yaranmışdır.
İndiki dövr elmi idarə etmə dövrüdür. İndi balaca, bir mərtəbəli evi belə elmi əsaslarla
tikmədikdə sonradan üzə xeyli problemlər çıxır. Məlum olur ki, hansısa mühüm bir
komponentin nəzərə alınması yaddan çıxıb. Belə olan halda, böyük təşkilatların,
müəssisələrin, yaşayış məntəqələrinin, ölkənin elmi metodlarla idarə olunmasına nə dərəcədə
böyük ehtiyac olduğunu müəyyənləşdirmək olar. Bu ehtiyac həm də dünyadakı proseslərin
get-gedə mürəkkəbləşməsi, həssaslaşması ilə artır. İndi, zamanında atılmayan addım, qəbul
edilməyən qərar tez bir zamanda idarə olunan obyektdə ciddi problemlər yarada bilər.
Müstəqil dövlət quruculuğumuz üçün bu qədər mühüm olan dövrdə bizim alimlərimizin,
elmimizin də öhdəsinə böyük məsuliyyət düşür. İndi ölkəmizdə müxtəlif sahələrin inkişaf
etdirilməsi üçün sosial-iqtisadi inkişaf planları, inkişaf konsepsiyaları, yol xəritələri
hazırlamağa diqqət günü-gündən artmaqdadır. Belə bir vəziyyətdə elmimiz ölkədə sosialiqtisadi inkişafımızla bağlı həyata keçirilən layihələrin, böyük quruculuq işlərinin daha
uğurlu, xalqımız üçün daha faydalı olması üçün əlindən gələn köməkliyi göstərməli, elmin
potensialını praktikaya yönəltməlidirlər. İndi həm dəqiq elmlər sahəsində, həm də humanitar
sahədə çalışan alimlərinin həqiqi elmi bazaya əsaslanan araşdırmalarına, hazırladıqları
təkliflərə böyük ehtiyac vardır. Mükəmməl elmi metodlar həm daxili, həm də xarici siyasətin
qurulmasında əvəzsiz köməkçi vasitədir. Ölkə daxilindəki problemlərin daha uğurlu həll
edilməsinə yardım edən elm, eyni zamanda xarici siyasətin daha optimal şəkildə qurulmasına,
ölkənin maraqlarının xarici ölkələrdə daha uğurla qorunmasına ciddi kömək edə bilər. Elmin
bu sahədəki inkişafı eyni zamanda ölkəmizin təhlükəsizliyi baxımından da çox
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əhəmiyyətlidir.
Bəzilərinin fikrincə, cəmiyyətdə baş verən proseslərə müdaxilə etmək düzgün deyildir.
Hadisələr, proseslər təbii axarına buraxılsa daha təbii formalaşma gedə bilər. Amma daha
təcrübəli, elm sahəsində daha nüfuzlu mütəxəssislərin demək olar ki, əksəriyyəti yer üzündə,
cəmiyyətdə baş verən prosesləri başlı-başına buraxmağın, yaxud onlara bəşəriyyətin
maraqlarına uyğun olmayan müdaxilələrin olmasını təhlükəli hesab edirlər. Onlara misal
olaraq dövrümüzün çox məşhur iqtisadçısı, Nobel mükafatı laureatı, C. Stiqlesin və
Amerikanın məşhur sosioloqu, uzun illər Amerika Sosioloqlar Cəmiyyətinə başçılıq etmiş İ.
Vallerstayn əsərlərində bu münasibət aydın ifadə olunmuşdur (1,2).
XVIII-XX əsrlərdə yaranan elmi baza sosial xarakterli sistemlərin, proseslərin elmi
metodların köməyi ilə idarə olunması üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Bu elmi təminat
ölkənin daxilində, cəmiyyətdə baş verən bir çox mühüm prosesləri uğurla, məqsədyönlü
şəkildə idarə etməyə kömək edir. İndi bir sıra ölkələr, dünyanın güc mərkəzləri nəinki yalnız
öz fəaliyyətlərinin təkmilləşməsində bu metodlardan istifadə edirlər, eyni zamanda özlərinin
xarici siyasətlərinin qurulmasında, öz maraqlarının başqa ölkələrdə təmin olunmasında da
həmin elmi metodlara, elmi əsaslarla hazırlanmış texnologiyalara böyük üstünlük verirlər.
Sosial-iqtisadi proseslərin idarə olunması imkanlarını yaradan əsas elmi-metodoloji baza
aşağıdakı kimi elm sahələrinin inkişafı ilə formalaşmaqda, mükəmməlləşməkdə, özünü təsdiq
etməkdədir. Bu sahələrə iqtisadiyyat, sosiologiya, idarəetmə, sistem nəzəriyyəsi, tətbiqi
riyaziyyat, statistika, pedaqogika, psixologiya, sosial psixologiya, kompüter elmlərini,
informasiya texnologiyalarını və s. aid etmək olar. Bu kimi elm sahələri inkişaf etdikcə,
sosial-iqtisadi proseslərin elmi idarə olunması ilə bağlı təsəvvürlər xeyli inkişaf etdi və
aparılan məxsusi elmi araşdırmalar bu sahədə konkret elmi metodların üzə çıxmasına kömək
etdi. İqtisadiyyat və sosiologiya elmləri inkişaf etdikcə həm iqtisadçılar başa düşdülər ki,
iqtisadi sistem sosial amilləri nəzərə almadan uğurla inkişaf edə bilməz. Həm də sosioloqlar
hiss etdilər ki, iqtisadi amillər sosial münasibətlərə olduqca ciddi təsir edir.
Aydın oldu ki, əvvəl iqtisadçıların bir çoxunun iqtisadi proses kimi, sosioloqların da sosial
proses kimi araşdırdıqları proseslər əslində sosial-iqtisadi proses kimi öyrənilməlidir.
İdarəetmə elmi, sosial-iqtisadi proseslərə bir idarəetmə obyekti kimi baxmağa, onların idarə
edilməsi sahəsindəki metodların konkretləşməsinə, spesifik tələbləri nəzərə ala bilməsinə
kömək etdi. Statistika elmi, sosioloji metodlarla birlikdə sosial-iqtisadi proseslərin
öyrənilməsi, idarə edilməsi üçün zəruri olan informasiyaların toplanmasına imkan yaratdı.
Həm nəzəri, həm də empirik, tətbiqi sosiologiyanın inkişafı sosial-iqtisadi proseslərin
öyrənilməsi, idarə edilməsi imkanlarını xeyli genişləndirdi. Sistem nəzəriyyəsinin formalaşıb
üzə çıxması idarəetmə üçün olduqca vacib olan bir məsələyə - obyektin sistemli yanaşma
metodları ilə təsəvvür edilməsinə, sistemli təhlilə, idarəetmə obyekti barədə daha əhatəli
məlumatların alınmasına, idarəetməni sistemlilik prinsipləri əsasında qurulmasına, sosialiqtisadi proseslərin idarə olunmasında sistem nəzəriyyəsinin imkanlarından bəhrələnməyə
kömək etdi.
Tətbiqi riyaziyyat elminin inkişafı riyazi təhlillərin, riyazi modellərin köməyi ilə təhlilin
və idarəetmənin səviyyəsini xeyli dərinləşdirdi və dəqiqləşdirdi; ölçmə şkalalarının
yaradılması kəmiyyət dəyişənləri ilə yanaşı, sosial-iqtisadi proseslər üçün mühüm olan
keyfiyyət dəyişənlərinin də ölçülməsini mümkün etdi ki, bu da irəliyə doğru mühüm
addımların atılmasında ciddi rol oynadı. İnformasiya nəzəriyyəsinin inkişafı, entropiyalar –
qeyri-müəyyənlik ölçüləri əsasında təhlillərə, keyfiyyət dəyişənləri arasında qarşılıqlı
əlaqələrin dərindən öyrənilməsini mümkün etdi.
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L. Zadənin qeyri səlis riyaziyyatla bağlı irəli sürdüyü yeni riyazi metodlar, yeni məntiqi
sistem sosial-iqtisadi proseslərin idarə edilməsində əvvəllər nəzərə alınması mümkün
olmayan amillərin də nəzərə alınması üçün yeni istiqamətlər müəyyənləşdirdi. Latent – gizli,
müşahidə oluna bilməyən amillərin üzə çıxarılması olduqca diqqətəlayiq bir haldır. Kompüter
erasının başlaması sosial-iqtisadi proseslərin idarə edilməsi işini xeyli təkmilləşdirdi. Artıq
çox böyük ölçüdə informasiyaların toplanıb dərindən təhlil olunmasına şərait yarandı.
İnternetin yaranması isə bu sahəni daha qabağa apardı.
Psixologiya elminin də inkişafı sosial-iqtisadi proseslərin idarə olunması metodlarının
təkmilləşməsinə xeyli kömək etdi. Bu metodlar idarə edilən obyekt barədə daha məzmunlu,
əhəmiyyətli, rasional amillərlə yanaşı, rasional olmayan amillər barədə də məlumatlar
toplamaq imkanlarını genişləndirdi. Pedaqogika elminin də inkişafının idarəetmə elmi üçün
xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bu metodlardan təkcə təhsil müəssisələrinin idarə edilməsində yox,
başqa sahələrdəki idarəetmələrdə də uğurla istifadə edilir.
Bütün bu sadalananlar və bir sıra oxşar, başqa imkanlar indi sosial-iqtisadi proseslərin
idarə olunması üçün ciddi bir elmi baza yaratmışdır. Bu baza əksər ölkələrdə uğurla istifadə
edilir və inkişaf etdirilir. Məhz bu elmi təminat həmin ölkələrin bir çox uğurlar qazanmasında
həlledici rol oynayır.
Amma, təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, indi mövcud olan elmi-metodoloji baza heç də
təkmil deyildir. Onun təkmilləşməsinə, zənginləşməsinə inkişaf etməsinə böyük bir ehtiyac
vardır.
Fikrimizcə, sosial-iqtisadi proseslərin daha uğurla idarə olunması üçün, mövcud
metodlardan istifadə ilə yanaşı, eyni zamanda aşağıdakı üç istiqamətdə ciddi elmi
araşdırmalar aparılmalıdır: 1) sosial-iqtisadi proseslərin mahiyyətinin həm fəlsəfi, həm də
sosioloji, həm də müasir sistem nəzəriyyəsi, riyaziyyat elmi baxımdan daha dərindən
öyrənilməsi; 2) bu proseslər barədə daha informativ məlumatların toplanması ilə bağlı elmi
metodların inkişaf etdirilməsi və 3) sosial-iqtisadi proseslərin daha dərindən idarə edilə
bilməsi üçün yeni elmi yanaşmaları, spesifik xüsusiyyətləri əks etdirən metodların,
nəzəriyyələrin, yeni paradiqmanın yaradılması.
Bu sahədəki çatışmazlıqların əsas səbəbləri kimi aşağıdakıları göstərmək olar:
1) Hələlik sosial-iqtisadi prosesin mahiyyəti kateqorial səviyyədə aydınlaşdırılmayıb.
İqtisadçılar öyrəndikləri prosesdə, hər hansı bir məsələdə sosial amilləri nəzərə aldıqda, yaxud
əksinə, sosioloqlar öz araşdırmalarında iqtisadi amilləri nəzərə aldıqda bir qayda olaraq buna
“sosial-iqtisadi” deyirlər. Statistiklər iqtisadi və sosial amillərin məcmusunu “sosial-iqtisadi”,
onların aid olduğu prosesi isə sosial-iqtisadi proses adlandırırlar. Əslində isə, sosial-iqtisadi
proses bu amillərin qarşılıqlı əlaqədə əmələ gətirdiyi sistemin davranışı kimi xarakterizə
olunan prosesdir.
2) İndiki vaxtda sosial-iqtisadi prosesi yaranmasında iştirak edən yalnız rasional amillər
nəzərə alınır. Amma, istər insanın xarakterini, mahiyyətini, həm də sosialyönlü istənilən
sistemin mahiyyətini nəzərə alsaq, qətiyyətlə deyə deyə bilərik ki, istənilən sosial-iqtisadi
prosesin yaranmasında rasional amillərlə yanaşı ilk baxışdan müşahidə edilə bilməyən, ölçülə
bilməyən bir çox rasional olmayan amillər də iştirak edir. Daha yaxşı metodologiya bu
amillərin də imkan daxilində nəzərə alınması üçün yollar göstərməlidir. Bu sahədə
astronomiya, biologiya, fizika və s. elmlərdə nümunə vardır. Sosial-iqtisadi proseslərlə bağlı
bilgilərdə bu istiqamətdə daha dərinə getməyə ehtiyac vardır. Bu məsələdə istər qədim şərq
fəlsəfəsinin, istərsə də orta əsr islam alimlərinin əsərlərindən xeyli faydalanmaq olar.
3) Əldə edilmiş bir çox qiymətli metodoloji, praktik nəticələrə baxmayaraq bir sıra fəlsəfi,
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metodoloji yanlışlıqlar üzündən ortada olan elmi araşdırmalarda müəyyən natamamlıqlar var.
İstər “sosial”, “sosial-iqtisadi”, “sosial-iqtisadi proses” terminlərinin, istərsə də idarəetmə
meyarlarının dəqiqləşməsi, adekvat idarəetmə metodlarının yaradılması və istifadə olunması
sahəsində xeyli açıq suallar var. Bir çox hallarda sistemli yanaşma metodları sosial-iqtisadi
proseslərin idarə olunması məsələsinə mexaniki olaraq, mahiyyəti lazımınca nəzərə
alınmadan tətbiq edilir.
4) İndi bir sıra mütəxəssislər tərəfindən sosial-iqtisadi proseslərin idarə olunması məsələsi
siyasi proseslərin idarə olunması məsələsi ilə qarışdırılır. Bu proseslərin idarə olunması üçün
eyni metodologiyalar axtarılır. Buna saysız hesabsız misallar göstərmək olar (3 ,4, 5, 6, 7).
Doğrudur, sosial-iqtisadi prosesləri siyasi proseslərdən kənar təsəvvür etmək olmaz. Hər
hansı bir ölkədə, sosial sistemdə baş verən sosial-iqtisadi proses orada həyata keçirilən
siyasətlə sıx bağlıdır. Məhz həyata keçirilən siyasət hesabına iqtisadi, sosial münasibətlərin,
onların qarşılıqlı əlaqələrinin xarakteri formalaşır, üzə çıxır. Bu siyasət sosial-iqtisadi prosesin
idarə edilməsinin xarakterinə də təsir edir. Amma öz təbiəti etibarı ilə sosial-iqtisadi proseslər
bir başqadır, siyasi proseslər bir başqa. Sosial-iqtisadi proseslər, cəmiyyətdə sosial amillərlə
iqtisadi amillərin qarşılıqlı əlaqədə əmələ gətirdiyi sistemin obyektiv qanunauyğunluqlarla
davranışı, fəaliyyəti hesabına baş verir. Siyasi proseslərdə isə subyektiv amillər olduqca fəal
rol oynayır.
5) Sosial-iqtisadi proseslər idarə olunduğu zaman tez-tez baş verən metodoloji səhvlərdən
biri də başqa ölkələrin, başqa bölgələrin, yaxud başqa dövrlərin idarə etmə metodlarından
avtomatik şəkildə - yamsılayaraq idarə etməkdir. Buna hər addımda rast gəlmək olar. Bu ciddi
metodoloji bir səhvdir. heç bir zaman kimi isə yamsılamaqla ondan önə keçmək olmaz. Olsa
olsa, yamsıladığın adamın həndəvərində ola bilərsən. Yamsılayanda nə hansısa şəxsin, nə də
sosial sistemin, sosial-iqtisadi prosesin potensialını üzə çıxarmaq mümkün deyildir. Bu
potensial üzə çıxmadan ciddi uğurların qazanılması mümkün deyil. Tarixə diqqət versək, həm
qlobal, həm də lokal miqyasda intibah, yüksəliş, tərəqqi məhz o zaman mümkün olur ki,
idarəetmə sosial sistemin mahiyyətinə uyğun olaraq, onun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq
həyata keçirilir. Özünün inkişaf, tərəqqi modeli, konsepsiyası olmayan hər bir sosial sistemin
inkişaf, tərəqqi perspektivləri böyük risk altındadır. Amma, dərhal onu da qeyd etmək
lazımdır ki, seçilmiş hər inkişaf modeli də uğurlu ola bilməz. O inkişaf modeli daha uğurlu
ola bilər ki, o bir tərəfdən yer üzündə sürətlə getməkdə olan qloballaşma prosesinin tələblərini,
digər tərəfdən isə məxsus olduğu sosial sistemin özəlliklərini biri-biri ilə uzlaşdıraraq nəzərə
ala bilsin, bundan bəhrələnə bilsin.
Sosial-iqtisadi proseslərin idarə olunması ilə bağlı formalaşan elmi-metodoloji bazanın ən
çox çatışmayan cəhətlərindən biri də onun əsasən qərbin pasiol məntiqi və praqmatik
münasibətləri əsasında ortaya çıxmasıdır. İndiki elmi-metodoloji baza mənəviyyatla, həssas,
rasional olmayan aləm barədə olan amillərə lazımi qədər əhəmiyyət verə bilmir. Ona görə bu
metodlar qloballaşmanın sürətlə getdiyi, cəmiyyətin mürəkkəbləşdiyi, xarakterinin dəyişdiyi
indiki dövrdə lazımi effekt verə bilmir. Bu metodlar şərq ölkələrində avtomatik olaraq istifadə
edildikdə isə daha ciddi problemlər yaranır.
İstənilən bir sosial-iqtisadi prosesin arzu olunan şəkildə idarə olunması üçün vacib olan
metodoloji bazanın yaranması indi elmin aktual problemlərindən biridir. Müəllifin təqdim
etdiyi, indi beynəlxalq səviyyədə, elm aləmində uğurla yayılmaqda olan ahəng yol elmi də bu
sahədəki çatışmazlıqların ortadan götürülməsinə mühüm kömək edə bilər (8, 9, 10).
Məqalənin aktuallığı. Sonda bir daha qeyd etmək istərdik ki, təqdim olunan məqalə
olduqca aktualdır. Çünki indiki vaxtda günü-gündən mürəkkəbləşən cəmiyyətdə sosial-
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iqtisadi proseslərin formalaşmasına, fəaliyyətdə olmasına təsir edən amillərin sayı sürətlə artır.
Buna görə də elmi təminat olmadan həmin prosesləri aydın təsəvvür etmək, idarə etmə üçün
kompleks təsir vasitələri seçmək qeyri-mümkündür.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondadır ki, burada həm sosial-iqtisadi proseslərin
idarə edilməsində elmi təminatın zərurəti ciddi şəkildə əsaslandırılır, həm də bu elmi
təminatın təkmilləşməsi zərurəti diqqət mərkəzinə çəkilir. Ortada olan çatışmazlıqlar aydın
şəkildə izah edilir. Bu çatışmazlıqların ortadan götürülməsi yolları göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin geniş praktik əhəmiyyəti vardır.
Çünki, indiki vaxtda istər hər hansı kiçik yaşayış məntəqəsində, istərsə də böyük
meqapolislərdə, istər adi təşkilatlarda, istərsə də hər bir ölkədə - müxtəlif sosial xarakterli
sistemlərdə sosial-iqtisadi proseslərin idarə olunmasında elmi təminata, bu idaretmə zamanı
mühüm cəhətlərə diqqət verməyə böyük ehtiyac vardır. Təqdim olunan məqalə bu
istiqamətdə qərarlar qəbul edilməsinə kömək edə bilər.
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В статье указано, что в обществе, которое становится все более сложным,
существует острая потребность к научной поддержки в управлении социальноэкономическими процессами. Предоставляется информация о текущей научной базе. В
то же время рассказывается о недостатках в методологической базе в этой области.
Даются предложения по устранению этих недостатков.
A. Qashamoğlu

The need for scientific support in the management of
socio-economic processes
Summary
The article shows that in a society that is becoming increasingly complex, there is a strong
need for scientific support in the management of socio-economic processes. This field
provides information on the current scientific base. At the same time, there is a lack of
methodological base in this field. Suggestions are being made to eliminate these deficiencies.
Redaksiyaya daxil olub: 28.09.2019
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Sosial strukturda baş verən dəyişikliklərin transformasiyası
Səbinə Muradova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant,
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu
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Ключевые слова: общество, парадигма, группа, социальная
Key words: society, paradigm, group, social
Cəmiyyətin sosial dəyişikliklərində sosial mobillik böyük rol oynayır, Mobillik dedikdə
ölçülərin hər hansı birində: varidat, idarəetmə sistemində mövqelər (hakimiyyət resursu),
status sahəsində fərdin yerdəyişmələri nəzərdə tutulur. Hər bir ölçünün sosial nərdivanı vardır
ki, onun da pillələrində fərdlər yerləşir. Göstərilən bütün sosial ölçülər bir-biri ilə qarşılıqlı
əlaqədədir. Sosial strukturun bu xüsusiyyəti cəmiyyətdə bütün üç ölçüdə mövqelərin ciddi
surətdə müəyyən birləşməsi, uyğunluğu ilə səciyyələnən sosial qrupları fərqləndirməyə imkan
verir.
Müasir nəzəriyyələrdə “alternativ baxış tarixin yaradılması” (modernləşmə nəzəriyyələri –
köhnə və yeni nəzəriyyələr, inkişaf, müvazinət, münaqişə, mədəni müvazinət nəzəriyyələri,
hərəkət, strukturlaşma, fəaliyyət əmsalı nəzəriyyələri və s.).
Ç.Tilli sosial dəyişikliyi bir tam kimi, daxilən möhkəm birləşmiş fenomen kimi nəzərdən
keçirir. İ.Uollerstayn sosial dəyişikliklərə alterativ baxışın zəruriliyi qeyd edir ki, bu da öz
növbəsində onu göstərir ki, inkişaf nəzəriyyəsinin əsas versiyaları təkamülçülük və tarixi
materializm artıq sosial təfəkkür tarixinə məxsusdurlar.
İnsanlar yalnız struktur determinasiyasının daşıyıcılarıdırlar. Rasionalis nəzəriyyələrdə
sosial dəyişiklik aktiv fərdlərin “tarixin istehsalı” kimi məqsədyönlü fəaliyyətinin məhsulu,
bəhrəsi kimi nəzərdən keçirilir. Sosioloqların çoxu bu əqidədir ki, heç bir sosioloji
paradiqmanın ümumi nəzəriyyəsi sosial dəyişikliklərin təhlili üçün kifayət qədər adekvat ola
bilməz. Aksent getdikcə daha tez-tez bütövlükdə cəmiyyətin transformasiyasına deyil, aynayn institutların, sosial qrupların, konkret ideyaların təhlilinə və izahı üzərinə keçirilir.
İnsanların gündəlik həyatındakı tədrici dəyişikliklərin cəmiyyətdəki sosial qaydaya təsirini
öyrənən praktikalar nəzəriyyələri getdikcə daha geniş yayılmaqdadır.
Sosial mobilliyin çox mühüm parametrlərindən biri onun istiqamətliliyidir. Sosial
mobilliyni iki əsas tipi vardır: üfüqi və şaquli.
Üfiqi sosial mobillik və ya yerdəyişmə fərdin yaxud qrupun bir sosial strukturdan statusu
(sosial mövqeyi) itirmədən başqasına keçməsi deməkdir. Üfıqi mobilliyə nümunə işçinin bir
firmadan başqasına eyni vəzifəyə keçməsini göstərəmək olar.
Şaquli sosial mobillik fərdin və ya sosial qrupun (təbəqənin, sinfin) ictimai ierarxiyanın
bir səviyyəsindən başqasına keçməsini göstərir.
Yerdəyişmənin istiqamətindən asılı olaraq şaquli sosial mobilliyin iki tipini ayırd etmək
olar: yüksələn və enən. Öz növbəsində, yüksələn mobillik iki əsas formada olur:
1) fərdin ierarxiyanın aşağı səviyyəsindən daha yüksək səviyyəsinə nüfuz etməsi fərdi
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yüksələn mobillik;
2) fərdlərin yeni qrup yaratması və bütün qrupun sosial strukturun daha yüksək
səviyyəsinə nüfuz etməsi qrup halında yüksələn mobillik.
Buna müvafiq enən mobilliyin də iki forması vardır:
1) fərdin daha yüksək sosial mövqedən onun əvvəllər mənsub olduğu qrupu dağıtmadan
daha aşağı səviyyəyə enməsi, fərdi enən mobillikdır.
2) müəyyən bir qrupun birliyinin dağılması və onun başqa qrupların fonunda rütbəsinin
enməsi-qrup halında enən mobillikdir.
Nəzəri cəhətdən şaquli sosial mobilliyi sifra bərabər olan stratifikasiyalı cəmiyyət ola bilər.
Bu o deməkdir ki, belə cəmiyyətin daxilində yüksəlmə və enmə yoxdur; bu cəmiyyət
üzvlərinin heç fərd doğulduğu sosial təbəqəyə həmişəlik təhkim edilib. Belə cəmiyyətdə bir
təbəqəni o birindən ayırma hüdudu tamamilə müdaxilə edilməzdir. Onlarda hər hansı təbəqə
nümayəndələsinin digərinə keçə biləcəyi heç bir imkan yoxdur. Belə cəmiyyəti tam qapalı
cəmiyyət kimi müəyyən etmək olar.
Daxili strukturun nəzəri cəhətdən əks tipi şaquli mobilliyin olduqca intensiv və ümumi
xarakter daşıyan tipidir. Burada bir pillədən digərinə keçmə imkanları böyükdür. Adamlar
eyni bir “sosial pıllədə” uzun müddət dayanmadan “yuxarı və aşağı” hərəkət edirlər. Bu tip
cəmiyyəti açıq cəmiyyət kimi müəyyən etmək olar. Cəmiyyətin hər iki tipi-qapalı və açıq elmi
abstraksiya, ideal modeldir; müxtəlif tarixi dövrlərdə real surətdə olan mövcud cəmiyyətdə
şaquli mobilliyin intensivliyi və ümumiliyi dəyişir. Belə ki, Qədim Hindistanda kastalar
quruluşu qapalı cəmiyyət, Fransa isə sosial inqilablar dövründə açıq cəmiyyət tipinə daha
yaxındır.
Şaquli mobillik cəmiyyətdə müəyyən dərəcədə mövcud olduğuna görə ictimai ierarxiyanın
səviyyələri arasında fərdlərin bir təbəqədən başqasına yuxan və ya aşağı yerləşdirilməsinin
yollan olmalıdır. Onlar “sosial mobillik kanalları” adlanır. Bu, insanın ictimai ierarxiyada öz
vəziyyətini dəyişdirdiyi sosial institutlar və təşkilatlardır. Sosial mobilliyin əksər
cəmiyyətlərdə mövcud olan ən mühüm kanalları ordu, kilsə, məktəb, siyasi, iqtisadi və ailədir.
Şübhəsiz ki, bu kanallardan başqa ayn yolar da vardır, lakin onlar az əhəmiyyətlədir.
Bütün dövrlərdə bu institutların hər biri müəyyən cəmiyyətdə konkret anda bu və ya digər
dərəcədə mühüm rol oynayıb. Ordu müharibə və sosial sarsıntılar dövründə böyük rol oynayır,
lakin sülh şəraitində onun əhəmiyyəti nisbətən azalır. Orta əsrlərdə kilsənin əhəmiyyəti böyük
idi. Hazırda isə onun əhəmiyyəti xeyli azalmışdır.
Öz konkret formalarını dəyişən şaquli mobillik kanalları stratifıkasiyalı cəmiyyətdə
mövcuddur və mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Müasir cəmiyyətdə sosial strukturu sabit, davamlı hadisə kimi nəzərdən keçirmək
mümkün deyildir. Bu, cəmiyyətin təkrar istehsal prosesi deməkdir.
Mülkiyyət, bölgü, əməyin ictimai təşkili münasibətləri sistemində, sosial mobilliyin
meylləri və istiqamətlərində radikal dəyişikliklər davam etməkdədir. Bu da yeni sosial
birliklərin, onların qarşılıqlı əlaqələrinin, iyearxiyasının meydana gəlməsinə gətirib çıxarır.
Cəmiyyətdə müşahidə olunan transformasiya prosesləri çox və ya az dərəcədə üç qrup
amillərlə şərtlənmişdir.
Birinci qrup amillər — burada dünya məkanının qloballaşması, bir tərəfdən iqtisadiyyat,
siyasət, təhsil, informasiya sayəsində inteqrasiya, digər tərəfdən, dezinteqrasiya kimi ən
ümumi amillərdən söhbət gedir. Bu proseslər bütün cəmiyyətlərdə, onların bütün
səviyyələrində müşahidə olunur.
Amillərin ikinci bazar münasibətlərinə əsaslanan ictimai sistemə keçid prosesində olan
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ölkələr üçün ümumidir. “Transformasiya” anlayışı çox vaxt baş verən coşqun proseslərin
ifadə edilməsi üçün işlədilir. Bu terminlə, eləcə də, “modemizasiya” termini ilə baş verən
dəyişikliklərin ideoloji xarakter daşımadığını nəzərə çatdırmağa çalışırlar .
Lakin əslində onların hər ikisi ideoloji ruha malikdir. Məsələn, əgər müəyyən ölkələr üçün
tranformasiya dünənki sosializm ölkələri səmərəli inkişaf etməkdə olan demokratik vətəndaş
cəmiyyətlərinin sırasına daxil olsunlar deyə, hər cür müdafiə olunmalı olan pozitiv
prosesdirsə, digər ölkələr transformasiyanı xaricdən (Qərb tərəfindən) qəbul etdirilmiş bu
cəmiyyətlərin iqtisadiyyatının, sosial quruluşunun və mənəvi əsaslarının qəfil iflicinə səbəb
olmuş mənfi, dağıdıcı proses kimi nəzərdən keçirirlər. Transformasiya prosesinin
xüsusiyyətlərinin müxtəlifliyi hələlik onu bütövlükdə dərindən təhlil etməyə və üstəlik də
onun əss istiqamətini heç olmazsa, aşkara çıxarmağa imkan vermir. Buna görə də
transformasiyanın “labüd surətdə kapitalizmə qayıtma” kimi müasir
Qərb cəmiyyətləri üçün tipik olan ictimai institutların və həyat tərzinin formalaşması
prosesi kimi geniş yayılmış anlayış düzgün olmayaraq bir tərəfli təsəvvür edilir.
Amillərin üçüncü qrupu müstəsna dərəcədə hər bir dövlətdə mövcud olan millətin milli
mentalitetinə əsaslanır. Hər şeydən əvvəl ölkənin yenidənqurulması sahəsində nəzəri və
praktiki cəhətdən əsaslandırılmış siyasətin olmamasını qeyd etmək lazımdır. Bu səbəbdən də
ölkədə baş verən proseslər kortəbii, qeyri-ardıcıl şəkildə baş verir. Son illərdə mövcud olan
tədqiqatlar da sosial strukturun son dərəcə qeyri-sabit olmasını, qeyri-müəyyənliyini qeyd
olunur. Makrosəviyyədə və sosial istehsal strukturları səviyyəsində sosial dezinteqrasiya və
diferensiasiyanın yem formaları meydana gəlir. Mülkiyyət formalarının nisbəti çıxır, digərləri
yaranır, üçüncülər parçalanırlar, dördüncülər isə sosial rollarını və statuslarını dəyişdirilir və s.
Hazırki vaxtda sosial strukturun transformasiyanın əsas meyllən əmlak diferensasiyası ilə
müşayiət olunan sosial təbəqələşməyə doğru
1) muzdla işləyənlər (muzdlu işçilər),
2) muzdla işləməyənlər (bunlar müstəqil məşğul olan işverənlərdir, istehsal
kooperativlərinin üzvlərdir).
Cəmiyyətin sosial transformasiyasını bu gün stratifikasiya sistemində əvvəllər mövcud
olmamış mövqelərin — hər şeydən əvvəl iri və xırda sahibkarlar sinfinin, “yeni yoxsullar”
təbəqəsinin işsizlər ordusunun meydana gəlməsi, eyni zamanda onların yeni status-rol
funksiyalarına adaptasiyası, sosial və şəxsi identikliyin yenidən qiymətləndirilməsi
səciyyələndirir. Cəmiyyətdə diferensiasiya çoxaldıqca əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında
qütbləşmə də dərinləşir. Nəticədə sosial qrupların və təbəqələrin nəinki təkcə sosial
vəziyyətində həmdə həyat şəraitində müxtəliflik daha kəskin şəkildə özünü göstərir.
Bütün bu yuxanda gördüyümüz sosial strukturda baş verən dəyişiklikləri nəzərə alaraq
belə nəticəyə gəlmək olar. İnsanların maddi vəziyyətlərinə görə fərqlənən aşağıdakı qrupları
göstərmək olar.
I qrup — Zənginlər. Bu qrupun üzvləri yüksək həyat səviyyəsini təmin etmək üçün kifayət
qədər maddi vasitələrə, imkanlara malikdirlər.
II qrup — Ortabablar. Bu qrupun üzvləri kreditin və ya yardımçı vasitələrin köməyi ilə
həyat şəraitini orta səviyyədə saxlamaq imkanına malikdirlər.
III qrup — Aztəminatlılar. Bu qrupun üzvləri yalnız gündəlik xərcləri minimum
vasitələrlə, ən aşağı formada həyata keçirmək imkanına malikdirlər.
IV qrup — Yoxsullar. Bu qrupun üzvləri yalnız hesablarını təmin etmək üçün çalışırlar və
bəzən buna da imkanları çatmır.
Azərbaycan cəmiyyətinin sosial strukturunun dəyişməsinin müsbət meylləri ilə yanaşı
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mənfi meylləri daha çox artmışdır. Bazar münasibətlərinin sərt qanunları ziyalılara daha çox
təsir edir. Zehni əmək işçilərin maddi vəziyyətində çətinliklər, onların fəaliyyətində
inamsızlıq yaradır. Ziyalıların cəmiyyətdə nüfuzunda arzuolunmaz hallar baş verir. Nəticədə
yüksək nüfuzlu mütəxəssislərin respublikadan kənara axını müşahidə olunur.
Beləliklə, həddən artıq bərabərsizlik cəmiyyətin sabitliyinin pozulmasına doğru aparır.
Məqalənin aktuallığı. Cəmiyyət daim inkişafdadır və müşahidə olunan dəyişikliklərdə
sosial mobillik mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər nəzərə alsaq ki, sosial mobillik özü
mürəkkəb bir prosesdir, onda bu prosesin təhlili baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yenilyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə sosial həyatda baş
verən sosial dəyişiklik prosesinə xarici ölkə alimlərinin yanaşmaları verilir, sosial mobilliyin
çox mühüm parametr və tipləri göstərilir, eləcə də cəmiyyətdə müşahidə edilən
transformasiya proseslərinin əsas amilləri araşdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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С. Мурадова

Трансформация изменений в социальной структуре
Резюме
Одной из основных характеристик социальных изменений является несоответствие
между изменениями в разных сферах общества в разных обществах, между разными
секторами и секторами фермерских хозяйств, между разными социальными группами и
слоями, между разными регионами, разными странами и народами. Изменения в
социальной структуре приводят к трансформации всей системы. В этом случае
социальные изменения считаются дисфункцией, а не нормальным состоянием общества.
Основные изменения в обществе связаны с конфликтами в социальной структуре, а
деятельность людей ничего не определяет.
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Transformation of changes in social structure

S. Muradova

Summary
One of the main characteristics of social change is the incongruity between changes in
different areas of society within different societies, between different sectors and sections of
farms, between different social groups and strata, between different regions, different
countries and peoples. Changes in the social structure lead to the transformation of the entire
system. In this case, social change is considered a dysfunction rather than a normal state of
society. Major changes in society are linked to conflicts in the social structure, and the
activities of people do not determine anything.
Redaksiyaya daxil olub: 21.09.2019
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Müasir psixologiyada siyasi lider modelinə müxtəlif yanaşmalar
Sevər Mirzəyeva
Sumqayıt Dövlət Universitetinin dosenti
Şəlalə Adıgözəlova
Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi
E-mail: severmirzayeva@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.M.C. İsmayılova,
psixol.ü.f.d., dos.T.T. Babayeva
Açar sözlər: siyasi lider, model, psixoloji portret, lider şəxsiyyəti, psixoloji analiz
Ключевые слова: политический лидер, модел, психологический портрет, личность
лидера, психологический анализ
Key words: the political leader, the model, psychological portrait, the leader’s personality,
the psychological analyses
Müasir dövrdə siyasi liderin bütün tələblərə cavab verən modelinin yaradılmasına cəhdlər
göstərilməsinə baxmayaraq, hələ də istər siyasi baxımdan, istərsə də psixoloji baxımdan
zəruri olan keyfiyyətləri özündə əks etdirən siyasi liderin psixoloji modeli yaradılmamışdır.
Bunun başlıca səbəblərindən biri hər bir siyasi liderin özünəməxsus psixoloji xüsusiyyətləri
və idarəetmə keyfiyyətləri, müxtəlif milli-etnik şəraitdə məxsusi keyfiyyətlərin fərqli
təzahürünün olmasıdır. Bəs görəsən siyasi liderin müasir modeli necə olmalıdır? O, hansı
meyarları özündə əks etdirməlidir? Bu suallara cavab vermək üçün hər şeydən öncə model
anlayışının mahiyyətinə aydınlıq gətirməliyik.
Model real proses və ya hadisə haqqında təsəvvürlərin sadələşdirilmiş sistemidir. Model
orijinal obyekt və hadisə ilə əvəzləmə zəminində onun zəruri əlamətlərinin qorunub
saxlanmasına yönəldilmiş idraki konstruksiyadır. Məhz modelin belə təyinindən çıxış edərək
biz siyasi liderin müasir modelini yarada bilərik. Amerika psixologiyasının aparıcı
tədqiqatçılarından biri C.M.Berne siyasi liderin üç modelini fərqləndirir[3].
Bunlardan birincisi “Medison” modelidir. “Medison” modeli elitanın və sosial hərəkatın
subyektləri arasında konsensus axtarışı prinsipi üzərində qurulmuş liderliyə əsaslanır. Bu
modeldə prezident hakimiyyətini təmin edən əksəriyyətin - sabit elitanın formalaşdırılmasına
cəhd göstərilmir. Bu model özünəməxsus çatışmazlıqlara malikdir və daha çox idarəetmə
məhdudiyyətləri ilə xarakterikdir. Belə sistemdə prezident özünə bu və ya digər sosial azlığın
maraqlarının daşıyıcısı kimi baxır və idarəetməni bilavasitə konstitusiya mexanizmi üzərində
qurur.
“Medison” modelindən fərqli olaraq “Cefferson” modeli daha çox tərəfdarlar arasında
geniş koalisiya yaratmağa meylli, hakimiyyətə təsirli şəxslərin öz tərəfinə çəkilməsi və
özünün komandasının yaradılmasına əsaslanan siyasi lider modelidir. Belə şəraitdə əsas tələb
kimi birləşdirici ritorika, aktuallaşdırılmış vətənpərvərlik ideyaları və milli missiya çıxış edir.
Bunun əksi isə prezident seçilməsinin ilk başlanğıcında şəxsiyyət imkanlarının itirilməsi,
səlahiyyətlərin və hakimiyyətin cəmiyyətdə çəkisi olan şəxslərlə bölüşdürülməsi və s. təşkil
edir. Bütün bunlar isə müxalifətlə mübarizədə ona təminatçı kimi köməklik göstərir. Nəhayət
üçüncü model “Hamilton” modeli bilavasitə şəxsiyyət amilinə əsaslanır.
C.M.Berne onu “qəhrəmanlıq lideri” kimi müəyyən edir. Belə model idarəetmədə
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xarizmatik model kimi özünü göstərir. Məlumdur ki, belə lider modeli hər şeydən öncə
özünün səlahiyyətlərindən intensiv istifadə edir və onun ətrafında onun komandası toplanır.
Belə komanda bilavasitə icraçılardan formalaşdırılır.
Siaysi-psixoloji tədqiqatlardan məlumdur ki, siyasi lider fenomeni fərdi sosial hərəkət
subyektlərinin müxtəlif sosial qruplarla qarşılıqlı təsirinin ierarxik prosesidir. M.Herman
tərəfindən bu prosesin əsas komponentləri aşağıdakı kimi təsnif edilmişdir:
1) Liderin şəxsiyyəti;
2) Ardıcılların xarakteristikası;
3) Onların qarşılıqlı təsiri;
4) Konteks;
5) Bu təsirlər nəticəsində siyasi davranışın formalaşması.
Belə yanaşma liderlik prosesini mürəkkəb sistem kimi qiymətləndirməyə imkan verir ki,
burada yalnız liderin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri deyil, həm də siyasi hərəkətin subyektləri
səviyyəsi diqqət mərkəzinə gəlir. Belə sistemin mürəkkəbliyi və ziddiyyətliliyi onu
konstitusiyanın formal çərçivəsi ilə məhdudlaşdırmağa imkan vermir. Siyasi liderin və ya
prezidentin özünün hakimiyyət səlahiyyətlərinin gerçəkləşdirməsinin praktikliyi iki qrup
amillərin xarakterindən asılı olur:
1) Dispozisiya amilləri
2) Situativ amillər [4]
Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, belə konteksdə şəxsiyyət spesifik açar rolunu
oynayır. Əsl həqiqətdə isə şəxsiyyət fərdi səciyyələndirən bir neçə əlamətin məcmusu kimi
nəzərdən keçirilir. Münasibətlər sisteminə daxil olan fərd yeni keyfiyyətlər kəsb edərək
şəxsiyyətə çevrilir. Amma belə bir nöqteyi-nəzər var ki, şəxsiyyət fərdin yeni keyfiyyət
xarakteristikasıdır. Yəni, o yeni törəmə deyil, sadəcə fərdi xüsusiyyətlərin yeni situasiyaya
uyğun keyfiyyət dəyişilməsidir. Belə olan şəkildə ümumi və sosial-psixoloji baxımdan
şəxsiyyət sosial əhəmiyyətli yeni keyfiyyətlərin fərdin strukturuna daxil olmasıdırsa,
mənimsənilməsidirsə, o zaman siyasi lider fərdin siyasi baxımdan əhəmiyyətli olan
keyfiyyətlərin məcmusudur. Bu baxımdan siyasi liderin müasir modelini yaradarkən hər iki
metodologiyanın əsas kimi götürülməsini məqsədəuyğun hesab edirik.
Qeyd olunanlar özünü iki səviyyədə göstərir. Birinci səviyyə daxili səviyyədir ki, bu
səviyyə daha sabit xüsusiyyətlərlə səciyyələnmişdir və siyasi lider üçün aktual olan autentik
psixoloji xüsusiyyətləri və ya psixoloji vəziyyəti əks etdirir. Bu səviyyə ictimai şüurdan asılı
olmur.
İkinci səviyyə özündə əvvəlkindən fərqli olan mobil, dəyişkən xüsusiyyətlər əks etdirir və
bu xüsusiyyətlərin mənbəyi bilavasitə ictimai şüur olur. Yəni bu, dəyişkənlik və adaptasiya
imkanları dəyişən mühitin tələblərinə cavab verərək daha təkmil formalarda özünü təzahür
etdirə bilir.
C.Barberin tədqiqatlarında və klassik yanaşmalarda siyasi liderlik və ya prezidentlik
şəxsiyyət keyfiyyətləri nöqteyi-nəzərindən və ya konteksindən baxılır ki, bu da müasir dövr
üçün o qədər də aktual deyildir. Lakin bu modeldə öz əksini tapmış bəzi komponentlər siyasi
liderin müasir modelinin yaradılmasında mühüm vəsilə ola bilər [5].
Şəxsiyyət keyfiyyətləri konteksində siyasi liderin şəxsiyyətinin strukturuna daxil olan
komponentləri aşağıdakı kimi təsnif edirlər:
1) Xarakter;
2) Dünyagörüş;
3) Üslub.
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Bu model psixologiyada D.N.Uznadze və G.G.Diligenski tərəfindən yaradılmış ustanovka
modelinə müvafiqdir. Məlumdur ki, yönəlişlik modelində üç səviyyə özünü göstərir: affektiv
səviyyə, koqnitiv səviyyə və davranış səviyyəsi. Qeyd olunan bu səviyyələr hər bir siyasi
liderlə bərabər səviyyədə inkişaf etmir. Belə ki, psixologiyadan məlumdur ki, xarakter uşaqlıq
dövründə formalaşır, dünyagörüş yeniyetməlik yaş dövründə, üslub isə yetkinlik yaşında
inkişaf edir. Siyasi liderin formalaşmasında bu üç komponentin çox böyük rolu vardır[6].
Məlumdur ki, uşağın xarakteri böyüklərin, valideynlərin, həmyaşıdların və müəllimlərin
təsiri ilə formalaşır. Bu prosesdə tədricən uşağın özünəmünasibətində müəyyən yönəlişliklər
formalaşır ki, bu da onun davranışında və rəftar tərzində özünü büruzə verir. Şübhəsiz bu
yönəlişlik zaman keçdikcə dəyişilir. Psixoloji baxımdan yetkinlik yaşında şəxsiyyətin psixi
həyatında ortaya çıxan problemlərin əksəriyyətini yalnız uşaqlıq dövründə baş vermiş
hadisələrlə, formalaşmış stereotiplərlə izah etmək olmur. Lakin bununla yanaşı nəzərə almaq
lazımdır ki, məhz uşaqlıq dövründə formalaşan yönəlişliklər, yönümlər və rəftar tərzi daha
sabitdir və dəyişkənliyə az meyllidir, sonda formalaşan bu cəhətlər insanın bütün həyatı boyu
davam edir.
Uşağa nisbətən yetkin insan özünün affektlərini idarəetməyə daha qabildir və onları
istiqamətləndirməyi bacarır. Məhz uşaqlıq illərində siyasi liderin xarakterinin özülü
formalaşır və bunlar situasiyanın və zamanın təsirindən dəyişmir. Hələ vaxtilə Aristotel
deyirdi ki, kimin xarakteri nizamlıdırsa, onun həyatı da nizamlıdır. Bu baxımdan nizamlı
xarakter insanın gələcək həyat perspektivlərinin istiqamətlərini proqnozlaşdırmağa imkan
verir.
Ancaq siyasi liderin davranışında baş verən dəyişiklikləri yalnız birmənalı şəkildə
affektlərin idarə olunması ilə şərh etmək olmaz. Burada siyasi liderdə formalaşan dünyagörüş
də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Şübhəsiz siyasi liderin xarakterinin və dünyagörüşünün formalaşmasında yeniyetməlik yaş
dövrü mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yeniyetməlik dövründə insan özünün həyatının mənasını
axtarır, başa düşməyə çalışır ki, onun həyatı hansı istiqamətdə gedəcəkdir. Həyatın mənası
nədir? Bu və ya digər suallar onda dünyagörüşünü formalaşdırır. Məhz bu yaşdan
fundamental dünyagörüş məsələlərinə münasibət formalaşır və mövcud koqnitiv strukturlar
mürəkkəbləşir və bu mexanizmlər bəzən dəyişmir. Əvvəlki yaş dövrlərindən fərlqi olaraq,
yetkinlik yaşı insandan hər hansı davranış aktı və qərar qəbulunda məsuliyyət tələb edir.
Məhz o zaman fərd özünün həyatını yaşamağa başlayır ki, o artıq özü qərar verir və
başqalarının nəzarəti olmadan öz işlərini qurmağa çalışır. Belə hallarda onun özünəməxsus
həyat kredosu və ya üsulu formalaşır.
Siyasi proseslərdə iştirak edən və siyasi lider kimi formalaşan şəxslərdə ilk növbədə bu
sahədə kimdənsə asılı olmayan uğur əldə etmələri vacibdir. Hər bir siyasi lider özünün
hafizəsində hansısa davranış stereotipini, obrazı yaradır ki, bu da onun gələcək fəaliyyətində
müvəffəqiyyətin açarı kimi çıxış edir.
Gələcək situasiyada keçmiş təcrübə siyasi liderə keçmişi xatırladan və qarşılaşdığı
situasiyalarda ilk növbədə ona uğur gətirən, artıq sınanmış, ilk dəfə onun təfəkkür
süzgəcindən keçmiş metoddan, davranış üsulundan istifadə edəcəkdir.
Belə olan halda davranış tərzinə və ya üsuluna siyasi lider şəxsiyyətinin formalaşmasının
genezisi kimi yanaşmaq olar. Əgər onun hərəkətverici qüvvələri dərin psixodinamik
proseslərdə gizlənsə də, davranış stili daha aydın və görünən komponent kimi özünü göstərir
ki, bu da siyasi liderin müasir modelinin yaradılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə
davranış stili özündə ritorika və şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsiri əks etdirir.
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Heç bir siyasi lider bu funksiyalardan gündəlik istifadədən yan keçə bilməz. Çünki, o, hər
gün müxtəlif siyasətçilərlə və ya insanlarla görüşür, müxtəlif mənbələrdən daxil olan
informasiyaları təhlil edir və qərarlar qəbul edir.
Siyasi elmlərdə siyasi liderin modelindən danışarkən H.D.Lassuellin modelini nəzərdən
qaçırmaq olmaz. O, siyasi liderlərin tipologiyasını aparmaqla siyasi liderlərin davranış stilini
müəyyən etməyə çalışmışdır. Tədqiqatçı onları aşağıdakı kimi qruplaşdırır:
— Təbliğatçı. Belə tip siyasi liderlər vurğunu daha çox ritorika üzərində qururlar. Onların
natiqlik qabiliyyəti yüksək olur, güclü ekstropolyar və publisistik çıxışlar özünü göstərir.
Onlarda cəmiyyətin müəyyən təbəqələrinin adından öz fikrini söyləmək, çağırışçığa meyllilik
və s. daha qabarıq şəkildə müşahidə olunur.
— İnzibatçı. Bu tip özünəməxsus ambisiyalara malik, hakimiyyətə xüsusi münasibəti olan
icraçıdır. Bununla yanaşı inzibatçılar situasiyanı strukturmaq qabiliyyətinə malikdirlər,
fəallıqları, qətiyyətliliyi, bəzi hallarda aqressivliyi ilə seçilir, sabit gerçəklik hissinə malik
olurlar.
— Nəzəriyyəçi. Bu tip siyasi liderlər içərisində ən çox yayılmış tiplərdəndir. Onun əsas
xüsusiyyəti intellektuallıq və hərəkətlərinin qeyri-müəyyənliyi və məhdudluğudur. Siyasi
reallıqda nəzəriyyəçilərin iki tipinə rast gəlmək olur: ideoloqlar və ekspertlər. “İdeoloqlar”
cəmiyyətin inkişafının məqsədini müəyyənləşdirir, gələcəyə proqramlar qururlar. “Ekspertlər”
isə əksinə özlərinin siyasi proseslərdə iştiraklarını məhdudlaşdırır, daha çox məşvərətçi və ya
məsləhətçi qismində çıxış edirlər. Bütün bunlar bizə siyasi liderin müasir modelini yaratmaq
üçün metodoloji əsas kimi çıxış edir və siyasi liderin adekvat modelini yaratmağa imkan verir
[7].
Apardığımız tədqiqat göstərdi ki, siyasi lider olmaq üçün vacib keyfiyyətlərdən hesab
edilən səbirlilik, siyasi iradə, əzmkarlıq, məsuliyyət, özünəhörmət kimi keyfiyyətlər birinci
yerdə dayanır. Halbuki siyasi lider üçün vacib olan keyfiyyətlərə daha çox natiqlik qabiliyyəti,
öz gücünə inanmaq, müdriklik, idarəçilik qabiliyyətini və s. aid etmək olardı. Bu fakt onu
göstərir ki, siyasi liderdə bir sıra peşə keyfiyyətləri ilə yanaşı, şəxsiyyət keyfiyyətləri daha
dominantdır. Və onlar siyasiləşir. Bunun bariz nümunəsi kimi göstərmək olar ki, keçən əsrin
əvvəllərində Azərbaycan Respublikasında gedən ictimai-siyasi proseslərdə ortaya çıxmış
siyasi liderlər siyasi iradə göstərə bilməmiş və yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlişindən sonra siyasi iradə nümayiş etdirmiş və bununla da ölkəni ortaya çıxan
hərc-mərclikdən və dağılmaqdan qoruya bilmişdir. Burada siyasi liderin siyasi bilikləri,
təcrübəsi ilə yanaşı şəxsiyyət keyfiyyətləri də mühüm yer tutur.
Siyasi liderin müasir modelindən danışarkən etnik-milli amilləri, stereotipləri də nəzərə
almaq lazımdır. Yəni elə keyfiyyətlər vardır ki, həmin keyfiyyətlər siyasi lider üçün onun
yaşadığı şəraitdə, etnik-milli sferada daha dominant keyfiyyətlər hesab oluna bilər. Məsələn,
öz xalqını sevmək, onun üstün cəhətlərini görmək, hər cür neqativlikdən kənarda dayanmaq,
uzaqgörənlik, vətənpərvərlik və s.
Tədqiqat göstərdi ki, ədalətlilik və reallığın nəzərə alınması, xalqı özünə inandırmaq və
insanları məyus etməmək, demokratiklik, qəbul edilən qərarların öz həllini tapması və gələcək
planlarda onların nəzərə alınması kimi məsələlər iyasi liderin qərar qəbulunda başlıca
motivasiya kimi çıxış etməlidir. Bunu tarixi rakursdan baxış bucağı da sübut edir. Burada
siyasi liderin fərdi-psixoloji istəklərinin deyil, ilk növbədə xalqın istəyinin həyata keçirilməsi,
siyasi fəaliyyətə adekvat münasibəti və s. aparıcı elementlərdəndir.
Faktlar göstərir ki, əslində siyasi liderin qərar qəbulunun motivasiya istiqamətlərini
adekvat qiymətləndirmələri konkret götürülmüş ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslərin
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yönümündə də özünü göstərir. Ancaq bu amil çox zaman aparıcı olmur.
Doğrudan da dünya miqyaslı siyasi xadimlərin qərar qəbulunda başlıca məqsəd xalqın
gələcəyini düşünmək və onun arzu və istəklərini reallığa uyğun qurmaqdan ibarətdir. Ancaq
bir sıra hallarda bu qərarlar cəmiyyətin bir hissəsinin xoşuna gəlməyə də bilər. Amma zaman
göstərir ki, onlar qərar qəbulunda həmişə haqlı olmuşlar [2].
Siyasi liderin milli dəyərlərə müqəddəs fenomen kimi yanaşması, xalqı, milləti, dövləti
üçün hər an canından keçməyə hazır olması, onun üçün xalqın xoşbəxtliyinin ən uca amal
olmasının aydın seçilməsi müsbət obraz kimi qavranılır. Siyasi lider arxasınca apardığı
kütlənin mənafeyini aşağı tutarsa və çətin, həlledici məqamlarda xalqı tərk edirsə bu mənfi
obraz kimi qavranılır. Deməli, siyasi liderin müasir modelində qavrama indeksi xüsusi yer
tutur.
Tələbələrlə aparılmış sorğular göstərdi ki, siyasi lider haqqında adekvat tə- səvvürlər və
bu təsəvvürlərin formalaşmasında cəmiyyətdə baş verən dinamik dəyişilmələrin çox böyük
rolu vardır.
Qeyd etmək lazımdır ki, siyasi liderin davranışında özünü göstərən əsas motivasiya
elementləri milli təşəbbüskarlıq hissləri olmalı, onun davranışına isə xalqa olan və xalqın ona
olan münasibəti təsir göstərməlidir. Onlar siyasi liderin davranış və fəaliyyətində xalqın
mənafeyinin nəzərə alınmasını, milli mənlik şüurunun qorunmasını, öz şəxsi dəyərlərindən
imtina edilməsini diktə edir. Bu onu göstərir ki, siyasi liderdən xalqın gözlədikləri onların
arzu və istəklərinə uyğun olmalıdır.
Faktlar göstərdi ki, dövlət quruculuğunda dinamikanı təmin edən, bu prosesdə müdrik
rəhbər, uzaqgörən dövlət xadimi kimi özünü göstərən siyasi lider modeli müasir dövr üçün ən
vacib modellərdən biridir.
Məqalənin aktuallığı. İstər siyasi baxımdan, istərsə də psixoloji baxımdan zəruri olan
keyfiyyətləri özündə əks etdirən siyasi liderin bütün tələblərə cavab verən psixoloji modelinin
yaradılması bütün dövrlər üçün öz aktuallığını qoruyub saxlayır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə siyasi lider modellərinin təsnifatı sistemli şəkildə
verilmiş və müəyyən olunmuşdur ki, dövlət quruculuğunda dinamikanı təmin edən, bu
prosesdə müdrik rəhbər, uzaqgörən dövlət xadimi kimi özünü göstərən siyasi lider modeli
müasir dövr üçün ən vacib modellərdən biridir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Siyasi liderin müasir modelinin
müəyyənləşdirilməsi bütün dövrlərdə cəmiyyətdə gedən siyasi proseslərin düzgün istiqamətdə
aparılması üçün çox vacibdir. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə
və magistrlər istifadə edə bilər.
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Различные подходы к модели политического
лидера в современной психологии
Резюме
В статье анализируются психологические и управленческие качества политического
лидера, отличительные особенности их проявления в различных национальноэтнических условиях, уточняются требования, предъявляемые к современной модели
политического лидера.
Отмечается, что политический лидер должен, прежде всего, обладать такими
важными качествами, как терпение, политическая воля, решительность,
ответственность, самоуважение. Это означает, что наряду с некоторыми
профессиональными качествами личные качества политического лидера доминируют и
политизируются. В качестве наглядного примера можно привести ситуацию в
Азербайджане начала 90-х, когда политические лидеры не смогли проявить
необходимую политическую волю, и только Гейдар Алиев после прихода к власти
продемонстрировал ее и тем самым сумел спасти страну от разорения и упадка.
Личностные качества политического лидера в данном случае занимают важное место
наряду с его политическими знаниями и опытом.
Касаясь современной модели политического лидера, следует учитывать также этнонациональные факторы и стереотипы. То есть те качества, которые считаются
доминантными для политического лидера в его среде обитания, этно-национальной
сфере. В заключении отмечается, что модель политического лидера, обладающего
качествами мудрого, дальновидного руководителя, является одним из необходимых
условий, обеспечивающих динамику в процессе государственного строительства.
S. Mirzoyeva, Sh. Adigozelova

Modern model of the political leader
Summary
In the article are analyzed psychological and administrative qualities of the political leader,
are specified distinctive features of their demonstration in various national-ethnic conditions,
the requirements shown to modern model of the political leader.
It is noticed, that the political leader should possess, first of all, such important qualities,
as patience, political will, resoluteness, responsibility, self-esteem. It means that along with
some professional qualities personal qualities of the political leader dominate and are
politized. As a bright example it is possible to result a situation in Azerbaijan the beginnings
90th when political leaders could not show necessary political will, and only Haydar Aliyev
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after coming to power has shown it and by that has managed to rescue the country from ruin
and decline. Personal qualities of the political leader in this case take the important place
along with its political knowledge and experience.
Concerning modern model of the political leader, it is necessary to consider also ethnonational factors and stereotypes. That is those qualities which are considered dominant for the
political leader in his environment of dwelling, ethno-national sphere. In the conclusion the
model of the political leader possessing qualities of the wise, far-sighted head is noticed, that,
is one of the necessary conditions providing dynamics in the course of the state building.
Redaksiyaya daxil olub: 09.07.2019
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Müasir təhsil konsepsiyası üçün insan amili böyük əhəmiyyətə malikdir. Dünya
mədəniyyəti, tarixi, mənəvi sərvətlərin əmələ gəlməsi və təntənəsi-bunların hamısı insan amili
ilə bağlıdır. İnsan həyatının mənasını xalqa, Vətənə xidmət etməkdə görür, başqa insanlar
üçün yaşamağa, onlara təmənnasız maddi və mənəvi kömək etməyə başlayır.
Humanizm əxlaq tərbiyəsinin təzahür formalarından biri kimi insanlar arasındakı
münasibətlərdə öz ifadəsini tapır. O, tarixən xalqımıza xas olan mühüm keyfiyyətlərdəndir.
Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı şərtləndirən biri də humanistlikdir. Humanizm mühüm əxlaqi
keyfiyyətdir. Humanizm insana məhəbbət və qayğı deməkdir. Humanizm ali hiss kimi bu gün
daha çox aktuallıq kəsb edir.
Humanist hisslər insanın ali hisslərinin filogenezində ən erkən hissləridir və bu hissləri
ifadə edən məfhumlar da ta qədimdən mövcud olmuş, uzun inkişaf yolu keçmiş, nəhayət,
“humanist”, “humanist” terminlərinin yaranmasında prototil rolunu oynamışdır.
İnsanların fikirləri, arzuları, istəkləri elmi təfəkkür sayəsində yeniləşdiyi kimi humanizm
tərbiyəsi də tərbiyə komponentləri tərkibində bəşər duyğularını, bəşər idrakının təsiri
sayəsində dəyişir, inkişaf edir, yeniləşir, yeni forma və məzmun kəsb etmiş olur.
Humanizm əməl, davranış insanın şüur, hiss, iradə və hərəkətlərinin nəticəsi kimi özünü
göstərir. Bu başqa insanlara, onların əməyi, fəaliyyəti, şəxsiyyətinə hörmət üzərində qurulur.
Humanizm dedikdə, həm də başqa insanların xoşbəxtliyi uğurunda mübarizə, onların
istedad, bacarıq və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması inkişafı üçün şərait yaratmaq,
insanlar arasında səmimi münasibətlər yaratmaq da başa düşülür.
Humanist münasibətlər bütün insanlara ictimai mövqeyindən asılı olmayaraq bərabər
hüquqlu şəxslər kimi baxmaq: insanların ehtiyaclarına diqqətli olub onlara kömək etmək,
onlara qarşı diqqətli olmaq, başqalarını anlamaq, başa düşmək bacarığı və s. daxildir.
Humanizm mahiyyətcə adamların hissiyyatının əsasını təşkil edir, onların arasında inkişaf
etmiş münasibətlər doğurur. Bu münasibətlərin səciyyəvi təzahürləri yoldaşlıq, dostluq və
qardaşlıqdır. Münasibətlərin bu üç növü onların arasındakı hüdudların silinməsinə
insanpərvərlik səviyyələrini göstərir. İnsanlar arasında humanizm təzahürləri çox müxtəlifdir,
hisslərin, şüurun və davranışının vəhdəti öz ifadəsini onların arasıkəsilməz əlaqələrində tapır.
Başqalarının daxili aləmini duymaq, insanı sevmək, ona lazımi kömək göstərmək
humanizmin, insanlığın mədəniyyətinin ilkin şərtidir. Günlər, aylar, illər, əsrlər keçdikcə ən
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qiymətli əxlaqi sərvətlər sayılan humanizm tərbiyə qanunauyğunluqlarının təsiri ilə mahiyyət
və məzmunu daha da zənginləşmişdir.
“Humanistik” anlayışı, müasir dövrdə geniş istifadə olunaraq, ayrı-ayrı insanların və insan
biliklərinin humanizm dünyagörüşü sistemi kimi həyata keçirilməsi, insanın mənəviyyatı
şəxsiyyət kimi tanınması, onun azad inkişafa və özünü göstərməyə, şəxsiyyət kimi özünü
təsdiqinə, insan rifahının, ictimai münasibətlərin kriterik qiyməti kimi qəbul edilir.
“Humanizm” və “Humanizmlik” sözləri bir kökdən gələrək latınca humanust-“insanlıq”,
“insansevər” deməkdir. Humanizm əxlaqın tərkib hissəsi olub, iqtisadiyyat və mədəniyyətin
bütün sistemi ilə təyin edilir. İnsanlar arasındakı münasibətdə humanizm ən qiymətli əxlaqi
keyfiyyətdir. İnsanlar arasında münasibətlərdə ən qiymətli keyfiyyət-humanizmdir. Onun
tarixi mənbələri və kökləri çox qədimdir. İntibah dövründə irəli sürülmüş humanizm prinsipi,
sonrakı dövrlərdə inkişaf etmişdir. Əxlaq təsirli humanizm, dini ehkamlarda “öz yaxın
adamını özün qədər sev”, insana məhəbbət haqqında kəlamlar özünə yol tapır. Humanizm
insanı şəxsiyyət kimi qiymətləndirərək, onun azadlıq xoşbəxtlik inkişaf etmə və qabiliyyətini
üzə çıxarma hüququna malik olduğunu qəbul edən baxışlar sistemidir. Bu sistem insan
rifahını sosial hadisə kimi qiymətləndirən, bərabərliyi, ədaləti, insanlığı isə-cəmiyyətdə arzu
olunan münasibət norması kimi hesab edən sistemdir. Humanistlik, insanlıq humanizmin
müxtəlif istiqamətlərdə idealdır. Onun məqsədin insanların qabiliyyət sərvətlərini, insani
hissini və əqlini, mədəniyyətini, əxlaqını, şəxsiyyətin davranışlarını və dünyaya münasibətini
yüksək səviyyədə inkişaf etdirməkdir.
Humanizm anlayışı “insan” anlayışı ilə qarşılıqlı surətdə inkişaf edir. İnsanlar arasında
münasibətlərdə ən qiymətli keyfiyyət-humanizm öz ifadəsini kollektivçiliklə sıx qarşılıqlı
asılılıqda tapır. Onun tarixi mənbələri və kökləri çox qədimdir. İntibah dövründə irəli
sürülmüş humanizm prinsipi, sonrakı dövrlərdə də inkişaf etmiş, müasir şəraitində də xüsusi
qüvvə ilə təzahür olunmuşdur. Humanizmin ideyaları pedaqogika və sosial pedaqogikada
rəngarəng inkişafını intibah dövründən alıb, halbuki humanist tərbiyə ideyaları hələ antik
filosofların fikirlərində aydın şəkildə ifadə edilib. (Sokrat, Platon, Aristotel və b.)
XII-XIII əsr Azərbaycan mütəfəkkir və şairlərindən N.Gəncəvi, Ə.Xəqani, N.Tusi və digər
görkəmli şəxsiyyətlərin əsərlərində humanizm geniş şəkildə, insanlığın müsbət şəxsi
keyfiyyəti kimi təbliğ olunmuşdur.
Humanist tərbiyənin idealı şəxsiyyətin azad, sərbəst inkişafıdır. Tomas Morun, Fransua
Rablenin, Mişel Montenin və başqalarının əsərlərində tərbiyənin məzmunu açılıb və humanist
tərbiyənin mahiyyəti və vasitələrini özünü analiz və özünütərbiyə nümunəsi kimi işləmək izah
edilmişdir. Humanist pedaqoqlar üçün əsas insana ümumi baxış, onun təbiəti və tərbiyəsidir.
M.Montenin fikrincə, uşağı hər şeydən əvvəl kiçik yaşlarından təhsilli insan kimi tərbiyə
etmək lazımdır, çünki pis əlamətlər ən zəif yaş dövründə doğulur, ailə tərbiyəsində səhvlərdən
qaçmaq lazımdır tərbiyə uşağı korlamamalıdır, tərbiyəçilər özünüdərkə və təkmilləşməyə can
atmalıdırlar, onlar hər şeyi bacarmalıdırlar, lakin bunu yalnız sevərək etməlidirlər.
Müasir humanizm mövqeyindən, insanın rifahı bütün sosial hadisələrin həqiqi qiymət
ölçüləridir, kriteriyasıdır. Humanizm sosial həqiqətləri varlıq-mövcudluq mahiyyət nöqteyinəzərindən deyil, məcburi olmalı nöqteyi-nəzərdən əks etdirir. Cəmiyyətə və onun ayrı-ayrı
nümayəndələrinə insan hörmətlə yanaşmaq tələbini irəli sürür, onu yer üzündə ən qiymətli
varlıq kimi tanımağı tələb edir.
Humanizm komponentinə hörmət, həssaslıq, ədalətlilik, qayğı, inam, mərdlik və s.
əlamətlər daxildir. Hörmət başqa adamların ləyaqətini, mənəvi sərvətini qiymətləndirmək
deməkdir. Həssaslıq başqa adamları narahat edən, həyəcanlandıran problemlərə diqqət və
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qayğı ilə yanaşmaqdır.
Humanizm tərbiyəsi insana, onun maraqlarına, tələbatlarına, qabiliyyətlərinə hörmətlə
yanaşmağı, insanlara diqqətli olmağı, onların müsbət cəhətlərinə üstünlük verməyi,
təşəbbüskarlığı düzgün qiymətləndirməyi tələb edir. Humanizm böyük təsir gücünə malikdir.
O, əsl bəşəri münasibətləri yaratmağa mane olan hər şeylə mübarizəyə yönəltmişdir.
Humanizmin müasir anlayışı pedaqogika və sosial pedaqogikada tərbiyənin ümumbəşər və
milli mədəniyyət sərvətləri əsasında yeniləşməsini əks etdirir, şəxsiyyətin yüksək intellektual,
mənəvi və fiziki sərvətinin tərbiyəsini qurur.
Humanizm adamlara, insana məhəbbət, insanın qədrini bilmək, şəxsiyyətə hörmət, onun
fərdiliyini, baxışlarının, mülahizələrinin, əməllərinin müstəqillik hüququnu, əgər onlar
cəmiyyətin və kollektivin zərərinə deyilsə, təsdiq etmək kimi təzahürlərdə ifadə olunur.
Bununla yanaşı, humanizm-insana, onun vətəndaşlıq vəzifələrinə riayət etməsinə, öz
ləyaqət hisslərini təzahür etdirilməsinə yüksək tələbkarlıqdır. Humanizm özündə bəşər
varlığını əks etdirir. O, insan hissləri, iradəsi və ağılı ilə, bir sözlə mənəvi olan hər şeylə
əlaqədardır. Belə anlamda dəyər humanistik yalnız “dərk olunan” deyil eyni zamanda həyatdır,
ekzistensial olunmasıdır. O, şəxsiyyət vasitəsilə şəxsiyyətin daxili dünyasından keçərək
ictimai şüura daxil olur.
Humanizm anlayışının əsasını uşaqları sevmək, uşaqlarda məhəbbət hissi tərbiyə etmək
təşkil edir. Pedaqogika və sosial pedaqogikanın klassik nümayəndələri öz əsərlərində uşağa
məhəbbət fikrini əsas tutublar. Bir neçə nümunə göstərək. Səfil uşaqlar üçün sığınacaq təşkil
edən və onu böyük ailəyə çevirmək istəyən Pestalotsi öz dostlarından birinə ünvanladığı
məktubda yazırdı: Mənim əllərim onların əllərindəydi, gözlərim onların gözlərinə baxırdı.
Mənim göz yaşlarım onlarınkı ilə birlikdə axırdı və mənim təbəssümüm onların
təbəssümlərini müşayiət edirdi. Mənim heç nəyim yox idi, nə evim, nə dostlarım,
qulluqçuların, yalnız onlar var idi”.
İkinci dünya müharibəsi zamanı Varşava getosunda yetimlər evində tərbiyəçi olan Yanuş
Korçak qəhrəmancasına hərəkət etdi. Hitlerçilər bədbəxt uşaqları Tremblink sobalarında
yanmağa məhkum etdilər. Onda Y.Korçakinə təklif etdilər ki, ya uşaqlarsız həyatı, ya da
onlarla birgə ölümü qəbul etməlidir və o tərəddüd etmədən ölümü seçdi. Onda gestapoçu ona
dedi ki, onu yaxşı bir həkim kimi tanıyırlar və onun Tremblinkə getməyinin mənası yoxdur.
Y.Korçak cavab verdi: “Mən vicdanımla alver etmirəm”. O, uşaqlarla birlikdə ölümə getdi,
onları sakitləşdirməyə, qayğılarına qalmağa, uşaqların qəlbindən ölümə getdi, uşaqların
qəlbindən ölümü gözləmək qorxusunu qovmağa çalışdı. Uşaqlara məhəbbət naminə ölümə
getmək Korçak tərəfindən qəbul olunmuş, görünməmiş əxlaqi gücdür.
Uşaqlara məhəbbət V.A.Sxomlinski kimi görkəmli pedaqoqun həyatının əsas mənası
olmuşdur. Onun həyatının şanlı əmək səhifəsi təsadüfi olaraq “Ürəyimi uşaqlara verirəm”
adlandırılmayıb. Ş.A.Amonaşvilinin “Humanist pedaqogika”, “Pedaqogikanın simfoniyası”
əsərində diqqətə, qayğıya, məhəbbətə xüsusi yer verilib. Uşaqlara təmənnasız bağlı və onları
sevən belə adamların siyahısını davam etdirmək olar.
Sosial pedaqoqların digər mütəxəssislərlə birgə əsas vəzifəsi-tərbiyəçilər, müəllimlər,
psixoloqlar, yalnız uşaqları sevmək deyil, eyni zamanda onlara insanları sevməyi öyrətməkdir,
öz ata və anasını, bacı və qardaşlarını, dostlarını və onlarla yaşayan hər bir kəsi sevməyi, başa
düşməyi öyrətmək lazımdır. Sevmək, başa düşmək və başa düşülmək üçün sevərəkəməkdaşlıq etmək, sevərək-yaxşılıq etmək gərəkdir.
Diqqət mərkəzində əqli cəhətdən zəif olan uşaqlar tələb edir, əgər diqqət mərkəzində əqli
cəhətdən zəif olan uşaqlar dayandıqda sosial pedaqogikada humanist ideyalar xüsusi qayğı və
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yanaşma tələb edir. Bunu öz əsərlərində A.V. Suvorov çox parlaq şəkildə əks etmişdir.
Humanist anlayışına nəzər salsaq, o, onu mərhəmət və xeyirxahlıq anlayışları ilə müqayisə
edir. Mərhəmət, əvvəl qeyd olunduğu kimi, kimə isə kömək etmək istəyi və ya kimi isə
bağışlaya bilməkdir, insanlıqdır, xeyirxahlıq-yaradıcılıqdır, köməyə ehtiyacı olan insanlara
təmənnasız kömək etməkdir.
Belə düşünmək olar ki, humanistik insanlara münasibətdə, xüsusən də, inkişafdan geri
qalanlara qarşı mərhəmətli və xeyirxah olmaqdır. Lakin A.V.Suvarov öz işlərində cəmiyyətdə
bu hadisələri başqa cür qiymətləndirir. Şikəstlərə qarşı mərhəmətliliyi o, yazığı gəlmək kimi
qiymətləndirir. Humanizm isə ona insan kimi işini qurmağa kömək etməkdir, digər insanlara
nisbətən daha çətin vəziyyətə düşmüş əllilərə problemlərin aradan qaldırması üçün
ətrafdakıların ona göstərdiyi yardım və ya qarşılıqlı köməyidir.
“Rəhimdililik” şikəst adamı qəyyumluğa götürməklə onu qulluq obyektinə çevirməkdir.
Bununla belə şikəst bütün hüquqlardan məhrum olur, yalnız bir şeydən-yaxşılığa minnətdarlıq
“hüququndan” başqa, ona görə ki, “mərhəmət”, ona fiziki olaraq mövcud olmaq icazəsi verib.
Humanizm bu qarşıya çıxan problemlərə baxılması və birgə həll olunmasıdır (kömək
edənlərin və köməyə ehtiyacı olanların). Onun fikrincə, rəhimlilik faktiki olaraq insanları
şikəstlərə və şikəst olmayanlara ayırır: onlar normal adamların böyük dünyası və “biz”-rədd
edilmiş şikəstlərin dünyasına, ümumi insani mədəniyyəti və şikəstlərin subyektiv
mədəniyyətinə ayırır.
Humanizm isə əksinə, bu birləşmənin inteqrasiyasıdır, bütün insanların bir ümumi insan
kollektivində birləşdirməyi nəzərdə tutur, belə ki, kimliyindən və necə olmasından asılı
olmayaraq, hər bir kəsin çətinlikləri, problemi ola bilər. yalnız belə problemlərin həlli bu və
ya digər insanın xüsusi köməyi ilə həll oluna bilər. Humanizm hamının prinsipial
bərabərliyidir, bu və ya digər kənarlaşmaya-yayınmaya baxmayaraq həyata keçirilir.
Beləliklə, A.V.Suvarovun fikrincə, şikəst rəhmliliyə passiv qulluq obyekti kimi qəbul
olunur, humanizm əsasında isə o öz problemlərini onu əhatə edənlərin köməyi ilə həll edən
fəal obyekt kimi qəbul edilir.
Humanizm münasibətlərin əhəmiyyəti, onların təsirliliyindədir: insana yardım meylinə
çətin şəraitdə onu müdafiə etmək, zəiflər və köməksizlərə qayğı göstərməkdə, adamlar
arasında xoş münasibətləri, onların istirahətini və xoş əhval-ruhiyyəsini qoruyan praktik
hərəkət və əməllərdəndir.
Humanizm probleminin xüsusi tədqiqi göstərir ki, təhsildə bu keyfiyyətin əmələ gəlməsi
mürəkkəb prosesdir və bu, onların şüur və davranışlarının hazırlanmasında ayrılmaz vəhdəti
tələb edir. Humanist əlamətlərin tərbiyəsində aşağıdakı mərhələlər nəzərdə tutulur: gənclərin
insanlara köməyə yönələn ictimai fəaliyyətə cəlb edilməsi, adamlar arasında humanist
keyfiyyətlərin düzgün qavranılmasının və başa düşülməsinin təşkili, gənclərin mühitində
xudbin təzahürlərlə fəal mübarizə, mənəvi adətlərdə humanist münasibətlərin
möhkəmləndirilməsi, humanizmin davamlı davranış formasına çevrilməsi.
Təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə şikəstlərə yalnız rəhmliliyə möhtacı olan bir insan kimi
baxılır. Cəmiyyətin belə problemi olan insanlara münasibəti, həqiqətən, onları xüsusi bir
qrupa ayırır, eyni zamanda bu, insanları kiminsə qəyyumluğuna, cəmiyyətdən və insanlardan
daim kömək almaq ehtiyacına sövq edir.
Bu kateqoriya insanlara humanist münasibət hər şeydən əvvəl onlara bərabər, layiq
olduqları münasibəti tələb edir, halbuki, rəhimlilik olanlara çətinliklərin, şikəstlərin qarşısında
duran problemlərin həll olunmasına kömək edər və etməlidir.
Bütün bunları davranışlarında çatışmazlıqlar olan uşaqlara da aid etmək olar. Belə uşaqlar
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əhalinin əksər hissəsində onlara yazığı və rəhmi gəlmək hisslərini oyadır və buna görə də ilk
növbədə xeyirxahlıq etmək məqsədi qarşıya çıxır. Təsadüfi deyil ki, müəyyən müəssisələrdə
olan uşaqlar (cəmiyyətdən müvəqqəti icazə müəssisəsi) böyüklərin hər gəlişində onlardan
hədiyyə gözləyirlər və cəmiyyətin fəaliyyəti buna yönəldilib. Hakim dairələrin və
strukturların nümayəndələri, sadə vətəndaşlar, bu uşaqlara yardım etmək istəyən şəxslər,
onlara maddi köməklik etməyə çalışırlar, halbuki onlar hər şeydən əvvəl hörmət, onların
insanlıq ləyaqətinin tanınmasını, axtarış yollarını, onlara problemlərin həllində kömək tələb
edirlər. Uşaqlara humanist münasibət, özündə onlara qarşı məhəbbət, taleyinə optimistik
münasibət bacarığına marağı və inamı ünsiyyət üzərində qurulmuş münasibəti, onların
çatışmazlığına səbirlə yanaşmanı birləşdirir və əhatə edir. Humanist münasibət uşaqların
sərbəst seçiminə, səhvlərinə xüsusi nöqteyi-nəzərlərinə, hüquqlarına hörmətlə yanaşmağa
üstünlük verir. Çalışmaq lazımdır ki, humanizm, xeyirxahlıq gənclərin mənəvi tələbatına
çevrilsin.
Beləliklə, humanizm prinsipi sosial pedaqogikada uşağın şəxsiyyət kimi, onun cəmiyyətdə
özünü tam azadlığının, xoşbəxtliyinin, həyatının təhlükəsizliyinin qorunması, sağlam inkişafı
üçün şərait yaradılmasını, onun yaradıcılıq potensialı, bacarığı, özünütəyininə köməyi,
cəmiyyətdə özünü tam reallaşdırmağı, təmin etməsinə şərait yaratmasını irəli sürür, nəzərdə
tutur. Humanizm prinsipi aşağıdakı qaydalara riayət edilməsini tələb edir:
— cəmiyyətin bütün uşaqlarına fiziki, maddi, sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq
ləyaqətli münasibət bəsləmək;
— hər bir uşağa özü olmaq imkanı vermək, ona hörmətlə yanaşmaq: hörmət etmək-deməli
başqasının sənin kimi deyil, özü olmaq haqqını, mənin-oxşarım olmamaq haqqını təsdiq
etmək;
— uşağa formalaşma, özünə və ətrafdakılara hörmət problemlərində “Mən özüm”
mövqeyinin formalaşmasına, özünün problemləri həll etmək arzusuna kömək etmək:
— rəhmlilik anlayışını humanizmin birinci mərhələsi kimi başa düşmək, hansı ki,
yazıqlığa və rəhmi gəlməyə arxalanmamaq, ancaq uşaqların cəmiyyətdə inteqrasiyasına,
mövqeyinin möhkəmlənməsinə kömək etmək, cəmiyyətin uşaqlar üçün və uşaqların da
cəmiyyət üçün açıqlığını təmin etmək;
— uşaqları öz problemləri ilə xüsusi qruplara ayırmamaq və onları normal uşaqlardan
seçməmək, əgər biz əlil uşaqları sağlam insanlar arasında həyata hazırlayırıqsa, belə uşaqların
böyüklərlə və uşaqlarla ünsiyyət sistemini hazırlamaq.
Məqalənin aktuallığı. Humanizm hissi çox incə, kövrək, həm də ali hissdir. Bu hissi
inkişaf etdirməyin təməli isə kiçik yaşlarından qoyulur. Humanistlik pedaqoji prosesi nizama
salan normalar kimi çıxış edərək özündə bir çox mənəvi keyfiyyətləri daşıyır. Humanistlik
pedaqoji peşəkarlığın əsas alətlərindən biri kimi çıxış edərək təlim-tərbiyə prosesinin
mahiyyət və məzmununu dərinləşdirir. Müasir dövrdə humanistliyin mahiyyəti, funksiyaları
və pedaqoji prosesdə yeri və rolu haqqında müəllim və tələbələrin dəqiq və anlaşıqlı biliyə
malik olması olduqca vacibdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə “Humanizm” anlayışının mahiyyəti, məzmunu,
funksiyaları şərh edilmiş, onların pedaqoji ədəbiyyatda verilən təsnifatları təhlil edilərək
sistemləşdirilmiş və humanizm modeli verilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə pedaqoji dəyərlərin izahı və onların
təsnifatı haqqında verilən təhlil və ümumiləşdirmələr müəllim və tələbələrin, həmçinin
magistrantların və digər tədqiqatçıların sosial pedaqogikada humanizm haqqında biliklərini
dərinləşdirəcək və onların aydın və məzmunlu şəkildə dərkinə səbəb olacaqdır.
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А. Kадимова

Социально-психологическая сущность гуманизма
Резюме
В статье указывается, что в социальной педагогике гуманизм является особым
соображением и говорит о человеке и его духовном мире. Он ориентирован не только
на гуманизм, но и на отношения с национальными ценностями. «Концепция гуманизма
широко используется в современную эпоху как система гуманистического
мировоззрения людей и людей, признание человеческой морали как личности, ее
свободное развитие и самовыражение, самоутверждение и критическая ценность
социальных отношений человеческого благосостояния. Под влиянием благородных
гуманистических идей молодые люди пробуждаются в своих благородных чувствах и
желаниях. Эти желания апеллируют к благородным поступкам.
A. Gadimova

Socio-psychological essence of humanism
Summary
The article points out that in social pedagogy, humanism is a special consideration and
speaks of man and his spiritual world. It focuses not only on humanism, but also on the
relationships with national values.
“The concept of humanism is widely used in the modern era as a system of humanistic
outlook of individuals and human beings, recognition of human morality as personality, its
free development and self-expression, self-affirmation, and the critical value of social
relations of human well-being. Influenced by noble humanist ideas, young people are
awakened in their noble feelings and desires. These desires appeal to noble deeds and deeds.
Redaksiyaya daxil olub: 08.07.2019
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Şəxsiyyətin psixoloji inkişafı və formalaşması məsələləri
Gülnarə Əlixanova
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun baş müəllimi
E-mail: gulnare.alixanova@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova,
psixol.ü.f.d., H.İ. Əliyeva
Açar sözlər: şəxsiyyət amili, özünə münasibət, “Mən” konsepsiya, ünsiyyət dairəsi,
insаnın inkişаfı, fəаliyyət prоsesi
Ключевые слова: личностный фактор, отношение к себе, понятие «я», круг
общения, развитие человека, процесс действия
Key words: personality factor, attitude towards self, concept of "I", communication circle,
human development, process of activity
Şəxsiyyətin psixoloji inkişafı problemi, onun müxtəlif tərəflərdən öyrənilməsi, hələ antik
filosofların marağına səbəb olmuşdur. Sokrat, Platon və Aristotel şəxsiyyətin psixoloji
inkişafı və formalaşması haqqında dəyərli fikirlər söyləmişlər. Şəxsiyyət probleminin tədqiqi
ilə filosoflar, psixoloqlar, sosioloqlar, bioloqlar, fizioloqlar, erqonomiklər və b. məşğul
olmuşlar. Problem bir çox elm sahələrinin tədqiqat obyekti olmuşdur. Şəxsiyyət dedikdə,
şüurlu fəaliyyət göstərən, sosial-psixoloji münasibətlərdə iştirak edən, düşünülmüş əməllər
sahibi olan, ətrаf aləmə psixoloji təsir edən və ya bu barədə düşünən pozitiv mövqeli,
humanist insan nəzərdə tutulur (1, s. 140).
Şəxsiyyətin psixoloji inkişafı, tərbiyəsi, yaş xüsusiyyətləri və dövrləri Azərbaycan xalq
pedaqoji - psixoloji fikrində də özünə möhkəm yer tutmuş, bu yönümdə xalqın düşüncə və
fikirləri, mülahizələri bütün dövrlərdə yüksək psixoloji dəyər və qiymətə malik olmuşdur.
Psixologiyanın elmi mənbələrinə görə, şəxsiyyətin doğulması prosesi müəyyən dövrlərə
ayrılır. Şəxsiyyət birinci dəfə məktəbəqədər yaş dövründə doğulur. Psixoloji baxımdan birinci
dövrdə şəxsiyyətin təzahürü əsasən üç yaşında uşağın özünə “Mən” deməsi ilə başlayır.
Şəxsiyyətin doğulmasının ilk əlamətləri uşağın tələbat-motivasiya sahəsində əmələ gələn
dəyişikliklərdə nəzərə çarpır.
Şəxsiyyət ikinci dəfə yeniyetməlik yaşı dövründə doğulur. L.İ.Bojoviçin fikrincə,
şəxsiyyəti səciyyələndirmək imkanı verən ikinci mühüm meyar davranış motivlərinin məhz
dərk olunması, onların sosial normalarla şüurlu surətdə şərtlənməsini nəzərdə tutur. İkinci
dövrdə şəxsiyyətin xüsusi instansiyası kimi mənlik şüuru formalaşır və “Mən - konsepsiya”
əmələ gəlir. Mənlik şüuru çoxcəhətlidir, onun strukturunda iki cəhət - psixoloji avtoportret
olan “Mən”obraz və özünə münasibət xüsusi yer tutur. Mənlik şüurunun üç başlıca
funksiyasını - özünüdərketmə, özünütəkmilləşdirmə və həyatın mənasının axtarılması
funksiyalarını fərqləndirirlər. Yeniyetmənin bir şəxsiyyət kimi formalaşması prosesində
mənlik şüuru əxlaqi şüurla qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edir (2, s. 98).
Şəxsiyyət eyni zamanda ətraf mühitin obyektiv qanunları əsasında formalaşır. Bunun da
nəticəsində onun sosial davranışı müəyyən məzmun kəsb edir. İnsanın onu əhatə edən fiziki
və sosial mühiti öyrənməsi uzun çəkən bir prosesdir. Bu öyrənmə prosesi onun həyatının
sonunadək davam edir. Uşaq daim özünü başqaları ilə müqayisə edir. Nəticədə o, ətraf
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mühitin sosial təcrübəsini qəbul edir, özü də sosiallaşır və formalaşır.
Şəxsiyyətin başqa şəxsiyyətlərlə əlaqəsi olmasa, o, özünü də dərk edə bilməz. Bu cür ilkin
əlaqələr sosial qrup daxilində yaranır. Sosial mühit insanın formalaşmasında güzgü rolunu
oynayır. Şəxsiyyətin sosiallaşmasında şəxsi nümunələr, normal həyat tərzi, normal məişət,
xoş ailə münasibətləri, yoldaşlar, bilikli müəllimlər, onu əhatə edən insanların ona qayğısı və
s. müsbət rol oynayır.
Şəxsiyyətin strukturundа аşаğıdаkı üç vаcib pedaqoji və psixоlоji xаrаkteristikа аyırd
edilir: 1. Şəxsiyyətin sаbitliyi zаmаnı dаvаmlı mоtivlər sistemi şəxsiyyətin istiqаmətini
müəyyən edir. 2. Şəxsiyyətin tаmlığı zаmаnı оnun bütün cəhətləri sıx əlаqədə оlur və digər
cəhətləri üçün vаcib əhəmiyyət kəsb edir. 3. Şəxsiyyətin fəаllığı nəyi isə dərk etmək,
dəyişmək, ətrаf аləmi yeniləşdirmək, öz təbiətini, öz psixi xаrаkterini dəyişdirməklə
özünütərbiyədə аşkаrlаnır.
Şəxsiyyət sоsiаl аspektdə öz mövqeyi ilə xаrаkterizə оlunur. Şəxsiyyətin mövqeyi-mаddi
şərаitdəki münаsibətlər sistemi, cəmiyyətə, insаnlаrа, özünə, ictimаi və əmək vəzifələrinə
münаsibətdə özünü göstərir. Şəxsiyyəti tərbiyə edərkən оnun bir cəhətini tərbiyə edib,
digərini nəzаrətdən kənаrdа qоymаq оlmаz. Şəxsiyyət bütöv, kompleks şəkildə, ahəngdar
şəkildə fоrmаlаşır, inkişaf edir və tərbiyə оlunur (3, s. 76).
Müаsir psixologiyada şəxsiyyətə tаm, psixi sistem kimi bаxılır. Burаdа biоlоji və sоsiоlоji
xüsusiyyətlər аyrılmаzdır. Şəxsiyyət ictimаi həyаtın məhsulu оlmaqlа, həm də cаnlı
оrqаnizmdir. Şəxsiyyətin fоrmаlаşmаsı və dаvrаnışındа sоsiоlоji xüsusiyyətlər аyrılmаzdır.
Şəxsiyyətin zənginliyi onun başqaları ilə çoxşaxəli əlaqələrindən, başqaları ilə ünsiyyət və
münasibətindən, həyat və təbiətlə münasibətlərinin fəallığından asılıdır. Şəxsiyyətin ünsiyyət
dairəsi geniş olduqca, onun ictimai həyatın müxtəlif cəhətləri ilə əlaqələri rəngarəng olur, o
ictimai əlaqələr aləminə daha çox nüfuz edir və bundan da onun mənəvi aləmi daha çox
zənginləşir. Şəxsiyyətin inkişafı insаnın dünyаyа gəldiyi gündən başlayaraq keyfiyyətcə birbirindən fərqlənən аnаtоmik, fiziоlоji, psixоlоji və sоsiаl dəyişikliklərlə səciyyələnən
prоsesdir.
Şəxsiyyət və оnun inkişаfı hаqqındа “rоllаr nəzəriyyəsi” аdlı istiqаmətin əsаsını Аmerikа
sоsiоlоqu və psixоlоqu, rollar nəzəriyyəsinin banisi C.Mid qоymuşdur. Оnun fikrincə, insаn
dаimа cəmiyyətlə qаrşılıqlı əlаqədə оlduğunа görə şəxsiyyətin necə dаvrаnаcаğını
qаbаqcаdаn müəyyənləşdirmək mümkün deyildir. Bu nəzəriyyəyə görə, şəxsiyyətin əsаs
mexаnizmi və strukturunu оnun rоl şərаiti təşkil edir.
İnsаnın inkişаfı və оnun şəxsiyyət kimi fоrmаlаşmаsı eyni zamanda üç bаşlıcа аmilin –
irsiyyət, mühit və tərbiyənin qаrşılıqlı təsiri ilə həyаtа keçirilir. İrsiyyət dedikdə,
vаlideynlərdən uşаqlаrа müəyyən keyfiyyət və xüsusiyyətlərin irsən keçməsi bаşа düşülür.
Mühit dedikdə, bаşlıcа оlаrаq, ictimаi, qismən isə təbii-cоğrаfi mühit nəzərdə tutulur. Sоsiаl
mühit dedikdə, insаnın həyаt fəаliyyətini, inkişаfını əhаtə edən xаrici şərаit nəzərdə tutulur.
Şəxsiyyətin inkişаfınа, xüsusilə kiçik və məktəb yаşlı uşаqlаrа təbii mühit – ailə mühiti güclü
təsir göstərir. Şəxsiyyətin əxlаqi və sоsiаl keyfiyyətlərinin də əsаsı аilədə qоyulur.
Şəxsiyyətin inkişafında tərbiyə amili mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. İlk dəfə “Ağ
lövhə” nəzəriyyəsini irəli sürən ingilis filоsоfu Cоn Lоkka görə insan doğularkən “Ağ lövhə”
kimi doğulur. Bu lövhəyə nə yazılarsa, insan da elə inkişaf edəcəkdir. Şəxsiyyətin
formalaşmasında mühit və tərbiyə аmilləri həmişə dinаmik, hərəkətdə və inkişаfdа оlаn
аmillərdir.
Şəxsiyyətin inkişafında Stenli Hollun “Qoşa amil” nəzəriyyəsində bu amil özünü müxtəlif
formalarda göstərir. Bu nəzəriyyəyə görə, uşağın taleyi bir tərəfdən özü ilə irsən gətirdiyi
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bioloji amillə, o biri tərəfdən isə onun yaşadığı ictimai mühitlə (ailə, məhəllə və s.) və ya
tərbiyə ilə əlaqəlidir (4, s. 60).
Şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında müxtəlif fəaliyyət növlərinin rolu böyükdür.
Məhz fəаliyyət prоsesində şəxsiyyətin hərtərəfli inkişаfı bаş verir, оnun ətrаf аləmə
münаsibəti fоrmаlаşır. Bu dəyişmə tədricən davamlı, sistemli, ardıcıl şəkildə və kompleks
olaraq həyata keçirilir. Bu və yа digər fəаliyyət növünün müvаfiq yаş dövrü üçün əsаs
fəаliyyət növü оlub-оlmаmаsı və оnun təşkil edilməsi də burаdа əsаs rоl оynаyır.
Müasir pedaqoji - psixoloji ədəbiyyаtda istiqаmətinə, məzmununa görə fəaliyyətin
aşağıdakı növləri ayırd edilmişdir: 1. Vаsitəsiz emоsiоnаl ünsiyyət və münasibət. 2 Əşyаvimаnipulyаtiv fəаliyyət. 3. Оyun fəaliyyəti. 4. Təlim fəаliyyəti. 5. Əmək fəaliyyəti. 6. Ünsiyyət
fəаliyyəti.
Vаsitəsiz emоsiоnаl ünsiyyət çаğаnın аnаsı ilə özünəməxsus diаlоqudur. Bu hiss əsas
etibarilə bioloji cəhətdən qаrşılıqlıdır və inkişafa qüvvətli təsir göstərən amildir. Əşyаvimаnipulyаtiv fəаliyyət prоsesində uşаq əşyaları sökə-sökə, sürüyə-sürüyə, bir-birinə cаlаyаcаlаyа оnlаrın xаssələrini dərk edir və inkişafa üz qoyur. Оyun uşаqlаrdа psixi prоseslərin,
fərdi psixi xüsusiyyətlərin, xüsusilə irаdə və xаrаkterin, kоllektivçilik hissinin inikşаfınа və
fоrmаlаşmаsınа güclü təsir göstərir.
L.S.Vıqоtskinin dediyi kimi, “Təlim öz ardınca inkişаfı аpаrır”. Düzgün təşkil edilmiş
təlim prosesi şəxsiyyəti hərtərəfli inkişаf etdirir. P.А.Qаlperinin, V.V.Dаvıdоvun,
L.V.Zаnkоvun, D.B.Elkоninin, Аzərbаycаn pedаqоq və psixoloqlаrındаn M.M.Mehdizаdənin,
M.Ə. Muradxanovun, F.İbrahimbəyovun, Ə.Əlizadənin, Ə.Bayramovun, M.Həmzəyevin və b.
bu sahədə xüsusi xidmətləri оlmuşdur.
Şəxsiyyətin inkişafında əmək bir fəaliyyət növü kimi böyük qüvvəyə malikdir.
A.S.Makarenko məhz öz təcrübəsinə əsasən deyirdi ki, əmək insanda yüksək əxlaqi
keyfiyyətlər formalaşdırır (5, s. 101). Hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət o deyil ki, hər işi görür
və hər işi bacarır, əməyini elmi əsaslarla qura bilir. Hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət hər cür
əməyi yaradıcı əməyə, azad əməyə malik olan şəxsiyyət başa düşülür. Şəxsiyyətin inkişafında
və formalaşmasında bir fəaliyyət növü kimi ünsiyyətin işğüzаr əsаsı, həm fəаllığı təmin edir,
həm yаrаdıcı imkаnlаrı inkişаf etdirir, həm də ümumi məqsədə nаil оlmаq yоlunu əks etdirir.
Beləliklə, şəxsiyyət fоrmаlаşdıqcа, inkişaf etdikcə fəаliyyətin xаrаkteri də köklü surətdə
dəyişilir və inkişaf edir. Fəаliyyət prоsesində şəxsiyyətin tələbаt mоtivаsiyа, emоsiyа və idrаk
sаhələri bir-birinə nüfuz edir, оnlаr tədricən qаrşılıqlı əlаqədə - yeni bir inkişaf mərhələsinə
çıxır və şəxsiyyətin psixoloji tərbiyəsi prosesi davam edir.
Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyətin formalaşmasının psixoloji xüsusiyyət-lərinin əsas
təzahürlərini müəyyənləşdirmək, müasir psixologiyanın elmi–nəzəri tələbləri səviyyəsində
həmin problemlərin təhlilini verməkdən ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Şəxsiyyətin formalaşmasının psixoloji xüsusiyyətləri
probleminin təhlili, özünüdərk, özünüqiymətləndirmə, işgüzar fəaliyyət və düzgün ünsiyyətə
bələd olmağa köməklik göstərmək yollarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu
ilə maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbə və magistrləri istifadə edə
bilər.
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Проблемы психологического развития
и формирования личности
Резюме
Актуальность выбранной темы продиктована тем что, богатство человека зависит от
его многомерных отношений с другими, его общения и взаимодействия с другими, его
или ее жизни и отношение к природе. Развитие личности и его личности как личности
осуществляется через взаимосвязь трех факторов - наследственности, окружающей
среды и воспитания.
Как форма деятельности в развитии и формировании личности, деловая основа
общения обеспечивает как активность, так и способность, и достигает общих целей.
Таким образом, по формировании и развития личности, также радикально меняется и
развивается характер деятельности.
G. Alikhanova

Issues of psychological development and formation of personality
Summary
The richness of a person depends on his multidimensional relationship with others, his
communication and interactions with others, his or her life and nature. The development of
the individual and his or her personality as a person are brought to life through the
interrelationship of three factors – heredity, environment and upbringing.
As a form of activity in the development and formation of the personality, the business
foundation of communication provides both activity and capacity, and the goal of achieving a
common goal. Thus, as personality grows, as the individual develops, his or her patients also
change and evolve.
Redaksiyaya daxil olub: 09.08.2019

209

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

Azərbaycan ailəsində ailədaxili münasibətlər:
valideyn-uşaq ünsiyyəti
Nurəngiz Rzayeva
ADPU-nun Ümumi psixologiya
kafedrasının dosenti
E-mail: nurengiz.rzayeva@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. Ç.Q. Verdiyeva,
psixol.ü.f.d., dos. Y.B. Əskərova
Açar sözlər: ailə, ailədaxili münasibətlər, güzəran psixologiyası, dəyərlər, uşaqlar,
şəxsiyyət, davranış
Ключевые слова: семья, внутрисемейные отношение, житейская психология,
ценности, детей, личность, поведение
Key words: family, parent-child relationship life psychology, values, child, personality,
behavior
Ailə münasibətlərinin kökü qədimdir. Cəmiyyətin siniflərə parçalandığı gündən bu
məsələlər meydana çıxmış və insanları düşündürmüşdür. Hər dövrün özünəməxsus etalon və
stereotipləri mövcuddur. Ailə məsələləri bunların içərisində önəmlidir. Cəmiyyətin, dövlətin,
tayfaların təsnifatında, deyimlərində ailə dəyərləri həmişə müqəddəsliyi və lazımlılığı ilə
seçimli olub.
Tədqiqatlarda qeyd olunur ki, “Ailə bir-birinə məişət birliyi və qarşılıqlı mənəvi
məsuliyyətlə bağlı olan adamların nikah və qan qohumluğuna əsaslanan birliyidir”. Bu
birlikdə münasibətlərin hansı səviyyədə inkişafı ailənin hazırki və gələcək durumunu
şərtləndirən əsas faktordur. Bu kontekstdə münasibətlər, dəyərlər xalqın təfəkkür süzgəcindən
keçərək bu günə kimi öz lazımlılığını itirməmiş və mədəniyyətlərarası əlaqələrin geniş vüsət
aldığı müasir dövrdə tədqiq olunmasına zərurət daha da çox artmışdır.
T.Louson və C.Herrodun lüğət–sorğu kitabçasında ailəni belə səciyyələndirirlər: “Ailə
ümumi qəbul edilmiş anlayışda qan qohumluğuna və ya nikah əlaqələri ilə bizim
bağlandığımız bütün adamlardır”. Fransız yazıçısı Jül Renar qerd edir ki, “Həyat bir əfsanə,
ailə isə sevgi ilə yogrulmuş bir nağıldır” Azərbaycan xalqının psixologiyasında, dəyərlər
sistemində ailə və ailədaxılı münasibətlər aparıcı qüvvədir. Zamanın təfəkkür süzgəcindən
bu günə kimi gələn və aktual səslənən ailə və onun formalaşması məsələləri Azərbaycan
xalqının deyimlərində həmişə ülvi və müqəddəs ölçülərlə dəyərləndirilmişdir. Xalqımız
ailəni müqəddəs ocaq sanmışdır. Prof. Ə.Ə. Əlizadə bu məsələləri tədqiqatlarında xüsusi
təhlil etmiş və ailə dəyərlərinin ülviliyini ön planda tutmuşdur.
O, Azərbaycan ailəsinin özünəməxsus spesifik çalarlarını açıqlamış, bu kontekstdə qadının
bənzərsiz rola malik olduğunu dəfələrlə vurğulamışdır. Bu xüsusda qeyd etmişdir ki, “Ailədə
emosional şəxsi münasibətlərin episentri məhz qadının möcüzəli həyatı ilə bağlıdır.... ailənin
psixoloji havası, ilk növbədə evin xanımının ilıq nəfəsi-sirli-sehrli qadın qayğılarından
qaynaqlanır. Bu fəlsəfədə qadının əzəməti maestro əzəməti kimi təsvir olunur” (4, s. 78)
Şəxsiyyətin təşəkkülündə ailənin rolunu başlıca qeyd etmək lazımdır. İki nəslin, soyun
qovşağında yeni ailə əmələ gəlir. Ailə spesifik çalarlarla xarakterizə olunan bütöv bir
konsepsiyadır. Bu konsepsiyanın əsasında təbii ki, ailədaxili
münasibətlər durur.
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Şəxsiyyətlərarası münasibətlər kontekstində ailədaxili münasibətlərin öyrənilməsi,
tənzimlənməsi və münasibətlərin sağlam psixoloji əsaslar üzərində qurulması məsələləri
əlbəttə ki, hər bir ailənin möhkəmliyi üçün zəruridir. Ailənin əsas məqsədi qalib gəlmək,
özünü qorumaq, ailə üzvlərinin əsas tələbatını ödəyə bilmək və nəslin davamını təmin
etməkdir. “Xalqımızın çağdaş dünya ilə çulğalaşdığı, milli mentalitet cəhətdən bir-birindən
fərqli xalqlarla inteqrasiya olunduğu, kütləvi informasiya vasitələrinin həyatımıza daha çox
daxil olduğu müasir dövrdə ailə, dövlət və bəşəriyyət üçün əxlaqın saflaşdırılması ən vacib
problemlərdən biridir” (5, s. 3)
Problemlərin həlli kontekstində qeyd etmək lazımdır ki, yeniləşmə və qloballaşma
şəraitində informasiyaların sürətli inkişafı, kütləvi kommunikasiya və təbliğatın genişlənməsi,
cəmiyyətdə özünü göstərən bu və ya digər proseslər ailədaxili məsələlərə də təsir göstərir
Ailədaxili münasibətlərin sağlam psixoloji əsaslar üzərində, qarşılıqlı hörmət və məhəbbət
əsasında qurulması cəmiyyətin inkişafını şərtləndirən amillərdir. Şəxsiyyətlərarası
münasibətlər kontekstində ailə, qadın, valideynlik, övladlıq əlaqələri sosial-psixoloji aspektdə
tədqiqat obyektinə çevrilməklə, göstərilən birinci tip amilə üstünlük verilmişdir. Bu
kontekstdə ailədə uşaqların tərbiyəsində kökə bağlılıq, keçmişin yaxşı xüsusiyyətlərinin
təcəssümü üçün psixoloji materiallar önəmlidir.
Xalqımızın qədim və dəyərli dastanı olan “Kitabi-Dədə Qorqud”da əksini tapan etnikpsixoloji xüsusiyyətlər ailədaxili münasibətlərin formalaşması və bu zəmində uşaqların
tərbiyəsində zəngin məxəzdir. Ailə münasibətlərinin tipoloji təhlili maarifçilərin əsərlərində
də geniş vüsət almışdır. Mütəffəkkirlərin yaradıcılığına nəzər saldıqda da görünür ki, onlar
tərbiyə və tərəqqi işində ailə münasibətlərinə diqqət yetirmişlər. Ailənin
möhkəmləndirilməsini cəmiyyətin sağlam əsaslar, mütərəqqi qaydalar üzrə inkişafı üçün
zəruri hesab etmişlər. F.Köçərli bu xüsusda yazırdı: “Ər və övrət (arvad) ...bir bədənin iki
şaqqası və müvafiq hissəsi olduqlarına görə bunların arasında olan yekdillik, ülfət, məhəbbət
və mənəvi rəqabət gərəkdir. Heç bir kəsin mabeynində mülahizə olunmasın... (4, s. 108)
Ailənin psixoloji mövqeyi, uşaqların tərbiyəsi ərin və arvadın münasibətləri ilə şərtlənir.
Azərbaycan ailəsinə həsr edilmiş tədqiqatlarda qeyd edilir ki, ailə-qadın və kişinin qarşılıqlı
meyli və istəyi ilə qurulan könüllü ittifaqdır. Onların arasında formalaşan münasibətləri,
insanın insana təbii münasibəti kimi qiymətləndirmək olar. Bu münasibətlər bir-birilə məişət
birliyi və qarşılıqlı mənəviyyatla bağlı olan adamların nikah və qan qohumluğuna əsaslanır.
Professor Ə.Ə.Əlizadə haqlı olaraq qeyd edir ki, “Ailə münasibətlərinin əsasını ər və arvad
münasibətləri təşkil edir. Onlar ailənin qoşa qanadlarıdır”.
Ailədaxili münasibətlər kontekstində valideynlərin uşaqları ilə münasibəti də önəmli
əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələ hələ lap kiçik yaşlarından, məktəbəqədər dövrdən başlayır.
Uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasında, psixi inkişafında, ətrafdakılarla rəftar və
davranışında, idrak fəallığının inkişafında valideyn-övlad münasibətləri mühüm rol oynayır.
Bu münasibətlər uşağın öz yerini, ailədəki rolunu müəyyənləşdirməkdə və özünü dərk
etməsində, qabiliyyət və bacarıqlarını inkişaf etdirməkdə önəmlidir. Ailə uşaqların mənəvi
hisslərə yiyələnmələrinin, sosial davranış normalarını mənimsəmələrinin mənbəyidir. İstər
xarici ölkə, istərsə də Azərbaycan psixoloq və pedaqoqları bu problemə xüsusi diqqət yetirmiş
və xeyli tədqiqatlar aparmışlar. M.S.Lisina yaşlılarla ünsiyyət məsələlərinə toxunaraq uşağın
sosiallığının və ünsiyyətliliyinin bu münasibətlərdən asılılığını qeyd edir. A.S.Makarenko
xoşbəxt uşaqları xoşbəxt valideynlərin əhatəsində olmaları ilə səciyyələndirir. T.A.Repina
ailədə uşaqların sayının təsirini vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, bu münasibətlərdə vacib olan
başqasının halına yanmaq, eqoistlikdən, aqressivlikdən uzaq olmağa imkan verir. Prof, Ə.S.
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Bayramov “ailə mədəniyyəti” anlayışına xüsusi yer ayırır və bunu uşaq şəxsiyyətinin
inkişafına təsir göstərən əsas faktor kimi qeyd edir. Prof. Ə.Ə. Əlizadə ünsiyyət prosesində
nənə və babaların, əmi, dayı, xala və b. özünəməxsus rolunu qeyd edir. Prof. R.İ. Əliyev
uşaqlara layiqli və təvazökar ad seçilib qoyulmagı məsləhət bilir.
Ailədaxili və onun ətrafındakı psixoloji iqlim uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasında,
eyni zamanda ünsiyyət mədəniyyətinin inkişafında prioritet istiqamətlərdən biridir. Uşağın
ailədəki mövqeyi onun münasibətlər sistemində tutduğu yer, digər tərəfdən fərdi
xüsusiyyətləri və münasibəti eyni təsir gücünə malikdir. Ailə üzvləri ilə ünsiyyətdə uşaq
formalaşır. Gələcək şəxsiyyətin inkişafının özülü bəzən həmin söhbətlərlə qoyulur.
Valideynlərlə ünsiyyətdə uşaq bir çox biliklərə yiyələnməklə, özünü və başqalarını
qiymətləndirməyi bacarır. Bu münasibətlər özlərinin emosional çalarları ilə əvəzsizdir.
Əlbəttə bu münasibətlərdə ailənin psixoloji iqlimi, ailə mədəniyyəti, psixoloji uyuşma, təhsil,
ixtiyar və hüquqda bir-birinə müvafiqlik, və s. rolu əvəzsizdir. Bu xüsusda böyük maarifçi
F.Köçərli yazırdı: “Övladın tərbiyəsi və təlimi ancaq o vədə qaydaya düşüb təbii ola bilər ki,
onların vicuduna səbəb olan ata-ana həddi-kamala yetişib ağıl və fərasətdə, elm və bilikdə,
ixtiyar və hüquqda bir-birinə müvafiq olalar və hər ikisi təlim və tərbiyənin yolunu kamalınca
anlayalar” (6, s. 107).
Göründüyü kimi, ailədaxili ünsiyyət uşaqların şəxsiyyətinin inkişafında mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Mütəxəssislər uşağa olan münasibətin hələ ana bətnində ikən vacibliyini
vurğulayırlar. Uşaq psixikası həssas və plastikdir. Bəzən ehtiyatsız bir söz onu
həyəcanlandırır. Uşaq hələ 4-5 aylığında olan zamanda anasının üzünə diqqətlə baxır, özünə
olan münasibəti müəyyən etməyə başlayır. Ananın emosional vəziyyətindən asılı olaraq
uşağın fəaliyyətində emosional reaksiyalar dəyişir. Uşaqların valideynləri ilə ünsiyyətə qoşula
bilməmələri onların ünsiyyət tələbatının ödənilməməsinə əsas verir. Professorlar Ə.Bayramov
və Ə.Əlizadə yazırlar: Ünsiyyət defisiti, adamlarla kontaktın azlığı və ya olmaması uşağın
inkişafına dramatik surətdə mənfi təsir göstərir. İlk olaraq ailədən başlayan bu ünsiyyət uşağın
ən ali mənəvi tələbatına çevrilir.
Ailədə valideynlərlə uşaqlar arasında ünsiyyətin 2 əsas modelini qeyd edirlər: Birinci
modelə əsasən “tabeçilik” üstünlük təşkil edir. Bu prosesdə uşaqların fəallığının,
təşəbbüsünün qarşısı formal vasitələrlə alınır. Bu modeldə valideyn elə zənn edir ki, tərbiyə
sistemi uğurludur.
Ünsiyyətin ikinci modeli isə səmərəlidir. “Uşağın üzərində hökm etmə, onun yaşında yox,
onunla birgə ol” devizinə əsaslanan bu modeldə məqsəd qarşılıqlı əməkdaşlıq, şəxsiyyət
formalaşdırmaqdır. Bu da uşağın psixoloji müdafiə, fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə
alınmasından keçir. Əməkdaşlığa əsaslanan ünsiyyət üslubu isə uşağın fikrinə hörmətlə
yanaşmaqdan ibarət olur. Ailədə valideynlərin ünsiyyət üslubunun da rolu böyükdür.
Ailələrdə hər hansı ünsiyyət üslubuna daha çox üstünlük verilməsi düzgün deyil. Uşağa
laqeyd münasibət nə qədər səhvdirsə, hədsiz valideyn məhəbbəti bir o qədər qorxuludur. Bu
münasibətlərdə orta hədd gözlənilməlidir.
Böyüklərin uşaqlarla münasibəti, ünsiyyəti, ikitərəfli, iki eyni hüquqlu insanın ünsiyyətidir.
Çox vaxt valideynlər tələb edir ki, uşaq özünü böyük kimi aparsın, eyni zamanda gözləyirlər
ki, o özünü uşaq kimi aparacaq. Məntiqi baxımdan bir yerə sığmayan bu yanaşma uşağın psixi
inkişafına, şəxsiyyətinin formalaşmasına mənfi təsir etməklə yanaşı, həm də onu daim daxili
gərginlikdə saxlayır. Uşağın şıltaqlığı, tərsliyi, böyüklərin belə ziddiyyətli tələblərindən
yaransa da, böyükləri təəccübləndirir, qəzəbləndirir. Onlar bunun səbəbini özlərində deyil,
uşaqda axtarmağa başlayırlar.
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Qeyd etmək lazımdır ki, uşaq xüsusi funksiyası olan insandır. O, dünyaya gəlişi ilə
valideyni dialoqa çağırır, həm də bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi. Prosesin gedişinə dərindən
diqqət yetirildikdə görmək olar ki, o, əla müsahibdir. Valideynlərlə ünsiyyət zamanı uşağın
münasibətində qazanılmış təcrübə sonrakı psixi inkişaf üçün əsasdır. Psixoloqlar hesab edirlər
ki, ana məhəbbəti uşağın ən böyük mənəvi qidasıdır. Uşaq kasıblığı hiss edə bilər, ancaq ana
məhəbbəti o qədər güclü ola bilər ki, uşağın kasıblığı və ehtiyaclarını ana unutdura bilər.
Valideynlərin uşaqlarla münasibəti uzun illər boyu formalaşır, valideynin bu münasibətə
şüurlu və ya etinasız yanaşmasından asılı olmayaraq onlar müəyyən variantlardan birinə
istinad edirlər. Bu variant real münasibətdə əksini tapır. Münasibətlər isə ardıcıl şəkildə
inkişafın mərhələləri üzrə davam edir. Hər hansı bir problem yarandıqda isə onun səbəbini
əvvəlki mərhələlərdə deyil, baş verdiyi zamanda axtarmağa çalışır. Elə hesab edir ki, uşaq
birdən-birə dəyişib. Münasibətlərin inkişafı prosesini, bu gün baş verənlərin səbəbini dünəndə,
yaxın zamanlarda deyil, əvvəlki mərhələlərdə axtarmaq lazımdır.
Ailədə uşaqlarla aparılan ünsiyyət, psixoloji yaxınlıq onların həyatda uğur qazanmalarına,
düzgün münasibət qurmalarına, özünəhörmət hissinə təkan verir. Uşağın davranış motivlərini
araşdırıb təhlil etməyə çalışan valideyn onun fikirlərinə diqqətlə qulaq asmalı, suallarına
təmkinlə cavab verməlidir. Beləliklə, yaşlılarla və həmyaşıdları ilə ünsiyyət şəraitində uşağın
xarakteri formalaşmağa başlayır. Ailədaxili münasibətlər kontekstində valideyn-uşaq
münasibətləri tarixən milli xüsusiyyətlərin tələblərinə uyğun olaraq, eyni zamanda
valideynlərin özlərinin düşüncə tərzinə, fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun əsaslar üzərində qurulur.
Uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasında və psixi inkişafında aparıcı rol oynayan ünsiyyət
tələbatı da məhz bu münasibətlərin gedişində bu və ya digər dərəcədə ödənilir. Qeyd
etdiyimiz kimi sağlam, düzgün münasibət sağlam, formalaşmış gələcəyə yol açır. Təəssüflə
qeyd etmək lazımdır ki, bəzi vaxtlarda ailədaxili münasibətlərin (ər-arvad) nizamsızlığı
uşaqların taleyində neqativ izlər buraxır.
Uşaqlarla rəftar və davranışı zamanı valideynlər bəzi vaxtlarda birtərəfli iştirak edirlər.
valideynlərdən birinin uşağı çox əzizləməsi, yaxud tez-tez onun üçün “havadarlıq” etməsi,
“hələ uşaqdır eyib etməz düzələr” və s. bu kimi mühafizəkar mövqeləri uşaqların tərbiyəsində
birtərəfli ölçülərə gətirib çıxarır. Çünki ailənin tərbiyə imkanları valideynlərin və uşaqların
qarşılıqlı əlaqəsi ilə müəyyən olunur. Bu kontekstdə ailədə intizam tərbiyəsi vacibdir. Qeyd
etdiyimiz kimi ailələrdə çox vaxt uşaqların həddindən artıq əzizlənməsi buna mane olur.
Uşağını kor-koranə sevən ata, yaxud ana onun bütün tələblərini yerinə yetirməyə çalışır. Hətta
kiçik yaşlı uşaqlar söyüş söyəndə belə valideyn onu müdafiə edir. Azərbaycan maarifçisi,
satirik şair M.Ə.Sabirin “Uşaqlar” satirası bu xüsusda diqqəti cəlb edir.
“Ay başı daşdı kişi, dinmə uşaqdır uşağım!
Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım!
... Bir söyüşdən ötəri etmə əziyyət balama,
Göyərib coşma, utan, qonşuları yığma dama,
Sənə söydükləri getsin başı batmış atama,
Qışqırıb bağrını da yarma, uşaqdır uşağım!
Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım!” (4, s. 114)
Göründüyü kimi ailə münasibətləri ailəyə məxsus tipoloji xüsusiyyətləri özündə əks etdirir.
Professor Ə.Ə.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadə ailənin tərbiyə mühitini şərtləndirən amilləri iki tipə
ayırırlar: “Ana-ata, ata-uşaqlar, bacı-qardaşlar arasındakı münasibətlər, valideynlərin uşaqlara
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münasibətləri, onların şəxsi keyfiyyətləri və s. birinci tip amillər sırasına daxildir. Ailənin
maddi vəziyyətini, mənzil şəraitini, strukturunu və s. isə ikinci tip amillər sırasına aid etmək
olar” (1, s. 512).
Doğrudan da, ailədə ata-ana əsas sima olduqları üçün onların arasında yaranmış münasibət
uşaqların bu günü və gələcəyi üçün istiqamətləndiricidir. Xüsusən də, Azərbaycan ailəsində
bu münasibətlər daha çox diqqəti cəlb edir. Özünəməxsus spesifik çalarları ilə xarakterizə
olunan Azərbaycan ailəsi kökə, nəslə, uşağa bağlı olduğu üçün həmişə bütövlüyündə,
ülviliyində seçimli olub. Ər və arvad arasındakı münasibətin məzmununu qarşılıqlı hörmət və
qayğı, səmimiyyət və mehribanlıq təşkil edir. Odur ki, bir-birinin nüfuzunu saxlamaq,
uşaqların tərbiyəsində vahid tələbləri gözləmək ailədaxili münasibətlərdə əsas faktordur.
İnsan anadan olduğu gündən ömrünün sonuna kimi tərbiyəvi təsirlərin əhatəsində yaşayır.
Bunun üçün valideynlərin ilk gündən bu məsələlərə məsuliyyətlə yanaşmaları zəruridir.
Çağanın dünyaya gəlişi onun vasitəsiz-emosional ünsiyyəti ilə xarakterizə olunur ki, bunun
əsasında da valideyn-ana durur. Professor Ə.Ə.Əlizadə qeyd edir ki, “Uşaqlar doğulduqları
gündən özünəməxsus sosial-psixoloji kontikiuma, yəni ailə mühitinə düşür... Müəyyən
edilmişdir ki, dilsiz-ağızsız çağa üç aylıq olanda mədəniyyət onun bütün həyatına nüfuz edir”
(2 , 281). Bu kontikiumda, uşaqların psixi inkişafında, tərbiyə və təlimində valideynlərin
xüsusilə də, ananın rolu önəmlidir. M.T.Sidqi bu xüsusda yazırdı: “Uşağın əvvəlinci müəllimi
bitəbii validəsidir. Burada ananın öhdəsinə daha çox məsuliyyət düşür. Çünki uşağa birinci
tərbiyə və təlim verən anadır” (7, s. 10).
Psixoloji tədqiqatlardan aydın olmuşdur ki, uşağın sağlam psixoloji inkişafa malik olması
üçün onun ana ilə ünsiyyəti (emosional ünsiyyət), xüsusən də, ilk üç ildə əhəmiyyət kəsb edir.
Uşağın psixoloji ehtiyacını sevgi, məhəbbət, qayğı, ülvi hisslərin məcmusu kimi
qiymətləndirmək mümkündür. Bu dövrlərdə əmək və oyun fəaliyyətinin inkişafı da uşaqların
psixikasına müsbət təsir göstərir.
Ailədaxili münasibətlərdə ana ilə bahəm atanın rolu da önəmlidir. Onları ailə tərbiyəsinin
qoşa qanadları adlandırırlar. Azərbaycan ailəsində həm ata, həm də ana uşaqlar üçün yaşayır.
Deyimlərimizdəki “Dörd göz uşaq üçündür”, “Anasız uşaq evdə xar olar, atasız uşaq çöldə”
və s. bu kimi kəlmələrin fəlsəfi, psixoloji kökləri aydındır.
Bir məsələni xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, valideynlər uşaqların ayrı-ayrı yaş
dövrlərinin qanunauyğunluqlarını bilməli və onlarla rəftar və davranışlarında cinsi tərbiyənin
xüsusiyyətlərinə də diqqət yetirməlidirlər.
Hər yaş dövrünün özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Problemlə bağlı xüsusilə böhranlı yaş
dövrlərində bir sıra cəhətlər üzə çıxır. Bunlar tərbiyə işi üçün vacibdir. Digər tərəfdən
Azərbaycan ailəsi üçün xüsusi aktuallıq kəsb edən cinsi tərbiyə və cinsi fərqlərin
psixologiyasının nəzərə alınması şəxsiyyətin formalaşmasında vacib məsələdir. Cinsi
tərbiyənin psixoloji aspektlərini geniş təhlil edən professor Ə.Ə.Əlizadə bu məsələlərin
kökünü lap uşaqlıqdan başlanmasını vurğulayır. Oğlan, yaxud qız uşaqları ilə ünsiyyət, rəftar
və davranış onların gələcəkdə kişi, yaxud qadınlıq etalonlarına necə yiyələnmələrinə zəmin
yaradır. Uşaq adlanan varlıq doğulduğu ilk gündən etibarən yüksək hissiyyata malik olur. Bu
hissiyyat onların ilk anlarındakı davranışından görünür.
Ailədə uşaqların mənəvi-psixoloji inkişafının əsas göstəricilərindən biri də onların idrak
fəallığının inkişafıdır ki, bu da zamanının tələbidir. Artan informasiyalar, siyasi və sosialiqtisadi həyatdakı irəliləyişlər uşaqların istedad və zehin qabiliyyətlərinin genişlənməsi
məqsədini qarşıya qoyur. Zehni, intellektual inkişaf psixoloji prosesdir. Bu prosesin
anadangəlmə və irsiyyətlə bağlılığı fikri ilə yanaşı alimlər qeyd edirlər ki, sağlam psixoloji
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mühit və şəraitin yaradılmasıdır. Bu mənada müasir dövrdə valideynlərin pedaqoji savadı və
mədəniyyətinin yüksəldilməsi vacibdir. Xüsusilə də, anaların savadlı olması övlad
tərbiyəsində və ailədaxili münasibətlərin düzgün qurulmasında zəruridir. Ailədaxili
münasibətlər, ailənin psixoloji iqlimi, “ər-arvad”, “valideyn-uşaq” və “uşaq-uşaq”
münasibətləri ailə tərbiyəsinin əsaslarıdır. Çünki ailədaxili və onun ətrafdakı psixoloji iqlim
şəxsiyyətin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir və şəxsiyyətlərarası münasibətlərin
özünəməxsus sahəsini təşkil edir
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə ailə və ailədaxili münasibətlərin uşaqların şəxsiyyət
kimi formalaşmasında əhəmiyyət daşıması aktuallığı ilə seçimlidir. Ailə uşaqların mənəvi
hisslərə yiyələnmələrinin, sosial davranış normalarını mənimsəmələrinin mənbəyidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ailə psixologiyası və ailədaxili münasibətlər geniş təhlil
olunmuş və münasibətlər sferasında valideyn-övlad ünsiyyəti məsələləri sistemli şəkildə
araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəb tələbələrinə mühazirələr zamanı,
kurslarda seminarların təşkilində və ailə mövzuları ilə bağlı tədqiqatlarda istifadə etmək
konteksində əhəmiyyət kəsb edir.
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Н. Рзаева

Внутрисемейные отношение в Азербайджанской семье:
общение между родителями и детьми
Резюме
Внутрисемейные отношении в семье являются ведущей силой в психологии
азербайджанского народа. Отношения между родителями и детьми составляет основы
семейного воспитания. Правильное построение этих отношений, внутрисемейный
психологический климат берутся за основы в формировании личности и составляет
особенную область межличностных отношений.
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N. Rzayeva

The issues of interpersonal relationship in the Azerbaijani family:
parent-child relationship
Summary
Interpersonal relationship in the family is the basic forсe in the psychology of the
Azerbaijani nation. Parent-child relationship is the foundation of family education. Proper
building of this relationship, as well as psychological climate in the family are assumed as a
basis in a persons formation and is a special area of interpersonal relationship.
Redaksiyaya daxil olub: 30.09.2019
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Психологические особенности формирования
и развития этнической идентичности и толерантности
в учебном деятельности
Джамиля Сафарова
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Являясь частью "Я-концепции личности", этническая идентичность обнаруживает
качественную специфику на разных этапах возрастного развития, что связано с
кардинальными изменениями психики ребенка. Особенности развития этнической
идентичности должны рассматриваться в общем контексте развития представлений
ребенка о социальной реальности, о взаимодействии с окружающим миром,
становления его эмоциональной сферы.
Но развитие этнической идентичности это всегда психосоциальный процесс, в
котором важнейшую роль играет социокультурный контекст. Многие особенности
осознания человеком собственной этничности не могут быть поняты без анализа
социальной ситуации, в которой происходит развитие.
При формировании этнической идентичности учителям важно понимать
этнопсихологические особенности развития личности, влияние социокультурных
условий на характер формирования этнической идентичности.
Идентичность (лат. identicus – тождественный, одинаковый) – осознание
личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной позиции в
рамках социальных ролей и эго-состояний. С точки зрения психосоциального подхода
Эрика Эриксона, идентичность является своего рода эпицентром жизненного цикла
каждого человека, от ее качественных характеристик зависит функциональность
личности во взрослой самостоятельной жизни. Идентичность обусловливает
способность личности к поддержанию собственной цельности и субъектности в
подверженном изменениям современном обществе (8).
Люди с размытой идентичностью испытывают состояние тревоги, чувство изоляции
и опустошенности, склонны проявлять враждебность и презрение ко всем признанным
общественным ролям, в крайних случаях имеет место поиск негативной идентичности,
стремление «стать ничем» как единственный способ самоутверждения. На
формирование идентичности личности влияют множество социальных факторов, в том
числе и этнокультурная среда.
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Осознание и переживание своей принадлежности к определенной этнической
групппе определяется понятием этническая идентичность. В науке существует
множество трактовок данного понятия.
Т.Г. Стефаненко разводит два понятия – «этничность» и «этническая идентичность».
Этническая идентичность – это осознание, восприятие, эмоциональное оценивание,
переживание своей принадлежности к этнической общности. Смысл данного понятия
наилучшим образом отражает именно переживание, переживание индивидов
отношений Я и этнической среды – своего тождества с одной этнической общностью и
отделения от других общностей, самоопределения в социальном пространстве
относительно многих этносов (5).
В структуре этнической идентичности обычно выделяют два основных компонента:
 когнитивный (знание, представление об особенностях собственной группы и
осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих признаков); 
аффективный (оценка качества собственной группы, отношение к членству в ней,
значимость этого членства).
Некоторые авторы выделяют еще и поведенческий компонент, понимая его как
реальный механизм не только осознания, но и проявления себя членом определенного
этноса, вовлеченность в его социальную жизнь, «построение системы отношений и
действий в различных этнокультурных ситуациях».
Е.П. Белинская, Т.Г. Стефаненко считают, что введение поведенческого компонента
ведет к излишнему расширению этого понятия. Они подчеркивают, что до сих пор
остается под вопросом наличие связи между этнической самоидентификацией и
этнической вовлеченностью. (1)
Аффективный компонент формируется позднее когнитивного. В процессе
формирования этнической идентичности ребёнок проходит ряд этапов от диффузной до
реализованной идентичности. Результатом этого процесса является эмоциональнооценочное осознание своей принадлежности к этнической группе в подростковом
возрасте. Ж. Пиаже выделяет 3 этапа формирования этничности: 1) в 6–7 лет ребёнок
приобретает первые – фрагментарные и несистематичные – знания о своей этнической
принадлежности; 2) в 8–9 лет ребёнок уже чётко идентифицирует себя со своей
этнической группой, выдвигает основания идентификации – национальность родителей,
место проживания, родной язык; 3) в 10–11 лет этническая идентичность формируется
в полном объёме, в качестве особенностей разных народов ребёнок отмечает
уникальность истории, специфику традиционной бытовой культуры.
Совершенно очевидно, что в многонациональной среде люди по-разному ощущают
себя, в зависимости от принадлежности к этническому «большинству» и
«меньшинству». В современных социальных науках, говоря о «меньшинстве», имеют в
виду не только (и не столько) количественное меньшинство этноса по сравнению с
другими, сколько его подчиненное положение в этносе.
Э. Эриксон указывал на тенденцию представителей этнических меньшинств к
интернализации негативных взглядов доминантного общества, в результате чего у них
может сформироваться негативная личная идентичность и ненависть к самим себе (8).
Такая интернализация вредна для психологического здоровья и негативно влияет в
целом на формирование личности и на дальнейшее социальное и личностное
самоопределение человека.
К сожалению, человек не выбирает себе национальность, он становится
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представителем этнического меньшинства или большинства помимо своей воли, по
рождению. Жизненная практика показывает, что неадекватное переживание своей
национальной принадлежности представителями меньшинства переживается двояко: у
одной категории это сопровождается низкой самооценкой в силу низкой оценки своей
этнической
группы,
внутриличностным
конфликтом,
маргинальностью,
неуверенностью в своих силах, инертностью, стремлением соответствовать
доминирующей культуре. Для другой категории характерна высокая персональная
самооценка при низкой оценке своей национальной культуры и убежденность в том,
что знание национальной культуры ему не нужно. Обе тенденции являются серьезным
препятствием для целостного, гармоничного развития личности, ведут к ее
дезорганизации и раздробленности.
Т.Г. Стефаненко отмечает, что этническая идентичность более четко осознается, а
знания о различиях между группами раньше приобретаются, если социализация
ребенка проходит в полиэтнической среде. Но не только временные границы
формирования этнической идентичности, но и точность знаний о своей
принадлежности к определенной этнической общности во многом зависит от того, к
какой группе ребенок принадлежит – группе большинства или меньшинства. Человек
может по-разному осознавать свою национальную принадлежность.
В этнопсихологии существует описание различных типов этнической идентичности
(Г.У. Солдатова, С.В. Рыжкова и др.) (7). Наиболее крайние варианты –
гиперидентичность
и
гипоидентичность.
Гиперидентичность
(этноэгоизм,
этноизоляционизм, национальный фанатизм). В данном случае, сверхпозитивное
отношение к собственной этнической группе порождает убежденность в превосходстве
над «чужими».
В межэтническом взаимодействии гиперидентичность проявляется в различных
формах этнической нетерпимости: от раздражения по отношению к членам других
этнических групп, до отстаивания политики ограничения их прав и возможностей.
Гиперидентичность старшего поколения выражается в строгом ограничении круга
общения, соблюдении принципа моноэтничности, в запрете молодым вступать в
межэтнические браки. В подростковой и юношеской среде можно слышать
унизительные реплики, оскорбления в адрес представителей других этнических групп.
Гипоидентичность может проявляться в форме этнонигилизма, которая
характеризуется отчуждением от своей культуры, нежеланием поддерживать
собственные этнокультурные ценности, и в форме негативизма и нетерпимости к
своему народу и культуре. Незнание национального языка многими представителями
молодого поколения воспринимается нередко даже как социальная успешность. Иногда
человек может одновременно идентифицировать себя с двумя этническими группами.
Например, когда человек не живет в среде представителей этноса, с которым он себя
идеентифицирует, или ребенок, родившийся в биэтнической семье.
Этническая идентичность – глубинное образование личности, значимый компонент
ее структуры. Эта ее особенность хорошо используется политиками, поэтому часто при
решении политических, экономических проблем они играют на национальных чувствах
граждан. Значимость и эмоциональное содержание этнической идентичности
интуитивно чувствуется людьми и в повседневной жизни.
Проблемы, связанные с формированием этничности, как и в целом идентичности,
являются ключевыми для подростков, именно в этом возрасте формируется
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эмоциионально-оценочное осознание своей принадлежности к этнической группе.
Отношение к своей этнической принадлежности подростка зависит от окружающей
социальной среды, модели поведения значимых взрослых, предъявляемых ему.
Педагоги школ могут внести существенный вклад в формирование позитивной
этнической идентичности, которая заключается в уважительном отношении к своей
культуре, гордости за ее историю, традиции и уважительном отношении к культурам
других народов, желании постичь многообразие культурного и этнического мира.
В наше время мировая культура выглядит многоликой панорамой национальных
культур. Культура XXI в. видится как мировой интеграционный процесс, в котором
происходит смешение различных этносов и этнических культур. В результате человек в
современной социокультурной ситуации находится на рубеже культур, взаимодействие
с которыми требует от него диалогичности, понимания, уважения к культурной
идентичности других людей (4).
Происходит сближение стран и народов, становление взаимозависимого мира, в
рамках которого устанавливаются культурные связи между странами. Но при этом и
сохраняется взаимосвязь с родным языком, культурой, что в итоге способствует
бесконфликтной идентификации личности в этнически диверсифицированном
обществе и его интеграции в поликультурное пространство.
Согласно А. Н. Джуринскому, поликультурная личность – это индивид, который
признаёт уникальность иных культур, готов вести межкультурный диалог. И.П. На
уровне взаимодействия культурных явлений как относительно самостоятельных систем
(идеологий, мировоззрений, культур различных этнических групп) эта модель работает
лишь в том случае, если взаимодействующие субъекты «равны себе», то есть
самотождественны, аутентичны. - Аккультурация, которая характеризует специфику
взаимодействия культурных систем в случае их неравенства или неаутентичности
одной из них.
Контакт в таком случае теряет свою диалогическую природу и принимает
односторонний характер – одна культура находится в роли «реципиента», производя
оценку и отбор различных элементов «донорской» культуры, отторгая или адаптируя
(синкретизируя) их. Эти процессы могут принимать форму экспансии культурных
ценностей из одного центра или добровольного подражания и заимствования элементов
других культур в силу их значимости. - Негативная конвергенция, когда в процессе
взаимодействия «неподлинных» культур каждая из них усваивает элементы другой,
которые в ином контексте начинают «играть деструктивную роль» (3).
Становление и развитие идентичности заключается в синтезе идентификаций,
которые интегрируются в систему составляющих компонентов целостной
идентичности. Только позитивная этническая идентичность обеспечивает установление
толерантных взаимоотношений между представителями разных этнических групп в
поликультурном обществе. Позитивная идентичность может быть сформирована лишь
на основе принятия собственной этнической принадлежности и формирования
позитивно-ценностного отношения к этническим особенностям сверстников.
Среди самых существенных факторов, влияющих на формирование этнической
идентичности, психологи выделяют особенности этнической социализации в семье,
школе и ближайшем социальном окружении; особенности этноконтактной среды,
прежде всего ее гетерогенность/гомогенность; статусные отношения между
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этническими группами; доступность/недоступность образцов этнической культуры и т.
д.
Школа играет важнейшую роль в формировании личности и нравственном развитии
человека, а значит, во многом влияет и на то, какие цели, ориентиры будут стоять перед
будущим поколением.
Подготовка к жизни в демократическом обществе должна начинаться с организации
школы на демократических основах. Значит – не беспрекословное подчинение, а
активное, творческое участие каждого в создании норм жизни школы, выполнение
каждым определенных обязанностей и правил, о которых дети и взрослые
договариваются вместе.
И, наконец, организация сотрудничества и взаимопомощи во всех сферах жизни,
включая учебный процесс. Не противостояние детей и педагогов, а совместный труд по
налаживанию жизни в школе, соответствующей духу времени.
Образование играет ключевую роль в воспитании граждан, имеющих представление
о нормах и принципах проживания в поликультурной среде. Так же способных
воспринимать факт этнического разнообразия в обществе и уметь взаимодействовать с
представителями этнических меньшинств.
Таким образом, одной из главных просветительских и образовательных задач
ВУЗов и школ является повышение у студентов, школьников и преподавательского
состава межэтнической и межкультурной компетенций, а также воспитание
толерантного отношения в обществе.
Актуальность статьи. Актуальность заключается в том, что образовательный
процесс играет очень важную роль в воспитании граждан, имеющих представление о
нормах и принципах проживания в поликультурной среде. Особенности развития
этнической идентичности должны рассматриваться в общем контексте развития
представлений личности ребенка об окружающей действительности, о взаимодействии
с окружающим миром, становления эмоциональной сферы личности.
Научная новизна статьи. Научная новизна состоит в том, что теоретический
аннализ исследований позволяет выявить различные взгляды, точки зрения о
формировании этнической идентичности, о смысловом значении самого научного
термина, а также как образовательный процесс влияет на развитие этнических
компонентов идентичности личности.
Практическое применение и значимость исследования. Автор делает попытку
рассмотреть и выявить факторы, оказывающие существенное влияние на
формирование этнической идентичности и толерантности личности.
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C. Səfərova

Təlim fəaliyyətində tolerantlığın və etnik identikliyin
formalaşması və inkişafının psixolojı xüsusiyyətləri
Xülasə
Məktəb insanın şəxsiyyətinin formalaşmasında və mənəvi inkişafında mühüm rol oynayır
və deməli, gələcək nəsil qarşısında hansı məqsədlərin, oriyentirlərin dayanacağına da çox təsir
göstərir. Təhsil çoxmədəniyyətli mühitdə yaşama normaları və prinsipləri haqqında təsəvvürə
malik olan vətəndaşların tərbiyəsində əsas rol oynayır. Müsbət identiklik yalnız öz etnik
mənsubiyyətinin qəbul edilməsi və həmyaşıdların etnik xüsusiyyətlərinə müsbət-dəyər
münasibətlərinin formalaşdırılması əsasında formalaşa bilər.
J. Safarova

Psychological features of formation and development
of ethnic identity and tolerance in educational activity
Summary
School plays an important role in the formation of personality and moral development of a
person, and therefore largely affects what goals, guidelines will stand before the future
generation. Education plays a key role in educating citizens who have an understanding of the
norms and principles of living in a multicultural environment. Also able to perceive the fact of
ethnic diversity in society and be able to interact with representatives of ethnic minorities.
Positive identity can be formed only on the basis of acceptance of own ethnicity and
formation of positive-value attitude to ethnic peculiarities of peers.
Redaksiyaya daxil olub: 04.09.2019
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Müəllimin şəxsiyyət keyfiyyətləri ilə tükənmə sindromunun
qarşılıqlı əlaqəsinin təhlili (tədqiqatın nəticələri)
Aygül Bəşirova
Xəzər Universiteti
E-mail: aygulbashirova@yahoo.fr
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.U.M. Qəzvini,
psixol.ü.f.d., dos.M.C. İsmayılova
Açar sözlər: emosional tükənmə sindoromu, müəllimin şəxsiyyət keyfiyyətləri,
korrelyasiya, aksentuasiya
Ключевые
слова:
синдром
эмоционального
истощения,
личностные
характеристики учителя, корреляция, акцентуация
Key words: burnout syndrome, emotional exhaustion syndrome, personality
characteristics of the teacher, correlation, accentuation
Tədqiqatda aparılmış təhlillər əsasında aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:
1. Tədqiqatlar tükənmişlik sindromunun meydana çıxma, yaranma səbəbi kimi daha çox
idarəetmədə olan, əmək fəaliyyətinin düzgün təşkili ilə bağlı problemləri önə çəksə də
şəxsiyyətin fərdi tipologiyası daha əhəmiyyətli faktorlardandır.
2. Tədqiqat nəticəsində müəyyənləşdirildi ki, tükənmə sindromuna məruz qalan
müəllimlər arasında xarakterin aksentuasiyasına görə üç tip üstünlük təşkil edir: emotiv,
demonstrativ və pedant tip.
3. Tükənmə sindromu həssaslıq səviyyəsinə (emotiv tip), səliqəlilik, dürüstlük,
xeyirxahlığına (pedant tip), hər zaman birincilik əldə etmə, özünə qarşı yüksək
tələbkarlığı ilə (demonstrativ tip) başqa insanlardan fərqlənən insanlarda daha çox
diaqnozlaşdırılır.
4. Tükənmə sindromu özünə tələbkarlığı ifrat şəkildə ifadə olunan (pedant tipinin
xarekteristikasına müvafiq), hər bir işdə birincilik əldə etməyə cəhd edən, mükəmməlliyyətçi
(demonstrativ tipinin xarekteristikasına müvafiq), həssaslıq və empatiya hissinin
duyulmasında ifrat kənaraçıxmaları olan (emotiv tipinin xarekteristikasına müvafiq) şəxslərdə
diaqnozlaşdırılır.
5. Pearson K=(-0,337**), P=0,004, Kendall`s tau K=(-0,328**), P=0,001, Spearmen K=(0,376**), P=0,001 səviyyəsində emosional yorğunluq və xarakterin aksentuasiyası arasında
mənfi dərəcəli zəif korrelyasiya mövcuddur. Bu o deməkdir ki, emosional yorğunluq artıqca
xarakterin aksentuasiyasında azalma müşahidə olunur. Eyni ilə əksinə emosional yorğunluq
azaldıqca isə aksentuasiyanın təsir gücü daha çox hiss olunur.
6. Müəyyən edilmişdir ki, tükənmə sindromu olan müəllimlərin – həyəcan səviyyəsi
yüksəkdir, yəni tükənmə sindromu ilə həyəcan arasında düz mütənasiblik vardır. Asılılıq
yüksək olduqca həyəcan və həyəcanın varlığını təsdiq edən əlamətlər (yuxusuzluq, stress,
əsəbilik, qorxu, panik və səbəbsiz narahatçılıq) daha intensiv və güclü formada müşahidə
edilir. Belə ki, rəyi soruşulan 70 nəfər müəllimin 44 nəfərində reaktiv təşviş-həyəcan, 23
nəfərində şəxsi təşviş-həyəcan, 3 nəfərində həm RT, həm ŞT səviyyəsi yüksəkdir (şəkil 1).
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Şəkil 1. Tükənmə sindromuna məruz qalmış müəllimlərin həyəcanlılıq göstəriciləri
7. Alınan nəticələr əsasında müəyyənləşdirildi ki, hər üç korrelyasiya testinə əsasən
emosional yorğunluq və şəxsiyyət tipləri arasında mənfi dərəcəli orta korrelyasiya mövcuddur.
8. Spearmen testinə əsasən alınan nəticələr əsasında məlum olmuşdur ki, emosional
yorğunluq və şəxsiyyət tiplərinin bir neçəsi arasında, eyni zamanda şəxsiyyət tiplərinin
özlərinin də ayrı-ayrılıqda bir neçəsi arasında korrelyasiya əlaqəsi vardır (Cədvəl 1)
Cədvəl 1. Emosional yorğunluq və şəxsiyyət tipləri arasında korrelyasiya əlaqəsi.
Spearmen
Emosional
yorğunluq
Avtoritar tip
Eqoistik tip
Aqressiv tip
Paranoyal tip
Tabe olan tip
Asılı tip

Korrely. əmsalı
Əhəmiyyətlilik
Say
Korrely. əmsalı
Əhəmiyyətlilik
Say
Korrely. əmsalı
Əhəmiyyətlilik
Say
Korrely. əmsalı
Əhəmiyyətlilik
Say
Korrely. əmsalı
Əhəmiyyətlilik
Say
Korrely. əmsalı
Əhəmiyyətlilik
Say
Korrely. əmsalı
Əhəmiyyətlilik
Say

Emosional
yorğunluq
1.000
70
.369**
.002
70
.307**
.010
70
70
70
70
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70

Eqoistik
tip
.369**
.002
70
70
1.000
.
70
-.092**
.447
70
70
70
70

Aqressiv tip
.307**
.010
70
70
-.092**
.447
70
1.000
.
70
70
70
70

Altruist
tip
-.452**
.000
70
-70
-.589**
.000
70
.490**
.000
70
70
70
70
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Altruist tip

Korrely. əmsalı
Əhəmiyyətlilik
Say
Korrely. əmsalı
Əhəmiyyətlilik
Say
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.000
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70
-.589**
.000
70

70
.490**
.000
70

70
1.000
.
70

**. Korrelyasiya 0.01 səviyyəsində əhəmiyyətlidir (2 ulduzlu)
9. Emosional yorğunluq ilə eqoist və aqressiv şəxsiyyət tipi arasında zəif korrelyasiya,
altruist tip arasında isə orta dərəcəli korrelyasiya əlaqəsi vardır. Bu o deməkdir ki, eqoist və
aqressiv tiplər də digər tiplərdən fərqli olaraq daha çox emosional yorğunluğa meyilli olur.
Eyni zamanda altruist tiplər digərlərindən əlavə bu iki tipə nisbətən, emosional tükənməyə
daha tez məruz qalırlar.
10. Eqoist şəxsiyyət tipi ilə altruist şəxsiyyət tipi arasında mənfi dərəcəli orta korrelyasiya
əlaqəsi mövcuddur. Bu o deməkdir ki, altruizm azaldıqca eqoistlik artacaq və ya əksinə
eqoistlik artdıqca altruizm azalacaq.
11. Aqressiv tip şəxsiyyət ilə altruist tip şəxsiyyət arasında orta dərəcəli korrelyasiya
mövcuddur. Bu isə o deməkdir ki, altruist tiplərdə zamanla aqressiya səviyyəsi yüksələrək
aqressiv şəxsiyyət tipinə çevrilmə ehtimalı daha çoxdur.
Məqalənin aktuallığı. Son illərdə emosional tükənmə sindromunun tədqiqinə maraq xeyli
artmışdır. İndiki dövrdə iş yükünün, problemlərin və stresslərin çoxluğunu nəzərə alsaq,
məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müəllimin şəxsiyyət
keyfiyyətləri ilə tükənmə sindromunun qarşılıqlı əlaqəsinin təhlili verilir, tükənmə və xarakter
aksentuasiyası arasındakı korrelyasiya göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. Maslach C. A. Multidimentional Theory of Burnout //Theories of Organizational Stress,
Oxford, 1994.
2. Maslach C., Leiter M. The Truth About Burnout. San Francisco, 1997.
А. Баширова

Анализ взаимосвязи личности и синдрома истощения
учителя (результаты исследований)
Резюме
В статье анализируется взаимосвязь между личностными характеристиками учителя
и синдромом истощения, а также корреляцией между истощением и акцентуацией
характера.
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A. Bashirova

Analysis of the relationship between personality and exhaustion
syndrome of the teacher (research results)
Summary
The article analyzes the relationship between the personality characteristics of the teacher
and exhaustion syndrome, and correlation between exhaustion and character accentuation.
Redaksiyaya daxil olub: 14.06.2019
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Tələbələrin təlim şəraitinə adaptasiyasının
mərhələləri və psixoloji amilləri
Nigar Məmmədova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,
ADPU
E-mail: n.mamadova@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.M.C. İsmayılova,
psixol.ü.f.d. Ç.Q. Verdiyeva
Açar sözlər: adaptasiya, adaptiv situasiya, psixososial gərginliklər, psixi yönəlişlik,
özünüidentifikasiya
Ключевые
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адаптация,
адаптивная
ситуация,
психосоциальные
напряженности, психическое ориентация, самоидентификация
Key words: adaptation, adaptive situation, psychosocial strength, mental focus, selfidentification
Adaptasiya yeni dəyişən mühitin müxtəlif struktur elementlərinin inkişafı və bir-birinə
tabe olması ilə xarakterizə olunur. Adaptasiya daxili motivasiya prosesidir. Tələbələrin təlim
şəraitinə adaptasiyası müxtəlif spesifik (təlim) və qeyri-spesifik (davranış, xidmət) faktlarla
şərtlənmiş fazalı xarakter daşıyır. Tələbələrin adaptasiya prosesi təlimdə mürəkkəb və uzun
bir prosesi əks etdirir və gənclərin plastik psixikaya və fiziologiyaya olan yüksək tələbatlarını
təmin edir. Tələbə həyatının yeni şəraitə adaptasiyası I kursdan başlayır. Bəzən valideynlərindən ayrı yaşayan (yataqxanada, kirayə evdə qalanlar) tələbələrdə adaptasiya ağır keçir ki,
bu hal müntəzəm olaraq müxtəlif somatik və psixonevroloji, patoloji vəziyyətin yaranmasına
gətirib çıxarır.
Psixoloqlardan: Q.D.Volkov və H.B.Okonskaya adaptasiyanı iki müxtəlif kompleks
sistemlərin qarşılıqlı uyğunlaşması prosesi kimi səciyyələndirirlər. Adaptasiya yeni dəyişən
mühitin müxtəlif struktur elementlərinin inkişafı və bir-birinə tabe olması ilə xarakterizə
olunur. Adaptasiya daxili motivasiya prosesidir.
Adaptasiya müxtəlif kompleks amillərdən ibarətdir:
— mikrososial mühitdə adaptasiya (sosial-psixoloji);
— orqanizmin dəyişən şəraitə adaptasiyası (biopsixoloji);
— daxili psixoloji mühitə adaptasiya (psixoloji adaptasiya) [1, 3].
Yeni şəraitdə tələbələrin adaptasiyası prosesi özünə onun müxtəlif psixoloji növlərini
daxil edir:
* Təşkilati adaptasiya tələbənin təlim şəraitində tələb və normalarını qəbul edərək onları
özünün təşkilati davranışına uyğunlaşdırmasıdır.
* Fəaliyyətli adaptasiya yeni təlim şəraitində tələbənin məsuliyyətini, hüquq və
vəzifələrini, davranışını, təlim fəaliyyətinin keyfiyyətini müəyyənləşdirir.
* Peşə adaptasiyası ixtisaslaşmanın ümumi sistemində peşənin xarakterinin başa
düşülməsi, həmçinin motivasiya yaradaraq peşəyə yiyələnməyə cəhddir.
* Sosial-psixoloji adaptasiya tələbələrin öz qruplarına uyğunlaşması, onlarla işgüzar və
şəxsi xeyirxah münasibətin qurulması, öz şəxsiyyətini dərketmə, həmçinin tələbə qrupunda
özünütəsdiqdir. Bu adaptasiya növünün mühüm aspekti müəllimlərlə münasibətin qaydaya
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salınmasıdır.
* Məişət adaptasiyası həyatın iş rejiminə tələbənin uyğunlaşması, psixoloji və əqli
yüklənmə, eləcə də qidalanma və əyləncəyə dair məsələlərin həll edilməsidir [2, 35 ].
Tələbələrin ali təhsil müəssisələrinin şəraitinə adaptasiyası məsələsinə sağlamlıq
nəzəriyyəsi nöqteyi-nəzərindən baxılır. Adaptasiyanın şərti olaraq üç tipini: fizioloji, sosial və
bioloji tiplərini fərqləndirirlər. Tələbələrin sağlamlıq vəziyyəti ali təhsil müəssisələrində təlim
prosesinə onların adaptasiyasının ehtiyat hissəsi kimi müəyyənləşdirilir.
Universitetə daxil olduqdan sonra tələbənin həyatında ciddi dəyişikliklər təzahür edir.
Universitetdə təlim öz məzmununa, formasına, yükünə, tələb olunan nəticələrinə görə
ümumtəhsil məktəblərindən fərqlənir. Çətinliklər o zaman artır ki, tələbə təlim fəaliyyətində
çalışqanlıq nümayiş etdirmir. Halbuki tələbə öz valideynlərinin evlərindən uzaqlaşaraq
yataqxanada qaldığından onun uğur motivasiyası aşağı səviyyədədir.
Psixoloji determinantlar arasında adaptasiyanın keyfiyyəti, təlimin ilkin mərhələsində
özünüqiymətləndirmə, yeni şərait, yeni rejim, yeni münasibət, yeni sosial rol, valideynlərlə
münasibətdə yüksək səviyyə, özünə münasibət təzahür edir. Adaptasiyanın nəticəvi aspekti
bütünlükdə adaptasiya prosesinin uğurlu qiymətləndirilməsində ənənəvi açar elementi kimi
istifadə olunur. Məhz buna görə də nəticəvi meyar adaptasiya fenomeninin müasir təsnifatının
əsasını təşkil edir.
Nəticədə şəxsiyyətin bağlılıq səviyyəsi və özünüqiymətləndirməsi dəyişir, fəaliyyət
haqqında yeni təsəvvürlər əsasında sosial təcrübə yaranır. Şəxsiyyətin özünə, öz fəaliyyətinə,
sosial mühitə istiqaməti korrelyasiya olunur [ 3].
Bütünlükdə psixoloji adaptasiya özündə üç mərhələni əhatə edir:
— Yeni təlim şəraiti ilə tanışlıq, tələbələrin hüquq və vəzifələri, təlimin başlanğıcı;
— Ali məktəbin qayda və normalarına dərindən yiyələnmə, təlimin keyfiyyəti;
— Təlimin dərki və onun yaradıcı şəkildə təkmilləşdirilməsi.
I mərhələ adətən 7-15 gün, II mərhələ 6-12 ay, III mərhələ isə 1-2 ildən sonra başlayır. Bu
müddət fərdidir. Psixoloji adaptasiyanın nəticələri aşağıdakı şəkildə ifadə olunur:
* Psixoloji identifikasiya tələbə qrupu kollektivində, təlim fəaliyyətində öz imkanlarını
daxil etməklə universitetdə mövcud olan bütün norma və tələblərin qəbuludur.
* Təlim fəaliyyətinə uyğunlaşma ali təhsil müəssisələrinin əsas norma və tələblərinə
yiyələnmə, təlim fəaliyyətinin normalarına uyğunlaşmadır.
* Psixoloji dezadaptasiya ali təhsil müəssisəsinin xaricən nümayişkaranə surətdə qəbul
etdiyi vəzifə və tələblərin, maraqların daxilən qəbul edilməməsidir.
Y.K.Babanskiy tələbələrin adaptasiyasının ardıcıllıqla yaranan aşağıdakı beş mərhələsini
xarakterizə etmişdir:
— məktəb stereotiplərinin dağıdılması və yenilərinin formalaşması (I-III semestr);
— toplayıcı (IV-VI semestr);
— tamamlayıcı (VII-X semestr) [4].
Bütün bu mərhələlər əsasında V.P.Kaznaçeyev adaptasiya prosesinin yaranması
müxtəlifliyindən asılı olaraq fərdlərin iki tipdən ibarət olan təsnifatını işləmişdir. Sprinter
qısamüddətli adaptasiya dəyişikliyi olub tez və intensiv şəkildə inkişafı ilə xarakterizə olunur.
Stayer isə kifayət qədər uzunmüddətli adaptasiya dəyişikliyi olub asta və qeyri-intensiv
şəkildə inkişafı ilə səciyyələnir [5].
Latent mərhələnin məzmununu mərkəzi ləngimələr təşkil edir. Daha sonra faktorlar analiz
edilir və cavabların realizasiya proqramının seçimi həyata keçirilir. İlkin cavabların reaksiyası
üç mərhələdən ibarətdir: ilkin mərhələdə cavabların çoxluğu müntəzəm olaraq artır və ikinci
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mərhələyə keçid baş verir, nəticədə hiper cavabların adekvat reaksiya mərhələsi yaranır [3].
Uyğunluq reaksiyalarının ardınca ilkin cavablara reaksiyalar baş verir ki, onlar psixoloji
və enerjili sərflərlə bərpa olunur. Müvafiq reaksiyalara uyğunlaşma prosesində H.Selye
inkişafın üç mərhələsini müəyyən etmişdir: 1) gərginlik mərhələsi; 2) ilkin stabillik mərhələsi;
3) stabilliyin tamamlayıcı mərhələsi. Ali təhsil müəssisələrinin adaptasiyasının mərhələlərini
ayırarkən onu nəzərə almaq lazımdır ki, universitetlərdə adaptasiyanın özü istehsalat
adaptasiyası kimi öyrənilir. Bu hər şeydən əvvəl ali təhsil müəssisələrində adaptasiyanın peşə
komponentlərinə aiddir. Hazırda bu istehsalat adaptasiyasının bu mərhələsi peşə ənənələri ilə
tanış olan mütəxəssis rolunda çıxış etmək kimi xarakterizə olunur.
Məqalənin aktuallığı. Tələbələrin təlim şəraitinə adaptasiyası müxtəlif spesifik (təlim) və
qeyri-spesifik (davranış, xidmət) faktlarla şərtlənmiş fazalı xarakter daşıyır. Tələbələrin təlim
şəraitinə adaptasiyası mürəkkəb bir proses olduğundan o, müxtəlif psixoloji amillərlə şərtlənir.
Bu da məqalənin aktuallığını bir daha təsdiq edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tələbələrin təlim şəraitinə adaptasiyasının mərhələləri və
onların psixoloji amilləri ardıcıllıqla işlənilmişdir. Məqaələ yeni təlim şəraitində tələbələrin
adaptasiyası prosesinin psixoloji növləri araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Н. Мамедова

Этапы и психологические факторы адаптации
студентов к условии обучении
Резюме
В научной статье показано, что адаптация студентов к условиям обучении
университете представляет собой многоуровневый процесс, который включает в себя
элементы социальной и психологической адаптации, обусловливает личные и
интеллектуальные способности студентов. В статье заявителем отмечено, что успешная
адаптация студентов к условиям обучении зависит от психофизиологической развитии,
эмоциональной и интеллектуальной саморегуляции, организация гигиенических
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требований учебного процесса. В статье были описаны этапы адаптации студентов
условиям обучении и психологические факторы.
N. Mammadova

Stages of adaptation of students to training conditions
and psychological factors
Summary
In a scientific paper shows that adaptation students to the conditions of teaching at the
University is a multi-level process that includes elements of social and psychological
adaptation, causes personal and intellectual abilities of students. In the article the applicant
noted that the successful adaptation of students to training conditions depends on the psychophysiological development, emotional and intellectual self-regulation, organization and
hygiene requirements of the educational process. The article describes the stages of adaptation
of students learning conditions and psychological factors.
Redaksiyaya daxil olub: 11.07.2019
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Deviant davranışlı yeniyetmələrin “Mən”
konsepsiyasının əsas xüsusiyyətləri
Şahnaz Aslanova
Bakı Dövlət Universitetinin Sosial və
pedaqoji psixologiya kafedrasının müəllimi
E-mail: shahnaz-qurbanova@rambler.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. E.A. Piriyeva,
psixol.ü.f.d., dos. İ.M. Məmmədli
Açar sözlər: deviant davranış, yeniyetməlik dövrü, “Mən” konsepsiyası,
özünüqiymətləndirmə, özünüdərketmə
Ключевые слова: девиантное поведение, подростковый возраст, Я-концепция,
самооценка, самосознание
Key words: deviant behavior, adolescence, self-conception, self-esteem, self-awareness
Şəxsiyyətin formalaşmasının ilkin mərhələlərində ayırd edilən əsas struktur
elementlərindən biri “Mən”in formalaşması hesab olunur. Erkən uşaqlıq dövründə valideynlər
ilkin nüfuzlu şəxslər hesab edilirlər. Sonrakı dövrlərdə isə “Nüfuzlu şəxslər” qrupu
genişlənərək təhsil sistemində müəllim və uşağın daxil olduğu həmyaşıdlar qrupunun
nümayəndələri bu statusu əldə edirlər. “Mən” obrazının axtarışı zamanı insan onun üçün
“Nüfuzlu şəxs” kateqoriyasına aid etdiklərinin “Mən”ini formalaşdırma və təzahür etmə
metodları qəlib kimi çıxış edir. Bu qəlibin dəqiq təkrar olunması hər iki tərəfin fərdi –
psixoloji xüsusiyyətlərindən asılıdır. “Nüfuzlu şəxslər”in dəstəklənməsi uşaqda “Mən”in
pozitiv obrazının yaranmasına səbəb olduğu halda daim kəskin tənqid neqativ
özünüqiymətləndirmə ilə nəticələnir. Istənilən halda “Mən” konsepsiyasının formalaşması
üçün yaradılmış obraz psixoloji təcrübənin əsas mənbəyi kimi çıxış edir. (5)
B.Q.Ananyevin fikrincə, məhz bu mərhələdə şüur bir çox münasibətlərin obyekti kimi
çıxış edərək sonda şəxsiyyətin xarakterinin strukturunu, tamlığını təmin edərək özünüdərkin
obyektinə çevrilir.
Yeniyetməlik dövründə insanlarda fəal olaraq özünüdərketmə formalaşır, müstəqil
özünüqiymətləndirmə sistemi formalaşır. Öz daxili dünyasına nüfuz etmə qabiliyyəti daha da
inkişaf edir. Bu yaş dövründə yeniyetmə öz bənzərsizliyini və özünəməxsusluğunu dərk
etməyə başlayır, onun şüurunda xarici qiymətləndirmələrdən (əsasən valideynlər tərəfindən)
daxilə oriyentasiya prosesi baş verir.
Beləliklə, tədricən yeniyetmənin “Mən” konsepsiyası formalaşır və bu da sonradan gənc
insanın şüurlu və ya şüursuz olaraq qurulmuş davranışına təsir göstərir. “Mən” konsepsiyası
dedikdə, insanın özü ilə bağlı ümumiləşmiş təsəvvürləri, öz şəxsiyyəti ilə bağlı yönəlişliklər
sistemi nəzərdə tutulur.
“Mən”- konsepsiya, həmçinin, fərdin özünə və öz davranışına, həyat tərzinə və s. tənqidi
yanaşması nəticəsində özü haqqında əldə etdiyi təsəvvürlərin cəmi kimi də nəzərdən keçirilə
bilər. “Mən” konsepsiyasının əsas tərkib hissəsi Mən - obrazıdır ki, bunu da insanın özünə və
ya özünün ayrı-ayrı keyfiyyətlərinə münasibəti ilə bağlı olan özünüqiymətləndirmə təşkil edir.
“Mən” konsepsiyasının formalaşmasında ailədə uşaq və valideyn arasında qarşılıqlı
münasibətlərin tipi danılmaz dərəcədə mühüm bir amildir. Bu fikri bir neçə səbəblə izah
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etmək olar. İlkin olaraq “Mən” konsepsiyasının təməli “Nüfuzlu şəxslər”in böyük ehtimalla
valideynlərin olduğu və onlarla ünsiyyət zamanı özü haqqında təsəvvürlərin yaranması və
inkişafını təmin edən əks əlaqənin yaranması dövrü hesab edilən erkən uşaqlıq dövründə
qoyulur. Əlavə olaraq, uşağın valideynindən fiziki, emosional və sosial asılılığının olması
valideynə “Mən” konsepsiyasının formalaşdırılmasında aparıcı rollardan birini oynayır.
Buradan belə bir əqli nəticə çıxır ki, uşağın özünüqiymətləndirməsinin formalaşmasında əsas
həlledici amil qismində uşağın ailədəki qarşılıqlı münasibətlər sistemi çıxış edir.
Özünü aşağı qiymətləndirmənin əsas səbəblərindən biri kimi valideynlərin uşaqda
adaptativ davranış forması formalaşdırma cəhdləri çıxış edir. Buraya valideynlərin
yeniyetmənin qarşısında qoyduğu itaətkarlıq, başqa insanlaırn istəklərinə uyğun davranma,
böyüklərdən gündəlik məsələlərdən asılı olma, yaşıdları ilə konfliktdən qaçma kimi tələblər
aid edilir. Deyilənlərdən çıxış edərək başqa insanların istəklərini nəzərə alaraq və onların
istədiyi kimi davranma bacarığının yüksək inkişaf etməsi daxili amillərlə deyil, sadəcə tələb
olaraq yerinə yetirilməsi aşağı özünüqiymətləndirmənin formalaşması ilə nəticələnir.
Yeniyetmə bu situasiyada ruh düşkünlüyü yaşayır, ətraf mühitə etibarsızlıqla yanaşı, onda
şəxsi gərəksizlik hissi yaranır (3).
Yeniyetmənin özünü adekvat qiymətləndirməsinin formalaşmasında valideynlərin
dəstəkləyici mövqedən çıxış etməsi mühüm rol oynayır. Valideynlərin uşaq qarşısında
qoyduğu tələblərin aşağı olması yeniyetmənin fərdiyyətinin formalaşmasına mühüm təsir edir
və valideynlər onların davranışlarına qarşı təmkinlə reaksiya verməyə çalışırlar. Lakin eyni
zamanda uşaqlarının müxtəlif istiqamətdə olan fəaliyyət növlərində müstəqillik nümayiş
etdirməsi valideynlərdə yersiz narahatlıq hissi yaradır. Bu səbəbdən də bu qrupa daxil olan
yeniyetmələr üçün ailədən kənarda sosial münasibətlər çərçivəsində müstəqil olaraq şəxsi
təcrübənin qazanılması valideynlər tərəfindən məhdudlaşdırılır. Özünü yüksək qiymətləndirən
yeniyetmələrlə müqayisədə bu qrupa aid olan yeniyetmələr üçün başqa insanların onlar
haqqında fikirləri və münasibətləri daha çox mühümdür.
Özünü yüksək qiymətləndirmənin formalaşmasına zəmin yaradan ailələrin başlıca
xüsusiyyəti məsuliyyət nümayiş etdirmədən qərar qəbulunda səlahiyyətlərin öncədən
verilməsi hesab olunur. Valideynlərdən biri əsas qərarların verilməsi məsələsini öz üzərinə
götürür və bütün ailə qeyd-şərtsiz razılaşır. Lakin ikinci dərəcəli məişət problemlərinin həll
olunması kollektiv şəkildə həyata keçirilir. Yalnız bu zaman ailənin bütün üzvləri problemin
həllində iştirak etdiyini hiss edir.
“Mən” konsepsiyasının hərtərəfli inkişafının təmin olunması üçün aşağıdakı məqamlar
mühümdür:
1. Azadlıq və ya qadağanın qoyulması haqqında təsəvvürlər. Bəzi valideynlər uşağın
davranışının ciddi nəzarət altında saxlanılması mövqeyini dəstəkləyirlər və həyata keçirirlər;
digər qrup valideynlər demək olar ki, uşaqların davranışlarında tamamən azadlıq verirlər;
üçüncü qrup valideynlər isə bu iki kəskin mövqelərin mükəmməl vəhdətindən istifadə etmək
bacarığına malikdirlər.
2. Münasibətlərdə doğmalıq və yadlaşma. Baxmayaraq ki, bütün valideynlər övladlarını
sevirlər, onlar arasında hisslərini özlərinə məxsus şəkildə tezlik və açıqlıqda ifadə etmə
məsələlərində əsaslı fərqlər mövcuddur. Bəzən valideynlər arasında uşağa qarşı səmimi və
doğma münasibətlərin sıxışdırılması hallarına da rast gəlinir.
3. Uşağın “Mən” konsepsiyasının formalaşmasında maraqlı olmaq və etinasızlıq. Bir çox
valideynlər məhz bu cür maraqlı olmaq kimi davranış nümayiş etdirərək uşağın “Mən”
konsepsiyasının formalaşmasına mənfi təsir göstərirlər. Digər qrup valideynlər isə uşağı
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davranışına görə danlayanda və cəzalandıranda ona qarşı tam etinasızlığa nisbətən daha az
“Mən” konsepsiyasını zədələmiş olurlar.
4. Ailədə uşaqların yaşa görə sıralanması. Ilk baxışdan bu amilin özünüqiymətləndirmə
ilə əlaqəsini sübut edən nəzəri və praktik faktları göstərmək çətindir. Lakin uşağın cinsindən
asılı olaraq valideynlərlə münasibətinin hal–hazırda araşdırdığımız mövcud problemlə
bilavasitə əlaqədar olmasını sübuta yetirən aydın faktlar mövcuddur.
Yeniyetmənin özünüqiymətləndirməsi və iddia səviyyəsi hansı səviyyədə yüksəkdirsə,
onun qrup daxilində müsbət sosiometrik statusu eyni dərəcədə aşağıdır və ya yeniyetmənin
qrupa münasibətinin və davranışının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müsbət sosiometrik
statusu yüksəkdir. Başqa sözlə desək, yeniyetmə rasional nonkorformizmə meyillidirsə
“sayılmayanlar” qrupuna, nonkonformizmə meyillidirsə “təcrid olunanlar” qrupuna aid edilir.
Belə bir asılılığın təzahür etməsini bəzi müəlliflər yeniyetmələrin özlərinə qarşı
tənqidiliklərinin artması ilə əlaqələndirirlər. Bununla yanaşı, onlar qeyd edirlər ki,
yeniyetmənin kollektivdə öz mövqeyini düzgün dərk etməməsi bir çox hallarda konflikt
situasiyaların yaranmasında səbəb kimi çıxış edir. Yeniyetmənin kollektivdəki mövqeyini
qeyri – adekvat qiymətləndirməsi xoşagəlməz tərzdə nəticələnə bilər. Buraya həm özünü
olduğundan yüksək və olduğundan aşağı qiymətləndirmə aid edilir.
Yeniyetməlik dövrünü fərqləndirən mühüm cəhətlərindən biri onun özünüdərk sferasında
şəxsiyyət kimi formalaşmasını və sonrakı inkişafını şərtləndirən əsaslı dəyişikliklərin baş
verməsi hesab olunur. Məşhur sovet psixoloqu B.Q.Ananyevin apardığı tədqiqatlar
nəticəsində haqlı olaraq qeyd olunur ki, bir çox obyektləri təhlil edən anlama prosesi bu
dövrdə özünüdərkin obyektinə çevrilir və onun xarakterini tamamlayaraq şəxsiyyətin
vahidliyini təmin edir.
Yeniyetməlik dövründə şəxsiyyətin özünüdərk funksiyası aktiv şəkildə formalaşaraq
özünəmünasibət və özünüqiymətləndirmənin müstəqil meyarlar sisteminin əmələ gəlməsini
təmin edir. Bu dövrdə yeniyetmələr öz xüsusiyyətlərini və fərdiyyətini dərk etməyə başlayır.
Yeniyetmənin şüurunda xarici qiymətləndirmə (xüsusilə, valideynlərin) tədricən daxili
qiymətləndirmə ilə əvəz olunur. (1)
Məlum оlmuşdur ki, yеniyеtmələr öz şəхsi kеyfiyyətlərini qiymətləndirərkən öz
həmyаşıdlаrınа məхsus kеyfiyyətlərin təsvirindən çıхış еtmirlər. Оnlаr dаhа çох özlərinin
yеtkinlik səviyyəsindən çıхış еdirlər (I.I.Çеnоkоvа). Göründüyü kimi, özünüdərkеtmənin
təzаhürü çох ziddiyyətli prоsеs оlmаqlа həm də ikitərəfli хаrаktеr dаşıyır. Bu pаrоdоksаllıq
bir tərəfdən “Mən”in dərk оlunmаsınа təhrik, bаşqа bir tərəfdən isə bu dərk оlunmаqdаn
qоrхu, tənhаlıq, yаdlıq və s. kimi cəhətlərin mеydаnа çıхmаsı ilə səciyyəvidir. Nəzərə аlmаq
lаzımdır ki, özündərkеtmənin digər bаşqа psiхi törəmə kimi şаgirdlərdə təzаhürü müхtəlif
mərhələlərdən kеçir ki, bu mərhələdə istər оnun fоrmаlаrı, istərsə də təzаhürü dəyişir,
təkmilləşir və müstəqil məzmun kəsb еtməyə bаşlаyır. Bеlə təkmilləşmə yеniyеtmə üçün
mövcud situаsiyа, bаşqаlаrının və оnun fоnundа özündərkеtməyə imkаn yаrаdır (4).
Erikson hesab edir ki, bu dövrdə ətraf mühit ilə bağlı parametrləri “Mən”
identifikasiyasının müsbət qütbü ilə rolların səhv salınmasının mənfi qütbü arasında
tərəddüdlüyü müəyyənləşdirilir. Başqa sözlə desək, yeniyetməlik dövründə ümumiləşdirmə
qabiliyyətini mənimsəmiş insan olaraq yeniyetmənin qarşısında özü haqqında bir məktəbli
oğul, idmançı, dost və s. kimi əldə etdiyi təsəvvürlərin ümumiləşdirilməsi məsələsi dayanır.
Yeniyetmə bütün bu sosial rolları bir araya gətirərək mənalandırmalı, keçmiş təcrübəsi ilə
əlaqələndirərək gələcəyi təsvir etməlidir. Əgər yeniyetmə psixososial identifikasiya
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adlandırılan problemin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gələ bilirsə, onda şəxsiyyətinin hal–
hazırkı inkişaf səviyyəsi və sosial sferada durduğu mövqeyi haqqında fikirlər əmələ gəlir (2).
Yaş mərhələlərinin bundan əvvəlki dövrlərində valideynlər bu və ya digər şəkildə uşağın
böhran vəziyyətinə təsir edə bilirdisə bu mərhələdə təsir daha çox dolayı şəkil alır. Əgər
bundan əvvəlki mərhələdə valideynlərin səyi nəticəsində yeniyetmədə müstəqillik, etibar və
tədbirlilik kimi keyfiyyətlər formalaşıbsa, onun nisbətən identifikasiya prosesini öz
fərdiyyətini dərk etmə mərhələsini rahatlıqla keçmə ehtimalı yüksəkdir.
Məqalənin aktuallığı. Deviant davranışlı yeniyetmələrin “Mən” konsepsiyasının,
özünüqimətləndirmə səviyyəsinin tədqiqi dövrümüzün aktual problemlərindən biri kimi çıxış
edir. Müasir dövrdə bu və ya digər formada təzahür edən yeniyetmələrin davranış
yayınmalarının səbəblərinin tədqiqi, aradan qaldırılması yоlları və prоfilaktikası bu gün
qarşıda duran ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu baxımdan deviant davranışlı
yeniyetmələrin “Mən” konsepsiyasının inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi xüsusi aktuallıq
kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Deviant davranışlı yeniyetmələrin özünüqiymətləndirməsi və
özüünüdərki müxtəlif amillərin təsiri ilə formalaşan sosial psixoloji təzahür kimi səciyyələnir.
Müxtəlif elmi mənbələrə istinad edilərək problemin təhlili mühüm elmi əhəmiyyət daşıyır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən hüquq, yaş, sosial psiхоlоgiya kursu
üzrə mühazirə və məşğələlərdə, еləcə də müəllim, validеynlər tərəfindən istifadə еdilə bilər.
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Ш. Асланова

Особенности я - концепции подростков с
девиантным поведением
Резюме
В статье структурно изложены доминирующие факторы отклоняющегося поведения
подростков с позиций социальной психологии. Дана характеристика деструктивных
моделей коммуникации родителей с подростками в неблагополучной семье:
психологическое давление, насилие, императивный стиль общения, оскорбления,
физические наказания. Показана роль социальной детерминации отклоняющегося
поведения в процессе формирования Я-концепции
личности; влияние фактора
социальной агрессии и неформального деструктивного взаимодействия делинквентов.
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Adolescent’s self-conception with deviant behavior
Summary
The article structurally describes the dominant factors of juvenile deviating behavior from
the standpoint of social psychology. Characteristic of destructive models of communication of
parents with teenagers in a dysfunctional family is given: psychological pressure, violence,
imperative style of communication, insults, physical punishment. The role of social
determination of deviating behavior in the process of formation of identity, the influence of
the factor of social aggression and informal destructive interaction of offenders is shown.
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Yeniyetmələrin özünüidentifikasiyasında valideynlərin rolu
Könül Məmmədova
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Açar sözlər: keçid dövrü, özünüdərketmə, özünüidentifikasiya, ailə münasibətləri,
psixoloji mühit
Ключевые слова: переходный период, самоидентификация, семейные отношения,
психологическая среда
Key words: transition period, self-identification, family relationships, psychological
environment
Yeniyetməlik yaş dövrü psixologiyada “keçid, böhranlı” yaş dövrü adlandırılır. Bu
təsadüfi deyildir. Yeniyetmənin orqanizmində baş verən psixofizioloji dəyişikliklər,
münasibətlər sferasının yeniləşməsi, özünə və başqalarına, münasibətin dəyişməsi onların
davranış və rəftarının yenidən qurulmasına, şəxsi “Mən” deyəni potensial imkanların,
keyfiyyətlərinin yaranmasına ciddi təsir göstərir. Nəzərdən keçirdiyimiz bu amillər
yeniyetmənin əqli, intellektual, mənəvi-psixoloji keyfiyyətlərinin inteqrasiyasını, ən başlıcası
öz kimliyinin təsdiqi ideya və arzularının bu istiqamətdə istiqamətlənməsinə səbəb olur.
Kiçik məktəblidən fərqli olaraq yeniyetmədə özünə, öz şəxsi həyatına, şəxsiyyətinin
xüsusiyyətlərinə maraq yarandıqda, özünüqiymətləndirmə tələbatı, özünü başqaları ilə
müqayisə etmə meyli əmələ gəlir. Nəticədə yeniyetmə özü üçün öz “mən”ini bir növ kəşf edir.
Mənlik şüurunun formalaşmağa başlaması və sonrakı inkişafı yeniyetmənin bütün psixi
həyatına, onun təlim fəaliyyətinin xarakterinə, ətrafdakılara münasibətinə öz təsirini göstərir.
Yeniyetmənin mənlik şüurunun formalaşması onun öz davranışını, mənəvi keyfiyyətlərini,
xarakter və qabiliyyətlərini dərk etməsi ilə başlayır. İlk dövrlərdə yeniyetmənin mənlik
şüurunun əsasını başqa adamların mülahizələri təşkil edir. Yaş artdıqca yeniyetmə özünün
şəxsiyyətini müstəqil təhlil etməyə və qiymətləndirməyə başlayır.
Bu dövrdə yeniyetmələr öz müstəqilliklərini qoruyub saxlamağa çalışmaqla refleksiya
əsasında mənlik şüurlarını, «mən» obrazını, «real» və «ideal mənin» əlaqəsini formalaşdırır
və inkişaf etdirirlər.
Bütün bunlarla yanaşı, olaraq yeniyetmələrdə özünüqiymətləndirmə və özünəmünasibətin
formalaşması baş verir.
Bəzi tədqiqatçılar yeniyetməliyə və gəncliyə “cinsi fərdiləşmə” dövü kimi baxırlar.
Yeniyetmənin özünüdərketməsində və özünüqavramasında əmələ gələn yenilikləri həmin
tədqiqatçılar onların daxili aləmində baş verən köklü dəyişikliklərlə izah edirlər. Psixoseksual
yanaşmanın ayrı-ayrı müəllifləri öz əsərlərində yeniyetmənin fiziki inkişafının
xüsusiyyətlərinə və özünüqavramasına böyük əhəmiyyət verirlər. Məsələn, E.Erikson hesab
edir ki, yeniyetmənin fiziki keyfiyyətləri onlarda eqo identikliyin və “mən”in formalaşması
üçün əhəmiyyətli faktordur. E. Eriksona görə, yeniyetmənin özünüdərketməsinin əsasını
identifikasiya prinsipi təşkil edir. Yəni, yeniyetmələr özlərini dərk edərkən bilavasitə özlərini
başqaları ilə eyniləşdirilir. Müəllifin gəldiyi qənaətə görə, yeniyetmələrdə özünüdərketmənin
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təşəkkülü və formalaşmasında bioloji, sosial və psixoloji amillər qarşılıqlı əlaqədə çıxış edir
(2, 57).
Yeniyetmələrdə özünüdərketmənin təzahür xüsusiyyətlərini araşdırdıqda məlum olur ki,
bu fenomendə də ziddiyyətli məqamlar var. Əks qütblü mövqelərin maksimalizmin və
labilliyin mövcudluğu yeniyetmələrin davranışında, özünüdərketmədə ziddiyyətli meyllərinin
yaranmasını şərtləndirir. Belə meyllər V.S.Muxinanın tədqiqatlarında aşağıdakı kimi öz əksini
tapmışdır.
1) Özünün başqaları ilə hərtərəfli identifikasiyası (insanlarla, heyvanlarla, bitkilərlə və s.);
2) Başqalarından “uzaqlaşmanın, yadlaşmanın” meydana çıxması;
3) Alicənablıqdan qəddarlığa doğru davranışın genişlənməsi;
4) Ölüm qorxusundan irəli gələn suisidial hərəkətlərin mövcudluğu;
Yeniyetmələrin mövqeyində belə ənənələrin meydana çıxması, bilavasitə onun şüurunda
əks olunur və özünü tutmağa olan iddianın əsas şərtlərindən biri kimi çıxış edir.
Yeniyetməlik yaşında əxlaqi şüurun inkişafı da baş verir. Bu dövrdə əxlaqi şüurun
formalaşmasında yaşlılarla müxtəlif fəaliyyət növlərində qarşılıqlı əlaqəsi mühüm rol oynayır.
Yeniyetmələrdə əxlaqi şüurun formalaşmasında şagird kollektivinin də müstəsna rolu vardır.
Yeniyetmənin əxlaqi şüurunda iki yeni xüsusiyyət meydana çıxır: 1) bu dövrdə ictimai
davranışla bağlı norma və qaydalar, insanların bir-birilə qarşılıqlı münasibətilə bağlı normalar
diqqət mərkəzində olur; 2) yeniyetmədə təsadüfi təsirlərdən asılı olmayaraq nisbətən sabit
əxlaqi görüşlər, hökmlər və qiymətlər əmələ gəlib özünün xüsusiyyətləri ilə təzahür etməyə
başlayır. Psixoloqlar belə bir qənaətə gəlmişlər ki, yeniyetməlik yaşlı dövründə özünəməxsus
“əxlaq məcəlləsi” əmələ gəlir (Ə.Ə.Əlizadə). Bu “məcəllə” onların yoldaşlıq münasibətlərini
tənzim etdiyi üçün onu “yoldaşlıq məcəlləsi adlandırırlar.
Yeniyetmələrdə əxlaqi ideallar formalaşmağa başlayır. Bu ideallar güclü motiv kimi
yeniyetmənin özünütərbiyəsinə, öz qüsurlarını aradan qaldırmasına təkan verir.
Yeniyetmələrdə yaşlılıq hissi və meylinin formalaşması. Yeniyetməlik dövründə diqqəti
cəlb edən cəhətlərdən biri də bu dövrdə yaşlılıq hissinin və meylinin formalaşmasıdır.
Yeniyetmənin özünüdərketməsi nəticəsində onun şəxsiyyətində keyfiyyətcə irəliləyiş baş
verir. Ona görə də yeniyetmə özünü artıq uşaq deyil, yaşlı hesab edir və onda belə bir tələbat
əmələ gəlir ki, ətrafdakılar onlara uşaq kimi deyil, yaşlı adam kimi yanaşsınlar. Bununla
əlaqədar olaraq yeniyetmə müstəqilliyə meyl edir. Lakin bu dövrdə uşağın müstəqilliyə artan
tələbatı ilə bu müstəqilliyi həyata keçirmək imkanları arasında ziddiyyət yaranır. Bu cür
ziddiyyətin yaranmasında çox vaxt böyüklər xüsusi rol oynayır. Belə ki, böyüklər
yeniyetməni hələ də uşaq hesab edir və ona həmin tələblərlə yanaşır. Belə olduqda yeniyetmə
bir növ böyüklərə öz etirazını bildirir. Bu zaman böyüklər yeniyetməyə qarşı öz münasibətini
dəyişmədikdə uşaq da müxtəlif yolla ona qarşı durur. Bu cür ixtilaf yeniyetmənin sözə
baxmamasına, böyüklərə qarşı durması hallarına gətirib çıxarır. Yeniyetməlik dövründə
yaşlılıq hissi və meylinin yaranması və formalaşması müxtəlif amillərin təsiri altında baş verə
bilər. Yaşlılıq hissinin yaranması birinci növbədə uşağın fiziki inkişafındakı dəyişikliklərlə
bağlı olur. Uşağın xarici görkəmi böyüklərin xarici görkəminə oxşamağa başlayır. Boyları,
gücləri artır. Bu dəyişikliyi görən və özünü böyüklərlə müqayisə edən yeniyetmədə yaşlılıq
meyli yaranmağa başlayır. Yaşlılıq hissinin öz mənşəinə görə sosial xarakter daşıdığını da
qeyd edirlər. Yaşlı adamlarla birgə fəaliyyət, onların etimadını qazanmaq uşaqda obyektiv
sosial yaşlılıq statusunun yaranmasına, bu da öz növbəsində onun özü haqqında
təsəvvürlərinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. Yeniyetmələrdə yaşlılıq hissinin yaranmasında
onun düşdüyü referent qrup da müəyyən rol oynayır. Bu qrupda çox vaxt yaşca böyük
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uşaqların olması və onların yeniyetməni qəbul etməsi yaşlılıq hissini bir daha gücləndirir.
Bildiyimiz kimi, identifikassiya fərdin özünün mənsub olduğu qrupla eyniləşdirməsi
prosesidir. Kiçik yaşlarında uşaq ancaq bir qrupun – ailənin üzvü olduğu üçün özünü ailə
üzvləri ilə identifikasiya edir. Böyüdükcə onun daxil olduğu qrupların sayı artır. Hər qrupun
öz normal və qaydaları mövcud olur, ünsiyyət vasitəsilə insan bu normaları mənimsəyərək
onlara riayət etməyə çalışır.
Bir çox müəlliflər (Ə.Ə.Əlizadə, R.İ.Əliyev, İ.S.Kon və b.) göstərirlər ki, uşaq hələ
dünyaya gəlməmişdən əvvəl valideynlər cinsi mənsubiyyətindən asılı olaraq ona fərqli
münasibət bəsləyirlər. R.Əliyev yazır: “Dünyaya gələcək uşağın oğlan və ya qız olacağından
acılı olaraq valideynlər ona müəyyən münasibətini müəyyənləşdirir onun tərbiyəsi ilə necə
məşğul olacağını təsəvvür edir, elə bil ki, buna hazırlaşır. Valideynlərin oğlan və qız barədə
müxtəlif arzu, istək, fikir, münasibətləri və qayğıları uşaqların tərbiyəsi prosesində bütün
dolğunluğu ilə əks olunur. Ata və ana istər-istəməz oğlanların tərbiyəsi ilə bir cür, qızların
tərbiyəsi ilə başqa cür məşğul olur. Onlara birbaşa və ya dolayısı ilə müxtəlif keyfiyyətlər,
cinsi mənsubiyyət hissi aşılayırlar” (3, 196).
Qeyd etmək lazımdır ki, yeniyetməlik dövründə özünüidentifikasiyanın fərqli təzahürləri
ailə tərbiyəsinin, yeniyetmənin ailə haqqında təsəvvürlərinin hansı səviyyədə olmasından çox
asılıdır. Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə, yeniyetmələrdə ailələri “biz” təsəvvürləri çox diddi
dəyişmələrə deformasiyaya uğrayır. Yeniyetmə öz ailəsində ona qarşı münasibətin
xarakterindən asılı olaraq pozitiv özünəinamın itirməsinə gətirib çıxara biləcək hallarla
qarşılaşır. Belə münasibət kontekstindən çıxış edən yeniyetmə özünə və başqalarına, eləcə də
sosial situasiyaya münasibətdə müəyyən aqressivlik nümayiş etdirə bilər. Əksər hallarda isə
bu özünəinamsızlıq, utancaqlıq, gələcəyə ümidsizlik, konkret deyilsə, özünüdərketmədə və
özünüdentifikasiyada ciddi nəticələr yarada bilər.
Yeniyetmələrin hədsiz əzizlənməsi, hər cür tələblərinə güzəştə edilməsi bəzi hərəkətlər və
davranışlarında onlara sərbəstlik verilməsi də pis nəticələnir, məktəbdən yayınır, siqaret
çəkməyə, içki içməyə, yaşlılara məxsus oyunlar oynamağa, evə gec gəlməyə başlayır.
Müasir ailələrdə uşaqların əzizlənməsi müxtəlif formalarda özünü göstərir: əmək
qayğılarından azad edilir, hamı onun canına and içir, hər sözünə əməl olunur, bərkə-boşa
salınmır, adi çətinliklərini belə ata və ya ana aradan qaldırır. Nəticədə onun iddiası yeri-göyə
sığınır. Artıq böyük oğlandır, lakin ailənin dərdi-səri ilə maraqlanmır, yalnız özü haqqında
fikirləşir.
Bir çox ailələr də isə uşaqlara qarşı həddindən ziyadə tələbkarlıq göstərilir. Cəzanın
ədalətli olmasına fikir vermirlər, bir çox hallarda cəza müstəsna dərəcədə sərt xarakter daşıyır,
qorxudurlar. Bu yeniyetmədə inamsızlıq hissi yaradır. Bəzi ailələrdə isə nadinclik etdikdə,
sözə baxmadıqda, dərsləri öyrənmədikdə, xoşagəlməz iş tutduqda valideyn yerli-yersiz onu
danlayır. Bu isə tərbiyəyə mənfi təsir göstərir, eyni zamanda valideyn onun gözündə nüfuzdan
düşür.
Fiziki cəzaya əl atan valideyn uşağa təkcə fiziki deyil, həm də psixi zərə yetirir. Psixoloji
tədqiqatlar göstərir ki, artıq yeniyetməlik dövründə insanın mənlik şüuru inkişaf edir, onlar
özlərini bir şəxsiyyət kimi yüksək qiymətləndirir, öz ləyaqət və şərəflərini bütün aydınlığı ilə
başa düşürlər. Buna görə də yeniyetməni qətiyyən döymək olmaz, Cəzanın müxtəlif növləri
vardır. Onların bir çoxundan ailə tərbiyəsində bu və ya digər dərəcədə istifadə olunur. Lakin
cəza məqsəd deyil, vasitə olmalıdır. Cəzalandırma xüsusi məharət tələb etməlidir.
Ailədə tez-tez bədən cəzasına məruz qalmış uşaq özgələşir, sırtıq, kobud olur. Fiziki cəza
uşağın qəlbində zərifliyi və həssaslığı məhv edir. Düzgün tərbiyə isə xoş rəftar və
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tələbkarlıqla yanaşı gedir. Tələbkarlıq - uşağın şəxsiyyətinə və ləyaqətinə təzyiq kimi deyil,
ona etibar və hörmət zəminində olmalıdır (3, 77).
Nəticə etibarı ilə yeniyetmələrin identifikasiyasında ailənin rolunun olması təsdiqlənir.
Çünki ailədə uşaq sosial münasibətlərə - ailədaxili münasibətlərə qoşulur, onların vasitəsilə
insan, dünya, mənəvi sərvətlər haqqında anlayışlara yiyələnir, başqa adamları başa düşməyi,
yaşlılara, qadın və kişilərə, kiçik uşaqlara hörmət və kömək etməyi, öz nöqsanlarını görməyi
öyrənir. Valideynlərin əməyə münasibəti, öz biliyini, istedadını və əməyini vətənin
çiçəklənməsinə həsr etməsi, düzgünlüyü və prinsipiallığı, səmimiliyi, təvazökarlığı
yeniyetmələrin özünüidetifikasiyasında mühüm amildir. Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki,
valideynlərin heç də hamısı bu imkanlardan eyni dərəcədə istifadə edə bilmirlər, lakin bir
cəhət şübhəsizdir ki, valideynlərlə yeniyetmələr arasındakı münasibətlər nə qədər əlverişli
olar, onların uşaq və yeniyetmələrin özünüidentifikasiyasına təsiri də bir o qədər möhkəm və
səmərəli olar.
Məqalənin aktuallığı. İdentifikassiya fərdin özünün mənsub olduğu qrupla eyniləşdirməsi
prosesidir. Yeniyetməlik yaşı ilk növbədə “Mən”in formalaşması ilə xarakterizə
olunduğundan şəxsiyyətin özünüdərketməsi, bu kontekstdə özünüidentifikasiyası aktuallıq
kəsb edir.
Məqalənin
elmi
yeniliyi.
Məqalədə
ilk
dəfə
yeniyetməlik
yaşında
özünüidentifikasiyasının xüsusiyyətləri və özünüidentifikasiyasının formalaşmasında
valideynlərin rolu araşdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən praktik psixologiya təcrübəsində
ailə və məktəb psixoloqları faydalana bilər.
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К. Мамедова

Психологические характеристики подростков и роль
родителей в их самоидентификации
Резюме
Рассматривая проявления самооценки в подростковом возрасте, оказывается, что в
этом феномене есть противоречивые моменты. Существование максимализма и
уязвимости в репрессивной позиции создает противоречивые тенденции в поведении
подростков.
Следует отметить, что различные проявления самоидентификации в подростковом
возрасте во многом зависят от уровня семейного воспитания и семейной идеологии
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подросткового возраста. По мнению некоторых исследователей, подростки
деформируются из-за изменений в их «воображении» их семей. Подросток
сталкивается с ситуациями в собственной семье, которые могут привести к потере
положительной самооценки, в зависимости от характера его отношения к нему.
Подросток, который действует в контексте таких отношений, может проявлять
агрессивность в отношениях с самим собой и другими, а также с социальной ситуацией.
В большинстве случаев самообладание, стеснительность, безнадежность в будущем и
конкретные последствия могут привести к серьезным последствиям в самореализации и
самоидентификации.
K. Mammadova

The psychological characteristics of adolescents and the
role of parents in their self-identification
Summary
When examining the manifestations of self-esteem in teens, it turns out that there are
contradictory points in this phenomenon. The existence of maximalism and vulnerability in
the oppressive position creates contradictory tendencies in adolescents' behavior.
It should be noted that different manifestations of self-identification during adolescence
are largely dependent upon the level of family education and the family's ideology of
adolescence. According to some researchers, teenagers are deformed by changes in their
"imagination" of their families. The teenager faces situations in his own family that can lead
to a loss of positive self-esteem, depending on the nature of his attitude towards him. A
teenager who acts in the context of such attitudes can show aggressiveness in dealing with
himself and others, as well as the social situation. In most cases, self-impotence, shyness,
hopelessness to the future, and concrete consequences can lead to serious consequences in
self-actualization and self-identification.
Redaksiyaya daxil olub: 17.07.2019
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İstedadlı uşaqların təliminin nəzəri məsələləri
və bu prosesdə müəllimin rolu
Zəkiyyə Hüseynova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,
ADPU
E-mail: zekiyye.huseynova@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova,
psixol.ü.f.d. L.M. Qurbanova
Açar sözlər: istedad, pedaqoji fəaliyyət, yaradıcı müəllim, müəllim hazırlığı modeli, təlim
strategiyaları
Ключевые слова: талант, педагогическая деятельность, креативный педагог,
модель подготовки преподавателей, стратегии обучения
Key words: talent, pedagogical activity, creative teacher, teacher training model, training
strategies
İstedadın inkişafı və həmin prosesdə müəllimin rolu problemi həmişə tədqiqatçıların
maraqlandırmışdır. İstedadlı uşaqların inkişafı və təlimi ilə bağlı problemin başa
düşülməsində onlarla işləyən tədqiqatçıların əksəriyyətində vahid baxışlar müşahidə
edilmişdir.
İstedadlı uşaqlarla işdə yaranan çətinliklər təkcə istedadın müxtəlif növləri, çoxlu sayda
ziddiyyətli yanaşmalarda və metodlarda deyil, həm də istedadlı uşaqlarla müəllimin psixoloji
hazırlığının olmaması ilə şərtlənir. Uşaq istedadının psixoloji təhlilində tədqiqatçılar qeyd
edirlər ki, sərt reqlamentləşdirilmiş məktəb təlimi uşaq istedadının inkişafına və təzahürünə
güclü, uzunmüddətli və sistematik təsir göstərir. Bu təsirin xarakteri və dərəcəsi müvafiq
təlim şərtlərindən, müəllimin şəxsiyyətindən, hər yaş mərhələsində istedadlı şagirdlərin
psixoloji xüsusiyyətlərindən asılıdır.
Müəllimlərdə belə bir inam hissi vardır ki, istedadlı uşaqları həmyaşıdları arasında
seçilməsini görməmək mümkün deyil, onlarla iş aparanda insanda tam məmnunluq hissi
yaranır. V.S.Yurkeviçin qeyd etdiyi kimi, bir çox talantlı uşaqlar ilk baxışda heç nə ilə
fərqlənmirlər, onları ümumi kütlədən fərqləndirmək üçün böyük təcrübə və xüsusi biliklər
lazımdır. Pedaqoqlar belə uşaqlarla işləmək üçün xüsusi hazırlığa ehtiyac hiss edirlər.
Şəxsi istedadın dərkində uşaqların mənəvi tələbatları, təlimin fərdiləşdirilməsi, emosional
komfortluq mühümdür, lakin çox vaxt onlar kifayət qədər təmin olunmur, bu da istedadlı
uşaqların inkişafının ləngiməsinə gətirib çıxara bilər. Bu özünü ümumi planda birbaşa
göstərmir, yalnız kifayət qədər azalmaların nəticələri ilə diqqəti özünə çəkir.
Kütləvi ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan istedadlı uşaqlarda yaranan çətinliklərin
səbəblərinin psixoloji təhlilində tədqiqatçılar həmin prosesdə müəllim şəxsiyyətinin
əhəmiyyətliliyini başa düşürlər. İntellektual istedad strukturunda pedaqoji qabiliyyətləri ilk
dəfə yunan filosofu Aristotel müəyyən etmişdir. O, əsas diqqəti təlim prosesinin ikitərəfli
xarakterinə istiqamətləndirmişdir. Alimin fikrincə, öyrənən təkcə öz təbii qabiliyyətlərini
təkmilləşdirmir, həm də öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. P.P.Blonskiy və L.S.Vıqotskiy
yaradıcı istedad problemini işləmişlər. Onlar xarici ölkə əməkdaşlarının əldə etdikləri
nailiyyətləri dərindən araşdırmış və onları tənqidi qiymətləndirmişlər.
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İstedadlı uşaqlarla işləyən müəllim şəxsiyyəti haqqında təsəvvürlərin inkişafı bir çox
alimlərin: M.M.Kaşanovanın, A.M.Matyuşkinin, E.L.Yakovlevin və başqalarının əsərlərində
öz əksini tapmışdır. İstedadlı uşaqların inkişafında müəllimin qiymətə əhəmiyyətli dərəcədə
münasibəti B.Q.Ananyev tərəfindən hərtərəfli şəkildə tədqiq edilmişdir. Tədqiqatçının qeyd
etdiyi kimi, yalnız talantlı müəllim istedadı dəyərləndirməyə qadirdir. N.S.Leytes istedadlı
şagirdlərin inkişafında müəllimin rolunu xüsusi olaraq qeyd etmişdir. Alimin fikrincə, uşağın
intellektinin inkişafı və onun yaradıcılığa meylliliyi təkcə onun əqli yüklənmələri ilə deyil,
həm də müəlliminin ona necə rəhbərlik edib ruhlandırmasından da asılıdır. Uşaqlar üçün
yüksək əqli imkanları adi məktəblər də verə bilər, əgər orada böyük hərflərlə yazılmış
“MÜƏLLİM” varsa...
A.К.Maркова, V.İ.Panov bu mövqeyi bölüşərək qeyd edirlər ki, yaradıcı müəllimin
psixoloji hazırlığı zəruridir [1,2]. İstedadlı uşaqların təlimində yaranan çətinliklər ətraf aləmi
tam qavramaqla bağlı olan tələbatlarla, o cümlədən məktəbin kiçik siniflərində şagirdlərin
məmnunluq hissini duymamaları ilə bağlıdır. V.İ.Panovun fikrincə, “istedadlı uşaqlar şüurlu
və şüursuz olaraq özlərinin bərabərhüquqlu subyektinin şəxsi münasibətinə, ünsiyyətinə, təlim
münasibətinə həmişə ehtiyac hiss edirlər, lakin bunu avtoritar şəraitdə təmin etmək qeyrimümkündür” [2, s. 39].
Fikrimizcə, istedadlı uşaqlar üçün uğurlu müəllim hər şeydən əvvəl bütün uşaqlar üçün
gözəl, mükəmməl müəllimdir. Göründüyü kimi, müəllimin burada rolu bir çox səbəblərlə
müəyyən edilir. Müəllimin peşə bacarıqları və onun şəxsi xarakteristikası istedadlı uşaqların
nəzərincə spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Eyni zamanda istedadlı şagirdlər müəllimin peşə
hazırlığında onun sərt tələbləri ilə üzləşirlər. Özünün tədqiqatında M.B.Şumakova təsdiq edir
ki, müasir müəllimlərin əksəriyyəti şəxsi yaradıcılığın əhəmiyyətini və uşaqların yaradıcı
təzahürlərini qiymətləndirmir, uşaqların intellektual qabiliyyətlərinə, onların akademik
uğurlarına daha çox üstünlük verirlər.
Bu baxımdan istedadlı uşaqlarla müəllimin pedaqoji işə hazırlıq səviyyəsinin kifayət qədər
olmaması ona gətirib çıxarır ki, bu uşaqların təfəkküründə və davranışında qeyri-standartlıq,
nümayişkaranəlik və inadkarlıq kimi başa düşülür. İstedadlı uşaqlar bütün reproduktiv
səviyyələri tez keçir və müəllimləri tərəfindən tənbəl, habelə inadkar və ağılsız uşaq kimi
dəyərləndirilirlər. Müəllimlərin istedadlı uşaqlarla işləyə bilməmələrinin bir çox səbəbləri
vardır. İstedadlı uşaqlarla təlim prosesində müəllimin psixoloji hazırlığının məzmununun
aşkarlanması problemi və onun formalaşması şərtləri bir çox çətinliklərlə müəyyən edilir.
Həmin çətinlikləri nəzərdən keçirək:
1) Müasir sosial cəmiyyətdə müəllimlər üçün öz şagirdlərini müdafiə etmək və onları başa
düşmək həddindən artıq çox çətindir. Şagirdlərin fəaliyyətinin müəllim tərəfindən düzgün
anlaşılmaması və əks etdirilməsi, davranışın yalnız xarici tərəflərinin qəbul edilməsi, o
cümlədən mürəkkəb situasiyalarda təhlil etməyə qeyri-qabillik müəllimin düşünülməmiş
hərəkətlərinə və əksər hallarda isə istedadlı uşaqlarla konfliktə gətirib çıxarır.
2) Müəllimin şagirdlərlə qarşılıqlı münasibətində xüsusi, şəxsi problemlərlə bağlı qeyriadekvat təzahürlər baş verdiyindən təlim prosesində də ziddiyyətlər özünü aydın göstərir.
3) İstedadlı uşaqlarla müəllimin təlim işinin effektivliyinin yüksəldilməsi səviyyəsində və
obyektiv tələbatlar arasında çətinliklər təzahür edir.
4) Pedaqoji fəaliyyətdə istedadlı uşaqlarla işləyən müəllimlərin psixoloji hazırlığının
kifayət qədər olmaması, o cümlədən müəllim hazırlığı modellərinin elmdə və praktikada
təsdiqinin olmaması bir çox çətinliklərin yaranmasına gətirib çıxarır.
Müəllimlə uşaqlar arasında birgə təlim prosesində təzahür edən əsas çətinliklər O.M.
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Dyaçenkonun fikrincə, mənfi “Mən konsepsiyası”, həyəcanlılığın yüksəlməsi,
özünüalçaltmaya meyllilik, kommunikativ səriştəliliyin aşağı səviyyəsi, emosional problemlər
səbəb ola bilər.
V.D.Şadrikov uşağın mənəvi qabiliyyətinin inkişafından danışarkən qeyd edir ki, bu
proses spontan deyil, uşaq bu situasiyada gözləyir ki, insanların hərəkətləri onda müsbət
emosional təəssüratlar yaratsın, ətrafdakıların müsbət qiymətləri əxlaqi reflekslərlə müşayiət
olunsun. Məktəb təlimi daxilində belə planlaşdırmanı öz şagirdlərinə inanan hər bir müəllim
həyata keçirə bilər. Bu onu göstərir ki, müəllimin dəyərlər sistemində konkret şagird necə rol
oynayır. Məhz şagirdlərinə inam hissi müəllimin yaradıcılığının məhsuludur. Çünki o
şagirdlərini pedaqoji axtarışa istiqamətləndirir, onun konkret qabiliyyəti şagirdlərinə ötürülür,
onları hisslərlə təmin edir [3]. Buna görə də, müəllimin bacarıq və qabiliyyətləri
V.U.Kuzmeнкоnun qeyd etdiyi mühüm amil kimi şagirdlərin qabiliyyətlərinin inkişafında və
formalaşmasında mühüm rol oynayır. Müasir ümumtəhsil məktəblərində istedadlı şagirdlərin
təlimi ilə bağlı iş aparan elə müəllimlərin olması zəruridir ki, onlar şagirdlərinə psixolojipedaqoji dəstəyi təmin etməyə qadir olsunlar [4].
Məktəbdə müəllimin nüfuzu P.P.Semenovun fikrincə, onun pedaqoji ustalığı ilə sıx
bağlıdır. Alimin fikrincə, 1) yaratma ustalığı - müəllim çox şey edə bilər, yalnız başqaları ilə
birləşdikdə çox şeyə nail ola bilər; 2) təlim ustalığı – müəllim bacarır, lakin çox şeyi bilmir,
informasiya axtarışında axtardığını tapa bilir; 3/ əməkdaşlıq ustalığı – o öz nəticələrini
şagirdləri və əməkdaşları ilə razılaşıb birləşdirə bilir [5, s. 58].
Yaradıcı təhsil mühitində istedadlı uşaqların inkişafının və təliminin formalaşmasında
müəllim şəxsiyyəti mühüm rol oynayır. Müəllim şəxsiyyəti istənilən təlimin mühüm və
aparıcı amilidir. İstedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı pedaqoji fəaliyyətdə uğurlu müəllim
göstəricilərinə onun şəxsi xarakteristikası da aiddir. Belə göstəricilər içərisində müəllimin öz
işinin məqsəd və vəzifələrinə, həmçinin özünə, başqalarına inam hissinin və özünəgüvənin
olması müsbət haldır. Məhz bunlar şəxsiyyətlərarası ünsiyyətdə öz təzahürünü tapır.
Alim tədqiqatçıların fikrincə, istedadlı uşaqlar üçün müəllimin sinifdə davranışı onun
növbəti xarakteristikasında əksini tapır: müəllim fərdiləşdirilmiş proqramlarla işləyir, sinifdə
sakit, təhlükəsiz emosional atmosfer yaradır, şagirdlərlə əks-əlaqə yaradır, müxtəlif təlim
strategiyalarından istifadə edir, tələbə şəxsiyyətinə hörmət edir, şagirdlərinin müsbət
özünüqiymətləndirməsinin formalaşmasına imkan verir, onların dəyərlərini qiymətləndirir,
təlim prosesində yaradıcılığını və təxəyyülünü dəyərləndirir, əqli proseslərin yüksək
səviyyədə inkişafını stimullaşdırır, şagirdlərin fərdiyyətinə hörmətini təzahür etdirir.
İstedadlı uşaqlar üçün uğurlu müəllim hər şeydən əvvəl tədris etdiyi fənnini sevən, onu
dərindən bilən gözəl müəllimdir. Bundan əlavə, müəllim elə keyfiyyətlərə malik olmalıdır ki,
o istedadlı uşaqlarla ünsiyyətdə onu həyata keçirə bilsin. Belə ki, xeyirxah və həssas olmaqla
istedadlı uşaqların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini bilməlidir, onların tələbat və maraqlarını
hiss etməlidir. Yüksək intellektual inkişaf səviyyəsinə malik olmaqla müəllim öz maraq
dairəsini genişləndirməlidir. Bunlarla yanaşı müəllim təlimlə bağlı müxtəlif vəzifələrin
öhdəsindən gəlməyi təzahür etdirməli, canlı və aktiv xarakterə malik olmaqla yumor hissinə
yiyələnməli, həmişə özünütəkmilləşdirməyə və yaradıcı dünyagörüşə malik olmalıdır.
Müəllimin istedadlı uşaqlarla əlverişli, müvafiq iş üslubu onun şagirdlərlə birgə
yaradıcılığıdır. Birgə yaradıcı fəaliyyətdə müəllim fərdi yanaşmadan mütəmadi istifadə
etməklə motivasiya və maraqların yüksəldilməsində birgə fəaliyyət növlərini seçir, uşaqların
əqli inkişafı üçün zəruri şərait yaradır.
İstənilən müəllim üçün şagirdlərin sağlamlığı çox mühümdür. Çünki sağlamlıq pedaqoji
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əməkdaşlıq texnologiyasının tətbiqini şərtləndirir. Belə yanaşma müəllimin uşağın
şəxsiyyətinə diqqət yetirməyi tələb edir. Müəllim uşağın daxili aləminə nüfuz etməklə onun
imkanlarını və qabiliyyətlərini aşkar edir. Məhz müəllim uşaq üçün belə bir psixoloji mühit
yaradır, onda özünəqüvvəti artırır. Təbii ki, müəllimin təlim prosesində uğurlu işi
strategiyaları düzgün seçməsindən çox asılıdır. Müəllimin istedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı
işində peşəkar ixtisaslaşmanın əsas komponentləri bir tərəfdən onun pedaqoji-psixoloji
biliklərə, bacarıq və vərdişlərə dərindən yiyələnməsi, digər tərəfdən isə onun peşəkar-şəxsi
mövqeyidir. İstedadlı uşaqlar təlimin fərdiləşdirilmiş və differensiallaşdırılmış proqramlarına
tələbat hiss edirlər. Odur ki, belə uşaqlarla işləyən müəllimlər xüsusi hazırlıqdan
keçməlidirlər. Məhz yüksək intellektli şagirdlərin öz müəllimlərinə daha çox ehtiyacları vardır.
Hazırlıqsız müəllimlər istedadlı uşaqların fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini kifayət qədər
bilmədiklərindən onların istedadını təyin edə bilmir, problemlərinə biganəlik nümayiş
etdirirlər. Adi müəllimlərdən fərqli olaraq istedadlı uşaqlarla işləyən müəllimlər vaxt
bölgüsündə daha çox fəallığa üstünlük verirlər. Təlim prosesində istedadlı uşaqlarla işləyən
müəllimlər az danışır, az informasiya verir, şagirdlərin yerinə tapşırıqları yerinə yetirmirlər.
Müəllimlər şagirdlərindən daha çox soruşur, az izahat işi aparırlar. Belə müəllimlər
istedadlı uşaqlara daha çox suallar verir, müzakirədə onlara kömək edir, istiqamətləndirirlər.
Təlim prosesində müəllimlərin əksəriyyəti sual-cavaba müdaxilə edirlər, lakin istedadlı
uşaqlarla işləyən müəllimlər isə özlərini psixoterapevt kimi aparırlar. Onlar hər deyilən
mühakimələrə reaksiya verməkdən uzaqlaşırlar. Belə müəllimlər cavablara diqqətlə qulaq asır,
lakin onları qiymətləndirmirlər.
Müəllim deyilənləri qəbul etdiyini şagirdlərə bildirmək üçün üsullar fikirləşir. Belə
davranış ona gətirib çıxarır ki, şagirdlər bir-biri ilə birgə fəaliyyətdə olur və müəllimdən asılı
vəziyyətdə olmurlar. İstedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı işdə mühüm şərtlərdən biri məktəbdə
valideynlərin iştirak etmələridir. Müəllimin vəzifəsinə birgə fəaliyyətdə daha səmərəli yollar
axtarıb tapmaqdır. İstedadlı uşaqlarla is istər dərsdə, istərsə də dərsdən kənar vaxtlarda çox
mürəkkəb, lakin maraqlıdır. Təbii ki, təlim prosesinin təşkilinin əsas forması dərsdir. Hər bir
dərsin metod və üsulları rəngarəngliyinə və istiqamətinə görə fərdiləşdirmə və
differensiallaşmadır. Qrup işlərinin də mühüm rolu vardır. Çünki qrup işlərində müstəqil
idraki fəaliyyət, yaradıcı tapşırıqlar, dialoq, diskussiya həyata keçirilir.
Tədqiqatçılıq fəaliyyətində fərdiləşdirilmiş təlimin mühüm üsullarından biri onun yaradıcı
xarakterə malik olmasıdır. Müəllimlə şagirdlərin birgə işi növbəti vəzifələrin həyata
keçirilməsini şərtləndirir: müəllim şagirdlərlə məsləhət işi aparır, onların yaradıcı fikir və
rəylərini düzgün istiqamətə yönəldir. İstedadlı uşaqlar yüksək motivasiyaya, yaxşı hafizəyə
malik olurlar, onlar informasiyaları sistemləşdirə bilir, hər şeyə maraq göstərir, daha çox fikri
fəaliyyətini aktivləşdirən oyunlara - şahmat və domino oynamağa üstünlük verirlər. Təlim
prosesində istedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı işdə müəllimin peşəkar keyfiyyətləri onun
növbəti bacarıqlarında həyata keçir. Onlara aiddir: şagirdlərin diaqnostik nəticələrinə görə
təlimi təşkil etmək, təlim proqramlarını modifikasiya etmək, xüsusi təlim planları ilə işləmək,
o cümlədən müstəqil tapşırıqların yerinə yetirilməsində şagirdlərə kömək göstərmək və
onlarla konsultasiya işi aparmaq və s. İstedadlı uşaqlarla iş müəllim üçün çətindir, çünki o
fasiləsiz bir prosesdir. Belə proses müəllimdən psixoloqlarla sıx əməkdaşlıq etməyi,
özünütəkmilləşdirməyi, şagirdlərlə əməkdaşlıq etməyi, başqa müəllimlərin qabaqcıl iş
təcrübəsini dərindən öyrənməyi, öz işinə yaradıcı və kreativ yanaşmağı, psixoloji hazırlıq
səviyyəsini təkmilləşdirməyi və s. tələb edir.
Beləliklə, müəllimlərin ixtisaslaşdırılmasının yüksəldilməsi proqramı göstərdi ki, birincisi,
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bu vaxta qədər müəllimlərin istedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı işə psixoloji hazırlığı sistemsiz
həyata keçirilmişdir, ikincisi, pedaqoji fəaliyyətdə mühüm peşəkar keyfiyyətlər istedadlı
uşaqlarla işləyən müəllimlərin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. Lakin təlim prosesində
müəllimlərin psixoloji hazırlıq səviyyəsi hesabatsız həyata keçirilir.
Belə təlimin nəticəsində müəllimlərin pedaqoji bacarıqlara yiyələnməsi onun istedadlı
şagirdlərlə ünsiyyətində əsaslı dəyişiklik yaratmır, o cümlədən bu prosesə müəllimin psixoloji
hazırlığının inkişafını və formalaşmasını şərtləndirmir. Pedaqoji fəaliyyətdə istedadlı
uşaqların təlimi ilə bağlı işdə müəllimin psixoloji hazırlığı komponentlərinin məzmununu
müəyyən etmək üçün onların yaş xüsusiyyətlərini dərindən bilmək, onları psixoloji aspektdə
təhlil etməyi bacarmaq, istedadlı uşaqların inkişafının və təliminin məqsəd və vəzifələrini
müəyyən edib inkişafın effektivliyini təmin edən amilləri araşdırmaq vacib və zəruridir.
Məqalənin aktuallığı. Pedaqoji fəaliyyətdə istedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı işdə
müəllimin psixoloji hazırlığı komponentlərinin məzmununu müəyyən edilməsində psixolojiyaş xüsusiyyətlərini bilərək onları psixoloji aspektdə təhlil etmək və inkişafın effektivliyini
təmin edən amilləri araşdırmaq vacibdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İstedadlı uşaqlarla işləmək üçün yüksək şəxsi keyfiyyətlərə
malik müəllimləri seçmək, o cümlədən onların şəxsi yaradıcılığını şərtləndirən xüsusi
psixoloji treninqlər keçirmək zəruridir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Теоретические проблемы обучения талантливых
детей и роль учителя в этом процессе
Резюме
В научной статье теоретические вопросы обучения талантливых детей изучаются
психологически. В статье объясняются причины, по которым учителя не могут
работать с одаренными детьми, а проблему объясняет автор. Автор справедливо
заявляет, что высокоинтеллектуальные учащиеся нуждаются в индивидуальных и
дифференцированных программах в процессе обучения. Таким образом, учителя,
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работающие с такими детьми, должны проходить специальную подготовку.
Z. Huseynova

Theoretical issues of talented children's teaching
and the role of teacher in this process
Summary
In the scientific article, theoretical issues of the teaching of talented children are studied
psychologically. The article explains the reasons why teachers are unable to work with gifted
children, and the problem is explained by the author. The author rightly states that highly
intelligent students are in need of individualized and differentiated programs in the learning
process. Thus, teachers working with such children should undergo special training.
Redaksiyaya daxil olub: 11.07.2019

246

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 10 №3 2019(39)

Особенности психического развития
детей с синдромом Дауна
Света Нуриева
старший преподаватель AГПУ
Е-mail: sveta.nuriyeva@mail.ru
Рецензенты: д.ф.п.психол.А.В. Кадимова,
д.ф.п.психол. Г.В.Рагимова
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, синдром Дауна,
психическое развитие, умственная отсталость, консилиум, адаптация
Açar sözlər: sağlamlıq imkanları məhdud, Daun sindromu, psixi inkişaf, əqli gerilik,
konsiulum, uyğunlaşma
Key words: limited health care, Down syndrome, mental development, mental
retardation, conscience, adaptation
На сегодняшний день проблема социальной реабилитации детей с болезнью Дауна
становится более актуальной вследствие того, что их число имеет устойчивую
тенденцию к увеличению. Если некоторое время назад дети с подобным диагнозом
рождались лишь у тех матерей, возраст которых колебался в пределах 30-45 лет, то на
сегодняшний день ребёнок с болезнью Дауна может появиться и у совсем молодой
матери. Несомненно, дети с болезнью Дауна испытывают огромные трудности
вхождения в социум, или требуется комплексная социальная помощь.
Решению этой
проблемы во многом способствует деятельность различных
международных организаций: ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения,
Международная ассоциация по научному изучению умственной отсталости,
Международная лига обществ содействия умственного отсталым и др. Дети с
синдромом Дауна входят в категорию детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), но у них могут быть больше возможности развития. Синдром Дауна
является
специфической формой психического
недоразвития. Проявляется
существенными отличиями в физиическом, психическом, интеллектуальном,
эмоциональном развитии. При синдроме Дауна как специфической форме
хромосомных нарушений, грубый интеллектуальный дефект сочетается с поражением,
ряда систем: костной, сердечно-сосудистой, эндокринной, зрительной, слуховой,
речевой и др.
По статистике Всемирной организации здравоохранения, с диагнозом "синдром
Дауна" рождается каждый 700-800 младенец в мире. По статистике, один младенец из
шестисот-восьмисот появляется на свет с этим отклонением, c одной лишней
хромосомой.
Синдром получил в честь английского врача Дауна (John Down), впервые название
описавшего его в 1866 году. Наиболее полное научное описание указанной аномалии
после Л.Дауна принадлежит английским врачам Фрейзеру и Митчелу (1876). Болезнь
Дауна описывалась уже в различных странах: в Англии на нее указывают Смит, Гаррод;
во Франции-Бонвель; а Германии первое описание принадлежит Ньюману (1899).В
России об этом заболевании впервые сообщил известный психиатр П.И.Ковалевский
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(1905).Связь между происхождением врождённого синдрома и изменением количество
хромосом была выявлена только в 1959 году французским генетиком Жеремом
Леженом.
Интенсивная
разработка
функциональных
основ
современной
коррекционной педагогики (Н.Н.Малофеев) и результативность психологопедагогических исследований, предпринятых в последние годы по проблеме ранней
коррекции (Е.Р.Баенская, К.С.Лебединская, Е.М.Мастюкова, О.С.Никольская, Ю.А
Разенкова, Е.А.Стребелева и др) создали научные предпосылки для более
внимательного анализа состояния проблем, касающейся возможностей интеграции в
общество детей с синдромом Дауна.
Во всём мире детей с синдромом Дауна называют "солнечными", - настолько они
добры, дружелюбны, открыты и беззащитны. Они просто не способны кого-либо
обидеть, поскольку напрочь лишены агрессии. Они не умеют обижаться и злиться. И
как все дети, они любят играть, танцевать, читать, шалить, узнавать что-то новое. Но
жить, развиваться, учиться и проявлять свои таланты дети способны лишь в атмосфере
любви. Им нужно чуть больше помощи внимания и понимания как со стороны семьи,
так и всего общества. Но несмотря на тяжесть интеллектуального дефекта
эмоциональная сфера остаётся практически сохранённой.
При синдроме Дауна у ребёнка выражено отставание в умственном развитии.
Практика показывает, что при раннем целенаправленном коррекционном воздействии
соответствующем уходе воспитании дети могут успешно развиваться, адаптироваться в
группе ДОО, у них развивается речь возможности коммуникации и социализации.
Структура функциональное нарушение центральной нервной системы (ЦНС)
сочетается с чётким недоразвитием корковых структур мозга (лобных и теменных) Это
является причиной затрудняющей ассоциативную деятельность обоих полушарий
мозга y младших детей с синдромом Дауна отмечается тугоухость. У таких детей
поздно появляется понимание обращённой речи. Вербальные (речевые) задания они
выполняют хуже, чем невербальные. Невербальные задания с использованием ,
например, жестов, мимики дети могут выполнять. Для таких детей характерна
неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость.
Дети с синдромом Дауна имеют ограниченные возможности здоровья (ОБЗ) но у
них могут быть неограниченные возможности в развитии. Заниматься нужно с первых
месяцев жизни ребёнка. Если заниматься после трёх лет, то, пропустить все
сенситивные периоды, можно упустить и не раскрыть потенциальные возможности
такого ребёнка. Все зависит от нас: родителей, педагогов, специалистов.
В заключение состоит в том что целенаправленная система социальнопедагогических мероприятий, включение ребёнка с синдромом Дауна в коррекционнообразовательный процесс с раннего возраста, повышает уровень развития,
способствует социальной активности ребёнка.
Актуальность статьи. На сегодняшний день известной случаи психологопедагогической реабилитации отдельных детей с синдромом Дауна, когда в результате
огромных усилий психологов и дефектологов они становились полноценными людьми,
обучались в обычных школах и даже могли о том, что работа с такими детьми-дело
небезнадёжное, но требующее специальных знаний и больших душевных, физических
затрат.
Научная новизна статьи. Впервые научно обоснован и разработан алгоритм
прогнозирования рождения детей с синдромом Дауна, а также диспансерного
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наблюдения детей позволивший усовершенствовать их медицинское обеспечение
Практическая значимость и применение статьи. Практическая значимость
исследования состоит в возможности использования его результатов при организации
целенаправленной коррекционной психолого-педагогической помощи не только детям
с синдромом Дауна, а также другим группам глубоко умственно отсталых детей.
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Daun sindromlu uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri
Xülasə
Məqalədə Daun sindromlu uşaqların psixoloji xüsusiyyətlərindən bəhs olunur. Uşaqların
bu cür sindromlarla doğulmasına təsir edən əsas amillər məqalədə öz əksini tapmışdır. Daun
sindromlu xəstəliklərin quruluşu ilə bağlı məlumatlar və araşdırmalarla yanaşı yaranan
pozuntular və onlarla aparılan tədqiqatlarla bağlı məlumatlar da verilmişdir. Nitqin çətin
forması olan dizartriya, ən çox geniş yayılmış nitq pozuntusunun yaranma mexanizmlərinə
aydınlıq gətirilmişdir. Daun sindromlu uşaqların tibbi-psixoloji-pedaqoji məsləhətləşmələrdən
keçməsi adaptasiya olunan proqramlar üzrə təlimlərin keçirilməsinə imkan verir. Məqalədə
uşaqların bacarıqlarının xüsusiyyətləri müzakirə olunur.
S. Nuriyeva

Psychological features of children with Down syndrome
Summary
The article describes the characteristics of children with Down's Syndrome. It presents the
main factors which may result in the birth of children with this syndrome, historical
information and data related to the structure of the defects with Down Syndrome. The
mechanism of the most common speech disorder in children, Dysarthia, is given. The proses
of psychological, medical and pedagogical, consultation is examined and the opportunity for
children in kindergarten to team according to the adjusted program is described.
Recommendations are given to kindergarten level educators concerning the involvement of a
child in the education proses, specifically in terms of implementing principles of inclusive
education The article highlights the sections related to intervention in the compensating
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I siniflərin ilk təlim çətinliklərinin psixoloji xüsusiyyətləri
Nərmin Abdullayeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
Pedaqoji psixologiya kafedrasının
dissertantı
E-mail: nermin.abdullayeva.1991@inbox.ru
Rəyçilər: psixol.ü.e.d., prof. Ə.T. Baxşəliyev,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
Açar sözlər: kiçikyaşlı məktəbli, təlim fəaliyyəti, təlim çətinliyi, oxu və yazı bacarığı,
dinləmə
Ключевые слова: младший школьник, учебная деятельность, трубности в учебе,
способность писать и читать, прослушивание
Key words: primary schoolchildren, activities of training, difficulty of training, reading
and writing ability, listening
Təlimə keçidin ilk dövrlərində kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində müşahidə
olunan çətinliklər müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən fraqmentar, yaxud qabarıq şəkildə
işıqlandırılmış, lakin müasir dövrdə təhsilimizdə kurikulumların tətbiq olunduğu indiki
şəraitdə kiçikyaşlı məktəblilərin təlim çətinlikləri və onların psixoloji xüsusiyyətləri
diqqətdən kənar qalmış, sistemli şərh olunmamışdır.
Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyəti prosesində rastlaşdıqları çətinliklərinin daxili
(psixoloji) xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq (məsələn, təlimin ilk mərhələsində uşağın idrak
proseslərinin lazımi səviyyədə inkişaf etməməsi, başqa sözlə təlim fəaliyyəti ilə bağlı zəruri
olan fikri əməliyyatların yetişməməsi) onların səriştəsizlikdə, tənbəllikdə, təlimə
qabiliyyətsizlikdə günahlandırılmasına yol verilməməlidir. Kiçikyaşlı məktəblilərin bir 45
dəqiqə ərzində dərsi dinləyə bilməməsi, diqqətinin zəifliyi, mətni və oradakı anlayışları
qavraya bilməməsi, dərketmə səviyyəsinin aşağı olması, yaddasaxlama, yadasalmanın zəifliyi,
idrak maraqlarının zəifliyi və s. daxili xüsusiyyətlərə aiddir. Təlimin ilk illərində kiçikyaşlı
məktəblilərin təlim prosesində yaranmış belə psixoloji çətinliklərinin səbəblərini onların
məktəb həyatına adaptasiya olmamalarında axtarmaq və onları pillə-pillə yoluna qoymaq
lazımdır. Kiçikyaşlı məktəblilərdə intellektual inkişaf aydın hiss edilməsə də onlar çoxlu
psixoloji çətinliklərlə rastlaşırlar. Kiçikyaşlı məktəblilərdə disqrafiya (yazı), disleksiya
(qiraət), discalalia (hesablama) kimi psixoloji çətinliklər özünü göstərir. Amerika
psixoloqlarının, tədqiqatçılarının fikrincə, kiçikyaşlı məktəblilərdə bu psixoloji çətinliklər
əsas idrak prosesləri olan qavrayış, diqqət və təfəkkürün fəaliyyəti ilə bilavasitə əlaqədardır.
Yeni inkişaf şəraiti, yeni çevrə, yeni fəaliyyət növü, yeni əqli yük, yeni tələblər bu
mərhələdə çətinliklərin olmasının təbiiliyinə şübhə yaratmır. Həmçinin təlimin ilk günlərində
onlarla qarşılıqlı əlaqə və ünsiyyət yaradılması sahəsindəki çətinliklər qaçılmazdır.
Birincilərin təlim çətinlikləri ilə bağlı öz aləminə çəkilməsinə yol vermək olmaz. Onlara
lazımi kömək göstərmək üçün əlverişli ünsiyyət və fəaliyyət şəraiti yaradılmalıdır.
Təlimin ilk dövrlərində müşahidə olunan təlim çətinlikləri əsasən məktəb təliminə
başlamaqla bağlı olur. Bu dövrdə 6 yaşlı uşağın psixikasında bir sıra psixososial dəyişikliklər
baş verir. Həmyaşıdları ilə ünsiyyət qurmaq, müəllimlə qarşılıqlı münasibətlər, öz hərəkət,
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rəftar və davranışını məktəbin daxili qaydaları əsasında həyata keçirmək və digər hallar onun
təlim fəaliyyətində psixoloji çətinliklər yaradır.
Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinin ilk dövrlərində qarşılaşdıqları çətinliklərin
səbəb və mexanizminin tədqiqinin böyük nəzəri və praktik əhəmiyyəti vardır. Çünki
çətinlikləri yaradan mexanizmin müəyyənləşdirilməsi onun aradan qaldırılması üçün uyğun
mexanizmin qurulmasına imkan verir. Bu məqsədlə kiçikyaşlı məktəblilərin təlimin ilk
dövrlərində çətinliklərini formalaşdıran psixoloji məqamların müəyyənləşdirilməsinin, onların
bu sahədəki çətinliklərinin psixoloji təsnifatının aparılmasının və buna müvafiq olaraq
psixoloji təsir vasitələrinin seçilməsinin onların aradan qaldırılmasında əhəmiyyəti böyükdür.
Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə başlamaqla bağlı psixoloji çətinliklərini
təxmini də olsa aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik:
1. Təlim fəaliyyətinin və təlim vərdişlərinin formalaşmaması ilə bağlı çətinliklər;
2. Öz fikrini ifadə etməklə bağlı çətinliklər (məsələn, müəllimdən icazə almaq istəyir,
qorxur, suala cavab vermək istəyir, lakin özünə inanmır, utanır və s.);
3. Məktəb qaydaları ilə bağlı çətinliklər;
4. Dərs dinləməklə bağlı çətinliklər;
5. Oxu və yazı vərdişlərinin yaranması ilə bağlı çətinliklər;
6. Təlim materialları ilə bağlı çətinliklər;
7. Müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı çətinliklər;
8. Şagird-şagird münasibətləri ilə bağlı çətinliklər;
9. Məktəbə emosional münasibətin, təlim motivasiyasının mövcud inkişaf səviyyəsindən
irəli gələn çətinliklər.
Tədrisin ilk mərhələlərində kiçikyaşlı məktəblilər məktəb qaydalarına uyğunlaşmaqda
çətinlik çəkirlər. Məktəb qaydaları dedikdə, parta arxasında oturmaq, sinifdən icazə ilə çıxıb,
icazə ilə daxil olmaq, öz növbəsini gözləmək və s. nəzərədə tutulur. İlk vaxtlar çətinlik
onların hərəkətə meyl və çoxluğundan irəli gəlir. Belə ki, kiçikyaşlı məktəblilər özlərinin
müxtəlif hərəkətlərini dayandırmağa və bədənlərini müəyyən vəziyyətdə saxlamağa
məcburdur. Bunun nəticəsində bədənin bəzi üzvləri çox enerji sərf edərək yorulduğu halda
digər bəzi üzvlərdə genetik enerji yüksəlir və kiçikyaşlı məktəblilərin hərəkətə meyl və
tələbatları qüvvətlənir. Nəticədə dərs zamanı onlar özündən asılı olamayaraq bəzi hərəkətlər
edirlər və onlar üçün bu hərəkətlərin qarşısını almaq çətinləşir və bu zəmində onlarda
diqqətsizlik formalaşır.
Sabit, davamlı, məhsuldar keyfiyyətlərə malik olan ixtiyari diqqət dərsin kiçikyaşlı
məktəbli tərəfindən dinlənilməsinə və qavranılmasına, mənimsənilməsinə şərait yaradır.
Lakin təlimin ilk dövrlərində kiçikyaşlı məktəblilərdə iradə və ixtiyari diqqətin az inkişaf
etməsi nəticəsində iradə və ixtiyari diqqətcə zəif olan kiçikyaşlı məktəblilər dərsi sonuna kimi
və sistemli şəkildə dinləməklə bağlı çətinlik çəkirlər. Sinifdəki şagirdlərin bir qismi dərs
dinləməklə bağlı çətinlik çəksələr də, digər qismində bu sahədə problem nəzərə çarpmır. Bu
həm də onların iradə və ixtiyari diqqətinin inkişafından asılıdır. İxtiyari diqqətin tərbiyəsinə
yönəlmiş yaş səviyyəsinə müvafiq və onlarda maraq yaradan, zehni qabiliyyətlərinin
inkişafına uyğun fəaliyyət üsullarından, vasitələrindən, təlim materiallarından istifadə
olunmalıdır. Dərs tempinin sürəti seçilərkən öyrənənlərin diqqətinin sürətinin nəzərə alınması
vacibdir. Çünki diqqətin sürəti fərdi olaraq dəyişir və diqqətin sürəti kiçikyaşlı məktəblilərdə
nisbətən azdır. Bu psixoloji faktın nəzərə alınmaması dərsin dinlənilməsi ilə bağlı çətinlikləri
şərtləndirən amillərdəndir.
Bu dövrdə oxu prosesinə yiyələnməkdə əsaslı kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri baş
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verir. Oxu vərdişinin inkişafı təlim müvəffəqiyyətinə, xüsusilə digər fənlərin
mənimsənilməsinə müsbət təsir edir. Oxu vərdişinin formalaşdırılması birincilərdən gərgin
səy, iradə tələb edir.
Təlimdə oxuda olan çətinliyi, oxunun kompleks pozulmasını adlandırmaq üçün disleksiya
terminindən istifadə olunur. Oxunun pozulmasının bir sıra aparıcı səbəbləri mövcuddur.
Görmə, görmə-məkan qavrayışının, yaddaşın formamalaşması səbəbli vizual disleksiya
(görmə disleksiyası) formalaşır. Təlimdə oxu çətinliklərinin bir səbəbi də nitq funksiyasının
formalaşmaması ilə bağlı olub, verbal disleksiya (nitq disleksiyası) adlandırılır.
Kiçikyaşlı məktəblilərin oxu çətinliklərinin əsas səbəblərini aşağıdakı kimi
müəyyənləşdirə bilərik:
1) Oxu vərdişlərinin yaranmaması;
2) İntonasiyaya düzgün əməl edilməməsi;
3) Bəzən mətndəki məfhumların mürəkkəbliyi, anlaşılmaması;
4) Görmə qavrayışının məhdudluğu;
5) Fonematik təhlilin ilk vaxtlar yüksək inkişaf etməməsi;
6) Semantikanın düzgün dərk edilməməsi;
7) Lüğət ehtiyatının məhdudluğu.
Yenicə oxumağa başlayan kiçikyaşlı məktəblinin oxu çətinliklərinin bir sıra psixoloji
xüsusiyyətlərinə nəzər salaq. Belə ki, yenicə oxumağa başlayan kiçikyaşlı məktəblinin yanlız
bir hərfi görməsi onun oxu sahəsinin məhdud xarakterindən xəbər verir. Oxu sahəsinin
təkmilləşdirilməsi üçün görmə qavrayışını təmin edən təlim tapşırıqlarından, təmrinlərdən
istifadə olunmalıdır. Oxunan mətnin lazımi səviyyədə başa düşülməməsi kiçikyaşlı məktəbli
üçün çətinlik törədir. O, oxuduğu sözün mənasını tutmaqda çətinlik çəkir. Söz və cümlənin
mənasını dərhal başa düşməsi üçün görmə qavrayışı ilə yanaşı, eşitmə qavrayışının, həmçinin
dinləmə bacarıqlarının da inkişafı zəruridir. Çünki o, sözü əvvəlcə görür, tələffüz edir, eşidir,
sonra başa düşür. Məhz buna görə də o mətni oxuyarkən vurğunu, intonasiyanı, ifadəliliyi
gözləyə bilmir.
Yenicə oxumağa başlayan kiçikyaşlı məktəblilər hecalarla oxu prosesində bəzən hecaları
bir tamda birləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Onlar sözləri hecalarla, fasilələrlə oxuduqlarından
sonuna çatanda əvvəlki yaddan çıxır, həmin hissələri bağlamaq üçün geriyə qayıdırlar.
Beləliklə də, onlar sözdə eyni hecanı, cümlədə eyni sözü bir neçə dəfə təkrarlamalı olurlar.
Oxu prosesində reqresiyyanı azaltmaq məqsədilə dərsliklərdə azhecalı, mənaca aydın olan
sözlər təqdim edilməlidir.
Təlimdə yazı xəttində olan çətinliyi ifadə edən disqrafiya terminindən istifadə olunur.
Yazı işində təsadüf olunan çətinliklər uşağın funksional yetkinlik səviyyəsi və təlim
prosesinin təşkili ilə əlaqədardır. İlk baxışda əhəmiyyətsiz görünən səbəb, yəni uşağın
yazarkən qələmi düzgün tutmaması və görmə-məkan qavrayışındakı çətinlik normal yazı
prosesini pozur. Kiçikyaşlı məktəblilər yazı prosesində hərfləri kalliqrafik cəhətdən düzgün
yazmaqda, düzgün birləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Birinci siniflərin yazısında nəzərə çarpan
nöqsanlar (hərflərin bərabər ölçüdə olmaması, müxtəlif tərəflərə meylli olması,
konfiqurasiyanın pozulması, elementlərin düzgün birləşdirilməməsi, bəzi hərflərin kitabda
olduğu kimi çap şəklinin yazılması və s.) müşahidə olunur. Görmə-məkan qavrayışının
formalaşmaması, fərdi yazı tempi və gözlənilən müvəffəqiyyətsizliyin yaratdığı həyəcan,
təşviş uşağın yazısında çoxlu qüsurların olmasını mütləq edir. Həmin nöqsanlar korreksiya işi
tələb edir, əks halda bu qüsurlar vərdişə çevirilərək yazı, yazı xəttinin və yazılı nitqin
pozulmasına gətirib çıxarır.
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Yazı dərslərində uşaqların funksional imkanları nəzərə alınmalıdır. Bu məqsədlə 6
yaşlıların əzələlərinin funksional yetkinliyə çatmaması, əl, barmaq və falanqalarının hələ
formalaşmaması, qrafik hərəkətlərin sinir-əzələ tənziminin təkmilləşməsi nəzərə alınmalıdır.
Yeni hərfi tanımaq üçün yanlız onun xarakterik əlamətlərini ümumiləşdirmək kifayət etmir,
həmçinin ona məxsus cizgiləri fərqləndirmək, ona oxşar olan digər hərflərdən ayırmaq,
adlandırmaq və yadda saxlamaq lazımdır.
Müşahidələr göstərir ki, məktəblərdə yazı və oxu zamanı çətinlik çəkən uşaqlar çoxdur.
Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, kiçikyaşlı məktəblilərin oxu və yazı ilə bağlı qarşılaşdıqları
bu çətinliklər onların görmə qavrayışının zəifliyi ilə bağlı olur. Şagirdlər oxu və yazı zamanı
buraxdıqları səhvləri görərsə yol verdikləri nöqsanları qavrayar və bu istiqamətdə
rastlaşdıqları çətinlikləri aradan qaldırar. Həmçinin kiçikyaşlı məktəblilər şifahi və yazılı nitq
zamanı qrammatik qanunauyğunluqları bilmədikləri üçün bu cür çətinliklərlə rastlaşırlar. Ona
görə də müəllim və valideynlər şifahi və yazılı nitq zamanı uşaqların bu sahə üzrə bacarıq və
vərdişlərinin formalaşmasına diqqət yetirməlidirlər.
Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim prosesində qarşılaşdıqları psixoloji çətinliklər təlim
materialları ilə də müəyyən olunur. Tədris materiallarının pedaqoji və psixoloji cəhətdən
işlənmə səviyyəsi, keyfiyyəti, müvafiqliyi materialın kiçikyaşlı məktəbli tərəfindən
mənimsənilmə imkanlarını artırır.
L.S. Viqotskinin fikrincə, tədris materiallarının obyektiv çətinliyi və şagirdlərin onları
mənimsəməsi imkanları psixoloji ölçülərlə ancaq və ancaq yaxın inkişaf səviyyəsi anlamı
əsasında açıqlana bilər və açıqlanmalıdır (1, s.48).
Təlim materiallarında seçilmiş hər bir mövzunun, məzmunun şagird düşüncəsindəki
inikasının özünəməxsus çətin cəhətləri vardır. Təlim materiallarının çətinlik dərəcəsi səmərəli
öyrənməyə təsir edən xarici amil kimi çıxış edir. Materialın çətinliyi onda olan
informasiyanın öyrənənin idrak imkanlarına uyğunsuzluğu ilə müəyyən edilir. Bu isə o
deməkdir ki, ibtidai siniflərin istifadəsi üçün dərslik yazan hər bir müəllif mətni yazarkən
müvafiq olaraq kiçikyaşlı məktəblilərin təfəkkür xüsusiyyətlərini, qavrayış qabiliyyətlərini,
yaddaşını nəzərə almalıdır.
Təlim materialları ilə bağlı çətinliklərin başlıcalarından olaraq materialların kiçikyaşlı
məktəblilərin yaş və bilik səviyyəsinə uyğunsuzluğunu, çox quru və mücərrədliyini
(kiçikyaşlı məktəblilərdə təfəkkür nisbətən konkret xarakterə malikdir, mücərrəd anlayışları
onlar nisbətən çətin qavrayırlar), köhnəlikdə yenilik- materialların kiçikyaşlı məktəblilər üçün
qismən məlum və qismən yeni və məchul məzmuna malik olmasını, maraqsızlığını (maraq
hər kiçikyaşlı məktəbli üçün fərdi xarakter kəsb etdiyindən məzmunda ümumi, çoxcəhətli,
rəngarəng maraqlar nəzərə alınmalı), onların səviyyəsinə nisbətən çox çətin yaxud çox asan
olmasını (yüksək çətinlik şəraitində kiçikyaşlı məktəblilərdə öz qüvvəsinə qarşı inamsızlıq,
yorğunluq, acizlik, materialı anlamaqda çətinlik, asan olduqda diqqət yetirməyə ehtiyac hiss
etməmək müşahidə olunur), materialın az emosionallığını (kiçikyaşlı məktəblilər emosional
hissetmə və emosional yaddaş vasitəsilə emosional materialları daha yaxşı qavrayırlar)
göstərmək mümkündür.
Bu dövrdə təlim prosesi müəllim və kiçikyaşlı məktəblilərin qarşılıqlı münasibətləri,
şagird və mənimsənilməli məzmun kontekstində araşdırılır. Bizə məlumdur ki, çətinliklərin
yaranmasında iş şəraiti, müəllim-şagird münasibətlərinin xarakteri mühüm rol oynayır.
Müəllimlə şagird arasında yaranan mənəvi-psixoloji münasibətlər bilavasitə təlim
fəaliyyətində formalaşır və təlimin səmərəli təşkilini həyata keçirir. Bu zaman tədris
prosesinin təşkilində aparıcı rol əlbəttə ki, müəllimə aiddir. Burada müəllimin şagirdlərə
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humanist yanaşması, onları subyekt kimi dəyərləndirməsi, fərdi psixi xassələrinə diqqət
yetirməsi zəruri şərtlərdəndir. Təlim prosesinin kiçikyaşlı məktəblilərin daxili imkanlarına,
xarakterlərinə, şəxsi keyfiyyətlərinə uyğunlaşdırılması, onların fərdi psixi inkişafı müəllimin
metodik səviyyəsindən və pedaqoji ustalığından asılıdır.
Ə.Əlizadənin fikrincə, “Müəllim-şagird(lər)” münasibətlərinin humanistləşdirilməsi
şagirdin bir şəxsiyyət kimi inkişaf etdirilməsinin başlıca şərtidir və müasir məktəb üçün son
dərəcədə aktualdır” (3, s.34).
Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, təlim fəaliyyətində yaranan bir çox ciddi çətinliklər
müəllimin şagirdlərlə ünsiyyəti düzgün qura bilməməsi nəticəsində formalaşır. Müəllimşagirdlər arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin müxtəlif çalarları vardır: münaqişəli, psixoloji
uyuşmazlıq. Fikrimizcə, psixoloji uyuşmazlığın əsasında yaş dövrünə xass xüsusiyyətlərdən
irəli gələn düşüncə tərzi, fikirlərin uyuşmaması, müəllimin nitqinin, şərh üsulunun kifayət
qədər şagird üçün, onun anlama səviyyəsi üçün uyğun olmaması, antipatiya hallarına yol
verilməsi, müəllimin şagirdlərə və öz peşəsinə münasibəti durur. Kiçik məktəb yaşı dövründə
kiçikyaşlı məktəblilərin münasibətlərində birinci hala, yəni müəllim və yaşıdları ilə
münasibətdə münaqişələrə məktəb təcrübəsində az təsadüf olunur, buna səbəb onların hələ
kifayət qədər müstəqil olmamaları ilə bağlıdır. İkinci halın müəllim-şagird münasibətlərinə
yol tapmasının qarşısı qəti şəkildə alınmalıdır.
İbtidai siniflərdə kiçikyaşlı məktəblinin nəzərində müəllimin nüfuzunun çoxluğu
müşahidə olunur. Müəllimin nüfuzu onun təklif və təsirlərinin kiçikyaşlı məktəblilər
tərəfindən qəbul edilməsini asanlaşdırır. Müəllimin nüfuzu ədalətliliyi, öz peşəsini sevməsi,
bilik səviyyəsi, xoş rəftarı, qiraəti, öz şagirdlərini sevməsi, öz fəaliyyətində humanistik
yanaşmaya əsaslanması və s. ilə qırılmaz sürətdə bağlıdır.
Məktəbdə təlim üçün səmərəli mühitin yaradılması, məktəbə emosional münasibətin
yüksək səviyyəsi təlimə adaptasiyanı şərtləndirir. Müşahidələr göstərir ki, məktəbə daxil
olmaq ərəfəsində birinci sinifə hazırlaşanların 90%-dən çoxunda yüksək təlim motivi olur,
lakin hər adi müvəffəqiyyətsizlik onlara kəskin təsir edir və artıq I yarımilin sonunda
birincilərin əksəriyyətinin oxumağa həvəsi azalır. Əslində bu neqativ halı təlim çətinliklərinin
dərin qatlarında, xüsusilə motivasiya sahəsində axtarmaq lazımdır.
Tədris prosesində rast gəlinən nöqsanlardan biri də şagirdlərin təlim prosesinə zəif cəlb
edilməsi ilə bağlıdır. Dərsin ilk mərhələsi olan motivasiya mərhələsində müəllim
məktəblilərin təlimə motivləşməsinin müxtəlifliyini nəzərə alaraq bu problemin həllini diqqət
mərkəzində saxlamalıdır. Şagirdlərə müstəqil surətdə bilik əldə etmək qaydaları aşılanmalıdır.
I sinif şagirdləri tədris ilinin ortalarında təlim fəaliyyətində daha çox çətinliklərlə
qarşılaşırlar. Bunun əsas səbəbini təlimin mürəkkəb xarakter alması ilə izah etmək olar.
Nəzərə alsaq ki, bu dövrdə uşağın idrak müstəqilliyi, tədqiqatçılığı yüksək səviyyədə olmur.
Bu dövrdə uşaq həcmcə artan biliklərə yiyələnməkdə çətinlik çəkir. Öyrənmə sahəsində
zamanla mənimsəmiş olduğu qayda, üsul və tərzlərə əsasən heç bir çətinlik çəkmədən təlimin
öhdəsindən gəlməyi bacarır. Təlim çətinliklərinin qarşısını almaq üçün uşağın əqli
fəaliyyətinin fəallaşdırılmasına diqqəti yönəltmək lazımdır.
Məqalənin
aktuallığı.
Təlimin
ilk
dövründə
birincilərin
çətinliklərinin
müəyyənləşdirilməsi sonrakı tədris illərində inkişaf dinamikasını izləmək baxımından
əhəmiyyətlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə başlamaqla
bağlı müşahidə olunan çətinliklərinin psixoloji xüsusiyyətləri ətraflı şəkildə şərh olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təklif və nəticələr
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məktəb psixoloqları və ibtidai sinif müəllimlərinin fəaliyyətində məktəb təliminə keçid
dövründə kiçikyaşlı məktəblilərin təlim çətinliklərinin psixoloji xüsusiyyətlərinin
müəyyənləşdirilib aradan qaldırılmasında nəzərə alına bilər.
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Психологическая характеристика первоклассных
трудностей в обучении
Резюме
Существование трудностей с обучением учащихся начальной школы создает
серьезную потребность в изучении реального положения в области начального
образования. После этого могут быть определены обстоятельства, при которых могут
возникнуть трудности с обучением. Основные проявления, содержание и характер
трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся начальной школы в своей учебной
деятельности, различны по своему психологическому характеру и нуждаются в
раскрытии.
N. Abdullayeva

Psychological features of training difficulties
of First-grade schoolchildren
Summary
The existence of learning difficulties for primary schoolchildren creates a serious need for
learning the real situation of primary education. Thereafter, the circumstances under which
learning difficulties might arise may be determined. The main manifestations, content and
character of difficulties encountered by primary schoolchildren during their learning activities
are different in their psychological nature and need to be disclosed.
Redaksiyaya daxil olub: 26.09.2019
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Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar
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11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən
elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi
göstərilməlidir.
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