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В традиционном советском литературоведении, обычно когда речь шла об
авторской позиции художника, так или иначе затрагивались вопросы партийности,
класссовости и прочих формально–мировоззренческих атрибутов художественного
творчества. Однако история показывает, что национальные интересы неизменно
стояли высшее всяких официальных требований. Именно через национальное можно
выразить общечеловеческое. Так было всегда. Достаточно вспомнить первые
десятилетия XX века сотрудничество в Азербайджане творческих сил самых
различных общественно-политической ориентации. В отличие от других
национальных окраин, в том числе центра Советской империи эти силы рука об руки
стали искренно служить национальным интересам родной земли. Другими словами,
основные законы искусства остаются прежними, они принимают лишь некоторые
корректуры времени.

Со времен «Поэтики» Аристотеля прошло около трёх тысячелетия и за этот период
эстетические знания о подражании действительности пытаются раскрыть все новые
грани искусства. (1.39-60) И во всех случаях во главу угла ставится личность
хуожника–творца, который раскрывает закономерности общества и черты поведения
людей. Умение или манера «раскрытия» художником этих закономерностей сопряено
множеством объективных и субъективных фактов. Иначе говоря, в этом процессе не
могут не проявлять себя характерные принципы литературной жизни современности,
индиивидуальный творческий стиль писателя.

Сегодня азербайджанская литература переживает процесс применения непростых
способов или методов воспроизведения действительности. Постмодернизм, реализм,
романтизм и другие течения представляют реальную картину нынешней литературной
жизни. Мы не жалуемся на разнообразие тем, к которым обращаются наши авторы.
Конечно, это веяние времени. Однако среди прочих тема морально – этического облика
современного человека для некоторых писателей старшего поколения стала
центральной, в том числе в творчестве известного писателя Агарагима. Это естественно,
оно продиктовано современной реальностью. Нам действительно необходимо
моральное «очищение»; и мы не случайно вспомнили античных авторов. Причем, это
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очищение должно несколько отличиться от аффектов, пережитых зрителями во время
смотра на трагедию. Сегодня мы по сути дела сами являемся не - посредственными
участниками этих трагических представлений. Конечно, тема морали и этики в
литературе имела место во все времена, но эта проблема, как отмечает писатель-
педагог Агарагим, достигла критической отметки. Случаи измены, обмана, отказа от
самих близких а так же проявление алчности, коварства и прочих недостойных
поступков стали чуть ли не обычном поведением в обществе, с ужасом констатирует
азербайджанский писатель.

Независимо от мировоззрения и способа или манеры письма подлинный художник
слова, прежде всего, является сыном своего народа, воспитанника своей эпохи.
Следовательно, его не могут не волновать проблемы родного народа. Его творчество
немыслимо вне влияния своего времени. Ведь время со всеми значительным
событиями, переменами всегда диктовало свои условия. Когда Великая Французская
революция потерпела поражение, на победу которой прогрессивные силы Европы
возлагали большие надежды, расцвет получает романтическая форма воспроизведения
действительности. Иначе говоря, разочарованная на действительность творческая
интеллигенция, стала изображать жизнь не так как она есть, а так какой ее хотелось бы
видеть. Когда Вальтер называл Шекспира «варваром, лишенного всякого вкуса», он
исходил из требований или принципов классицизма. К тому же литература живет не
только требованиями времени, но и она сама как «зеркало у дороги истории» (Стендаль)
отражает основные тенденции или приметы эпохи. В произведениях ее воздействие на
людей измеряется не просто художественно – эстетической емкостью произведения, но
и принципами историзма, определяющими глубину постижения темы.

Агарагим кистью художника-реалиста воссоздает облик времени со всеми его
типичными приметами и содержаниями. Автор наглядно демонстрирует, что облик или
образ эпохи вне контекста национально-культурной атмосферы по сути дела нечего
существенного не может сообщить читателю. Настоящий художник слова должен
прежде всего почувствовать закономерности исторического развития конкретной эпохи,
воссоздать тончайшее отражение исторического процесса в поведениях, сознаниях
людей, в том числе традициях всего народа. Воплощение типичных фактов эпох в
живых целостных образах определяет творческие принципы писателя. Обезличивание
этих образов может неизбежно привести к фальсификации действительности. Во
избежание таких случаев он должен уметь до тончайшей подробности различить
этнокультурные своеобразия народа, его психологию, темперамент и т.п.

Агарагима писателя – гражданина волнует моральное разложение людей. Ведь все
бедствие в общества происходят именно по этой причине. В подавляющем
большинстве случаев автор избегает парадоксов, но изображенные ими факты
невозможно читать без глубокого душевного волнения. Например, на тему, брошенных
на произвол судьбы детей сегодня пишут и другие авторы. Однако у Агарагима эта
проблема гораздо шире, чем социально–бытовых вопросов. Вспомним прошение
матери с маленьким Аязом набережным. Передав сыну сладости, мать признает, что
она его очень любит. А маленький Аяз нечего не понимая о душевной драме матери,
продолжает ее ждать, пока его не забрали другие («Шепоты одинокого чинара»). (2)
Попадая в детдом, не все они выходят оттуда полноценными людьми. Эти
искалеченные люди становятся головной болью всего общества. Сначала их бросили
самые близкие, а потом над ними злую шутку сыграли те, кому их доверили. Задаемся
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вопросами: кто виноват? Что виноват? А может тому причина трудная экономическая
жизнь. Однако есть вечная незыблемая истина, которая превыше всего. Это —
человечность. Есть еще одна истина, которая называется общественным порицанием.

Когда человек теряет чувство стыда, кажется, ему все дозволено. Вчерашние
пьяницы сегодня читают священные книги, нас учат порядочности, набожности. И это
тоже реальность нашего дня («Обручальное кольцо»).

Жизнь полна невероятных сюрпризов и неожиданностей. Последствия таких
неожиданностей часто вплескивали в наружу в критических ситуациях; годами
лелеешь, кормишь ребенка а он повзрослев, становится предателем Родины.
Единственный выход от этого тяжелого позора отец видет только в самоубийстве.
Откуда же он должен был узнать, что подобранный им в лесу младенец окажется
волчонком. А сколько не корми волка, все же он останется волком («Волчонок»).

Агарагима – педагога всегда притягивает вопрос конфликта поколений. Этот
конфликт у писателя объясняется несколько «нетрадиционно» т.е. он не всегда
сводится к непримиримости позиций («Отказ»), а-к несовпадению взглядов,
порожденных на разных временных полюсах.

Авторская концепция в произведениях Агарагима демонстрируется на достаточно
разнообразных художественных и публицистических сферах. Умудренный жизненным
опытом писатель на жизнь смотрит через призму мироведения предков и конечно же
священного нравоучения. И это естественно, история мирового искусства знает
множество случаев, когда подлинный художник, чем ближе осознает законы
сотворения, тем глубже понимает самого себя, свою миссию в мире сего. Хотелось
отметить, что герменевтические исследования так же косвенно доказывают это мнение.
Иначе говоря, для достаточного понимания смысла сакральных источников
необходимо исключительно полное сочетание духовной и интеллектуальной зрелости
человека. Не кому не секрет, что гениальные мастера пера являлись носителями людям
божественных слов. Великий художник слова Гусейн Джавид неслучайно называет
своего героя-Пророка «поэтом» (пьеса «Пророк»). Читая публицистическое
произведение Агарагима «Луч от Бога», все больше убеждаешься в этом. Эту работу
можно называть книгой-признанием мудрого автора слова. Здесь читатель становится
свидетелем искренней обращенности писателя к Всевышнему, а так же непростой
беседы самим собой. Эта небольшая книга как итог духовных исканий писателя
представляет собой своего рода свод эстетических и этических воззрений. (3.7-46)

Агарагим никогда не идеализирует своих героев. Вместе с тем речи его
положительных героев нередко характеризуются научно познавательностью,
поучительностью, пережитой опытным, зрелым человеком: «Смотри внимательно. Все
органы человека могут измениться, одиноко глаза никогда не изменится. До конца
своей жизни останутся они такими, какими были с рождения». Или «Вы должны знать,
правда и лицемерие несовместимы. Если даже пытаешься их совместить, то получится
неестественно. Лицемерие может покрыть правду, но не сможет исключить ее. Так что,
если сможешь вместо правды не навязывай мне свою фикцию» («Призрак чувств»).
Здесь невольно вспоминаются известные слова шекспировского Гамлета, адресованные
Офелье, которые удивительно созвучны вышеприведенной обвинительной сценой:»
Уйди в монастырь; к чему плодить грешников? Сам я скорее честен; и все же я мог бы
обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать не родила меня на свет; я очень,
мстителен, честолюбив; к моим услугам столько прегрешений, что мне не хватает
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мыслей, чтобы придать им облик, и времени, чтобы совершить… Слышал я про ваше
малеванье, вполне достаточно; бог дал вам одно лицо, а вы себе делаете другое; вы
приплясываете, вы припрыгиваете и щебечете, и делаете прозвища божьим созданиям,
и хотите, чтобы ваше беспутство принимали за неведение. Нет, с меня довольно; это
свело меня с ума» (4.163-164 )

Как известно, речевая стиль художественного произведения, как составная часть
стиля в целом, есть система художественная, все элементы которой подчиняются»
стилевой закономерности, определяющей форму данного произведения» (Соколов).

Публицистичность речи положительных героев произведений Агарагима
способствует раскрытию авторской концепции. Кстати сказать, публицистичность –
характерная особенность и авторской речи его многих произведений. Ею писатель
часто пользуется во внутренних монологах персонажей, а так же в авторских
вторженьях в ход событий или лирических отступлениях. В своих рассуждениях автор
словно беседует с читателем. Например, в одном из таких рассуждений писатель
намекая ни безразличие окружающих (типа «Попал в стаю, лай не лай, хвостом виляй –
«Palaza bürün ellə sürün» или “На людях и смерть красна» - «Ellə gələn qada-bala toy–
bayramdı»), отмечает: “Несомненно, подобный образ мышления или рассуждения о
происходящих вокруг может стать началом гибели современного человека. Это есть это
результат без внимания или безразличия, которое встречается всюду. Правда, в истории
культуры проблемы моральной или нравственной деградации, а так же вопросы
беззащитных, беспомощных всегда были, затронуты. Однако следует признаться, эти
проблемы никогда не доходили до нынешнего уровня.

Думаю, сегодня человечество стоит перед лицом очень серьезного вопроса – Куда
мы идем? Этот вопрос требует неотложного решения. Сегодня, когда усиливаются
экономические, политические, военные потенциалы, мы должна заботиться о
морально –этической мощи общества, которая по сути означает существование
поколений будущего. Это проблема не отдельных индивидов, а – всего общества».
(«Призрак чувств »).

Агарагим мастерски использует различные стили речи. У него своеобразная манера
сатирической подачи мысли. В книге «Окно смеха и позы» прекрасно сочетаются
сатирическое, юмористическое и афористическое. Хлесткие выражения у писателя
хранят колорит простонародной речи. Кстати сказать, писатель как тонкий знаток
народной речи удачно применяет выразительно – сочные и колоритные обороты
народной лексики, которые порой напоминают пословично-поговорочные пласты
национального языка: «Не зря говорят, выбирай корову по рогам, а девку по родам» —
(Anasına bax, qızını al»).

Потом старушка повернулась в сторону невесты:
— Тот, кто пролезет между когтем и мяса, выйдет оттуда протухшим (Ətlə dırnağın

arasına girən iylənib çıxar — Двум любо — третий не суйся) («Карта—памятка
сумасшедшего»).

Следует отметить, что образом Старушки Зейнаб писатель по праву поставил себе
памятник. Этот исключительно колоритный и предельно правдоподобный образ
включает в себе характерные черты народного мудреца. Перед нами необыкновенно
справедливая старушка, которая со всей беспощадностью заявляет человеку в лицо все
его пороки. А правые слова подобны горьким лекарствам, которые с неприятным
вкусом призваны исключить все вредное.
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Говорят, историк-ученый пишет конкретные, даже в некотором роде бездушные,
холодные факты истории. А писатель живыми образами рисует их. Наверно, по этой
причине о важнейших фактах истории, большинство читателей информации
исчерпывает из художественных текстов. Действительно, сегодня не каждый имеет
возможность (даже желание) читать книги Геродота, В.О.Ключевского, Н.М.Карамзина,
З.Бунятова и других историков. А художественная литература, театр, кино, которые
имеют гораздо широкую публику, выглядят достаточно привлекательно.

В данном случае речь идет не о собственно исторических жанрах. Однако облик
эпохи во всех произведениях Агарагима виден со всей очевидностью. Для
художественного решения этой задачи автор мастерски использует возможности
драматических и прозаических жанров. В первом случае если главную функцию
выполняют сочетание сценических элементов с диалогическими речами, то во втором –
психологизмы и внутренние монологи.

Человеческая концепция у Агарагима всецело базируется на ментальных основах,
которые для него дороже всего. По искренному признанию самого писателя настоящий
сын своего народа, где бы он не жил прежде всего должен любить землю, в которой он
родился. Его первостепенный долг священно хранить обычаи, традиции предков.
(«Моя продеревня «— Mənim ulu kəndim). Писатель прекрасно знает жизнь всех слоев
общества. И это помогает автору заставить своих читателей посмотреть на
происходящие изнутри. Именно в этом заключается основные успехи талантливого
художника слова. В свое время Лев Николаевич Толстой по этому поводу говори: «Как
только зрители, слушатели заражаются тем же чувством, которое испытал сочинитель,
это и есть искусство» (5. 450). Читая художественные и публицистические
произведения Агарагима все больше убеждаешься в том, насколько ясно видит он
эстетические идеалы представителей самых различных социальных слоев или групп
общества. Благодаря точного знания различий этих идеалов, писатель показывает нам
типично социальные, индивидуально-неповторимые мировидения людей, их деяния в
обществе.

Агарагим на редкость интересный собеседник. Он как в жизни, так и в своих
произведениях умеет вести задушевный разговор. При чем, эти разговоры неизменно
заставляют собеседника задумываться. Темы таких бесед достаточно разнообразны;
талантливый писатель и опытный педагог с удовольствием разделяет свои обыденные и
философские размышления о счастье, о жизни и смерти. У писателя понятие счастье
растяжимое, оно не ограничивается достатком или роскошной жизнью». Источником
хорошей жизни человека это его разум, который вдохновляет не только самого
человека, но и общество, в котором он живет». «Счастливый человек тот, кто
прививает в себе чувство ответственности. Он должен найти в себе силу, что бы
изменить самого себя и других». Писатель напоминает извечную истину; жизнь не
вечна. «Смерть неизбежна для всех. Рожденное когда-то умрет. Жить со страхами
смерти это настоящее безумие… Но нужно прожить такую жизнь, чтобы после себя
оставались следы и люди сожалели или испытывали чувство утраты за твою смерть».

Общеизвестный факт что, личное качество писателя во многом определяет его
собственную позицию во всем творческом процессе. «Личность художника
накладывает свою печать не только на стиль, но и на все другие стороны и элементы
искусства – от идеи до внешней формы. На основе общественного мировоззрения у
настоящего художника складывается свое восприятие и понимание жизни. У каждого
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художника формируется свой образный мир. По-своему он осуществляет и общие
принципы художественного метода. Оригинален художник в способах изображения и
выражения. Свое, особенное вносит он и в жанрово – композиционные формы» —
отмечает известный теоретик стиля А.Н.Соколов. Кроме этого «язык» искусства, его
внешняя форма у каждого значительного художника отличается индивидуальным
своеобразием. Именно такое широкое содержание, если вдуматься, вкладывают обычно
в понятие творческой индивидуальности, когда характеризуют «перо» писателя,
«кисть» живописца, «резец» скульптора и.т.д. «Сознательно или бессознательно при
этом представляют себе не только «слог» автора», продолжает Соколов, не только
особенности его художественного стиля, но и широкий, своеобразный мир
действительности, раскрывающийся перед читателем в образах, созданных
художником, и характерные для автора принципы и приемы изображения, с его
тяготением к гротеску, порицанию, иногда принимающему фантастическую форму.
(6.144 ).

В конце наших кратких размышлений о творческих принципах известного прозаика
современной азербайджанской литературы Агарагима хотелось еще раз подчеркнуть,
что позиция писателя-гражданина всегда оставалась неизменной. Писатель как в
личной жизни, так и в художественном творчестве строго соблюдал правила или
принципы поведения подлинного представителя национальной творческой
интеллигенции. Он по праву оставил неизгладимые следы в истории культурной жизни
своего народа.

Актуальность статьи. В статье на обширном материале художественной прозы
Агарагима рассматриваются вопросы авторской позиции писателя. Здесь подробно
анализируется проблема роли мировоззрений в художественном решении актуальных
тем современного общества.

Научная новизна статьи. В данной статье впервые делается попытка научно
обосновать объективную почву авторской позиции и индивидуальной писательской
концепции Агарагима, которая свидетельствует о научной новизне настоящей работы.

Практическое значение и применение статьи. Поставленные в статье проблемы
могут быть необходимым средством для дальнейшего изучения вопроса авторской
позиции в современной художественной прозе.
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İ.Ağakərimov

Yazıçının müəllif mövqeyi
(Ağarəhimin yaradıcılığından etüdlər)
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Xülasə

Məqalədə söhbət Ağarəhimin bədii nəsrində yer almış müəllif konsepsiyasından gedir.
Yazıçının çoxsaylı əsərlərinin təhlili əsasında qeyd olunur ki, fərdi müəllif istedadı və
dünyagörüşləri bədii əsərin ideya məzmunun formalaşmasında həlledici rol oynayır.

İ.Aghakerimov

The writer,s authorship position
(The etudes of Agarehim‘s creafor)

Summary

The article deals with authorship conception in the Agharahim,s fiction. On the basis of
the analysis of his numerous books it is concluded that, author,s individual talant and world
view plays a decissive role in the formation of the idea of the artistic work.

Redaksiyaya daxil olub: 29.09.2017
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Folklorun funksional strukturu strukturalizm müstəvisində
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XX əsr folklorşünaslığında struktur araşdırmalar mühüm istiqamətlərdən birini təşkil edir.
Bunun da əsas səbəbi folklorun öz təbiətindən irəli gəlir. Mədəniyyətin digər sahələrindən
fərqli olaraq folklora olduqca əyani bir işarəvilik, çoxsəviyyəlilik, həmçinin kollektivlik
xasdır. Bütün bunlar onun qeyd-şərtsiz struktur-semiotik metodun predmetinə çevrilməsini
şərtləndirir. Folklorun kollektivlik və şifahilik xüsusiyyətləri yaradıcı şəxsiyyətlə söyləyicini
bir-birindən asanlıqla ayırmağı mümkün edir. Folklor o mənada çoxsəviyyəlidir ki, onun
müxtəlif janrları müxtəlif tarixi mərhələlərə məxsus layları özündə qoruyub saxlayırlar. Və bu
laylar da özündə müəyyən stabil strukturları cəmləşdirir. Yalnız struktur yanaşma zamanı belə
strukturların aşkarlanması mümkündür.

Dünya folklorşünaslığında folklorun öyrənilməsi istiqamətindəki əsas nəzəri-
metodoloji təmayüllərdən biri strukturalizmdir. XIX əsrin otuzuncu illərində Qərb elmi
düşüncəsində pozitivizm kontekstində “struktur” anlayışına müraciətin intensivliyi onunla
nəticələndi ki, o, az bir müddət ərzində, XX əsrin əvvəllərində mükəmməl nəzəri-
metodoloji sistemə malik ayrıca bir elmi istiqamətə, öz elmi prinsipləri olan
metodologiyaya çevrildi, uzun müddət ərzində dünyada ictimai-humanitar elmi
düşüncənin əsas metodoloji istiqamətlərindən birini təşkil etdi. Vaxtilə Kant yazırdı ki,
elmin bu və ya digər sahəsində riyaziyyat nə qədərdirsə, elmilik də o qədərdir.
Strukturalizmin universal bir metodologiya kimi ictimai-humanitar elm sahəsində
yaranması, sanki bu sahənin riyaziləşməsi və buna uyğun olaraq elmiləşməsi məqsədi
daşıyırdı.

Qərbin özündə zaman-zaman strukturalizmə münasibət birmənalı olmamışdır. Onun tam
inkarından tutmuş antoloji fəlsəfi dünyagörüş səviyyəsinə qaldırılmasına qədər müxtəlif
münasibətlərlə rastlaşırıq. Bütün bu çoxsaylı yanaşmaları Umberto Eko iki əsas istiqamətdə
bloklaşdırır:

1. Strukturalizim metodologiya kimi;
2. Strukturalizm antologiya kimi.
Umberto Eko klassik mənada, “antoloji” olaraq götürülən strukturalizmin əsas

tənqidçilərindən biri kimi çıxış edir. Alim hesab edirdi ki, strukturalizm fəlsəfədə
antologiyanın gördüyü işə iddialı olmamalıdır. O, heç bir halda insan tərəfindən varlığın dərki
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üçün ümumi konseptual dünyagörüş ola bilməz. Strukturalizmin funksiyası metod, işçi alət,
vasitə olmasındadır (Eko 1998: 23).

“Strukturalizm” hərfi mənada struktur haqqında təlim deməkdir. Strukturalizmin əsas
məqsədi müxtəlif transformasiyalar zamanı dəyişməz qalan əlaqələr məcmusu kimi strukturun
aşkarlanmasıdır. İnkişafa sabit strukturların tənəzzülü kimi baxan tarixiliyin əksinə olaraq,
strukturalizm belə hesab edir ki, tarixi inkişaf prosesi ərzində bütün yeni strukturlar öz əsasını
dəyişməz strukturlardan götürürlər. Onların baxış bucağına görə, müxtəliflik özü sabit və
dəyişməz strukturun mövcudluq göstəricisidir. Strukturalistlər hər bir mətndə digər mətn
layları, hər bir informasiyada digər informasiya layları aşkarlayırlar. Onları daha çox
mətnlərin yaranması prosesi maraqlandırır. Onların nəzərində mətn geniş anlayışdır. Hətta
miflər və rituallar da bu baxış kontekstində mətnlərdir. Dünyada strukturalizmin K.Levi-
Stross, R.Bart, J.Lakan, M.Fuko kimi olduqca böyük nüfuza malik, öz araşdırmaları ilə XX
əsr ictimai-humanitar elmi düşüncəsini yeni paradiqmatik mərhələyə gətirib çıxarmış
görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Onlar artıq XX əsr humanitar elmi təfəkkürünün
klassiklərinə çevrilmiş nadir zəka sahibləridirlər.

Strukturalizmin inkişafı bir neçə mərhələdən keçmişdir:
Dilçikdə struktur metodun formalaşması mərhələsi
Bu mərhələ XX əsrin 20-50-ci illərini əhatə edir. Bu mərhələ üçün ən xarakterik cəhət

dilçiliyi psixologizmin və tarixiliyin təsirindən azad etmək, diqqəti daha çox dilin struktur
komponentlərinə yönəltməkdir.

Struktur dilçilik metodunun digər ictimai-humanitar bilik sahələrində intişarı
Bu mərhələ XX əsrin 50-60-ci illərini əhatə edir. Bu mərhələdə struktur metodu

antropologiyaya gətirən K.Levi-Strossun xüsusi rolu olmuşdur.
Posstrukturalizm mərhələsi
Bu mərhələ XX əsrin 70-90-cı illərini əhatə edir. Posstrukturalizmin əsas tezisi strukturda

qeyri-struktur komponentlərin mövcudluğu ideyası idi. Posstrukturalizmin ən görkəmli
nümayəndələri J.Derrida, J.Bordiyar, J.F. Liotar hesab olunur (Strukturalizm / https://www).

Posstrukturalizmin əsas cəhəti diqqəti daha çox kontekstə yönəltməsi ilə xarakterizə
olunur. Burada mədəniyyətin mətnləri onların yaranmasını şərtləndirən və istifadəsini
reallaşdıran konkret situasiyalar kontekstində təhlilə cəlb edilir (Bodriyar 2003).

Strukturalizmdə folklora struktur yanaşma ötən əsrin 20-30-cu illərində yaranmağa
başlamış, 50-60-cı illərdə xüsusilə güclənmişdir. Ötən əsrin 60-cı illərindən sonra humanitar
elmlərdə tarixi-ədəbi məktəblərin prestiji tədricən aşağı düşməyə başlamış, əksinə,
strukturalizm isə bir sıra mübahisəli humanitar aspektli məsələlərin həlli üçün yeni yanaşma
metodu kimi özünü göstərməyə başlamışdır. Beləliklə, strukturalizmin yayılması ənənəvi
araşdırma metodlarının tənqidi üzərində başlamışdır. Böyük fransız alimi Klod-Levi-Stross
etnoqrafik və antropoloji tədqiqatlarında (“Struktur antropologiya” 1958, “İbtidai təfəkkür”
1962), Rolan Bart mifologiyada (“Mifologiya” 1957) strukturalizmdən geniş istifadə edirlər.
Qərb folklorşünaslığında bu tendensiya ötən əsrin 60-cı illərinin sonu 70-ci illərin
əvvəllərində xüsusilə güclənməyə başlayır (Alixanova, Kadırova 2014: 190-192).

Mədəniyyətin digər sahələrindən fərqli olaraq folklora olduqca əyani bir işarəvilik,
çoxsəviyyəlilik, həmçinin kollektivlik xasdır. Bütün bunlar onun qeyd-şərtsiz struktur-
semiotik metodun predmetinə çevrilməsini şərtləndirir. Folklorun kollektivlik və şifahilik
xüsusiyyətləri yaradıcı şəxsiyyətlə söyləyicini bir-birindən asanlıqla ayırmağı mümkün edir.
Folklor o mənada çoxsəviyyəlidir ki, onun müxtəlif janrları müxtəlif tarixi mərhələlərə
məxsus layları özündə qoruyub saxlayırlar. Və bu laylar da özündə müəyyən stabil
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strukturları cəmləşdirir. Biz folklorun spesifikasının belə semiotik aspektdən təhlili ilə
M.Popun, V.Foytun, K.Çistovun araşdırmalarında rast gəlirik (Pop 1967: 70-77; Pop 1968: 1-
15; Foyt 1972; Çistov 1971).

Strukturalizmdə ən mühüm təhlil metodu struktur-semiotik metoddur. Struktur araşdırmalar
genişləndikcə “şeylər şey kimi” yanaşmasından “şeylər işarə kimi” yanaşmasına keçid baş verir.
Bu keçidi daha çox öz əsərlərində əks etdirənlər elə klassik mənada formalaşmış strukturalistlərin
özləri olur. M.Fuko, J.Bodriar, J.F.Liotar, Y.Kristevoy və başqaları bu istiqamətdə öndə
gedənlərdən hesab oluna bilərlər. Struktur-semiotik yanaşmanın əsas özünəməxsus cəhəti
ondan ibarətdir ki, burada mədəniyyətə onun ən müxtəlif sahələrində, incəsənətdə, sosial
təsisatlarda, rituallarda, miflərdə və s.- də əks olunan mədəni faktlara fərqli şifrələr və
əlifbalarla yazılmış nəhəng çoxlaylı mətn kimi baxılır. Bu mənada semiotikadan praktiki
olaraq insan fəaliyyətinin bütün sferalarında istifadə edilir.

Struktur-semiotik analiz incəsənətin, ədəbiyyatın, antropologiyanın, kütləvi
kommunikasiyanın öyrənilməsi istiqamətində uğurla tətbiq olunmağa başlanır. Belə bir
yanaşma dilin strukturu vasitəsilə mədəniyyətin bu və ya digər təzahürlərinin mətn kimi
oxunmasına və onların mənalarının aydınlaşdırılmasına imkan verir. Semiotika bir fəlsəfi
təlim və nəzəriyyə, bir analiz üslubu olaraq olduqca müxtəlif istiqamətlərə malikdir və
müxtəlif interpretasiyaların predmetidir.

Struktur-semiotik analizdən istifadə etməklə biz hər hansı bir mətnin, hər hansı bir mədəni
sistemin necə təşkil olunduğunu, strukturlaşdığını, bu struktur vasitəsilə mənanın necə
yarandığını müəyyənləşdirə bilirik.

Rusiyada struktur-semiotik araşdırmalar ötən əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərən Moskva
dilçilik dərnəyinin (P.Q.Boqatırev, Q.O.Vinokur, R.O.Yakobson, Q.Q.Şpet və başqaları) və
Poetik Dilin Tədqiqi üzrə Cəmiyyətin (V.B. Şkloviskiy, B.M. Eyxenbaum, Y.N.Tınyanov və
başqaları) adı ilə bağlıdır. Daha sonralar bu elmi istiqamət formal və yaxud da morfoloji
məktəb adı ilə elm tarixinə daxil olmuşdur (Xanzen-Lyove 1998: 184-185).

Rusiyada mədəniyyətin struktur-semiotik metodla araşdırılması görkəmli sovet
folklorşünası V.Y.Proppun adı ilə bağlıdır. O, 1928-ci ildə qələmə aldığı “Nağılların
morfologiyası” (Propp 1969) əsəri ilə sehrli nağıllarda təkrarlanan süjet, motiv və sxemlər
əsasında bu metodu ilk dəfə tətbiq etmişdir. Bununla da o, nağılların süjet səviyyəsində
sinxron təsvirini vermişdir. 1946-cı ildə isə alim “Sehrli nağılların tarixi kökləri” (Propp
2000) əsərini qələmə almaqla yenidən nağılların diaxron təsvirini verməyə nail oldu.

1922-1923-cü illərdə Q.Q.Ştep “Estetik fraqmentlər” əsərində bədii əsərlərin məna
səviyyələrinə görə təhlili nümunələrini təqdim edir. 1928-ci ildə R.O.Yakobson və
Y.N.Tınyanov “Ədəbiyyatın və dilin tədqiqi problemləri” proqramını nəşr etdirərək söz
sənətinin struktur analizinin ilk nümunələrini verirlər (Tınyanov 1977: 282-283).

Rusiyada bir neçə il hökm sürən formalist məktəb nəhayət ki, ötən əsrin 60-cı illərində
Y.M.Lotmanın rəhbəri olduğu Tartu Moskva Semiotik Məktəbinin yaranması ilə nəticələndi.
V.V.İvanov, V.N.Toporov, B.A.Usbenskiy bu məktəbin görkəmli nümayəndələri idi
(Toporov 1965; Toporov 1974; Uspenckiy 1994).

Tartu Moskva Semiotik Məktəbinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri mədəniyyətin
ritualda, mifdə, folklorda əks olunan qədim laylarının tədqiqinə meylin güclənməsi, xüsusən
rekonstruksiya məsələlərinin araşdırmalarda güclənməsi idi.

Lotmanın strukturalizmi klassik fransız strukturalizmindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi.
Bu fərq Lotmanın özünəməxsusluğunu şərtləndirən əsas əlamət idi. Lotmanın konsepsiyasının
açar sözü “tekst”dir. Və onun təqdimində mətn daha çox bədii plandadır.
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Struktur-semiotik metodun ictimai-humanitar elm sahələrinə tətbiqi ilə bağlı maraqlı
məsələlərdən biri də onun bütün mədəni sistemlərə eyni dərəcədə tətbiq olunub olunmaması
məsələsidir. İlk dəfə olaraq E.M.Meletinski müşahidə edir ki, struktur-semiotik metod bəzi
mədəni sistemlərin tədqiqində daha uğurla tətbiq olunur, əksinə bəzi sistemlərin
araşdırılmasında isə lazımi effekt vermir. O, belə bir məsələ qaldırır ki, bu metod vasitəsilə
bütün mədəniyyət sistemlərini uğurla tədqiq etmək mümkündürmü? (Meletinski 1998: 33-
51). Alim belə bir fikir irəli sürür ki, struktur-semiotik metod uzun zaman müddəti ərzində
öz konstant əlamətlərini qoruyub saxlayan mədəni sistemlərin, mədəniyyətin miforitual
komplekslərinin, poetik strukturların, kommunikasiya nəzəriyyəsinin və nəhayət folklorun
araşdırılmasında daha uğurlu tətbiq oluna bilir. Meletinski təklif edir ki, bu və ya digər
sistemi semiotik metodla tədqiqə cəlb etməmişdən əvvəl onun “semiotiklik dərəcəsini”
müəyyənləşdirmək lazımdır. Alim hesab edir ki, semiotik metodun kütləvi mədəniyyət və
mədəniyyət subkulturalarına geniş şəkildə tətbiqi məhz bu metodun folklora tətbiqindən
sonra gerçəkləşdirilmişdir.

E.M.Meletinski “Folklorşünaslıqda struktur semiotik — metodun tətbiqinə dair”
məqaləsində (Meletinski / https://www) haqlı olaraq qeyd edir ki, folklorun struktur-semiotik
araşdırma təcrübəsində sinxron yanaşma daha qabarıq olduğundan burada diaxron plan
tamamilə kənarda qalmış olur. O, belə bir yanaşma irəli sürür ki, tarixi-müqayisəli metodun
öz üstünlükləri, struktur-semiotik metodun isə öz üstünlükləri vardır.

Semiotik analizlər içərisində etnolinqivistika və etnosemiotika olduqca mühüm yer tutur.
Bu tədqiqatlarda, əsasən, dil və etnos, etnos və onun təşkili üsulları arasındakı qarşılıqlı
əlaqələr daha çox diqqət mərkəzinə gətirilir. Məhz buna görə də etnosemiotika daha çox
mifologiya, mədəniyyət tarixi, etnik tarix məsələləri ilə əlaqələndirilir. Semiotik yanaşma
Bayburin və Toporovun “semiotik antropologiya” adlandırdıqları sahənin inkişafında
müstəsna rol oynamışdır. Bu sahədə mərasimlərin struktur semiotik tədqiqi, “predmetin
semiotik statusu” kimi mühüm anlayışların işlənilməsi həyata keçirilmişdir. Bayburin
ritualların tədqiqi çərçivəsində məkani kod və oppozisiyalar anlayışlarına xüsusi diqqət
yetirirdi. O, həmçinin ikili təbiətlilik (onlardan fərdi və simvolik istifadənin mümkünlüyü)
anlayışını əsaslandırmışdır (Bayburin 1993).

Amerikada da folklorun struktur araşdırılması istiqamətində zəngin tədqiqatlar
aparılmışdır. L.M.Zemlyanov “Strukturalizm və onun müasir Amerika folklorşünaslığında
yeni modifikasiyalar” məqaləsində (Zemliyanov / https://www) bu barədə geniş bəhs
etmişdir. Həmin məqaləyə əsasən qeyd edə bilərik ki, ötən əsrin 60-cı illərində Amerika
folklorşünaslığında baş verən ən fundamental dəyişiklik semiotikanın nəzəri problemlərinə,
strukturalizmə, formal struktur analizə və modelləşdirməyə marağın artması idi.

Hələ 1955-ci ildə “Amerika folkloru” jurnalında Klod Levi-Strossun “Mifin struktur
öyrənilməsi” proqram məqaləsi nəşr olunur. Levi-Stross ilk dəfə olaraq struktur dilçiliyin
prinsiplərini tətbiq etməklə belə bir yanaşma təklif edir ki, dildə olduğu kimi folklorda da
müxtəlif janrların komponentlərinə struktur yanaşmaq mümkündür. Levi-Strossun təqdimində
mif fonem, morfem, semantem və sintaksis səviyyələrinə malik olan xüsusi bir dil
təzahürüdür. Mifin struktur analizi üçün o bu janrı peredikativlik prinsipi əsasında kiçik
frazeoloji vahidlərə ayırır, onları elə qruplaşdırır ki, mifin strukturunu personajların
funksiyalarının əlaqə bağları ilə yerləşdirmək mümkün olsun. Əlaqə bağları diaxron və
sinxron oxlarla yerləşdirilir. Levi-Strossa görə, mif ibtidai təfəkkürün alətidir. Dildə olduğu
kimi burada da əsas rol materialın məzmununda deyil, bu materialın struktur təşkilindədir. İlk
dəfə olaraq antropologiya, folklorşünaslıq və struktur dilçilik görüşlərinin sintezində meydana
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gələn Levi-Strossun tədqiqatları Amerika folklorşünaslığının inkişafında mühüm rol
oynamışdır.

Amerika folklorşünaslığında strukturalizmin genişlənməsi Rus folklorşünası Proppa da
marağın artmasına səbəb olur. Onların içərisində Alan Dandes xüsusilə fərqlənirdi. Alan
Dandes ifrat sinxronluğa meyli ilə fərqlənir. Özünün “Tekstura, tekst və kontekst”
məqaləsində öz yeni elmi kredosunu elan edən A.Dandes R.Dorson, F.Atley, U.Beskom,
S.Tompson kimi məşhur Amerika folklorşünaslarını folklorun mahiyyətinin izahında
subyektivliyə yol verdikləri üçün tənqid edir.

Alan Dandes folklor mətninin üç səviyyədə analizini təklif edir:
tekstura (morfemlər, fonemlər, alliterasiyalar, ritmlər, vurğular);
tekst (süjet);
kontekst (mətnin yaranma və yaşama situasiyası).
Alan Dandesə görə kontekst mətndə istifadə olunan xüsusi sosial situasiyadır. Sosial

situasiyanın izahında Dandas neofreydis yanaşmalara üstünlük verir (Dandes 1965: 255).
Dünya folklorşünaslığının ən görkəmli nümayəndələrindən olan Alan Dandes strukturalizmlə
psixoanalitikanı birləşdirmişdir. Dandesin əsərlərində psixoanalitik istiqamət folklorun
mühüm konteksti statusunda çıxış edirdi. Amerika folklorşünaslığında neofreydizmin digər
görkəmli nümayəndələri Texas Universitetinin professoru Rodjer Abraxam, Vaşinqton
Universitetinin professoru Dell Skils olmuşdurlar. Dell Skils Proppun və Alan Dandesin
nəzəri görüşləri əsasında nagılların strukturunu psixoloji emosiyalarla izah etmişdir. Skils
üçün folklor mətni, əsasən, fərdin instinktiv impulsları ilə ictimai qadağa arasındakı
komfliktin proyeksiyasından başqa bir şey deyil. Məhz bu baxımdan alim foklorun sabit
strukturunu təhtəlşüuri proseslərin stabilliyi ilə izah edirdi (Dell Skils 1967: 244). Amerika
strukturalist folklorşünaslarından Alan Lomaksın adını da xüsusi qeyd etmək lazımdır. O, isə
əsasən musiqi folklorunun strukturunu araşdırırdı. Struktur folklorşünaslıqda mühüm
yerlərdən birini kiçik folklor janrlarının tədqiqi tutur. Bu baxımdan A.Dandes, Çirez,
E.Kyönqas Maranda, Q.L.Permiyakov xüsusilə fərqlənirlər.

Struktur folklorşünaslıq ümumiyyətlə folklorşünaslığı bir sıra maraqlı problemlərlə
zənginləşdirdi. Folklorda obraz və gerçəklik, simvol və denotant arasında münasibətlər,
ümumən mədəniyyət və təbiət münasibətləri və s. bu qəbildəndir. Həmçinin mifologizmin
sabit bir mədəniyyət strukturu kimi diaxron inkişaf planında izlənilməsi, hətta onun müasir
mədəniyyətdə iştirakı məsələləri də strukturalizmin adı ilə bağlıdır.

Nəticə. Beləliklə, aydın olur ki, struktural folklorşünaslıq dünya folklorşünaslığının ən
mühüm istiqamətlərindən biri olmaqla dünya folklorşünaslığına olduqca mühüm töhfələr
vermişdir. XX əsr ictimai-humanitar fikrinin görkəmli nümayəndələri olan K.Levi-Stross,
R.Bart, J.Lakan, M.Fuko, Propp, Lotman və s. kim strukturalistlərin araşdırılmalarında
folklorun funksional strukturu dərindən təhlil olunmuşdur. Strukturalizm dəyişən prosesdə
dəyişməz strukturları aşkarlamağı öz qarşısına məqsəd qoyduğu üçün bu tipli araşdırmalarda
folklorun strukturunun funksional səciyyəsi xeyli dərəcədə müəyyənləşdirilmişdir.
Strukturalizm folklorşünaslığda digər metodlarla yanaşı metodoloji innovasiya statusunda
istifadə perspektivinə malikdir.

Məqalənin aktuallığı. Hazırda dünya folklorşünaslığında istər klassik, istərsə də
poststrukturalist kateqoriya və anlayışlardan geniş istifadə edilməkdədir. Strukturalizmin
bir sıra anlayışları dünya folklorşünaslığının yeni icra mərkəzli paradiqmasının
yaranmasına xüsusi təkan vermişdir. Ona görə də hesab edirik ki, folklorun funksional
strukturunun strukturalizm baxışları müstəvisində nəzərdən keçirilməsi milli



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

15

folklorşünaslıq düşüncəmizin dünya folklorşünaslığının nəzəri müddəaları ilə
zənginləşməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan folklorşünaslığında dünya struktur
folklorşünaslığı haqqında xeyli tədqiqatlar aparılmışdır. Bununla yanaşı, təqdim olunan
məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, burada ilk dəfə olaraq struktur yanaşma
müstəvisində folklorun funksional keyfiyyəti tədqiqatın fokus nöqtəsinə gətirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin praktiki əhəmiyyəti ondan
ibarətdir ki, nəzəri folklorşünaslıq sahəsində araşdırma aparan tədqiqatçılar onun nəzəri
müddəalarından istifadə edə bilərlər. Həmçinin, məqalədə istifadə olunan struktur
folklorşünaslıq üzrə dünya folklorşünaslığının nümayəndələrinin baxışları da milli
folklorşünaslıq üzrə çalışan alimlər üçün praktiki əhəmiyyət daşıya bilər. Məqalədə
struktur folklorşünaslığın nəzəri müddəaları daha çox sosial kontekstlə bağlı olduğundan
bu müddəalar sosial-mədəni proseslərin dərki, idarə olunması və ssenariləşdirilməsi
istiqamətində tətbiq oluna bilər.
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С.Хавери

Функциональная структура фольклора
в аспекте структурализма

Резюме

В статье рассказывается об одном из основных направлений в изучении фольклора в
ХХ веке – структурализме. Автор дает информацию о возникновении, этапах развития
и о своеобразных особенностях каждого этапа структурализма. основным объектом
исследования в статье является структурная фольклористика. В этом направлении
автор выдвигает такое предположение, что многопараметрность свойственная природе
фольклора дает возможность анализировать его структурным методом. В статье опыт
исследования фольклора в функциональном аспекте проводится на примере
Европейской, Американской и Российской структурой фольклористики. Также автор
более подробно останавливается на взглядах отдельных учаных и исследователей в
этом направлении. В особенности определение функциональности в структурных
исследованиях сохраняется в поле зрения исследования.

S.Khaveri

The functional structure of folklore in structuralism plane
Summary

In the article it is said about the structuralism investigating the folklore being the main
tendencies in the world in the 20th century. The author gives information about the formation
of the structuralism, its development levels and the peculiarities of each level. In the article
the main investigation subject is the structure folklore-study. A thought in this direction is put
forward that being signed, multi-parametricity belonging to the folklore nature gives enough
base for analyzing it with structure method. In the article the practice of investigating folklore
from the functional aspect is looked through in the example of Europe, America and Russian
structure folklore-study. Different scientists’ thoughts are also studied in this direction. One of
the problems especially in the structural investigations is determining the functionality.
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Sinonimlər leksik-semantik kateqoriya olub danışıq dilini zənginləşdirməklə yanaşı, dili
gözəlləşdirir, rövnəqləndirir, incələşdirir, məna çalarları yaradır, təsirliliyi artırır, fikri ifadə
etmək üçün onu aydınlaşdırır; dəqiqləşdirir, danışığı daha canlı edir və s.

Dilimizdə işlənən sinonimlər həm mənaca, həm də üslubca fərqlənirlər. Çünki onlar ifadə
etdikləri ümumi mənalarına görə bir-birinə nə qədər yaxın olsalar da, çoxmənalı xarakter
daşıyırlar.

Hər bir sinonim müəyyən məna çalarlıqlarına malikdir. Bəzi sözlər eyni məfhumu ifadə
edir, digərləri isə bir –birinə yaxın məfhumları bildirir. Hər bir sinonimin öz işlənmə yeri,
ifadə forması və təsir qüvvəsi vardır. Əgər bir münasibətlə sinonimin bir formasını işlətmək
yaxşıdırsa, digər münasibətlə onun başqa formasından istifadə etmək yaxşı olar. Bu isə həm
danışanın, həm də yazanın hansı sözdən necə istifadə etmək bacarığından asılıdır. Əgər
bunlara əməl olunmazsa, o zaman sinonim sözlərə ehtiyac qalmazdı. Dil onlardan birini
saxlayar, digərini arxaikləşdirər və beləliklə sinonimlik unudulardı. Halbuki sinonim vahidlər
dilimizin ən çox inkişaf edən sahəsidir.

Bütün bu deyilənləri Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının bir janrı olan nağıllarımızda da
təhlil etmək daha aydın nəzərə çarpır.

Nağıllarımızın dili üzərində araşdırmamız göstərir ki, hər hansı bir mətində, situasiyada
təkrara yol verməmək üçün sinonimlərdən geniş istifadə olunmuşdur və bu da onu göstərir ki,
xalq danışıq dili zəngin və rəngarəngdir.

Məsələn, sağ və salamat sinonim sözləri təkrar işlənməsin deyə, ayrı-ayrı hadisələrin
gedişində həmin sözlər bir-birinə sinonim kimi işlədilmişdir.

Dərya – dəryaça.
Bulaq - çeşmə.
Padşah –şah- Qibley-aləm (müraciət formsı.).
Sinonimlikdə səciyyəvi xüsusiyyətlərdən biri də onların eyni fikri, məfhumu rəngarəng

üslubi boyalarla ifadə etməsidir.
Sinonim sözlər müəyyən qədər insanlarda olan mənəvi gözəlliyi, əxlaqi keyfiyyətləri,

adət-ənənəni tərənnüm edir. Nağıllarda işlənən sinonimlər bir cərgədə təşkil olunaraq dostluq,
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mərdlik, qəhrəmanlıq, sədaqət, etibar, vəfa, saflıq, böyüyə hörmət, rəftar və s. nəcib
keyfiyyətlər aşılayır. Bununla yanaşı, nadanlıq, saxtalıq, paxıllıq, xəyanət, vəfasızlıq və s.
kimi çirkin əməllər pislənir.

Ümumiyyətlə, nağıllarda sinonimlər geniş işləkliyə malikdir və onlar üslubi funksiya
daşıyır.

Azərbaycan nağıllarında işlənən sinonimlər müxtəlif yollarla meydana gəlir, sadə danışıq
dili, dialekt sözləri, arxaik sözlər, sabit söz birləşmələri, məcazlaşma və s. sinonim cərgənin
genişlənməsi, yaranması üçün imkan yaradır:

1. Sinonim sözlərdən biri ədəbi dildə işləndiyi halda, digəri ləhcələrdən gəlir:
Bel-dal.
Qız divin başını yavaşca yerə qoydu, atın belinə mindi. At qızı gətirib başqa bir padşahın

məmləkətinə çıxartdı. (“Padşah oğlu ilə paxıl vəzir” — nağılı).
Çoban öz marağınnan baxdı. Çıxdı, topuxlarını çəkib bərkidib yəhəri vurdu. Mindi atın

dalına, onun dalına o qədər vurdu ki, qorxudan hər tükündən bir çeşmə açıldı. (“Güli-qahqah”
nağılı).

Böyük-yekə.
Padşah sonra ortancıl oğlunu yanına çağırır. O da böyük qardaşı kimi atası ilə kobud rəftar

edir. (“Bazu bənd nağılı”)
Elə ki, xəmir hazır oldu, təndir də istidən düşüb közərdi, dərviş ayağa durub yekə, qara bir

tiyan gətirdi, təndirin içinə saldı. (“Ağ atlı oğlan” nağılı)
Dib-təki.
(Məlikməmməd). Bəs rəvadırmı, onlar kəndiri kəsib məni quyunun dibinə salsınlar,

nişanlımı özlərinə götürsünlər. (“Məlikməmməd” nağılı).
Quyunun təkinə çatan kimi bir o yana, bir bu yana baxıb gördü ki, bir yol var.
Yuxarıdakı misallardan dal, yekə, tək sözləri ləhcələrdə işlədilir.
2.Sinonim sözlərin hər ikisi milli dilin öz sözləri ilə yaranır.
Döymək-kötəkləmək.
Bala-körpə-uşaq-övlad.
Köşək-dəvə balası-nər balası
O biri qardaşlar onu gah nər balası, gah dəvə balası, gah da köşək deyə çağırırlar. (“Ağ atlı

oğlan” nağılı).
3.Sinonim olan sözlərdən biri sadə söz olduğu halda, digəri və yaxud da hər ikisi sabit söz

birləşməsindən (frazeologizimlərdən) ibarət olur.
Arıqlamaq - bir dəri, bir sümük qalmaq.
Nərbala gözaltı anasına baxıb gördü ki, arvad qocalıb, arıqlayıb, bir dəri, bir sümük qalıb.

(“Ağ atlı oğlan” nağılı).
Basmaq – üstün gəlmək.
Özünü Daşgüvar padşaha yetirib dedi:
— Sənin tərəfindən hələ mənə üstün gələn adam olmayıb. Qanuna görə sən qabaqcadan

məni basmalısan. Buyur. (“Ağ atlı oğlan” nağılı).
Qorxmaq – bağrı yarılmaq- Qorxuya düşmək-canına üşütmə düşmək.
Bitmək - sona yetmək.
Nağıl da burda bitdi. Nağıl getdi o tərəfə, mən gəldim bu tərəfə. (“Kələkbaz kəndli”

nağılı).
Nağıl burda sona yetir, hamı dağılıb evinə gedir. (“Sehirli keçi” nağılı).
Getmək- yola düşmək - yolun ağzına düşmək.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

19

Öldürmək - dərisini boğazından çıxartmaq – atasını yandırmaq – başını üzmək – başını
batırmaq – başını üzmək – parçaparça etmək – cəhənnəmə vasil etmək.

Heydən düşmək – gücdən düşmək.
Tapdıq tamam heydən düşdü, daşın üstündə oturdu. (“Tapdıq” nağılı)
Bu halda Məlikməmməd yerindən şir kimi sıçrayıb, devlə güləşməyə başladı. Axırda hər

ikisi heydən düşdü. (“Məlikməmməd” nağılı).
Fikirləşmək- barmağını dişləmək.
Çığırmaq – nərə çəkmək.
4. Sinonim sözlərdən biri ədəbi dildə, digəri isə evfemizm olur.
Ölmək – rəhmətə getmək – canını tapşırmaq
Sinonim cərgələrin genişlənməsində ərəb və fars mənşəli sözlər çox deyildir. Yuxarıda

belə sözlərdən padşah – şah – qibleyi aləm sinonim cərgəsindəki misallarda rast gəldik.
Burada padşah və şah sözləri fars, qibleyi aləm sözü isə ərəb mənşəlidir. Bundan başqa bir
neçə nümunəni də göstərməyi məqsədyönlü bildik:

Adam – bəni – insan (cəmdə) – bəni – adəm (cəmdə).
Əhvalat – qəzəvü – qədər
Məhəmməd başına gələn əhvalatı atasına nağıl elədi.. (“Məlikməmməd” nağılı).
Nümunələrdə göstərilən sinonim sözlər ərəb mənşəlidir.
Nağıllarımızın tarixi qədim olduğu üçün orada bir çox arxaik sinonim sözləri işlədilmişdir

ki, bir misal göstəməklə kifayətlənirik.
Məhəmməd görür ki, bunun arvadı bunların yanında heç qaravaş da dögü, sən əvvəlki

arvada aşiq olmuşdun, Güli-qahqahın yanında o kənizliyə yaramaz. (“Güli-qahqah” nağılı).
Burada qaravaş-kəniz sözləri sinonimdir.
İstər bədii dildə, istərsə də nağıllarımızın müxtəlif səpkili dilində sinonim cərgələrdən bir

neçə sinonim sözün seçilib işlənməsinə də təsadüf edilir. Bu zaman mətn və yaxud situasiyada
ifadəlilik və obrazlılıq yaratmaq funksiyası seçilən, tək sinonim sözün üzərinə düşür. Lakin
qoşa işləndikdə bu funksiyanı yerinə yetirmək bir neçə sinonim arasında bölünür.

1.İfadəni qüvvətləndirmək üçün fikri daha aydın və dəqiq vermək məqsədi ilə sinonim
sözlər təkrar edilir və bir - biri ilə vergüllə fərqləndirilir. Məsələn:

Ay dayı, vallah, billah mənim sənə deyəcək heç bir sözüm yoxdur.
(“Məlikməmməd” nağılı).
Keçmiş zamanda öz qəddarlığı, zalımlığı ilə məşhur olan bir padşah yaşayırmış.

(“Məhəmməd və Gülcahanın” nağılı).
Dərviş dedi:
— Padçah sağ olsun var-dövlətin yarısını əlsiz-ayaqsızlara, kasıba-yoxsula payla, ajları da

doydur. Allah sənə övlad verəjək.
Sinonim sözlər defislə işlənərək mənanı daha dəqiq və qüvvətli edir. Məsələn: Padşah dedi:

aparın ona puldan-paradan verin, getsin. (“Padşah oğlu ilə paxıl vəzir” nağılı). Qız dedi:
— Əziz dostum nejə ağlamıyım, gör bir dizimin üstə uzanıb yatana baxanda, bağır- öfkəm

ağzımdan gəlir.
Padşah oğluna dedi:
Onun bir atı var, bu atın dünyada tayı- bərabəri yoxdu. (“Padşah oğlu ilə paxıl vəzir”

nağılı).
Azərbaycan nağıllarında “gözəl” sözünü, daha qüvvətləndirici mənada vermək üçün

poetik sinonim ifadələrindən geniş istifadə edilmişdir. Bunu nağılların əksəriyyətinə aid
etmək olar. Aşağıdakı misallar buna parlaq nümunədir.
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...Qız nə qız, aya deyir sən çıxma mən çıxım, günə deyir sən çıxma mən çıxım, gəl məni
gör, dərdimdən öl. (“Padişah oğlu ilə paxıl Vəzir” nağılı).

Gördü, vallah burda bir qız yatıb ki, gözəllikdə dünyada misli, bərabəri yoxdu. (“Tapdıq”
nağılı)

Gördü burada taxtın üstündə elə bir Nazənin əyləşib ki, yemə, içmə, xətti-xalına, gül-
camalına tamaşa elə. (“Məlikməmməd” nağılı).

Beləliklə müşahidələr göstərir ki, Azərbaycan nağıllarının dili dialekt, danışıq dili,
köhnəlmiş sözlər, bəzi alınmalar (əsasən də ərəb və fars dillərində) hesabına artan sinonimik
cərgələr, üslubi, fərdi və s. sinonimlər sayəsində zənginləşir.

Məqalənin aktuallığı. Sinonimlər leksik-semantik kateqoriya olub danışıq dilini
zənginləşdirməklə yanaşı, dili gözəlləşdirir, məna çalarları yaradır, fikri ifadə etmək üçün onu
aydınlaşdırır, dəqiqləşdirir, danışığı daha canlı edir. Sinonimlər bir söz qrupu kimi bütün
dillər üçün aktualdır və demək olar ki, dünya dillərinin tədqiqat obyektlərindən birinə
çevrilmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu araşdırma Azərbaycan nağıllarının dilinin praktik cəhətdən
linqvistik təhlilinə həsr edilmişdir. Azərbaycan nağıllarında işlədilən sinonimlər araşdırılmış,
onlar üzrə nümunələr əsasında təhlillər aparılmış, üslubi çalarları göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Leksika xalqın tarixi, mədəniyyəti, ictimai-
iqtisadi və sosial inkişafı ilə əlaqəyə malik olan, bu sahələrlə bağlı dəyişiklikləri özündə əks
etdirən zəngin xəzinədir. Araşdırılan nağılların dilində müəyyən edilmiş sinonimlər həmin
dövrün leksik mənzərəsini əks etdirməklə söz qruplarının inkişaf prosesi ilə bağlı müəyyən
fikirlər formalaşdırır.
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М.Мамeдова

Синонимия как лексико-семантическая категория

Резюме

Синонимы, обогащающие разговорный язык, украшающие его, создающие оттенки
смысла и повышающие эффективность речи, делая его более точным и живым,
рассматриваются в представленной статье как лексико-семантическая категория и
комментируются методические функции этих языковых единиц, приводя конкретные
примеры.
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M.Mammadova

Synonymy as a lexical-semantic category

Summary

The presented article examines synonyms, which enrich the spoken language, beautify it,
create shades of meaning and increase speech efficiency making it more precise and lively, as
a lexical-semantic category and comments on the methodical functions of these language
units giving particular examples.
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Müasir müstəqillik mərhələsində Azərbaycan dili özünün informasiya potensialı ilə
əlaqədar beynəlxalq aləmdə təmsil olunmaq imkanları əldə etmişdir. Bu imkanların daha
səmərəli fayda verməsi üçün dildə norma sabitliyi yaradılması başlıca vəzifələrdən biridir.
Tarix boyu ərəb-fars dillərindən və XIX əsrdən sonra rus-Avropa dillərindən Azərbaycan
dilinə daxil olan ixtiyari sözlər ana dilində norma sabitliyinin pozulmasına gətirib çıxarmışdır.

Azərbaycan Respublikası ulu öndər, ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin əməyi,
uzaqgörən siyasəti nəticəsində özünün həqiqi müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra ana dilinin
inkişafında da yeni bir mərhələ başladı. Xüsusən, ana dilinin əsas problemi olan nitq
mədəniyyətinin formalaşdırılması dilçiliyin aparıcı sahələrindən birinə çevrildi.

Ulu öndər Heydər Əliyev hələ Sovet rejimi dövründə nitq mədəniyyətinin ana dili üçün
necə problemli bir sahə olduğunu görürdü. Nitq mədəniyyəti dilçiliyin elə bir sahəsidir ki,
bütün tədqiqatların sonu bu sahəyə tətbiq olunmaqla nəticələnir. Hansı dildə nitq mədəniyyəti
yüksək səviyyədədirsə o dildə informasiya intensivliyi daha güclü olur.

Heydər Əliyev tövsiyə edirdi ki, “... mədəniyyət və elmin səviyyəsi yülsəldikcə, həyatın
axarı sürətləndikcə dilin təkmilləşməsinə, inkişaf etməsinə və zənginləşməsinə, onun söz
ehtiyatının genişlənməsinə daha çox qayğı göstərmək lazımdır. Bu da respublikamızın bütün
ədəbiyyatçılarının, Yazıçılar İttifaqının ən mühüm vəzifələrindən biridir. Azərbaycan ədəbi
dilinin saflığına, kütlələrin nitq mədəniyyətinə daimi qayğı göstərilməlidir [ 8, 42].

Heydər Əliyev ana dilinə o qədər yüksək qayğı ilə yanaşırdı ki, hətta uzun illər boyu dilin
tərifi ilə bağlı işlənən stereotip xarakterli fikirlərə də yeni bir nəfəs gətirilirdi. Məsələn,
dilçilikdə birmənalı olaraq işlədilən “Dil insanlar arasında ünsiyyət vasitəsdir ”kimi anlayışın
əvəzinə “Dil xalqın böyük sərvətidir” kəlamını işlətmişdir. Bu kəlamda tarixiliklə müasirlik
qovuşur, varislik və ənənə arasında üzvi əlaqə yaranır. [11, 11] Artıq, aforizmə çevrilmiş bu
kəlamda dilin keçmişlə müasirlik arasında əlaqəyaradıcı vasitə olması, eyni zamanda onun
beynəlxalq aləmdəki informasiya funksiyası canlandırılır. Heydər Əliyev göstərirdi ki, “Ədəbi
dilin tərəqqisi olmadan mənəvi mədəniyyətin tərəqqisi mümkün deyildir” [8, 42].

Heydər Əliyevin dil haqqındakı fikirləri xalqla dil arasında, xalq həyatı və onun mənəvi
sərvəti arasında bağlılığı təcəssüm etdirən aforizmlərə çevrilmişdir. Bu aforizmlərdə deyilir ki,
“Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir”, “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
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nəticəsində mümkün olur” [1, 30-31].
Ulu öndərin ana dilinə qayğısı bu gün ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən

məqsədyönlü şəkildə və uğurla davam etdirilir.
Ölkə prezidentinin 23 may 2012-ci ildə və 9 aprel 2013-cü ildə ana dilinin inkişafı ilə

əlaqədar imzaladığı Sərəncamlarda xüsusilə, nitq mədəniyyətinin inkişafına aid olan
məsələlər işıqlandırılır. Nitq mədəniyyətinin inkişafı dövrümüzün qlobal informasiya
prosesinin bir tərkib hissəsidir. Nitq mədəniyyəti normalarının stabilləşməsi ana dilinin
beynəlxalq aləmə çıxışının təməlidir. Ana dilinin beynəlxalq informasiya məkanındakı
fəaliyyəti nitq mədəniyyətinin sabit normaları vasitəsi ilə tənzim olunur. Ona görə də ulu
öndərin tövsiyə etdiyi kimi nitq mədəniyyəti hamının işi olmalıdır. Yazımızı nitq mədəniyyəti
normalarına uyğun tərtib etməliyik, şifahi dilimizin ümumi danışıq dilin normalarından
kənara çıxmasına yol verməməliyik.

Nitq mədəniyyəti normalarının mənimsədilməsi işində məktəblərimiz xüsusi fəallıq
göstərməlidirlər. Nitq mədəniyyətinin tədrisində iki əsas problemin həll olunması nəzərə
alınmalıdır. Birincisi, yazılı dilinin normalarına yiyələnməkdən ibarətdir. Orta məktəblərdə
hər hansı fonetik, morfoloji və sintaktik qaydaların tədrisi zamanı dilin quruluşuna aid olan
məsələlər əsas yer tutur. Məsələn, “Ümumtəhsil məktəblərinin X-XI sinifləri üçün
Azərbaycan dili proqramı”nda saitlərin tədrisi ilə əlaqədar onların növləri, qalın və incə sait
qarşılaşdırılmaları, dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər, açıq və qapalı saitlər, yanaşı və
qoşa saitlər haqqında məlumat verilməsi tövsiyə olunur, eyni zamanda, qoşa saitli sözlərin
tələffüzü və yazılışı, bəzi sözlərdə saitlərin uzun tələffüzünün öyrənilməsi nəzərdə tutulur.
Ahəng qanununun tədrisi zamanı isə çoxhecalı sözlərdə eynicinsli saitlərin bir-birini izləməsi
və bunun ahəng qanunu adlanması, saitlərdə eynicinslilik anlayışı, saitlərin qalın və incəliyə
görə bir-birini izləməsi məsələləri önə çəkilir [10, 12-13].

Morfologiyada ismə aid kəmiyyət, mənsubiyyət, hal və xəbərlik şəkilçilərinin felə aid
inkarlıq, zaman və şəxs şəkilçilərinin quruluşunun öyrədilməsi üstün yer tutur [10, 20-22; 28-
31].

Doğrudur, proqramda rabitəli nitqin inkişafına aid məşğələlər aparılması da nəzərdə
tutulur. Ancaq əlbəttə ki, bütün bunlar dilin quruluşu ilə nitq mədəniyyəti normalarının paralel
öyrədilməsi üçün tam təminat vəziyyəti yaratmır. Ona görə də dil quruluşuna dair hər hansı
mövzunun tədrisi zamanı yaxşı olardı ki, onların yazılı və şifahi nitq normaları qarşılıqlı
şəkildə izah oluna idi. Məsələn, V sinfin “Azərbaycan dili” dərsliyində ahəng qanunu
haqqında belə deyilir: “Sözdə qalın və ya incə saitlərin bir-birini izləməsinə ahəng qanunu
deyilir. Bu qanuna tabe olan sözlərin birinci hecasında incə sait işlənərsə sondakı hecalarda da
incə sait olmalıdır: dəniz, dözüm. Sözün birinci hecasında qalın sait varsa digər hecalarda da
qalın saitlərin ahəngi gözlənilir, pambıq, ulduz.

Bir sözdə həm incə, həm də qalın sait varsa ahəng qanunu pozulmuş sayılır: iradə, sabit”
[2,17].

Dərslikdən göründüyü kimi, ahəngin pozulma yerini bildirmək üçün ərəb mənşəli sözlər
nümunə göstərilir. Ancaq Azərbaycan dilində də belə sözlər vardır: ilan, ilxı, ildırım, işıq, ilıq,
girov, dəmrov, kəkov. Bundan başqa, bütün eynicinsli saitlərin hamısı bir-birini izləyə bilmir.
Məsələn, o-o, e-e, ö-ö sırası yazılı dilin ümumi norması deyildir. Azərbaycan dilində o-o
sırasına oxlov, ö-ö sırasına kösöv, köntöy kimi sözlərdə rast gəlmək olur. E-e sırası isə yazılı
dil norması yaratmır. Ancaq danışıq şivələrində o-o sırası olor, yoror, e-e sırasına geder,
keçerdeyer, ö-ö sırasına ölör, dözör, bölör kimi sözlərin tələffüzündə rast gəlmək olur. Nitq
mədəniyyəti baxımından belə sözlərin barəsində məlumat vermək və onların düzgün yazılışı
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ilə düzgün deyilişini öyrətmək maraqlı olardı. Bu həm də yerli şivələrdəki variantların ümumi
danışıq dili normalarına keçidinin baş verməsi üçün əlverişli üsul kimi qiymətləndirilə bilər.

Dildəki qrammatik qaydalara görə şəkilçilər sözlərə müvafiq variantlarda qoşulur.
Sözlərin tərkibindəki açıq saitlərə görə şəkilçilər iki cür (-a,-ə,-ya-yə, -da, -də), qapalı saitlərə
görə dörd cür (-ı,-i,-u,-ü, -nı,-ni,-nu,-nü) yazılır. Yazılı normalara görə sözə hər hansı şəkilçi
qoşulduqda sözün və şəkilçinin tərkibi saxlanılır: darayacaq, bağlayacaq, bələyəcək,
səsləyəcək.

Şifahi danışıq dilində isə bu norma öz sabitliyini saxlamır. Belə ki, sözün ikinci
hecasındakı açıq a və ə saitləri nitqin asanlaşdırıcılıq tələbinə görə qapalı varianta keçir:
darayacaq-qarıyacaq, bağlayacaq-bağlıyacaq; bələyəcək-bəliyəcək, səsləyəcək-səsliyəcək.

Tədris zamanı bu normaları şagirdlərə öyrətmək lazımdır. Ona görə ki, şifahi danışıq
dilinə məxsus bu variantlılıq artıq ümumdil danışıq normasına keçilmişdir.

Dildə elə qrammatik formalar da vardır ki, onlar danışıq dilində özünəməxsus ümumi bir
variantlıq yaratsa da həmin variantlığı yazılı dilin sabit normaları ilə yaxınlaşdırmaq elə də
ciddi çətinlik yaratmır. Ona görə də mümkün qədər yaxınlaşdırıla bilən elementləri
uyuşdurmaq və sabit ümumdil norması yaratmağa cəhd göstərmək uğurlu nəticə əldə
olunmasına səbəb ola bilər. Bu sahədə məktəbin müstəsna rolu və əhəmiyyəti vardır.

Məsələn, məlumdur ki, -lar(-lər), kəmiyyət şəkilçisi sonu saitlə və h, ğ, x, j, f, v, m, l
samitləri ilə bitən sözlərdən sonra ümumdil norması yaradır. Yəni baş verən norma həm yazılı
dil üçün həm də şifahi danışıq dili üçün eyni olur: ahlar, şeylər; dağları, bağlar, çoxlar(ı),
çaylar, saraylar, keflər, siniflər, divlər, övlər, adamlar, camlar, güllər, çollər.

Sonu k, g, t, d, ç, c, ş, j, l, z, n, r, p, b samitləri ilə bitən sözlərdən sonra -lar (-lər)
şəkilçisi işlədildikdə ya söz kökünün sonundakı samitdə, ya da şəkilçinin əvvəlindəki l
elementində tələffüz fərqi baş verir: köklər –köx/ lər, pələnglər- pələk/lər –pələnylər, atlar-
atdar, odlar-oddar, köçlər-köşdər, saclar-sajdar, ağaclar-ağajdar-ağaşdar, səslər-səsdər,
qızlar-qızdar, oğlanlar-oğlannar, divarlar-divarrar, toplar-toflar, ciblər-civlər.

Ə.Dəmirçizadə belə tələffüz variantlarını orfoepiya norması kimi qiymətləndirir. [3, 207-
224] Ana dilinin tədrisi ilə məşğul olan mütəxəsisslərin də bu kimi variantlar barəsindəki
fikirləri Ə. Dəmirçizadənin fikirləri ilə üst-üstə düşür. [7, 3-4; 6, 114-116; 5, 135; 9, 18-19]

Ancaq şifahi danışıq dilinə aid olan bəzi tələffüz normaların mümükün halda yazılı dil
norması üzrə tənzim etmək olar. Məsələn, quşdar əvəzinə quşlar, atdar əvəzinə atlar,
oğlannar əvəzinə oğlanlar, qaşdar əvəzinə qaşlar, qızdar əvəzinə qızlar, qarrar əvəzinə
qarlar, toflar əvəzinə toplar, civlər əvəzinə ciblər demək heç bir çətinlik yatarmaz. Sadəcə
tədris prosesində bu tələffüz variantının ümumi qayda kimi tətbiq edib uğurlu nəticə almağa
çalışmaq lazımdır. Dil normaları arasındakı fərqlərin nizama salınması informasiya
intensivliyini artırmağa xidmət etdiyi üçün bu sahədə səyləri artırmağa cəhd göstərmək
lazımdır. Bu halda, ulu öndərin tövsiyə etdiyi kimi, nitq mədəniyyəti normalarını “kütlələrin
nitq mədəniyyətinə” çevirmək olar.

Məqalənin aktuallığı. Tələffüz anlarındakı regionallığın şifahi dildə aradan qaldırılması
yollarının araşdırılması ilə bağlıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Nitq mədəniyyətinin tədrisində iki əsas problemin həll olunması
nəzərə alınmalıdır. Birincisi, yazılı dilinin normalarına yiyələnməkdən ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişaf
etdirilməsində bu işin nəticələrinin tətbiq olunması imkanları ilə əlaqədardır.
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С.Гулиева

Гейдар Алиев и обучение речевой культуры
в процессе обучения

Резюме

В статье даются различные советы о развитии речевой культуры и о заботе родного
языка со стороны национального лидера Гейдара Алиева и исследуются вопросы и
методы их обучения. Важным является обучение норм в речевой культуре. Есть такие
нормы, которые одинаково используются и в устной, и письменной речи. А имеются
нормы у которых различаются друг от друга. Цель обучения заключается в том что, по
советам национального лидера пользователи смогли бы в общем использовать
языковые нормы.

S.Guliyeva

Heydar Aliyev and popularizing of speech culture
in the teaching process

Summary

It is given various advices about development of speech culture and care of native
language by National leader Heydar Aliyev and it is researched questions and methods of
their teaching. The main is teaching of norms in speech culture. There are norms, which is
equal used in both speeches. But there are norms which are various. The aim of teaching is on
advices of Heydar Aliyev all people can use the speech norms.
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Müasir dövrdə informasiyanın ötürülməsi vasitələrinin artdığı müşahidə olunur.
İnformasiya vasitələrinin çoxluğu onların tətbiq olunduğu dilin işlədilməsi baxımından da
maraq doğurur. Hazırda informasiyanın ötürülməsi vasitələri kimi tanınan “radio dili”,
“televiziya dili”, “qəzet dili”, “kitab dili” və s. terminləri çox eşidirik. Bu cür terminlərin
işlədilməsi günümüzün tələbindən doğur deyə bilərik. Bu terminlər arasında son zamanlarda
“yeni media diskursu” termini də eşidilməyə başlamışdır. Media diskursu kütləvi informasiya
vasitələrinə aid olan danışıqları əhatə edir (1, 7-12).

İlk əvvəl ‘“yeni media” nədir?’ sualına cavab verək. Bəzi hallarda “yeni media” termini
qarışıqlıq yaradır. Son on illikdə televiziya dili, radio dili, kimi terminləri özündə birləşdirən
kütləvi informasiya vasitələrinin dili dilçilikdə geniş şəkildə tətbiq olunmaqdadır. Son
dövrlərdə belə terminlər arasına “yeni media” termini də daxil olmuşdur. Bu terminin
diskursun bir növü kimi öyrənilməsi də dilçilərin diqqətini cəlb etməkdədir. Yeni media
termini artıq geniş inkişaf etməkdə olan texnologiya və kommunikasiya mediasını əhatə edir.
1980-ci illərdən texnologiyada müşahidə olunan sürətli inkişaf kommunikativ ünsiyyətə
aparır. C.Cevit yazır: “Köhnə texnologiya yeni texnologiyanı sıxışdırmağa başlayır və bu da
yeni media diskursunun tətbiqini vacib edir” (2, s.171).

“Yeni media” termini həmçinin texno-kultural praktikanı da əhatə edə bilər. Bu praktika
bəzi kompyuter əməliyyatları müşahidə olunan sistemi nəzərdə tutur. Lister və digərləri
yazırlar: “Yeni mediya termini təmiz texnika və formal “diqital”, yaxud elektronik media
anlamını ifadə etmir. Bu tək, aydın təsviri olmayan və mübahisəli keyfiyyəti olan “interaktiv
media”, yaxud “kompyuter-vasitəsilə olan ünsiyyəti” ifadə edir (3, 35).

Bu zaman “yeni media” termini öz spesifikliyin biruzə verir. Termin müasir
kommunikativ praktikada fundamental dəyişiklikləri əks etdirmək üçün səmərəli hesab oluna
bilər. Yeni media mətnləri və diskursları kompyuter oyunlarını, mobil telefonlardakı mətn
ismarışlarını, interaktiv televiziya oyunlarını, bir sözlə, ekran-əsaslı olan texnologiyaları
ehtiva edir. Buraya gənclərin, yeniyetmələrin məşğul olduqları bir çox kompyuter istifadəsini
əlavə edə bilərik. “Yeni media” termini altında işlədilən anlamlardan biri də “rəqəmsal
savadlılıq” konseptidir (4, s.3).

“Rəqəmsal savadlılıq” yeni media dövründə əhəmiyyətli anlam kəsb edir (5, 19). Qeyd
etmək lazımdır ki, “rəqəmsal savadlılıq” sərişə termini ilə kodlaşdırmada sinonim kimi qəbul
edilə bilər. Semiotik diskursda isə dekodlaşdırma kimi müşahidə edilir. Kompyuter savadlılığı,
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media savadlılığı və s. buraya aid edilə bilər. Burada Kressin bir yanaşmasını şərh etmək
yerinə düşər. O yazır: “rəqəmsal savadlılıq” əsasən “yazılı prezentasiya”ya (“lettered-
presentation”) aid hesab edilir. Müəllifə görə, kodlaşdırma və dekodlaşdırma proseslərini
təsvir etmək üçün başqa bir yol tapmaq lazımdır (6, 10). Kresslə razılaşan Street
“kommunikativ praktika” ifadəsini təklif edir. Bu ifadənin daha münasib olması diqqəti cəlb
edir (7, 49). Əslində düşünürük ki, hər iki terminin işlədilməsi eyni anlama gəlir. C.Marş da
hər iki terminin izahının eyni anlam ifadə etməsi fikrindədir. Hər iki termin kompyuter, mobil
telefon və s. ilə əlaqəli olan diqital texnologiyanı təsvir edir və buna da “rəqəmsal diskurs,
mətn” səriştəsi aid hesab olunur (8, 5).

“Rəqəmsal savadlılıq” və digər kompyuter səriştələri arasındakı inter-əlaqəlilik cari sosial,
iqtisadi və texnoloji mühitdə vacib hesab olunur. C.Lənkşir və M.Nobel, həmçinin Q.Kress də
müasir kommunikativ səriştənin ontoloji və epistomoloji əsaslarını araşdırmışlar (9, 5).
Məlumdur ki, diskursun bu növü əsasən ilkin uşaqlı dövrünə nüfuz edir və gənclər, uşaqlar
arasında geniş yayılmışdır.

1950-ci illərdə Harold İnnes yazırdı ki, kommunikasiya texnologiyalarında müşahidə
olunan dəyişikliklər insanların düşüncələrinə təsir edir və onları dəyişdirir (4, 10). Həmçinin
cəmiyyətin quruluşu və mühiti də onların təsirindən dəyişir. Texnologiyalar dəyişdikcə bizim
özümüzün dünyada özümüzü necə görməyimiz, necə düşünməyimiz, geyimimiz, kultural
baxışlarımız dəyişir, eyni zamanda biz də dünyanın necə dəyişdiyini görə bilirik. Müasir
gənclər tekstual yazışmalara, söhbətlərə meyillidirlər. Onlar mətn yazışmalarını rəqəmsal
instruksiyalara köçürürlər və həmin yaratdıqları dünyada, yəni öz aləmlərində yaşayırlar.
Gənclər arasında yayılan çox tekstual yazışmalar məktəbin, yaxud ailənin yaratdığı ortamdan
kənarda müşahidə olunur. Gənclərin yaratdığı bu dünya çox zaman onların valideynlərinin,
yaxud yetkinlərin nəzarəti altında olur.

Müşahidələr göstərir ki, müasir qərb cəmiyyətində uşaqlıq sanki müasir texnologiyanın
təsiri ilə formalaşır. Hətta müasir qərb cəmiyyəti “sənayeləşmiş cəmiyyət” belə adlandırılır
(10, 39). Uşaqların uzaqlıq dövrünü əhatə edən informasiya diskursları, media diskursları
yaranır (11, 20). Bunlar uşaqların weblogs, e-zines, kompyuter oyunları, internet və yeni
diskursların və rəqəmsal savadlılığın artmasına və onlara marağın yaranmasına səbəb olur. Bu
vasitələr onları müstəqil edir, çünki onlar da yetkinlər kimi eyni “informasiya hovuzunda”
üzürlər, deyə bilərik. Bu cür media mətnlər, diskurslar uşaqlara imkan verir ki, onlar daha
yaradıcı olsunlar. Postman yazır: “Televizsiyanın məlumatın genetik yayımlama vasitəsi
olması nəticəsində yetkinlər və uşaqlar arasında barriyerlər aradan qalxmışdır. Şübhəsizdir ki,
uşaqlar bu dəyişikliyi, yaxud qazandıqları sərbəstliyi digər sahələrə də ötürə bilirlər”.

Təbii ki, çoxlarımız səkkiz, yaxud daha kiçik yaşlı uşaqların mobil telefonda mesaj
yazdığını çox görmüşük. Mobil telefon mesajlarının sürətli, yığcam, daha doğrusu tələsik
yazılması ingilis dilində “texting” (qısaldılması: “txting”) kimi terminlə ifadə olunur.
(Məqaləmizdə “texting” terminini ingilis dilində olduğu kimi saxlayacağıq ki, mənanı düzgün
ifadə edə bilək – N.İmanova). “Txting message” termininin Azərbaycan dilində qarşılığını
belə vermək olar: “tıklama mesajları”. Bu termin əsasən bir-birini daha yaxından tanıyan
uşaqlar, yaxud gənclər, yetkinlər arasında işlədilir. Hazırda mesajlaşmanın “txting” forması
dünyanın hər yerində müşahidə olunur.

2003-cü ildə aparılan araşdırmalar göstərir ki, Böyük Britaniyada təxminən 10 yaşlı
uşaqların çoxlunun mobil telefonları var. Uşaqlar mobil telefonlardan, yaxud digər
kommunikasiya texnologiyalarından getdikcə daha çox istifadə edirlər. İndi 2017-ci il
olduğundan əminik ki, belə istifadəçilərin sayı artıq daha da artıbdır. Yuxarıda adını
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çəkdiyimiz “txting” mesajları xüsusilə gənlər arasında geniş yayılıb. Mətn yazmağın
mürəkkəb olduğunu çox eşitmişik. Texnologiyanın müasir istifadəsində mətn yazmada artıq
azalma, tənəzzül mühitdə olunur. Xüsusilə də gənclər arasında.

Təbii ki, kimsə yazmanın üstünlüyü inkar edə bilməz. İnsanlar yazmağı öyrənirlər və
yazırlar, çünki bu şürla bağlı olan bir prosesdir. Məsələn, E.Gibbonun “The Decline and Fall
of the Roman Empire” (“Roma İmperiyasının düşməsi və süqutu” əsərindən bir parçanı
oxuyaq: “The whole engagement lasted above twelve hours, till the graduate retreat of the
Persians was changed into a disorderly flight, of which the shameful example was given by
the principal leaders and the Surenas himself.” (Bütün nişan məclisi 12 saat davam etdi.
Məclis o zamana kimi davam etdi ki, fars məzunlarının geri çəkilməsi qaydasız döyüşə
çevrildi. Əsas qəhrəmanın və Surenanın özünü belə burada nümunə vermək olar). Mətn
maraqlı yazılıb və biz onu öz sözlərimizlə danışdıqda olduğu kimi saxlaya da bilərik,
saxlamaya da. Hər bir halda biz yazılı olan mətnin dəyərini görürük.

Təsadüfi danışıq, yaxud diskurs tamamilə fərqli bir şeydi. Dilçilər iddia edir ki, əgər biz
necə gəldi danışırıqsa o halda biz həmin mətni olar-olmaz 10, yaxud daha az və çox sözdən
istifadə edərək söyləyə bilərik. Danışıq elə bu səbəbdən də sərbəst, teleqrafik forma hesab
olunur. O yazıdan daha az təsirli hesab edilir.

Əgər biz yazdığımız kimi danışa biliriksə, o halda danışdığımız kimi də yaza bilərik.
“Tekstinq” mesaj termini bu zaman yaranır. “Tekstinq” quruluşuna görə çox sərbəst hesab
olunur. Bu zaman nə böyük hərf, nə durğu işarələri barədə düşünürük. Danışanda ki, necə bu
yazı üslubu barədə düşünmürük, “texting” zamanı da bunlar əhəmiyyətsiz qalır. “Texting” nə
qədər yazı forması hesab olunsa da, onu ingilis dilində “fingered speech” (“barmaqlarla
reallaşan nitq”) adlandırırlar. Bu da o deməkdir ki, biz düşündüyümüzü, yaxud danışdığımızı
olduğu kimi yazıya köçürdə bilirik. Bu da bizi yeni mediya diskursuna aparır. Texting-də
konversiya müşahidə olunur. Məsələn, LOL qısaltmasının “texting” mesajda açılışı mənasını
araşdıraq. Bu qısaltma ingilis dilində “laughing out load” (“yüksəkdən gülmə”) anlamını verir.

Qədim mətnlərə nəzər salsaq təbii ki, bu terminin əsl mənasını, yəni “yüksəkdən gülmə”
ifadə etdiyinin şahidi olarıq. Amma “texting” yazılarında bu termin “yüksəkdən gülmə”
anlamını əks etdirmir. Bu əsasən “much subtler” (“daha ağıllı, daha mahir”) kimi mənalarını
əks etdirir. Məsələn, iyirmi yaşlı qadının yazdığı“texting”mesajı oxuyaq:

Susan: “I love the font you're using, btw.”
Julie: "lol thanks gmail is being slow right now"
Oxuyuruq və şahidi oluruq ki, hələ ki, gülməli heç nə baş vermir.Və heç kim də gülmür.

Davam edirik:
Julie: “lol, I know,” again more guffawing than we're used to when you're talking about

these inconveniences.
Julie: “I just sent you an email.”
Susan: “lol, I see it.”
Julie: “So what's up?”
Susan: “lol, I have to write a 10 page paper.” (www.textingmessages.com)
“lol”bu diskurs da xüsusi məqsədlə işlədildi. Bu bir rəğbət, simpatya, yaxud empatya

müraciət mənasını əks etdirir. Linqvistlər bunu praqmatik xüsusiyyət hesab edirlər. İstənilən
danışıq dilində bu kimi işlədilmə hallarına rast gəlmək olar. Məsələn, əgər yaponlara qulaq
assaq onların çox cümlələrin sonunda tez-tez “ne” sözünü işlətdiyini hiss edəcəyik. “Ne”
yaponlar arasında simpatya əks etdirən bir üslub hesab olunur. Dilçilər “texting” mesajlarda
işlədilən belə terminləri “praqmatik ədatlar” adlandırırlar.

http://www.textingmessages.com/
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Fəal insanlar arasında dil bu cür praqmatik ədatlarla ifadə olunur. Praqmatik ədata aid
digər nümunə. Məsələn, “slash” termini.“Slash”termininin mənası ingilis dilində: “to cut with
a sharp blade using aquick, strong movement”. Azərbaycan dilində “kəsmək, doğramaq,
zollamaq” mənasını verir. İndi isə cümlədə mənasına baxaq:“We’re going to have a party-
slash-networking session”. (“Biz şəbəkə bölməsi yaratmağa hazırlaşırıq”). Amma“slash”
termini textinq də başqa anlamda işlədilir.

Bu termin texting mesajlarda şəkli (yəni məclisi, formanı, mövzunu və s. dəyişmək)
analmını əks etdirir.Nümunəyə baxaq:

Sally: “So I need to find people to chill with”.
Jake: "Haha" — you could write a dissertation about "Haha" too, but we don't have time

for that — “Haha so you're going by yourself? Why?”
Sally: “For this summer program at NYU.”
Jake: “Haha. Slash I'm watching this video with suns players trying to shoot with one

eye.” (www.textingmessages.com)
Gördüyümüz kimi, mövzu dəyişikliyi zamanı bu termin işlədildi. Bu da danışqda işlədilən

bir diskurs marker hesab olunur.
“Texting” mesajlaşma gənclərin şüurla deyil, sadəcə olaraq dövrün sürəti ilə ayaqlaşma və

balansı saxlama formaları hesabolunur. Bu sanki onların linqvistik çıxışları kimi səslənir.
Bəzi dilçillər bunu“yeni dil” belə adlandırmaqdan çəkinmirlər (9).

Digər nümunə:
That’s a shame! Maybe cld meet for few hrstomo? (www.textingmessages.com)
Bu nümunədə “cld” and “hrs” və “tomo” qısaldılmaları işlədilmişdir.
Digər nümunə:
“Thank ou for ditchin me i had been invited out but said no coz u were cumin and u said

we would do something on the sat now i have nothing to do all weekend i am a billy no mates
i really hate being single” (qadın 18 yaşılı bacısına deyir). (www.textingmessages.com)

Bu “texting” mesajda 18 yaşlı gəncin narahat və hirsli tonu hiss olunur. O bunu bir neçə
dəfə hərfləri təkraralamaqla əks etdirir. Bu mesajda “ditchin” sözündəki “Gs” və “cumin”
sözündəki “Gs” və “coz” qısaltmaları işlədilmişdir. Mesaj da böyük hərflə yazma hallarına
rast gəlinmir. Həmçinin “u” homofonuda çox işlədilmişdirki, bu da danışanın fikrini mesajın
redaktəsinə deyil, danışığına yönəltdiyi anlamına gəlir. Həmçinin mesajda danışanın
səmimiyyəti hiss olunur. Təbii ki, mesajlarda sintaksisə dədiqqət vermək lazımdır. Bu
“texting” mesajda cümlələr ardıcıl düzülmışdır elə bil ki, “danışıq təntənəsi”qurulmuşdur.
Mesajda bütün fiqurativ yazılarda olduğu kimi emosiyanın çoxluğu hiss olunur.

Digər nümunə:
— Hey fella. Did you hav a gd day wiv the kids? Was a nice day to go to woods.Giv us a

ring sometime x. (30 yaşlıqadın) (www.textingmessages.com)
Bu nümunədə bilərəkdən qeyri-balans yaratmaq xatirinə sözlərin “texting”forması işlədilir.

Mesaj açıqca formasında yazılmışdır.“Fella” ədatı və sonda qoyulan öpus emojisi iştirakçıllar
arasında səmiyyəti əks etdirir. Cümlədə ellipsis “Was a nice day to go to woods” işlədilmişdi.
It əvəzliyi atılmış və “woods” sözünün əvvəlində “the”artikli işlədilməmişdir. Bu da mesajın
danışıq nitqi kimi deyil, daha çox yazılı mətn kimi görünməsinə səbəb olur.

Yeni media diskursu digər kommunikasiya sahələrində işlədilən diskurs və mətn
növlərindən fərqlənən və yeni kütləvi informasiya vasitələrindən biri kimi nəzərdə tutulur.
Yeni media diskursunun mənası onun qəbuledicindən çox asılı olur. Qəbuledicinin fon
bilikləri eksplisit və implisit şəkildə ifadə olunan məlumatı düzgün qəbul etməsinə səbəb olur.

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cut
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sharp
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/blade
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quick
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strong
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/movement
http://www.textingmessages.com/
http://www.textingmessages.com/
http://www.textingmessages.com/
http://www.textingmessages.com/
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Yeni media diskursunun qəbuledicisi məlumatı fərqli şəkildə dərk edə bilər. Bu onun
yaşından, təcrübəsindən, dil vasitələrindən istifadə bacarığından, psixi vəziyyətindən və digər
amillərdən asılı olaraq yarana bilər.

Məqalənin aktuallığı. Hazırda aktual olan yeni media diskursunun necə müəyyən
olunması, tanınması və fərqləndirilməsi.

Məqalənin elmi yeniliyi. Yeni media diskursunun və onun janrlarının işlədilməsi, hansı
səbəblərdən son dövrlərdə geniş yayılması və əsasən hansı yaş həddini əhatə etməsi.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən problemlərin
araşdırılması zamanı alınan nəticələr tələbələr, müəllimlər, tədqiqatçılar və digərlərinin
düzgün istifadəsinə yardımçı ola bilər.
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Н.Иманова

Что такое новый медийный дискурс?

Резюме

В статье анализируется новое понимание медийного дискурса. Подчеркивается, что
названная проблема очень широко распространена. Новый медийный дискурс
воспринимается как один из путей передачи сообщения. Требование современной
жизни обуславливает частоту употребления данного термина. Новый медийный
дискурс имеет в виду разговоры, имеющие отношение к средствам массовой
информации. Под термином новый медийный дискурс также имеется в виду медиа
технологии и общения. Обширное исследование техно-культурологического общения
также относится к этому дискурсу. Также доказано в медийном дискурсе наличие
жанров текстовые ландшафты, текстовые сообщения, компьютерные игры и т.д.

N.Imanova

“What does “New Media Discourse” mean?

Summary

The article investigates the notion of new media discourse. It states that the notion of the
stated term has widely been spread nowadays. New media discourse is one of the many ways
of sending the information. The demand of our present day causes this term to be used very
much. New media discourse covers the conversations referring to the mass media. A wide
range of technologies and communication media have also been referred to under the term of
new media discourse. It also provides a means of referring to a wide range of techno-cultural
practices. New media discourse has been proved to have many genres such as new textual
landscapes, texting messages, computer games, etc.

Redaksiyaya daxil olub: 14.10.2017
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В отличие от английского, немецкого и ряда других языков, в русском языке
категория диминутивности в большинстве своем осуществляется путем добавления к
основе уменьшительно-ласкательных суффиксов.

К.С.Аксаков уверен, что над колебаниями лексического значения слова
словоупотребления категорично превалируют определенные формы субъективной
оценки экспрессивных оттенков словоупотребления [Аксаков 1982, 216]. Лингвист
считает, что ласка, заложенная в слове, уже изначально предполагает его уменьшение,
поэтому для передачи чего-то милого в различных коммуникативных ситуациях
используют уменьшительные формы слов. Вместе с тем внешний вид предмета не
имеет значения, поскольку именно употребление уменьшительно-ласкательной формы
слова делает предмет разговора милым.

Однако диминутивы также образуются от прилагательных и наречий
Рассмотрим образование диминутивов среди имен прилагательных.
В русском языке оценочно-эмоциональное значение и/или экспрессию чаще всего

выражают прилагательными-диминутивами, образованными при помощи
продуктивных суффиксов -еньк (-оньк) от: качественных прилагательных (например,
худой – худенький, корявый – корявенький, бледный – бледненький); форм степеней
сравнения (к примеру, большой – большенький, малый – малюсенький); относительных
прилагательных (в частности, деревянный – деревянненький).

Н.М.Разинкина считает, что в самой природе прилагательных уже изначально
заложено обозначение возможности субъективного (оценочного, оценочно-
эмоционального) подхода. Во-первых, соответствующая степень выражения качества
способна вызвать соответствующую интенсивность субъективного отношения. Во-
вторых, прилагательное, будучи частью речи, которая выражает свойство предмета,
может обозначать качества не только объективно присутствующие, но и такие, которые
предмету приписывают. В-третьих, уже в самом акте выделения определенного
признака из суммы признаков, свойственных предмету, заложено субъективное начало
[Разинкина 1972, 41]. Таким образом, в нашем анализе мы можем предположить, что в
русском языке диминутивные прилагательные разграничивают два функционально
разноплановые явления: 1) выражение градации признака согласно семантики
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мотивирующей основы; 2) выражение субъективной оценки, эмоционального
отношения говорящего к определяемому соответствующим прилагательным.

Например, «В Харитоньевском, в паршивенькой темной комнате Павлика, где
всегда пахло едой, борщом – внизу помещалась столовая, запахи сочились сквозь доски
пола». [Трифонов 1983: 66].

В данном примере мы можем видеть диминутив, образованный от качественного
прилагательного с помощью продуктивного суффикса –еньк.

В русском языке диминутивы, образованные от наречий, образуются чаще всего при
помощи продуктивных суффиксов -оньк, -еньк,

Рассмотрим употребление диминтивов-наречий в художественном тексте:
«Балкон потихоньку раскачивался, уходил из-под наших ног, поднимался в воздух.

Горизонт приближался, словно мы устремлялись к нему, пробиваясь сквозь дыхание
ночи» [Макин 1996, 26].

В данном тексте мы видим употребление автором продуктивного суффикса–оньк,
добавление которого образует наречие-диминутив.

В этом отрывке в диминутиве «прямехонько» используется непродуктивный
суффикс–ехоньк, относящийся к второй степени оценки экспрессивности. Автор
употребил это слово неслучайно, поскольку диминутивы с такими суффиксами
характерны для разговорной речи, а герой, о котором говорится в данном отрывке,
является представителем низших слоев населения США середины ХХ столетия,
поэтому в его речи повсеместно присутствуют вульгаризмы, жаргонизмы, просторечье
и разговорная лексика.

С этой же целью писательница использует диминутивы в другом эпизоде:
«Первое большое горе в моей жизни приключилось, когда я узнала, что кто-то —

маленький мальчонка, соплячок — плохо относится к моей девоньке». [Моррисон 1982,
53].

Способность прилагательных-диминутивов русского языка выражать слабую
интенсивность проявления признака вместе со значением субъективной оценки и/или
экспрессии способствует расширению их функционального поля: нередко
диминутивны такой семантики употребляются с прагматичной целью ослабления
категоричности, резкости сказанного.

Сравним: «Ее возмутила дерзость Овода, и она пожалела
бедную, глупенькую женщину» [Войнич 1981, 13].

Автор образовывает диминутивы с помощью суффиксов -онк, -ок, которые
добавляются к имени существительному мужского рода и -оньк, добавляемому к
существительного женского рода. Эти диминутивы сопровождаются яркой экспрессией.
Если «мальчонка» и «соплячок» выражают некое пренебрежение персонажа к ребенку
мужского пола, то к ребенку женского пола (более того, к собственному ребенку), мы
наблюдаем, наоборот, ласку и растроганность.

Как уже отмечалось, для русского языка характерно образование диминутивов с
помощью суффиксов. В редких случаях употребляют также префиксацию, хотя она и
мАло свойственна русскому языку.

Собственно русские приставки для выражения понятия малости являются весьма
малопродуктивными и используются лишь для образования глаголов с семантикой
неполноты проявления действия – при-, по-, под- (например, привянуть, поблекнуть,
подлатать) и существительных, указывая на незначительное проявление признака – из-,
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су- (изморозь, сумерки). При этом любые оценочно-эмоциональные или экспрессивные
коннотации, как правило, отсутствуют. Поэтому в большинстве случаев для
образования диминутивов в русском языке используют заимствованные префиксы
мини- и микро-.

Прежде всего, стоит отметить, что префиксы мини- и микро- в том или ином статусе
существуют в системах многих европейских языков – первый заимствован из
латинского языка (от прилагательного minimus – меньше), второй – из греческого языка
(от прилагательное micros – малый, незначительный).

Слова с приставкой микро- в русском языке имеют следующие значения:
1) малый размер, признак объекта или явления. Например, микроавтобус,

микрорельеф, микрорайон;
2) наука или отрасль науки, связанные с изучением очень малых процессов или

явлений. В частности, микробиология, микрохимия;
3) субъекты, явления, процессы, определенным образом связанные с маленькими

объектами и фрагментами окружающей действительности. К примеру, микроклимат.
Например, «Каждое насекомое ищет подходящий для себя микроклимат, делая

выбор из того диапазона, который ему доступен». [Брайен 1986, 128].
В данном случае автор использует диминутив «микроклимат», чтобы

охарактеризовать климат небольшого участка земной поверхности.
Стоит отметить, что слова с приставкой микро- в большинстве своем относятся к

научной терминологии (микроампер, микрокосмос, микросхема и т.п.). При этом
эмоционально-экспрессивная окраска при употреблении префикса микро-отсутствует и
диминутив воспроизводится только значение реальной уменьшительности.

Образования с приставкой мини-принадлежат преимущественно к разговорной речи.
Например, мини-юбка, мини-маркет и т.п. Такие образования употребляются в редких
случаях, но при этом они достаточно ярко отображают экспрессивную выразительность
речи и категорию диминутивности в русском языке.

Также в русском языке категория диминутивности может быть представлена в
форме двусоставных словосочетаний. Так, для русского языка характерны такие
модели:

1) прилагательное-диминутив + существительное.
Например, «Нечего сказать, в приятненькое положение вы меня ставите».

[Самаров 2015, 22].
2) Прилагательное + существительное-диминутив
Например, «Дверь гримерки распахнулась, влетела веселая Танечка и выдернула

меня из грустных размышлений». [Донцова 2016, 19].
3) прилагательно-диминутив + существительное-диминутив
Это создает соответствующую стилевую тональность речи, например:
«Сам хозяин, низенький старичок в огромном колпаке из небеленого полотна,

усердно раздувал маленький горн и наблюдал за свечными формами». [Дрюон 2009,
110].

Нельзя сказать, что подобные случаи всегда обусловлены стремлением говорящего
подчеркнуть свое оценочно-эмоциональное отношение к определенному объекту. Так,
еще В.В. Виноградов отметил интересную особенность, когда формы субъективной
оценки «заразительны»: уменьшительно-ласкательная форма существительного
нередко ассимилирует формы атрибутивного прилагательного, требует от него
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эмоционального согласования [Виноградов 1972, 113].
Например, «Я готов был зарыдать, я сроду не был жадным, был у бабушки таким

воспитанным, вежливеньким внучком» [Кузнецов 2010, 24].
В связи с этим, по нашему мнению, иногда даже в контексте трудно определить, чем

вызвано совместное употребление диминутивных прилагательного и существительного:
стремлением автора подчеркнуть какую-то информацию или силой его эмоций, которая
является следствием вышеупомянутой ассимиляции.

В русском языке диминутивы также могут употребляться во фразеологических
единицах, поскольку те несут в себе национальную специфику и культуру. Из
поколения в поколение фразеологические единицы хранят и ретранслируют знания об
устоявшейся в определенном обществе системе обычаев, традиций, законов и
типичных представлений о мире, ведь различия в окружающей человека
действительности, которая дана ему в природе и культуре, отражаются в лексике.

Например, строить глазки; выпить на дорожку; после дождика в четверг; взять
под крылышко; маковой росинки во рту не было; батюшки, батюшки святы; баюшки
баю; барашек в бумажке; избушка на курьих ножках; дойти до ручки и т.д.

Магеррамова С.А. в своей книге пишет об омонимии русских уменьшительных
суффиксов с десемантизированными уменьшительными суффиксами
(десемантизированными в том смысле, что они входят в структуру данного названия
без противопоставления соответственному безсуффиксному слову). Рассмотрев
конкретные примеры, нам легче будет понять, как происходит процесс десемантизации.

Существительные на суффикс -ок.
Существительное бычок является уменьшительно-ласкательным в значении

молодой бык. Однако бычок также - маленькая промысловая рыба. Здесь произошла
диссемантизация диминутивности.

Существительное кабачок является уменьшительно-ласкательным от слова кабак.
Кабачок - также название овоща.

Существительное родничок является уменьшительно-ласкательным от слова родник.
Родничок - также мягкое место на верхней части у младенца.

Существительное котелок является уменьшительно-ласкательным от слова котёл.
Котелок - также мужская шляпа с округлым верхом.

Существительное лучок является уменьшительно-ласкательным от слова лук.
Лучок – это также деревянная часть смычка, а также приспособление для ловли птиц

Существительные на суффикс - ка.
Существительное кашка является уменьшительно-ласкательным от слова каша.

Кашка - это клевер, а также соцветие от клевера.
Существительное куколка является уменьшительно-ласкательным от слова кукла.

Куколка - это насекомое в стадии своего развития от личинки к полной зрелости.
Существительное лисичка является уменьшительно-ласкательным от слова лиса.

Лисичка - это также съедобный гриб.
Существительное норка является уменьшительно-ласкательным от слова нора.

Норка - это также название зверка из рода хорьков.
Существительное пеночка является уменьшительно-ласкательным от слова пена.

Пеночка - это также маленькая певчая птичка.
Существительное бабка является в разговорном стиле уменьшительно-

ласкательным от слова баба. Бабка - это также первый сустав пальцев у жвачных
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животных.
Существительное книжка является уменьшительно-ласкательным от слова книга.

Книжка - это также третий, безжелезистый отдел четырёхкамерного желудка жвачных.
Существительное ложечка является уменьшительно-ласкательным от слова ложка.

Ложечка - это также под ложечкой – в нижней части груди под рёбрами.
Существительное лопатка является уменьшительно-ласкательным от слова лопата.

Лопатка - это также кость в верхней части спины.
Существительное свинка является уменьшительно-ласкательным от слова свинья.

Свинка - это также болезненная опухоль от воспаления околоушной железы.
Существительное чашечка является уменьшительно-ласкательным от слова чашка.

Чашечка - это также подколенная круглая кость.
Существительное кобылка является уменьшительно-ласкательным от слова кобыла.

Кобылка - это также деревянная подставка под струны в музыкальных инструментах.
Существительное плитка является уменьшительно-ласкательным от слова плита.

Плитка - это также электрический нагревательный прибор.
Существительное птичка является уменьшительно-ласкательным от слова птица.

Птичка - это также пометка в виде двух чёрточек
В русском языке диминутивы также могут употребляться во фразеологических

единицах, поскольку те несут в себе национальную специфику и культуру. Из
поколения в поколение фразеологические единицы хранят и ретранслируют знания об
устоявшейся в определенном обществе системе обычаев, традиций, законов и
типичных представлений о мире, ведь различия в окружающей человека
действительности, которая дана ему в приро¬де и культуре, отражаются в лексике.
Например, строить глазки; выпить на дорожку; после дождика в четверг; взять под
крылышко; маковой росинки во рту не было; батюшки, батюшки святы; баюшки баю;
барашек в бумажке; избушка на курьих ножках; дойти до ручки и т.д.

Заключение. Диминутивы в русском языке используются довольно часто. Русский
язык имеет широкий спектр суффиксов, как продуктивных, так и непродуктивных, для
того, чтобы слово получило уменьшительно-ласкательную форму. В некоторых
случаях для образования диминутивов используют префиксацию или двусложные
словосочетания. Кроме того, в русском языке диминутивами могут быть не только
существительные, но и от других частей речи.

Актуальность статьи. Способы отличить текущий дискурс и переговорный акт.
Научная новизна статьи. Определение и идентификация cпособов образования

диминутивов в русском языке.
Практическое значение и применение статьи. Помощь правильному

использованию диминутивов. Материал данный в статье может быть использован
студентами, преподавателями, исследователями и другими.
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N.Məmmədova

Rus diminutivlərinin sifət və zərflərdən formalaşmasının
xüsusiyyətləri

Xülasə

Məqalə rus dilində diminutivlərin formalaşmasının xüsusiyyətlərinə həsr olunmuşdur.
Diminutivlər dilçilikdə ən mürəkkəb problemlərdən biridir. Diminutivlərin bütün aspektləri
hələ araşdırılmamış olsa da, rus dilində isimlərdən yaranan diminutiv formalar da zəngindir.
Diminutivlər həmçinin sıfətlərdən və zərflərdən duzəldirilir və müxtəlif kommunikativ
hallarda istifadə edilə bilər.

N.Mammadova

Features of the formation of Russian diminutives from
adjectives and adverbs

Summary

The article is devoted to peculiarities of formation of diminutives in Russian. The
problem of diminutives is one of the most complicated problems in linguistics. Though not all
aspects of diminutives have been investigated yet, the Russian language is rich in diminutive
forms formed from nouns. Diminutives are also formed from adjectives and adverbs and can
be used in different communicative situations.

Redaksiyaya daxil olub: 26.10.2017
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Təhsilin inkişaf yolları

Nəzakət Zamanova
ADPU-nun müəllimi

E-mail: znazakat@mailru
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Açar sözlər: intellekt, imperfaktr, Bolonya, kredit
Ключеве слова: интеллект, имперфактр, Болоня, кредит
Key words: intellect, imperfect, Baloney, credit

Təhsilin tarixi insanlıq tarixi qədər qədimdir. Bu gün təhsil zaman və məkan hududlarına
sığmır. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, biliklər iki həftə müddətində yenilənir. Təhsil milli
çərçivədən çıxıb beynəlmiləlləşir. Bu gün Azərbaycan tələbəsi, eyni zamanda müasir
texnologiyalar və kominikasiya vastəsilə qlobal bir tələbəyə çevrilir.

Qloballaşma Yer kürəsində bütün ictimai həyatın beynəlmiləlləşməsi, milli iqtisadiyyatın
vahid dünya sisteminə qovuşmasıdır. Belə olan surətdə təhsil həm yerli, həm bəşəri bir təhsilə
çevrilir, həmçinin həm yerli, həm beynəlxalq proseslərə cavab verən gənclərin yetişdirilməsi
günümüzün tələbinə çevrilir. İdraki bacarıqlarına mədəni imkanların formalaşdırılması,
çoxdillilik və bir çox dəyərlər tələb edilən insan kapitalı yetişdirməliyik. İnsan kapitalı
yetişdirmək üçün ilk növbədə nələr tələb olunur? İnsanlar hər bir iqtisadiyyatın ən dəyərli
resursudur. Sağlam, təhsilli, təcrübəli olmaq fərdin cəmiyyəti və bütövlükdə dövlətin inkişafı
deməkdir. [1]

Dünya iqtisadiyyatının artımını 16% fiziki kapital, 20% təbi ehtiyat, 64%-ni insan kapitalı
təşkil edir. Bu faiz nisbətlərində insan kapitalı böyüməkdə davam edir.

Qloballaşan dünyada yeniliyə açıq, dəyişikliyə hazır, hər anın nəbzini tutmağı bacaran
insan kapitalı olmadan, müasir dövrdə inkişaf mümkün deyil. İnkişafın əsasını yaradan,
əlbəttə ki təhsil, ixtisaslı kadr-insan kapitalıdır.

1961-ci ildə Teoder Şuls ilk dəfə insan kapitalı terminini elmə gətirmiş, 1965-ci ildə isə
Henre Bekker bu termini daha da inkişaf etdirərək, yollarını gostərmişdir. Onlar insan
kapitalının yetişməsi üçün:

1) Təhsili
2) Sağlamlığı
3) Əlverişli mühiti
4) İş qüvvəsi, bacarıq
şərtləri əsas götürmüşlər. Bu şərtlərdən ən əsası əlbəttə ki təhsildir. [4]
Bu baxımdan ölkəmizdə təhsilə nəzər salaq, dünya ölkələri arasında yeri, mövqeyi,

uğurları əldə olunan nəticələri dəyərləndirək. Təhsil cəmiyyətin elə bir strukturudur ki,
cəmiyyətin bütün üzvləri bu strukturda birləşir, istər məktəbə qədər, istər tam orta məktəbdə,
istərsə də ali məktəbdə cəmiyyətin bütün üzvləri görüşür, birləşir. Təhsil sistemi cəmiyyətin
inkişafına təkan verən ən mühüm amildir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra təhsillə bağlı
problemlər əsas müzakirə mövzusuna çevrildi. Təhsil elə bir ictimai qurumdur ki, surətlə və
bütövlükdə tez nəyə isə nail olmaq mümkün deyil. Amma zaman itkisinə də yol vermək
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olmaz. Sovet təhsilindən, milli təhsilə keçəndə, ən boyük çətinliyimiz intellektual kadrlarımızı,
ABŞ, Qərbi Avropa və bəzi ölkələr mənimsəmişdir. Bu illər ərzində çoxlu islahatlar keçirilib,
qərarlar qəbul edilib, orta məktəblər tikilib, ali məktəblər açılıb. Müasir texnologiyalardan
istifadə, dil problemləri qismən çözülüb. Amma inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə özümüzü
bilet alıb uçmağa hazırlaşan sərnişinə bənzətmək olar, sərnişin hava limanına gələndə uçacağı
təyyarənin qalxdığını gorür.

Təhsildə islahatların hazırlanması zamanı:
1. islahatın hazırlanması
2. mövcud vəziyyətin təhlili
3. islahatda seçimlərin hazırlanması
4. seçimlərin qiymətləndirilməsi meyarları
5. islahatın arzu olunub-olunmaması
6. maddi-texniki baza
7. həyata keçirilmə mexanizmləri və s. şərtlər əsas götürülmüşdür. [2]
Ölkəmizdə təhsil sahəsində gedən prosesləri dünyanın digər ölkələrində gedən proseslərlə

müqayisə edib, fikir söyləmək olar. Həmçinin bunlarla yanaşı, özümüzün gedəcəyi, ancaq
bizə məxsus bir yol, bir cəsarətli gediş getmək lazımdır.

Bir məsələ aydındır ki, istənilən dövrə göz yetirsək, görərik ki, bütün dövrlərdə, bizə miras
buraxılmış elm, əsərlər, tanınmış müəlliflərimiz olub, yəni tutanacaq yerimiz olub. İstənilən
orta məktəbdə, istənilən sinifdə bir test yaxud kiçik bir araşdırma aparsaq görərik ki, bizim nə
qədər isteadlı şagirdlərimiz var. Həmçinin ali məktəblərdə də istənilən qrupda görərik ki, nə
qədər bacarıqlı gənclərimiz var. Bu intellekt potensialımız heç vaxt tükənmir, istənilən
böhrandan təsirlənmir. Bu intellekt ehtiyatımızdan istifadə edə bilsək çox problemlərimizi aşa
bilərik. Təhsil nazirliyinin nəzdində ali məktəblərimizdə SABAH qrupları, orta
məktəblərimizdə kiçik akemedik layihələr, beynəlxalq səviyyədə yarışlar sübut edir ki, bizim
nə qədər dəyərli ölçülməyən intellekt ehtiyatımız var. Əgər biz bu sərvətdən yararlanmasaq,
beyin axını miqrasiyası, bu sərvəti bizim əlimizdən alacaq. Nəzərə alsaq ki, bütün təbii
ehtiyatlar bir gün tükənir və tükənməyən yalnız intellekt ehtiyatıdır, deməli tükənməyən
sərvətə sahib çıxmalıyıq. Efir məkanında rəngarəng intellekt yarışları təqdirə layiqdir.
İnkişafa gedən yol islahatdan keçir, islahatdan uğurlu nəticə isə, siyasi, iqtisadi, təhsillə digər
ümummilli sistemlərə eləcədə ayrı-ayrı qurumlardan asılıdır. Cəmiyyətin bütün əlaqədar
təşkilatları siyasi iradə göstərməlidirlər. Təhsildə maliyyə dəstəyi, dövlət büdcəsindən ayrılan,
eyni zamanda ödənişli kurslar, treninqlərdən, bir də şəxsi vətəndaşlardan (istər Azərbaycan
vətəndaşı olsun, istərsə də xaricdə yaşayanlar) əsasən üç mənbədən əldə edilir. Bizə çox yaxşı
ənənə, miras qoyub gedənlərin təhsilə xeyriyyə imkanlarını bu gün də davam etdirsək çox
şeylər əldə edə bilərik. Bu baxımdan Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xidmətləri danılmazdır.
Həmçinin xatırlamaq yerinə düşərdi ki, Qazaxda Qori Seminariyasını Qazaxa köçürəndə
Məşədi İbrahim adlı bir sakin yaşadığı evini məktəbə bağışlamış, özü kəndə kiçik bir evə
köçmüşdür. Sonralar bu bina Qazax Pedaqoji məktəbinin binası olmuşdur. Bugün də bu
ənənələrini davam etdirsək çox şey qazanmış olarıq. Əliaçıq imkanlı şəxslərimiz öz
vəsaitlərini sağa-sola xərcləsələr də nədənsə bu sahəyə maraqlı deyillər. Ali məktəblərin güc
qazanması elmi tədqiqat sahəsinə ayırdığı vəsaitlə düz mütənasibdir. Bunu tək dövlətin və ya
tələbənin ödədiyi təhsil haqqı hesabına həll etmək mümkün deyil. Bu məsələlərin həlli, böyük
korporasiyaların və şirkətlərin, imkanlı məzunların və əlbəttə dövlətin dəstəyinə bağlıdır. [3]

Təhsil və elmə dəstək davranışı təbliğ edilməli, ictimai rəyə çevrilməlidir. Eyni zamanda
ölkəmizdə təhsil alan xarici tələbələrin sayını artırmalıyıq.
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Təhsil və elmə himayəçilik ABŞ-da Avropada, Türkiyə və İranda da şəxsi və özəl
müəssələrin payı böyükdür. Xarici ölkələrdə bu işin görülməsi vergi sisteminin mühüm
dərəcədə dəyişməsini, ali məktəblərə yönələn xeyriyyəçilik siyasətini həvəsləndirməyi tələb
edir.

Beyin axını bir tərəfi gücləndirir digər tərəfi çox zəif salir. Bu baxımdan biz itirən tərəfik.
Keçən əsrin 90-cı illərindən bu günə olan statistikaya baxsaq görərik ki, başda elm sahələri
olmaqla, digər mənəvi sahələrimizdən ən dəyərli kadrlarımız gedib. Yaxşı bir müəllim ya bir
musiqiçi, hər hansı bir mütəxəssisin ərsəyə gəlməsi uzun zaman və eyni zamanda çoxlu
maddiyat tələb edir. Bunları nəzərə alsaq bizim itirdiyimizin şahidi olarıq. Düzdür, müxtəlif
ölkələrdə, müxtəlif təhsil ocaqlarında bizim soydaşlarımızın olması yaxşı haldır. Amma
fikirləşsək ki, adi bir musiqiçimiz bir ölkənin konservatoriyasında dərs deyir, nə qədər
mütəxəssis yetişdirir, həmin ölkənin nə qədər qazandığının şahidi olarıq. Həmin mütəxəsin öz
ölkəmizdə xarici tələbələrə dərs keçərsə, kapital əldə edərik. Əlbəttə biz bunu təşkil edə
bilsək çox qazana bilərik. Ən azından İEO ölkələri cəlb edə bilərik. Neft sahəsində, musiqi,
rəssamlıq digər sahələrdə peşəkar kadrlarımız var. Bu ənənəvi peşə sahələrimiz üzrə xarici
ölkələr üçün mütəxəssis yetişdirib kapital əldə edə bilərik. Elə ölkələr var ki, məsələn
Avstraliya 2005-2006-cı illərdə təhsil esportu ölkə büdcəsinə 10 milyard avstraliya dolları
gətirmişdir. Xarici tələbələrin gətirdiyi pullar ABŞ kimi nəhəng iqtisadiyyata malik ölkənin
beşinci ən böyük xidmət iqtisadiyyatıdır. Ölkəmizi də beynəlxalq tələbə mərkəzinə cevirmək
olar. Yerləşdiyi ərazi, qərb-şərq, şimal-cənub yollarının kəsişməsi, mülayim, subtropik
iqlimdə yerləşməsi, bu məqsədi asanlaşdırır. 2005-ci ildə ölkəmizin Bolonya prosesinə
qoşulması, təhsil sahəsi üzrə məsləhətləşmələr, birgə dərəcə və ya iki diplom verilməsinə
hesablanan proqramlar və onların akkreditasiyası təhsildə keyfiyyətin artmasına da kömək edə
bilər. Yaxın keçmişimizdə xarici tələbələrin ölkəmizdə təhsil aldığını unutmayaq. Demək bu
mirasın bizdə olduğuna ümid verir ki, bu ənənəni qloballaşan dünyada yeni şərtlər,
baxımından həll edə bilərik.

2005-ci ildən bu günə dərc olunan məqalələrə, jurnallara diqqət edək. Azərbaycanda 363
elmi jurnal çap olunur. 17 mindən çox elmi məqalə çap olunub, elmi konfranslar keçirilib,
elmi dərəcələr verilib. Amma dünya standartlarına cavab verən 3 elmi məqalə çap olunub.
2015-ci ildə Tomson Reutars imperfaktor, məqalənin səviyyəsini müəyyən edən təşkilatla
müqavilə imzalanıb. Bu səviyyəyə cavab verən ilk jurnal BDU-da nəşr olunan “Riyaziyyat”
jurnalıdır. Hal-hazırda həmin jurnalda 50 ölkədən 250 elmi tədqiqat instutu iştirak edir. Elmi
inkişaf etdirmək üçün yüksək səviyyəli bir jurnal, inteqrasiya üçün, ən yaxşı vasitələrdən
biridir. Bir yüksək səviyyəli jurnal dövlətin, xalqın elmi səviyyənin, qalxmasına, elmi
körpünün yaranmasına zəmin yaradır. Əlbəttə ki, həmin ölkənin tanınmasının ən yaxşı
vasitələrindən birinə çevrilir. Elmi səviyyələrə cavab verməyən məqalələrin nəşrinə, vaxta və
kapitala niyə əziyyət çəkirik.

Təhsil işçilərini də üç qismə ayıra bilərik. Birinci qisim idarə edənlər, ikinci qism
müəllimlər, yəni fənn müəllimləri, qalan qisim metodistlər, yəni hər bir işçi öz işini verilmiş
çərçivə daxilində öyrədir, izah edir. Amma bizə stabil tərzdə elm, təhsil yox daha fərqli, daha
innovativ, mobil çağdaş təhsil lazımdır. İslahatlarda, həyata keçirilməsində, yenilikləri çox
vurğulayırıq, nə qədər nail oluruq, nələrə nail oluruq, əsasən buna diqqət yetirməliyik.

Qeyd etdik ki bizim kifayət qədər intellekt resursumuz var, artıq dil problemimiz də
kifayət qədər çözülüb, olmayan ixtisaslar üzrə kadrlarımızı magistr və ya doktorant
pillələrində yüksək ixtisas qazanmasını, yaxud xaricdən ixtisaslı kadrlar dəvət etməliyik, bu
daha məqbul sayılar, daha çox kadrlarımız yararlana bilər. Ən vacib kadr ehtiyatımız var. Bu
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proses gedir. Yüksək inkişaf etmiş ölkələrlə yox, sadəcə region ölkələr ilə, qonşularımızla
müqayisə etdikdə geridə qaldığımızı görürük. Mövcud vəziyyəti təhlil etdikdə bizim çox
dəyərli kadr ehtiyatımız olduğunu dəfələrlə vurğuladıq və nəzərə alsaq ki, bu resurs,
tükənməyən bir sərvətdir. Bəs səbəb nədir ki, yüksək inkişafı yaxalaya bilmirik. Böyük
ictimai qurumlar Dünya Bankı, Beynəlxalq Maliyyə Fondu, Dünya Ticarət Təşkilatı kimi
nəhəng təşkilatların, güc təzyiqi altında, bizim yüksək inkişafımızdan bəhs etmək reallığı əks
etdirmir. Amma bir yolunu tapıb ayaq üstə durmağımızı saxlamalıyıq. Bunun açarı intellekt
resurslarımızın əlindədir. Bilik yarışlarında öndə olanları praktik məkana gətirməliyik. Biz
bir araya gələndə reallıqlardan danışmaq əvəzinə, inkişafdan bol-bol danışırıq. İlk öncə bütün
ali məktəblərdə, elmi tədqiqat institutlarında bir sözlə elm adlanan istənilən ocaqda
əlaqələndirici bir vasitə yaratmalıyıq. Mərkəzi texnopark olmalı regionlarda filialları
yaradılmalı. İlk öncə dövlətin dəstəyi, sonra böyük şirkətlərin köməyi, bir sözlə xalqını sevən
hər kəsi bu işə cəlb etməliyik. Günün tələbinə uyğun ixtisas sahələri üzrə ən ən istedadlı
kadrları toplamalı, elmdə olan ən son yeniliklər müzakirə edilməlidir. Yeni yaradılan
məhsullar üzrə fikir mübadiləsi olsun, onun alternativinin yaradılmasını düşünək. Tək
islahatlarla yox, əldə etdiyimiz nəticə ilə hərəkət edək.

Yaxın tarixə nəzər salaq, ikinci dünya müharibəsindən iki məğlub olan dövləti Yaponiya
və Almaniyanı götürək, Yaponlar ərazilərinin bir hisəsini itirmiş, iki şəhərinə atom bombası
atılmış, almanlar ikiyə bölünmüş, iqtisadi, siyasi, mənəvi-pisxoloji baxımından məhv olmaq
təhlükəsinə qədər yaxınlaşmışlar. Hər iki ölkə bu vəziyyətdən birinci növbədə təhsilini
yenidən qurmaqla, elm sahələrini inkişaf etdirərək, iqtisadiyyatlarını yenidən qurmaqla
addım-addım çıxa bilmişlər. Müstəqilliyimizin ilk illərindən bu günkü günə qədər dəyişikliyə
baxsaq, ölkəmizin siması tamamilə dəyişmiş, yeni müasir görkəmli binalar tikilmiş, müasir
tələblərə cavab verən yollar çəkilmiş infrasturuktur yenidən qurulmuşdur. Ölkəmiz mötəbər
tədbirlərə ev sahibliyi edir, bütün bunlar bizə qürur verir, iftixar hissi yaradır, bizi daha böyük
işlər görməyə sövq edir. Amma torpaqlarımızın işğalı vətəndaşlarımızın hələ də əsirlikdə
olması, əlbəttə bizi sarsıdır. Əslində bizim vəziyyətimiz, torpaqlarımızın işğalı, aldığımız,
yaraları həmin ölkələrlə müqayisə etmək olar. Bu ölkələrin getdiyi yolu örnək ala bilərik. Bu
vəziyyətdən çıxmağın birinci yolu yüksək səviyyəli təhsil və elmi inkişaf etdirməklə nail
olmaq olar.

— Regionda elmdə sözün həqiqi mənasında birinci olmaq şüarımız olsun, arxasınca bütün
sahələr gələcək.

— Ali təhsildə elmi araşdırmaların güclənməsi, tədqiqatyönümlü elmə üstünlük verilməsi,
Elmlər Akademiyasının sistemini kökündən dəyişiləsi ən təxirəsalınmaz tədbirlərdən biridir.

— Elmə ayrılan vəsaitin səmərəli istifadəsi və hesabatı aparılmalı.
— Lisenziya xarakterli elmə üstünlük verməli. İndiki vəziyyətimizdə fundamental elmə

çoxlu vəsait qoymaq bücdəmizə sərf etmir, daha sonrakı vaxtlarda bu sahəyə vəsait qoymaq
olar

— Ali məktəblərimizdə bəzi fənləri ixtisar edib, əvəzində iki beynəlxalq dili mükəmməl
öyrədə bilərik. Ümumiyyətlə, orta məktəbdə dil fənni elə tədris edilməlidir ki, artıq
bakalavrda dil problemi olmasın. Biz inteqrasiya olmaq istəyiriksə bunu etməliyik. Dil elə
tədris edilməlidir ki, əl çatan olsun.

— Elmə maliyyə vəsaitinin tək dövlətin boynuna yox, böyük korporasiyaların, iş
adamlarının köməyindən də istifadə etmək olar. Amerika Birləşmiş Ştatlarında maliyyə
qaynaqlarının 25%-i federal ştatdan, 20%-i mərkəzi dövlətdən, 55%-i isə özəl bölmədən
(təhsil haqqı, korporasiyalar və xeyriyyəçilikdən) gəlir.
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— Böyük koroorasiyaları, iş adamlarının təhsilə qoyduğu vəsaiti, həmçinin ən mötəbər ali
məktəb ocaqlarında oxutduğu tələbələrin sayını mətbuatda işıqlandırmalı, örnək göstərməli.

— Dünyada elmi tədqiqat sahəsində ən son yenilikləri öz dilimizdə buklet şəkilində,
yaxud buraşura da ola bilər saat fərqi ilə çevrilsin, bundan bütün yaş kateqoriyasındakı
insanlar yararlana bilməsini təmin edək.

— Təhsil bütün sahələri əhatə etdiyindən istifadə edərək, tələbələrin fiziki sağlamlığı
qayğısına da qalmaq olar. Tələbələrin boy ölçüləri sanki getdikcə azalır, səhiyyə nazirliyinə
ən azından xəbərdarlıq etmək olar ki, tədbir görülsün. Qonşu Rusiyada və başqa ölkələrdə
istifadə edilən ən zəruri qidalara, məsələn, una dəmir, başqa vitaminlər əlavə edilir, duzdur
gen faktoru əsasdır, amma nəzərə alsaq ki, əvvəlki illərdə nisbətdə tələbələr bundan hündür
olmuşlar, bunu etsək nə itirərik.

Məqalənin aktuallığı. Ölkəmizin yeraltı resursları və yerüstü intellekt resursları imkan
verir ki, biz yüksək inkişaf etmiş ölkələr sırasında olaq. Bu da məqalənin aktuallığını göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Yüksək texnologiyaların yaranması, yenilənməsi elmi
araşdırmalarla sıx bağlı olduğuna görə böyük korporasiyalar elmə sərmayə qoymağa
maraqlıdır. Bu da özlüyündə elmi tədqiqatların daha yüksək səviyyədə olmasını, elmi
araşdırmaların texnologiyanın inkişafı istiqamətində aparılmasını tələb edir. Təhsil və elmdə
beynəlxalq təcrübəni əsas götürərək əsasən bilik iqtisadiyyatı adlanan iqtisadi elmə üstünlük
verməliyik. Beynəlxalq aləmlə səsləşə bilən sahələrə, layihələrə, xüsusi diqqət verməli, qrant
ayırmalı, nə edib, bunun bir yolunu açmalıyıq.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Совершенствование системы образования

Резюме

Статья о системе образования, ее истории, проблемы, связанные с ним, способы его
улучшения и реформы в области образования и его результаты. Квалифицированные
кандидаты, достигнутые за счет образования были исследованы, подчеркнуто как
неисчерпаемый ресурс, и отметил, что для преодоления проблема образования
интеллекта ресурсы должны быть централизованы в технопарках. Была подчеркнута
важность создания ветвей технопарках и их связь с другими учебными заведениями.
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N.Zamanova
Improvement of Education System

Summary

Article is about the education system, its history, problems related with it, ways to
improve it and educational reforms and its results. Qualified candidates achieved through
education have been investigated, emphasized as an inexhaustible resource and noted that to
overcome the educational problem intellect resources should be centralized at the techno
parks. It has been highlighted the importance of creating branches of techno parks and their
link to the other educational institutions
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Azərbaycan Respublikası özünün müstəqillik illərini yaşayır. Müstəqillik qazandıqdan
sonra respublikamız sürətli inkişaf yoluna qədəm qoydu. Hər sahədə olduğu kimi, təhsil
sahəsində də əsaslı dəyişikliklər özünü göstərməyə başladı. Dünyada gedən bütün
dəyişikliklərin əsasında təhsil dayanır. Təhsilin inkişafı, qazanılan nailiyyətlər bunu deməyə
əsas verir ki, qazanılan bütün uğurlar bizim gələcək inkişafımızın təməlidir.

Bizim gələcəyimizin mərkəzində isə şagird şəxsiyyətinin təlimi, tərbiyəsi, inkişafı və
formalaşması dayanır. İndi məktəbə qədəm qoyan hər bir şagird XXI əsrin dünyəvi
məsələlərini həll edəcək, bəşəriyyəti irəliyə doğru aparacaq şəxsiyyətlərdir. Bu məsul vəzifə
isə biz müəllimlərin üzərinə düşür. Biz bu gün əgər təhsilli, sağlam nəsil yetişdiririksə, deməli
sağlam cəmiyyət qururuq. Qurduğumuz cəmiyyət isə bizdən sağlam, təhsilli, dərin və
hərtərəfli inkişaf etmiş, yüksək bilik, bacarıq və vərdişlərə, mədəniyyətə sahib olan şəxsiyyət
yetişdirilməsini tələb edir. Bu tələbatdan irəli gələn bütün vəzifələri isə biz müəllimlər yerinə
yetirməliyik. Bunun üçün müəllimə ümumtəhsil müəssisələrində dünya standartlarına cavab
verən yeni pedaqoji-psixoloji və metodik yanaşmalar, yeni düşüncə tərzi, yüksək peşəkarlıq
lazımdır. Bundan əlavə bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün ümumtəhsil müəssisələrinə
dünya standartlarına cavab verən yeni pedaqoji texnologiyalar tətbiq etmək və yeni metodik
düşüncəyə malik olmaq vacibdir.

Mövcud şərait sürətlə dəyişsə də əsl müəllim dərs dediyi şagirdləri həm məhsuldar, həm
də sülh şəraitində yaşamağa hazırlamalıdır. Müəllim şagirdinin beynində heç bir qaranlıq
məqama yer saxlamamalıdır. Bunun üçün də müəllim öz üzərində ciddi çalışmalı, bütün
müasir pedaqoji texnologiyaları dərindən mənimsəməli, öz işini günün tələbləri səviyyəsində
qurmalıdır. Pedaqoji işində əsaslı dönüş yaratmalıdır. Şagirdlərinin üzərində səylə işləməli,
onlaın idrak fəallığının artırılmasına çalışmalı, fikirlərini aydın ifadə etməsinə şərait
yaratmalıdır. Bunun üçün də şagirdlərə azadlıq verilməsi, onların öz fikirlərini düzgün və açıq
formada ifadə etməsini təmin etməlidir. Bu şagirdlərdə sərbəst düşüncə tərzinin
formalaşmasına gətirib çıxarar. Müəllim gələcəyin azad qurucusunu yetişdirdiyini dərk edirsə
ona azadlıq verməlidir ki, o sabah idarəetmədə heç kimin köməyi olmadan öz işini sərbəst
icra edə bilsin. Bu zaman şagirdlərdə özünə inam hissi də formalaşır.

İndiki şagirdlər XXI əsrin övladlarıdır. Bu əsr atom əsri, kosmos əsridir. Bir neçə il



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

46

bundan öncə kompüter bizim üçün bir xəyal, bir əfsanə idisə, indi hər evdə kompüter vardır
və az insan tapılar ki, kompüterdən istifadə etməyi bacarmasın. Dərs prosesində müasir təlim
texnologiyalarından və informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etmək
şagirdlərin təlim fəallığını artırır, müəllimlə şagird arasında, şagirdlərin həm öz aralarında,
həm də evlə məktəb arasında qarşılıqlı əlaqə qurulmasına şərait yaradır. İnteraktiv təlim
metodlarından və İKT-dən istifadə son vaxtlar Azərbaycan təhsil sistemində böyük vüsət
almışdır. Azərbaycan təhsili sürətlə qərb təhsil sisteminə inteqrasiya etməyə başlamışdır. Dərs
prosesində öz işini dərindən bilən, yüksək biliyə malik olan, pedaqoji ünsiyyəti və pedaqoji
ustalığı sayəsində bütün çətinliklərin öhdəsindən gələn müəllimə azadlıq verilmişdir. Belə
müəllimlər diqqətlə, yüksək savadı ilə həmin nəzəriyyələrdən irəli gələn tədris metodlarından
istifadə etməklə səmərəli öyrənmə və öz şagirdlərinin təlim prosesində təşəbbüskarlıq
göstərməsi üçün təlimat proqramı hazırlaya və onu tətbiq edə bilər. Belə müəllimlər əsasən
təfəkkürə üstünlük verir və həmişə axtarışda olurlar. Təlim prosesində dərsin daha da yaradıcı
olmasına, şagirdlər tərəfindən hər hansı bir məlumatın asanlıqla qavranılmasına çalışan
müəllim müxtəlif interaktiv təlim metodlardan istifadə edir.

İnteraktiv təlim metodlarından istifadə etməklə müəllim fəal dərsi aşağıdakı kimi qurarsa
dərs daha maraqlı olar və şagirdlər tərəfindən tez qavranılar.

Birinci mərhələdə motivasiya dayanır. Bu vaxt problemli situasiya yaradılır, fərziyyələr
irəli sürülür və tədqiqat sualı qoyulur.

İkinci mərhələ tədqiqat işidir. Tədqiqat işində şagirdlər qruplara bölünür. İşlər qruplar
arasında aparılır. Hər qrupa tapşırıqlar verilir. Hər bir qrup bütün iştirakçıların köməyi ilə
həmin tapşırıqları yerinə yetirməyə çalışır.

Üçüncü mərhələ “məlumat mübadiləsi” məhrələsi adlandırıla bilər. Bu vaxt hər bir qrup
öz cavablarını təqdim edir və qrupların cavablarının təqdimatı təşkil edilir.

Dördüncü “məlumatın müzakirəsi və təşkili” mərhələsi adlanır. Bir qrupun verdiyi
məlumatlar digər qruplar arasında müzakirə olunur. Düz cavablar qəbul edilir, yanlış cavablar
isə müəllim və digər qrupun üzvləri tərəfindən yenidən işlənir. Bu tapşırıqlar yerinə
yetirildikdən sonra isə müəllim və şagirdlər tərəfindən ümumiləşmələr aparılır və nəticələr
müzakirə olunur. Daha sonra hər bir qrupun işi ya kollektiv formada, ya da fərdi qaydada
qiymətləndirilir. Sonda isə ev tapşırıqları verilir ki, bu da “yaradıcı tətbiqetmə” adlandırılır.

Təlim prosesinin həm forması, həm də məzmunu bir-birini tamamlamalıdır. Dərs eyni
zamanda şagirdə düşünməyi öyrədir. Müəllimin təşkil etdiyi dərs həm də şagirdlərdə maraq,
həvəs oyatmalıdır. Onları mövzu haqqında diskussiyaya girməyə sövq etməlidir. Bu cür təşkil
olunmuş dərs həm canlı, həm də maraqla keçir. Şagirdlərdə sərbəst düşüncə tərzi
formalaşdırır. Hər hansı mətni keçərkən o dərsin təqdimat nümayişini versək, bilgisayardan,
proyektorlardan istifadə etsək, ağıllı lövhə üzərində işləsək dərs o qədər rəngarəng və yadda
qalan olar ki, bu hətta pis oxuyan, dərslərindən geri qalan şagirdlərin də prosesə qoşulmasına
səbəb olar. Müəllim dərs prosesində yalnız təlim verməklə kifayətlənməməlidir, eyni
zamanda, şagirdlərin tərbiyə olunmasına, inkişaf etməsinə və formalaşmasına da məsuldur.
Dərs prosesi elə qurulmalıdır ki, sadaladığımız bu funksiyalar dərs prosesində həyata
keçirilsin. O, həmçinin təkcə müəllim olmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda bir vətəndaş, bir
valideyn vəzifəsini də yerinə yetirir. Pedaqogika elminin banisi adlandırılan böyük çex
pedaqoqu Y.A.Komenski müəllimi işıq saçan günəşə bənzədirdi. Bu da o deməkdir ki,
müəllim öz şüaları ilə şagirdlərin beynində qaranlıq olan məqamları işıqlandırır. Onun saçdığı
bilik şüası şagirdləri gələcək fəaliyyətə hazırlayır. Çünki dünyada elə bir sənət, peşə yoxdur ki,
ona yiyələnən insan müəllimin əlinin altından keçməsin. Yaxşı bir çəkməçi, pinəçi də onu
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öyrədən müəllimin əməyinin məhsuludur.
Müəllimlik çox çətin, mürəkkəb olmaqla bərabər, həm də şərəfli peşədir. Hələ keçmişdə

əgər hər hansı kənddə bir iş görüləcəkdisə, yaşından, təcrübəsindən asılı olmayaraq onu
müəllimlə məsləhətləşərdilər. Müəllim kəndin ən ağıllı siması kimi tanınardı. Əhalinin
nəzərində müəllim ən savadlı, ən əxlaqlı, həyat təcrübəsi yüksək və zəngin olan bir insan idi.

Ən rəşadətli sərkərdələr, dahi şəxsiyyətlər, dövlət xadimlər, sənətkarlar da müəllim
əməyinin məhsuludur. On görə də qələm sahibləri müəllimi uca dağlarla müqayisə edərək,
onları dağlardan da uca zirvə ilə müqayisə edirlər. Dərs prosesində müəllim həm pedaqoji
ustalığa, həm də yüksək pedaqoji qabiliyyətlərə malik olmalıdır. Müəllimin pedaqoji
qabiliyyəti onun təlim prosesinin müvəffəqiyyətli həllinə gətirib çıxarır. Pedaqoji ustalığı və
qabiliyyəti olmayan müəllim düzgün uşaq tərbiyə edə bilməz. Onun çəkdiyi əziyyət xəlbirlə
su daşımaq kimi olacaqdır. Müəllim uzunmüddətli zəhməti sahəsində bilik, bacarıq və
vərdişlərə yiyələnir ki, bu da onun müəllimlik sahəsindəki fəaliyyətində böyük səmərə verir.
Müəllimin şəxsi keyfiyyətlərinə onun pedaqoji qabiliyyətləri də deyə bilərik. Əsl müəllimdə
ən yüksək keyfiyyətlər: ilk növbədə əsl vətəndaş olmalıdır, təmiz əqidəyə, mədəniyyətə,
zəngin mənəviyyata sahib olmalıdır. Öz fənninin ən kiçik nöqtəsinə qədər gözəl bilməlidir.
Həm tədris etdiyi fənni, həm müəllimlik peşəsini, həm də şagirdləri sevməlidir. İdeal nüfuz
sahibi olmalıdır. İstər mədəniyyəti, istər təmkini, istər danışığı, istərsə də geyimi ilə
şagirdlərinə nümunə olmalıdır. Eyni zamanda müəllimdə şagirdini dinləmək mədəniyyəti
olmalıdır. Bundan başqa, müəllim şəxsi pedaqoji, didaktik və təşkilatı-kommunikativ
qabiliyyətlərə də malik olmalıdır. Müəllimin şəxsi pedaqoji qabiliyyətlərinə dözümlülük,
səbirli olmaq, əsəbini cilovlamaq, təlim prosesində sağlam mühit yaratmaq, şagirdləri
axıradək dinləmək, yeri gəldikdə şagirdin valideyni roluna girmək bacarıqları aiddir. Hər bir
müəllim öz şagirdinin fərdi xüsusiyyətlərini bilməlidir. Bu da müəllimdən səriştəlilik, bacarıq
tələb edir. A.S.Makarenko nailiyyətlərini öz şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətlərini yaxşı bildiyi
ilə əlaqələndirirdi. Çünki müxtəlif tip ailələrdə böyüyən uşaqların həyata baxışı da müxtəlif
olur. Belə uşaqları bir araya gətirmək, onlarla “eyni dili” danışmaq üçün fərdi xüsusiyyətlərin
öyrənilməsi müəllim üçün əsas şərtdir. Uşağın sağlamlığının, onun psixoloji vəziyyətinin
öyrənilməsinin də müəllim üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Müəllim yeri gələndə şagirdlə
sevinib kədərlənməyi də bacarmalıdır. Əgər müəllim şagirdini duymursa demək o heç
müəllim deyil. Müəllimin səbri, təmkini də şagirdlərlə arasında olan müsbət münasibətin
özəyini təşkil edir. Eyni zamanda şagirdlərin etdiyi qəbahəti təmkinlə qarşılayan, bu
qəbahətin səbəbini öyrənməkdə səbir göstərən müəllim həm vəziyyəti tez nəzarət altına ala
bilər, qabaqlayıcı tədbirlər görər və həm də onların tərbiyə edilməsində nailiyyət qazana bilər.

Müəllim didaktik qabiliyyətlərə də malik olmalıdır. Belə ki, müəllim tədris etdiyi fənnin
məzmununu şagirdlərin qavrama səviyyəsinə uyğun qurmalı, dərsdə iştirak edən bütün
şagirdləri təlimə cəlb etməli, onların dərsdə müstəqil fəaliyyətinə şərait yaratmalıdır. Tədris
etdiyi hər bir mövzu aydın və anlaşıqlı olmalıdır. Müəllim öz nitqində emosionallığı
gözləməlidir. Səlis danışıq, aydın diksiya müəllimi şagirdlərinə sevdirir. Monoton izahat
şagirdi bezdirir və maraq və həvəsləri aşağı səviyyəyə enir.

Öz fənnini şagirdə sevdirmək üçün müəllim tədris etdiyi fənnin aktuallığını, bu fənnin
onların həyatında nə kimi müsbət rol oynayacağını yeri gəldikcə şagirdlərinə çatdırmalıdır.
Belə olduqda şagird fənni sevir və onu həvəslə qavramağa çalışır. Müəllimin digər bir
qabiliyyəti didaktik qabiliyyətdir ki, buraya müəllimin izahı, dərsi şərh etmək bacarığı,
ekspressiv-nitq (yəni natiqlik), metodiki qabiliyyətləri aid etmək olar.

Dərsi izah edərkən fikrin şagirdlərə aydın çatdırılması, izahı çətin materialın şagirdlərin
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başa düşəcəyi səviyyəyə uyğunlaşdırılması da bu qabiliyyətlərdəndir. Dərs prosesində
müəllim rejissor kimi də fəaliyyət göstərməlidir. Hansı məsələləri şagirdlərə necə
çatdıracağını, burada hansı vasitələrdən istifadə edəcəyini müəllim əvvəlcədən
müəyyənləşdirməlidir.

Bəzən müəllim şagirdlərə sevgisini, qəzəbini mimiki hərəkətlərlə də çatdırmağı
bacarmalıdır. Hər bir şagirdin kiçik də olsa qəbahətini müəllim onu cəzalandırmaqla deyil,
müxtəlif hərəkətlərlə ona iradını bildirməklə aradan qaldıra bilər. Belə olduqda şagirdlərin
dərsdən diqqəti yayınmaz və o şagird də günahını başa düşüb özünü düzəldər. Müəllimin
aydın diksiyası da əsas amillərdən biridir. Dərs prosesində müəllim təmiz ədəbi dildə
danışmalıdır və şagirdləri də belə tərbiyə etməlidir. Hər hansı bir ləhcə ilə dərs izah edən
müəllim sonradan şagirdlərin gülüş obyektinə çevrilir. Müəllim dərsin izahatında fikrini aydın
şəkildə şagirdlərə çatdırmalıdır. Dolaşıq fikirlər şagirdlərin beynində zülmət qaranlığa çevrilər.
Çətin və gec başa düşülən fikirlərdən uzaq olmaq lazımdır. Müəllim üçün vacib olan digər
qabiliyyət təşkilati-kommunikativ qabiliyyətdir. Bu qabiliyyət isə müəllimin təşkilatçılıq
fəaliyyəti, idarəetmə ilə xarakterizə olunur. Burada şagirdlərlə ünsiyyət, həqiqi münasibət və
müəllimin pedaqoji-psixoloji hazırlığı mühüm şərtdir. Müəllimin bu qabiliyyəti də mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman müəllim öz işini düzgün qurur, düzgün planlaşdırır, təlim
prosesində qarşılaşdığı bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlir. Təşkilatçılıq dedikdə başa
düşülən odur ki, şagirdlərin kollektivçiliyini təşkil edir, möhkəmləndirir, şagirdlərə qarşı
müəyyən tələblər qoyur, işində dəqiqliyi gözləyir, şagirdlərlə ünsiyyəti təmin edir, işgüzarlıq
ön planda olur, öz fəaliyyətini düzgün, günün tələbləri səviyyəsində qurmağı bacarır. Onlarla
işləmək üçün vaxtını düzgün bölür, şagirdlərini ayrı-ayrılıqda nəzarətdə saxlayır. Müəllimin
ən mühüm işi ondan ibarətdir ki, özünü şagirdlərə inandıra bilsin. Şagirdlər onunla
işləməkdən zövq alsın. Şagird şəxsiyyətini qiymətləndirməyi bacarsın, hər bir şagirdi yetkin
bir şəxsiyyət kimi qəbul etsin. Müəllimin sözü ilə əməli üst-üstə düşməlidir, sözü ilə əməli
bir-birini tamamlamalıdır. Müəllimin ən müsbət keyfiyyətindən biri də nüfuzudur. Nüfuzlu
müəllimlər eyni zamanda şagirdlər tərəfindən də sevilir, belə müəllimin hər sözü, hər arzusu
şagirdlər tərəfindən sözsüz yerinə yetirilir. Pedaqoji işdə ən böyük müvəffəqiyyət qazanan
müəllimlər elə şagirdlər tərəfindən sevilənlərdir. Belə müəllimlərin çəkdiyi əziyyət dövlətimiz
tərəfindən də uca tutulur və yüksək qiymətləndirilir. Müəllimin kommunikativ qabiliyyəti
deyəndə (latınca rabitə, əlaqə deməkdir) şagirdlərlə düzgün əlaqə qurması, münasibət
yaratması başa düşülür. Müəllimlər arasında bəzən elələrinə rast gəlinir ki, o, şagirdlərlə
arasında müəyyən məsafə qoyur, onları özlərinə yaxın buraxmırlar. Şagirdlərlə çox sərt
davranırlar. Belə müəllimlər kommunikativ əlaqənin nə olduğunu başa düşməyənlər,
səriştəsiz və işinin mahiyyətini dərk etməyənlərdir.

Konstruktiv qabiliyyət də müəllimin malik olduğu ən mühüm xüsusiyyətləri özündə ehtiva
edir. Bu zaman müəllim öz fəaliyyətini düzgün planlaşdırır, yetərincə layihələşdirir, təlim
prosesində qarşılaşacağı bütün çətinlikləri qabaqcadan görür və bu çətinliklərin qarşısını ala
biləcək bir gücə malik olur. Bu qabiliyyət dərs prosesində özünün və şagirdin potensial
imkanlarından, biliyindən səmərəli istifadə etməyə, pedaqoji ustalığını yüksəltməyə şərait
yaradır.

Müəllim öz fəaliyyətində təvazökar, özünə qarşı tələbkar, ədalətli, qayğıkeş humanist
olmalıdır. Üzü gülər müəllim həm də ən yaxşı müəllim hesab edilə bilər. Şagirdlər qaraqabaq
müəllimdən həmişə kənar gəzməyə çalışırlar. Çünki belə müəllimlə onlar heç bir
problemlərini bölüşə bilmirlər.

Şagirdlər yaxşı bildikləri, sevdikləri müəllimi ideallaşdırırlar və onları nümunə görürlər.
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Bəzən şagirdlərdən soruşulanda sevdikləri müəllimə oxşamaq istədiklərini bildirirlər. Həyat
da onu göstərir ki, ideala çevrilən müəllimlər şagirdlərini sevən, həyatı sevən, peşəsini yaxşı
bilən və şagirdləriylə ünsiyyət qurmağı bacaran müəllimlərdir. Bu yolda müəllimlərimizə
uğurlar arzu edirik.

Məqalənin aktuallığı. Dünyada gedən bütün dəyişikliklərin əsasında təhsil dayanır.
Təhsilin inkişafı, qazanılan nailiyyətlər bunu deməyə əsas verir ki, qazanılan bütün uğurlar
bizim gələcək inkişafımızın təməlidir. Biz bu gün əgər təhsilli, sağlam nəsil yetişdiririksə,
deməli sağlam cəmiyyət qururuq. Qurduğumuz cəmiyyət isə bizdən sağlam, təhsilli, dərin və
hərtərəfli inkişaf etmiş, yüksək bilik, bacarıq və vərdişlərə, mədəniyyətə sahib olan şəxsiyyət
yetişdirilməsini tələb edir. Mövzu bu cəhətdən aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə ilk dəfə olaraq interaktiv dərsin necə qurulması,
fəal dərsin müəllimin peşə xüsusiyyətləri və qabiliyyətləri haqqında məlumat vermişik.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalə hal-hazırda ümumtəhsil
müəssisələrində dərs deyən müəllimlər üçün dərsin necə qurulması və müəllimin hansı peşə
xüsusiyyətlərinə və qabiliyyətlərə malik olmasını haqqında dəyərli vasitə ola bilər.
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А.Исмаилханова

Современные методы преподавания и
преподавательская деятельность

Резюме

В статье рассматриваются такие вопросы как внедрение современных методов
обучения в образовательный процесс, этапы урока, особенности педагогической
деятельности, педагогические навыки, а также роль и обязанности учителя в
воспитании строителей будущего – учеников.

A.Ismayilkhanova

Modern teaching methods and pedagogical activities
Summary

The article covers issues such as the introduction of modern training methods in
educational process, organization of interactive lessons, lesson stages, as well as the
properties of professional training activity, teacher skills, the role and responsibilities of
teachers in education of students, the founders of our future.
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Tədris işinin planlaşdırılmasının əhəmiyyəti
və ona verilən tələblər

Asiman İmanzadə
ADPU-nun magistrantı

E-mail: imanzade933@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. O.K.Alxasov
ped.ü.f.d., dos.D.M.Ələsgərov

Açar sözlər: planlaşdırma, illik (prespektiv) planlaşdırma, inteqrasiya, gündəlik (cari)
planlaşdırma, motivasiya, problemin qoyuluşu, tədqiqatın aparılması, məlumatların
müzakirəsi, nəticələrin çıxarılması, yaradıcı tətbiqetmə, qiymətləndirmə

Ключевые слова: планирование, ежегодное(предписывающий) планирование,
интеграция, ежедневное (текущий) планирование, мотивация, постановка задачи,
исследования, обсуждение информации, исключение результатов, творческое
приложение, оценка

Key words: planning, annual(prescriptive) planning, integration, daily (current) planning,
motivation, statement of the problem, researching, discussion of information, exclusion of
results, creative application, evaluation

Uğurlu və nəticəyönümlü təlim prosesinin təşkili əvvəlcədən mükəmməl hazırlanmış
planlaşdırmadan asılıdır. Planlaşdırma özü isə cürdür: illik (perspektiv) planlaşdırma;
gündəlik (cari) planlaşdırma.

İllik (perspektiv) planlaşdırma. İllik planlaşdırma mahiyyət etibarı ilə perspektiv
planlaşdırmadır. Bu növ planlaşdırma özündə müəllimin hər hansı fənnə aid nəzərdə tutulmuş
sinif üzrə illik fəaliyyətini əhatə edir. Orada konkret sinif üzrə məzmun standartları, təlim
məqsədləri, tədris vahidləri və mövzular inteqrasiya, qiymətləndirmə və sair məsələlər əhatə
olunur. Bu növ planlaşdırmada yalnız məsələlərin adları çəkilir və müvafiq qaydada qısa və
konkret qeydlər aparılır. Bu növ planları hazırlamaq üçün coğrafiya müəllimi əvvəlcədən
ciddi şəkildə hazırlıq işi aparmalı olur. Bu isə ondan bir sıra bacarıqların olmasını tələb edir.

Perspektiv planlaşdırma hazırlamaq üçün müəllimdə bir neçə bacarığın olması vacibdir.
Tədris vahidi və mövzuların ardıcıllığının düzgün müəyyənləşdirilməsi mühüm bacarıqlardan
biridir. Müəllim bu ardıcıllığı müəyyənləşdirərkən bir neçə prinsipi nəzərə almalıdır. Məsələn,
VI sinifdə əvvəlcə Yerin quruluşu, sonra onun qabığını yaradan süxurlar və minerallar, orada
baş verən daxili və xarici proseslər və s. uyğun ardıcıllıqla planlaşdırılmalıdır. Bu isə o
deməkdir ki, əvvəlcə zəruri anlayışlar öyrədilməlidir və bununla sonrakı öyrəniləcək
məsələlərə zəmin yaradılmalıdır.

Müəllim tədris vahidlərini (dərs bloku) və mövzuların ardıcıllığını planlaşdırarkən
aşağıdakıları nəzərə almalıdır:

— fəndaxili inteqrasiyanı
— fənlərarası inteqrasiyanı (bəzi tədris vahidləri digər fənlər üçün ilkin şərt ola bilər;bəzi

nəticələr iki fənnin tədris vahidləri ilə əlaqəli inteqrasiya etdirilə bilər)
ardıcıllığın qurulması prinsiplərini
1) məntiqi ardıcıllıq
2) psixoloji ardıcıllıq (sadədən mürəkkəbə doğru, istiqamət, tətbiq etmə, layihələrin tərtibi,
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yaxından uzağa prinsipi)
3) xronoloji ardıcıllıq(tarixi-coğrafi ardıcıllıq)
4) tematik ardıcıllıq (səbəb-nəticə əlaqələri)
— hər sinif üzrə tədris vahidlərinin (dərslər blokunun) ümumi təlim nəticələrinin əsasında

tərtib edilməsini
— Tədris və təlim prinsiplərini
1) şagirdyönümlük
2) aktiv, müstəqil və birgə təlim üçün imkanların yaradılması
3) məqsədyönümlülük
4) məktəbdən sonrakı və ictimaiyyətlə bağlı fəaliyyətlərlə əlaqəlilik
— İl ərzində keçiriləcək kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələrin vaxtını.
Planlaşdırma aparmaq üçün müəllimə lazım olan bacarıqlardan ikincisi mövzuların tədrisi

zamanı inteqrasiya imkanlarını müəyyən etməkdir. Coğrafiya fənninin bir çox fənlərlə
inteqrasiyası mümkündür. Coğrafiya müəllimi planlaşdırma apararkən tədris etdiyi mövzunun
digər fənlərdəki bu və ya digər mövzu ilə inteqrasiya imkanlarını müəyyən etməlidir. Məsələn,
"Planda miqyasın və məsafələrin ölçülməsi" mövzusu riyaziyyatla, "Atmosfer" bəhsi kimya,
biologiya, fizika, "Yer kürəsində əhalinin müxtəlifliyi" mövzusu biologiya "təzyiq qurşaqları
və onların yaranma səbəbləri" bəhsi fizika ilə əlaqə yaradaraq tədris edilməsi daha müsbət
nəticələr verir.

Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün lazım olan bacarıqlardan biri də mövzuya uyğun
resursların seçilməsidir. Coğrafiya fənni şagirdləri heç bir zaman görmədikləri və bəlkə də
gələcəkdə görəməyəcəkləri bir sıra hadisələrlə tanış edir, məsələn: buzlaqlı hündür dağlarda
aysberqli qütb dənizləri ilə, tropik bitkilərlə zəngin meşələrlə və s. Şagirdlərə görmədikləri
hadisələri yalnız quru sözlərlə aydın və düzgün təsəvvür etdirmək olduqca çətindir. Müxtəlif
herbarilər, coğrafi şəkillər, süxurları, planşet, kompas, termometr, fluger və digər əyani
vəsaitlər coğrafiyanın tədrisində mühümdür. Coğrafiya fənninin tədrisində ən mühüm əyani
vəsait isə müxtəlif məzmunlu xəritələr, atlaslar və qlobuslardır.

Mühüm bacarıqlardan biri də mövzulara görə məqsədyönlü vaxt bölgüsü aparmaqdır.
Müəllim, kursun ümumi məqsədlərinə məzmun etibarı ilə daha müvafiq olan mövzu və
məsələlərə çox, quru faktların və ya coğrafi adların öyrənilməsindən ibarət olan mövzulara isə
təbii ki, az vaxt ayırmalıdır. Təhsil nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş vaxtı artırıb,
azaltmamaq şərti ilə müəllim mövzuların çətinlik dərəcəsinə görə onlara verilən vaxtı özü
müəyyənləşdirmə bacarığına malik olmalıdır.

VI sinifdən prespektiv planlaşdırma nümunəsi

Standartlar Tədris
vahidi Məzmun İnteqrasiya Resurslar

Sa
at

2.1.1.Yerin
daxili
quruluşunun
relyefini və

Yer
qabığı

1.Yerin daxili
quruluşu. Litosfer
anlayışı Fiz.1.1.1.;

dərslik, iş vərəqləri,
müxtəlif şəkillər 1
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orada baş
verən hadisə
və prosesləri
təsvir edir

və
litosfer

2.1.1
H-b.1.1.1.2.Yer qabığında baş

verən tektonik
hərəkətlər

Tektonik xəritə,
dərslik, iş vərəqləri 11

3.Zəlzələlər

Kompyuter,
proyektor. Dərslik,
iş vərəqləri

21

2.1.2.İri relyef
formalarını
kontur
xəritədə qeyd
edir

4.Vulkanlar.İsti
bulaqlar, qeyzerlər,
palçıq vulkanları

Dərslik, iş
vərəqləri 11

5.Yer qabığını təşkil
edən süxurlar

Fiziki xəritə,
dərslik, iş vərəqləri 1

6.Faydalı qazıntılar,
Azərbaycanın faydalı
qazıntıları, neft, onun
hasilatı

Fiziki xəritə,
dərslik, iş vərəqləri 11

7.Relyef anlayışı,
relyef əmələgəlmə
ekzogen proseslər

Fiziki xəritə,
dərslik, iş vərəqləri 11

8. Dağlar Fiziki xəritə,
dərslik, iş vərəqləri 1

9. Düzənliklər Fiziki xəritə,
dərslik, iş vərəqləri 1

10. Okean dibinin
relyefi

Fiziki xəritə,
dərslik, iş vərəqləri 1

11.Ümumiləşdirici
dərs

Fiziki xəritə,
dərslik, iş vərəqləri 1

Gündəlik planlaşdırma
Müəllim gündəlik dərs planı hazırlayarkən dərsin mərhələlərinə diqqət yetirməlidir. Dərs

aşağıda göstərilən istiqamətlər üzrə planlaşdırılmalıdır:
 Mövzu
 Standart
 Dərsin məqsədi
 İş forması
 İş üsulu
 Resurslar
 Dərsin mərhələləri
— motivasiya, problemin qoyuluşu
— tədqiqatın aparılması
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—məlumatların müzakirəsi
— nəticələrin çıxarılması
— yaradıcı tətbiqetmə
— qiymətləndirmə

Şagirdi təlimə cəlb etməyin bir yolu mövzuya və məqsədə uyğun fəal təlim forma və
üsullarından yerində istifadə edilməsidir.

Müəllim dərsin birinci və ən mühüm mərhələsi olan motivasiyanı elə qurmalıdır ki, şagirdi
təlimə cəlb edə bilsin. Bu mərhələdə müəllim məsələdəki ziddiyyətləri qabartmaqla müxtəlif
baxışların və variantların toqquşmasından yaranan vəziyyət əsasında sual qoyaraq şagirdləri
düşünməyə hazırlayır. Motivasiya ilk növbədə tədqiqat üçün həm mümkün həm də şagirdin
öz bacarığını və qabiliyyətini həyata keçirməsinə imkan verən, onun inkişaf xüsusiyyətlərinə
müvafiq olmalıdır.

İkinci mərhələdə motivasiyadan çıxan fərziyyələr dəqiqləşdirildikdən sonra artıq tədqiqat
işinə başlamaq olar. Tədqiqat müxtəlif formalarda – bütün siniflə birlikdə, kiçik qruplarda,
cütlüklər şəklində və ya fərdi şəkildə aparıla bilər. İrəli sürülmüş problemin həlli üçün
müxtəlif variantlardan, həm də özündə yeni suallar və yeni informasiyalar daşıyan iş
vərəqlərindən istifadə olunur. İş vərəqlərində verilən tapşırıqlar birbaşa problemin həlli üçün
“açar” rolunu oynayır.

Məlumat mübadiləsi üçüncü mərhələdə aparılır. Qoyulmuş tədqiqat sualının cavabını
tapmaq istiqamətində görülən işlər tədqiqat iştirakçılarını bir-birinin dəlillərini dinləmək
zərurəti qarşısında qoyur.

Müəllim lövhəyə BİBÖ cədvəlini çəkib şagirdlərə külək haqqında bildiklərini soruşur.
Küləyi necə hiss edirik? Uşaqların cavabları “Bildiklərimiz” sütununa yazılır. Sonra müəllim
“Külək haqqında daha nəyi bilmək istərdiniz?” — cavablar istəyirik bilək sütununa yazılır.
Sonra müəllim şagirdlərə dərslikləri açıb “Külək” mövzusunu oxumağı tapşırır. Əlavə olaraq
onlara “Ayna uşaq ensiklopediyası” toplusundan “Okean bəşərin beşiyidir” kitabına da verir
və külək barədə məlumatlar tapmağı tapşırır. Müəllim şagirdlərə oxuduqca “öyrəndiklərimiz”
sualına cavab axtarmağı olduqlarını nəzərə çatdırır. Nəticədə aşağıdakı cədvəl doldurulur.

Cavabı tapılmayan sualları evdə araşdırmaq tapşırılır.

Bildiklərimiz İstəyirik bilək Öyrəndiklərimiz

Kənd yerlərində evlərin
bacasından çıxan tüstü
müəyyən istiqamətdə
əyilir

Külək vasitəsilə enerji
necə alınır

Küləyin sürəti m/san, gücü isə Bofort
cədvəli üzrə 0-12 balla göstərilir

Yayda insana xoş gəlir,
sərin olur, amma qışda
soyuq olur

Elə bir aparat varmı ki,
küləyin gücünü və
istiqamətini ölçə bilsin

Küləyin istiqaməti və sürəti flügerlə
ölçülür
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Külək əsməyəndə hava
sakit olur, amma külək
olanda havanın
tərpəndiyini hiss edirik.

Azərbaycanda əsasən
hansı küləklər var

Mövsümi küləklər də olur. Bele
küləklər mussonlar adlanır. Mussonlar
çox iri dəniz və quru sahələr arasında
yaranan temperatur və atmosfer
təzyiqi fərqi nəticəsində yaranır.
Musson küləkləri öz istiqamətlərini
ildə 2 dəfə dəyişir, yayda və qışda

Külək əsərkən ağacların
budaqları tərpənir

İstiqamətlərini dəyişən
və ya dəyişməyən
küləklər varmı

Küləklər ümumiyyətlə üç qrupa
bölünürlər: sutkalıq, mövsümi və
daimi. Dənizlərin, okeanların, böyük
göllərin sahillərində külək istiqamətini
sutkada 2 dəfə dəyişir, gecə və
gündüz. Belə küləklər briz adlanır.
Gecə, briz küləyi qurudan dənizə,
gündüz isə dənizdən quruya doğru
əsir. Passat küləkləri də var. Bu
küləklər daimi küləklər adlanır.
Passatlar istiqamətlərini dəyişmir.

Dərsin sonunda müəllim aşağıdakı meyarlarla şagirdləri qiymətləndirir:
Qiymətləndirmə meyarları:

1. İzah etmə
2. Növlərini aydınlaşdırma
3. Enerji alınması yollarını şərh etmə
4. Müzakirələrdə fəal iştirak etmə

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, həqiqətən də uğurlu və nəticəyönümlü
təlim prosesinin təşkili əvvəlcədən mükəmməl hazırlanmış planlaşdırmadan asılıdır və
məqalədə də məhz bu mövzuya toxunulur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi mövzunun işlənilməsi zamanı
planlaşdırılmanın təfsilatının tam verilməsi və qiymətləndirmə meyarlarının ifadəsindən
ibarətdir.

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

Значение и требовании к планирование процесс обучении

Резюме

В статье раскрывается сущность планировании процесс обучении, указывается его
основные требовании и значении этой работы.

A.İmanzada

Importance plan of the work of teaching and demands given to him

Summary

Essence of the forming of the teaching process is investigated in the article, importance
and basic demands of this work is shown.

Redaksiyaya daxil olub: 15.11.2017
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İnteraktiv təlim metodlarının mahiyyəti
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Təlim metodları üç ümumiləşmiş qrupa bölünür: 1. Passiv metodlar 2. Aktiv metodlar
3.İnteraktiv metodlar.

Bu metodların hər biri öz xarakterik xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bunlardan interaktiv
metodla tanış olaq. İnteraktiv (inter - qarşılıqlı act - təsir) müsahibə dialoq və qarşılıqlı təsir
göstərmək mənasını verir. İnteraktiv metodlar öyrədən və öyrənən arasındakı qarşılıqlı
münasibətlərin daha geniş formada verməsini nəzərdə tutur. Təlim prosesində bir-birilə aktiv
qarşılıqlı münasibətlərdə olurlar. Burada əsas məqsəd dərsin yerinə yetirilməsinə yönəldilir və
müəllim interaktiv tapşırıqlar və məsələlər hazırlayır. İnteraktiv tapşırıqlar və məsələlər
zamanı öyrənilmiş material möhkəmləndirilir eyni zamanda yeni materiallar öyrənilir yeni
bilik bacarıq və vərdişlər qazanılır.

İnteraktiv təlimə tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının
məcmusu kimi baxmaq olar. İnteraktiv təlim üçün aşağıdakı cəhətlər səciyyəvi ola bilər:

— müəllim tərəfindən şüurlu surətdə (iradi olaraq) idraki problem situasiyasının
yaradılması;

— problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin stimullaşdırılması;
— şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil kəşfi, əldə edilməsi və

mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması.
İnteraktiv təlimin əsas üstünlüyü - real idrak motivasiyasının (biliklərə yiyələnmək

həvəsinin) yaranmasıdır. Bu da idrak fəaliyyətinin gedişində şagirdlərin təfəkküründə gerçək
ziddiyyətlərin həlli imkanlarına əsaslanır. Real ziddiyyətlərdən yaranan emosiyalar əqli
ehtiyatların səfərbərliyini təmin edir, idrak fəaliyyətini şövqləndirir, diqqəti uzun müddət
cəmləməyə imkan yaradır. Bilgilər “hazır” şəkildə deyil, onların müstəqil surətdə kəşfi
prosesində mənimsənilir, yəni mənimsəmə prosesi passiv deyil, fəal xarakter daşıyır. Əgər
şagird öz istəyinə və öz fəaliyyətinə əsas ən yeni bilikləri kəşf edirsə, onda o, dərsə yaradıcı
və maraqla yanaşır, əldə etdiyi bilikləri uzun müddətə və möhkəm mənimsəyir. İnteraktiv
təlim metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlərin passivliyinin aradan
qaldırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsusiyyətlərinin və yaradıcılığın formalaşdırılması və
təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. Təlimin səmərəliliyi (daha qısa müddətdə
daha çox informasiyanı mənimsəmək imkanı) xeyli artır. Bunun aşağıdakı səbəblərini
göstərmək olar:

— şagirdlərin idrak fəaliyyəti və təlim motivasiyası hesabına;
— təfəkkürə əsaslanaraq biliklərin müstəqil, məhsuldar və yaradıcı şəkildə əldə edilməsi

və mənimsənilməsi sayəsində.
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İnteraktiv metodlarla keçilən dərslərdə şagirdlərdə hər şeyi bilmək həvəsi, təşəbbüskarlıq
yüksəlir, onların öyrənmə fəallığı, təlimin keyfiyyəti və səmərəliliyi artır, nəticədə mexaniki
yaddaş deyil, yaradıcı təfəkkür inkişaf edir. İnteraktiv təlim bilik, bacarıq, təcrübə və
vərdişlərə yiyələnməyə, cəmiyyətin vətəndaşları üçün zəruri sosial və intellektual təfəkkürün,
müstəqil çalışma, müstəqil düşünmə bacarıqlarının inkişafına kömək edən demokratik
üsullarla aparılan təlim prosesidir. İnteraktiv təlim dedikdə, dialoq qarşılıqlı fəaliyyət
göstərmək əsasında qurulan təlim nəzərdə tutulur. İnteraktiv təlim zamanı müəllim ən yaxşı iş
formalarından biri qruplar üzrə əməkdaşlıq təlimi təşkil etməkdir. Bu zaman hər bir qrupun
ayrıca yazı taxtası da ola bilər ki, lazım gəldikdə şagirdlər birgə işlərinin nəticələrini həmin
yazı taxtasında əks etdirsinlər. Eləcə də qruplar yarımqrupa bölünür. Otaqda stullar elə
düzülür ki, şagirdlər qoyulmuş stolların hər birinin ətrafında dörd nəfər olmaqla yerləşirlər.
İşin gedişində onlar özləri neçə nəfər və necə əyləşmələrini müəyyənləşdirirlər.

Dərsin gedişində müəllimlər onlara necə işləmələri barədə məsləhət verir. Lakin öz
iradəsini, istəyini şagirdlərə məcbur qəbul etdirə bilməz. Şagirdlər məhz özləri prosesin
gedişində kollektiv fəaliyyətin fərdi işdən üstünlüyünü hiss etməlidirlər. İnteraktiv təlim
prosesində ilk baxışdan elə görünə bilər ki, müəllim sinifdə fəal rol oynamır. Əslində isə
müəllim şagirdi ruhlandıran, ona özünü tapmaqda kömək edən “yaradıcıya” çevrilir.
İnteraktiv metodlar müəllimin təkcə başqalarını öyrətməsinə deyil, onun özünün də
öyrənməsinə, daha yaradıcı və enerjili pedaqoq olmasına imkan verir.

İnteraktiv təlim metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlərin passivliyinin aradan
qaldırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsusiyyətlərinin və yaradıcılığın formalaşdırılması və
təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. Təlimin səmərəliliyi (daha qısa müddətdə
daha çox informasiyanı mənimsəmək imkanı) xeyli artır. Bunun aşağıdakı səbəblərini
göstərmək olar:

— şagirdlərin idrak fəaliyyəti və təlim motivasiyası hesabına;
— təfəkkürə əsaslanaraq biliklərin müstəqil, məhsuldar və yaradıcı şəkildə əldə edilməsi

və mənimsənilməsi sayəsində. Dünya təcrübəsi göstərir ki, interaktiv təlim metodu müəllim
üçün dərsin keyfiyyətini artırmaq üçün vacib bir vasitədir. Bu metod şagirdlər üçün dərsi çox
maraqlı və cəlbedici edir. Fəal interaktiv təlim həm təlimin məzmununun öyrənilməsini, həm
də bu məzmunun tətbiqini daha səmərəli edir, şagirdlərin dərketmə fəaliyyətini daha da
fəallaşdırır. Şagirdlərin öyrənməyə həvəsi və nailiyyətləri artdıqca, müəllimin də fəaliyyəti
yüngülləşir. Lakin bu o demək deyil ki, müəllimin zəhməti azalır. İnteraktiv təlim əslində
dərsin hazırlanması və idarə edilməsi üçün müəllimdən böyük zəhmət, işgüzarlıq və
yaradıcılıq tələb edir

Hazırda respublikamızda geniş təbliğ olunan interaktiv təlim metodu təlim metodlarının
ən yaxşı xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən yeni fəal təlim metodudur. Yeni təlim metodu
kimi interaktiv təlimdən danışarkən qeyd olunmalıdır ki, bu metodun təlim prosesinə
tətbiqində başlıca məqsəd hər bir uşağın biliyi, bacarığı və dünya görüşünü bu üsulla keçirilən
dərslərdə inkişaf etdirməyə şərait yaratmaqdır. Həm də onlara müstəqillik verməklə iradi
keyfiyyətlərini möhkəmləndirməkdən, sərbəst fikir söyləmək, rəy bildirmək, çətinlikləri
aradan qaldırmaq, gələcək həyata yeni əsrin vətəndaşları kimi hazırlamaqdan ibarətdir.

Məqalənin aktuallığı. İnteraktiv metodlar diqqət mərkəzinə gətirilir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İnteraktiv metodlar təfəkkür baxımından təhlilə cəlb edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə pedaqoqlar və gənc tədqiqatçılar,

doktorant və dissertantlar, magistrlər və magistrantlar, eyni zamanda müəllimlər üçün faydalı
olacaqdır. Onlar öz fəaliyyətlərində məqalədən bəhrələnəcəklər.
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Н.Гасанли

Сущность интерактивных методов обучения

Резюме

Интерактивное обучение - это процесс обучения, осуществляемый
демократическими методами, которые помогают приобретать знания, навыки, опыт и
привычки. Включение метода интерактивного обучения в учебный процесс создает
условия для устранения пассивности учеников, формирования необходимого
мышления и творчества и повышения качества обучения. метод обучения - новый
активный метод обучения, который включает в себя лучшие особенности методов
обучения.

N.Qasanli

The essence of interactive teaching methods

Summary

Interactive training is a learning process conducted through democratic methods that help
to acquire knowledge, skills, experience and habits. Inclusion of interactive learning method
into the teaching process creates conditions for eliminating pupils' passivity, forming the
necessary thinking and creativity, and improving the quality of training. Nowadays, training
method is a new active learning method that incorporates the best features of training methods.

Redaksiyaya daxil olub: 22 11.2017
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Ümumtəsil orta məktəblərində təlim və tərbiyənin öyrədilməsi əsasən dərs, dərsdənkənar,
sinifdənkənar işlər, müxtəlif metod və texnikaların köməyi ilə tədris təcrübə sahəsində,
biologiya kabinetində, canlı guşədə, təbiətdə və s. yerlərdə öyrədilir. Dərs həmişə olduğu kimi,
bu gün də tədrisin əsasını təşkil edir. Dərslərdə tədris olunan material dövlət proqramına
əsasən həyata keçirilir. Dərslərdə şagirdlərin iştirakı məcburidir. Müəllim və şagirdlərin təlim
fəalliyyəti dərs prosesində baş verir. Dərs prosesində şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri meyil,
maraqları, arzu, istəkləri, təlabatları nəzərə alınmalıdır. Müasir dərsdə müəllim bələdçi, şagird
isə tədqiqatçı rolunu oynayır. Bu prosesdə müəllim şagirdə istiqamət verir.

Müasir dərsdə bir sıra yeniliklər mövcuddur. Dərs yalnız sinifdə məhdudlaşmır. Dərsdən
başqa təlimin təşkilinin köməkçi formaları da var. Məsələn, dərsdənkənar və sinifdənkənar
işlərdə böyük rol oynayır. Dərs forması seçilərkən şagirdlərin maraq, istəkləri və materialın
xarakteri nəzərə alınır. Uğur əldə etmək üçün, şagirdlərdə həyati bacarıqları, dəyişən şəraitə
uyğunlaşan şəxsiyyət yetişdirmək, müasir təlimin ən əsas vəzifələrindən biridir. Hazırda fəal
təlim üsullarından, metodlarından geniş şəkildə istifadə edilir. Fəal təlimin əsas funksiyası
idraki, inkişafetdirici və tərbiyəedici təlim əsasında şagirdləri hərtərəfli və inkişaf etmiş
şəxsiyyət kimi yetişdirmədir. Dərsin sonunda müəllim və şagird bu nəticələrə nail olmalıdırlar.
Təlimin idraki xarakter daşıması hər bir şagirdə müstəqil bilik əldə etmək bacarıqlar
formalaşdırmaq inkişafetdiriciliyi isə təfəkkürün nitqin inkişafı deməkdir.

Tərbiyəedici təlim isə dərs prosesində müəllim tərəfindən həyata keçirilir. Tərbiyəedici
təlim dedikdə yəni, şagirdləri həyatda qarşılaşacağı hadisələrə hazırlamaq, onlara münasibət
bildirmək bacarığı formalaşdırmaqdır. Təlimin məzmununa uyğun resurslar seçilməlidir.
Resursların zənginliyi dərs prosesinin maraqlı keçməsinə imkan yaradır. Resurslara dərslik iş
vərəqləri şəkillər cədvəllər sxemlər müxtəlif dərs ləvazimatları aiddir. Dərsdə həmçinin
kompyuter proyektor olmasıda məqsədə uyğundur. Təhsilin keyfiyətinin yüksəldilməsində
dərsliyin rolu danılmazdır. Dərsin strukturu onun məzmunu və metodlardan asılıdır. Müasir
dərsin mərhələləri bunlardır. (1) Sinifin fəallaşdırılması, motivasiya, tədqiqatın aparılması,
informasiya mübadiləsi, informasiya müzakirəsi, ümumiləşdirmə və nəticə çıxarma, yaradıcı
tətbiqetmə, qiymətləndirmə və refleksiya. (1)

Ümumtəhsil məktəblərində təlim və tərbiyə müxtəlif metodların köməyi ilə öyrədilir.
“Metod” sözünün mənası yunanca “methodos” tədqiqat, axtarış deməkdir. İnteraktiv dərslərdə
istifadə edilən metod və texnikalar bunlardır. Təqdimat, kublaşdırma, ziqzaq, beyin həmləsi,
akvarium, auksion, mühazirə, karusel, anlayışın çıxarılması, müzakirə, söz assosiasiyaları,
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problemli vəziyyət, venn diaqramı, layihələrin hazırlanması, sorğu vərəqləri, müsahibə,
klaster, rollu oyunlar, debat, diskussiya, BİBÖ və s. Dərsdənkənar işlər öyrənilən materialın
daha yaxşı mənimsənilməsi üçün dərsin davamı kimi müəllim tərəfindən tapşırılır.
Dərsdənkənar işlər tədris təcrübə sahəsində, biologiya kabinetində, canlı guşədə və təbiətdə
aparıla bilər. Dərsdənkənar işlər müəllimin nəzarəti altında aparılır. Sinifdənkənar işlər isə
könüllüdür.

Məqalənin aktuallığı. Ümumtəsil orta məktəblərində təlim və tərbiyənin öyrədilməsi
diqqət mərkəzinə gətirilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ümumtəhsil orta məktəblərində təlim və tərbiyənin öyrədilməsi
təfəkkür baxımından təhlilə cəlb edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə pedaqoqlar və gənc tədqiqatçılar,
doktorant və dissertantlar, magistrlər və magistrantlar, eyni zamanda müəllimlər üçün faydalı
olacaqdır. Onlar öz fəalliyətlərində məqalədən bəhrələnəcəklər.
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А.Мамедова
Способы преподавания и обучения в

общеобразовательных школах
Резюме

Обучение и воспитание в общеобразовательных школах в основном преподаются на
уроках, внеклассных, вне учебных работах, с помощью различных методов в области
педагогической практики, в кабинете по биологии, в живой среде, на природе и т.д.
Урок является основой обучения. Участие учеников в занятиях обязательно. На
современных уроках, учитель - руководитель, а ученик - исследователь. Ресурсы
должны выбираться в соответствии с содержанием обучения. Вне учебные работы
являются продолжением урока. Внеклассные занятия проводятся добровольно.

A.Mammadova
Learning the ways of training and education on the

basis of the curriculum in schools
Summary

Teaching and upbringing in general secondary schools is mainly based on lesson,
extracurricular, extracurricular activities, the use of different methods in the field of practice,
biology cabinet, lively corner, nature, and so on. The lesson is the basis of teaching.
Participation of pupils in the classes is mandatory. A modern teacher is a teacher and a
student is a researcher. Resources should be selected according to the content of the course.
Extracurricular work is the continuation of the lesson. Extracurricular work is voluntary.
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biliklərin möhkəmləndirilməsi

Şəhla Ələkbərova
Elçin Qaranzadə adına 270 nömrəli tam orta məktəbin

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
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Rəyçilər: ped.ü.f. dok.,dos.A.Bəkirova
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Açar sözlər: bədii mətn, heca, vurğu, süjet, litota, sinekdoxa
Ключевые слова: литературный текст, слог, ударение, сюжет, литота, синекдоха
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Məktəb təcrübəsi, belə nəticə çıxarmağa imkan verir: bəzi ədəbiyyat müəllimlərinin
fikrinə görə bədii təsvir vasitələri üzərində iş dedikdə, ancaq məcaz növləri nəzərdə tutulur.
Bu cür düşünənlər, əlbəttə, səhvə yol verirlər.

Məcaz növləri məzmun və quruluş etibarı ilə başqa məna daşıyır. Məktəblərdə aparılan
müşahidələrdən və şəxsi müəllimlik və tədqiqatçılıqtəcrübəmizdən aydın olur ki, bir-iki dərs
məşğələsində məcaz növlərinin hamısı haqqında məlumat vermək və şagirdlərə mənimsətmək
olduqca çətindir. Təlim üçün verilmiş mətndə bir neçə məcaz növü ola bilər. Müəllimin
nəzərinə bir daha çatdırmağı faydalı hesab edirık ki, məcaz növlərinin bəziləri Azərbaycan
dilinin xüsusiyyəti ilə bağlıdır. Şagirdləri məcaznövləri üzərində səmərəli işlətmək üçün
müəllim dilimizin xüsusiyyətlərini yaxşı bilməlidir. Bunlarla yanaşı, müşahidəçilik, həyatı
hadisələrini, əşyaların xüsusiyyətini, onların biri-birinə münasibətini duymaq bacarığını
aşılamaq və şagirdlərdə inkişaf etdirmək zəruri şərtlərdəndir.

Əlbəttə, bədii təsvir vasitələri üzərində işin əsası V sinifdə qoyulur və sonralar davam və
inkişaf etdirilir. Məsələn, “polad bədənli”, “sərv boylu adam” ifadəsində məcazilik var, hər
kəs bilir ki, poladdan bədən olmaz, onun (bədənin) möhkəmliyini bildirmək üçün belə deyilir
və fikri qüvvətləndirir. Belə ifadə ədəbiyyatda “epitet” adlanır. “Alma gözlü, qız birçəkli
Qırat, gəl” ifadəsində “Qırat” sözü təyin olunan, “almagözlü”, “qız birçəkli” sözləri isə
təyinedici tərəfdir.

Bədii mətnə (əsərə) emosionallıq gətirən və ədəbiyyatda tez-tez müraciət olunan məcaz
növlərindən biri təşbehdir. Bu məcaz növündə bənzətmə, oxşatma əsasdır, ona görə
Azərbaycan dilində təşbehə bənzətmə də deyilir. “Müğənni bülbül kimi oxuyur” cümləsində
təşbeh yaradılmışdır, bülbül oxşadılan, müğənni oxşayandır.

Təşbehin tərəfləri aydın olduğu üçün başa düşülməsində çətinlik yaranmır, lakin
müəllimdən məntiqi elmi izah tələb olunur. Şagirdlərin nəzərinə çatdırılmalı və hafizədə
möhkəmləndirilməlidir, tam təşbehdə 4 ünsür var:

1) bənzədilən 2) bənzəyən 3) bənzətmə əlaməti 4) bənzətmə qoşması.
Başqa sözlə: Bənzəyən nədir? Nəyə bənzədilir? Nəyə, hansı əlamətə görə bənzədilir?

Tərəflər bir-birilə nə ilə əlaqələndirilir? Məsələn:

Yerdən ayağını quş kimi üzüb,
Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb,
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Yenə öz sürünü nizamla düzüb,
Baş alıb gedirsən hayana, ceyran?!

Bu şeir misralarında güclü, ahəngdar, mükəmməl təşbeh var: ünsürlərin hamısı iştirak edir;
bənzəyən ceyrandır, bənzədilən quşdur, oxdur; bənzətmə əlaməti ayağın yerdən üzülməsi, ox
kimi düz getməsi qoşmadır, tərəflər arasında oxşarlığı bildirir.

Şagirdlərə o da çatdırılmalıdır ki, deyilən ünsürlərin hamısında iştirak etməyən təşbeh də
ola bilər.

Ədəbiyyatımızda tez-tez müraciət olunan bədii təsvir vasitələrindən (8-ci sinfin Yeni
Təhsil Proqramında şagird 1.1.5 alt standart üzrə müxtəlif vəznli (heca, əruz) şeirlərdə, süjetli
ədəbi nümunələrdə bədii təsvir və ifadə vasitələrini (metafora, bədii təzad, kinayə)
müəyyənləşdirir və 1.2 standartına uyğun olaraq bədii nümunələrin təhlili üzrə bacarıqlar
nümayiş etdirir, 1.2.3 standartı üzrə bədii nümunələrdə təsvir və ifadə vasitələrinin (metafora,
bədii təzad, kinayənin rolunu aydınlaşdırır) biri də “metafora”dır. Dilimizdə buna “istiarə” də
deyilir. Bu sözlərin ikisi də termin kimi işləndiyi üçün şagirdlərə hər iki məlumatı çatdırmaq
olar.

Metaforada (istiarədə) köçürmə əsas götürülür - bir əşyanın hər hansı bir əlaməti başqa bir
əşyaya şamil edilir. Fikir aydınlığı üçün bir xalq bayatısına nəzər salmaq olar:

Əzizim ulu dağlar,
Çeşməli, sulu dağlar,
Burda bir qərib ölmüş,
Göy kişnər, bulud ağlar.

Bu xalq bayatısı bütövlükdə məcazlardan ibarətdir: “çeşməli, sulu dağlar” misrası epitetdir
– bədii təyindir; “Göy kişnər, bulud ağlar” misrası metaforadır, istiarədir. Əslində isə
kişnəmək ata, ağlamaq insana məxsus əlamətdir. Atın kişnəməsi göyün (səmanın), insanın
ağlaması buludun üzərinə köçürülmüşdür. Əlbəttə, əşyanın özü olmadan müəyyən əlamətin
başqa bir əşyanın üzərinə köçürülməsini başa düşməkdə bir qədər mürəkkəblik var, lakin
mahir söz ustadları bundan məharətlə istifadə edirlər.

Dilimizdə nitqə, yazıya bədiilik keyfiyyəti gətirən vasitələr çoxdur. Burada ancaq
bəzilərinin məzmunu, mahiyyəti haqqında müxtəsər danışıldı. Bölmədə hamısı haqqında
söhbət açmaq imkan xaricindədir. Lakin təlim prosesində təqdim olunan materialda qarşıya
çıxan bədii sözün, ifadənin məzmunu nəzərə alınaraq müəllimin istiqaməti və iştirakı ilə şərh
olunmalıdır. Əlbəttə, bu da müəllimin elmi-nəzəri biliyindən, xüsusilə Azərbaycan dilinin
xüsusiyyətinə, ədəbiyyat nəzəriyyəsinə bələd olmasından və pedaqoji ustalığından asılıdır.

Bədii mətn aid olduğu janr müxtəlifliyi ayrı-ayrı iş növləri tələb edə bilər. Burada
ümumiyyətlə bədiiliyin mahiyyətindən danışmaq tələb olunur. Konkretlikdə isə bu, proqram
(kurikulum) materialının məzmunundan asılıdır ki, sonrakı hissələrdə söhbət açılacaq.

Məqalənin aktuallığı. Ədəbiyyatın tədrisi zamanı nəzəri biliklərin mükəmməl
öyrədilməsi vacib məsələlərdəndir və hər zaman aktual olaraq qalır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının inkişafında yeni təlim
texnologiyalarından və İKT-dən istifadəyə səy göstərilmişdir.

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

Работа над художественными средствами в тексте
Резюме

В статье рассказывается о роли самостоятельной роботы учащихся над
художественными текстами. Отмечается усиление умения учащихся усваивать и
понимать содержание текста, достижения ими определенных исследовательских
навыков, повествуется о направлении деятельности на осмысление и самостоятельный
поиск.

Sh.Alekperova

Work on Artistic Means in the Text

Summary

The article describes the role of students' independent robots over artistic texts. The
students' ability to absorb and understand the content of the text, the achievement of certain
research skills, and the direction of their activity for comprehension and independent search
are noted.
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Sözlərin quruluşca dəyişilməsi, müxtəlif şəkillərə düşməsi müəyyən qaydalar əsasında
olur və qrammatikanın morfologiya bölməsi də məhz bu qayda-qanunlardan bəhs edir.
Dəyişilməni isə yalnız cümlədə dəyişilmə kimi başa düşmək lazım deyil. Sözün dəyişməsi
sözün özünün dəyşilmə qabiliyyətini ifadə edən bir ümumiləşdirici ifadədir. Məsələn,
məktəbin direktoru, bayırda yatmaq, qəlbi təmiz, ellər gözəli kimi tərkiblərdə söz
dəyişmələrinin baş verməsi üçün fikrin bitkinləşməsinə, cümlə strukturuna ehtiyac
duyulmamışdır.

Sözlər təklikdə qrammatik quruluşun idarəsinə tabe olaraq dəyişilmiş, sözdüzəldici və
sözdəyişdirici şəkilçilər öz funksiyasını yerinə yetirmişdir. Deməli, qrammatik şəkilçilər ayrı-
ayrı nitq hissələrinin formalaşmasında birbaşa iştirak edir, sözün məzmununun, formasının
yaranmasında müstəsna rola malikdir.

Orta məktəb morfologiya kursunun məzmununa müvafiq olaraq geniş tədris olunan nitq
hissələrindən biri də sifətdir və sifətin quruluşca növlərinin yaranmasında, dərəcəsinin
müəyyənləşdirilməsində, substantivləşmədə qrammatik şəkilçilərin iştirakı labüddür. Onun
məna qruplarının yaranmasında leksik məzmun nə qədər rol oynayırsa, digər formalarının
yaranmasında da qrammatik şəkilçilər müstəsna iştirak edir. Elə sifətin xarakterik
cəhətlərindən biri də sifət əmələ gətirən qrammatik şəkilçilərin olmasıdır. Dilimizdə 50-dən
çox sifət düzəldən şəkilçi vardır. Hal və cəm şəkilçilərini qəbul etdikdə substantivləşməni və
ona məxsus kateqoriya olan dərəcələnməni də nəzərə alsaq şəkilçilərin sayı daha çoxalır.

Orta məktəbdə sifətə aid dil qaydalarının mənimsənilməsinə yetərincə vaxt ayrılır və ona
aid qrammatik məfhumların tədrisinə induktiv yolla başlanılır. Əşyanın əlamət və
keyfiyyətinə aid çalışmalar üzərində işlə ilkin təəssürat yaradıldıqdan sonra sifətin tərifi,
sualları, sintaktik vəzifəsi mənimsədilir.

V sinif dərsliyində “İçərişəhər”, “Memar Əcəmi”, “İsmailiyyə” mətnləri üzrə işlərdə sifətə
aid dil qaydaları da mənimsədilir və bu proses VI sinfifdə düzəltmə sifətlərin tədrisi ilə
yekunlaşdırılır.

Bu siniflərdə isim və feillərdən sifət düzəldən xeyli şəkilçi öyrədilir. Feildən sifət
düzəldən –qın (-kin, -ğun, -gün) şəkilçisinin yaratdığı orfoqrafik çətinlik və ismə oxşarlıq
cəhəti üzərində iş aparılır. Məsələn, daşqın, yanğın kimi sözlər sifətin heç bir funksiyasını
yerinə yetirə bilmir. Müəllim bu kimi sözlərin substantivləşərək isim hüdudunda fəaliyyət
göstərdiyini, ismin əlamətini daşıdığını başa salmalıdır. Eyni əlamət çalağan, kəsəyən kimi
heyvan adların da aiddir.
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Düzəltmə sifətlərin metodik çətinlikləri mövcuddur ki, bunlara orta məktəb dərsliklərində
də rast gəlinir Həmin xarakterik səhvləri təxminən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar.

1. Samitlə bitən sözlərə -lı şəkilçisinin artırılması zamanı tələffüzün yaratdığı səhv.
Məsələn, atdı, bulutdu, qarrı və s.

2. –dakı şəkilçisi qoşulduqda ahang qanununu tam bilməmənin yaratdığı səhv. Məsələn,
bağdaki dedikdə ki bağlayısına bənzərlik.

3. İsimdən sifət düzəldib ahəng qanununa tabe olmayan –i (vi) şəkilçisinin yazılışı ilə
bağlı səhvlər. Məsələn, həyati əvəzinə həyatı yazılması. Bu zaman müəllim Venn
diaqramından və müqayisə priyomundan istifadə etməklə oxşar fərqləri qarşılaşdıraraq başa
sala bilər.

Düzəltmə sifətlərin tədrisindəki çətinliklərdən biri də -qın (-kin, -qun, -kün), -ğın (-gin, -
ğun, -ğün) şəkilçilərinin orfoqrafiyası ilə əlaqəlidir. Təlim prosesində belə bir qayda
mənimsədilir ki, feilin son samiti cingiltili olduqda ona birləşən şəkilçinin də ilk samiti
cingiltili olur. Orfoqrafik nizamlanmanı tamamlamaq üçün əlavə olaraq bildirilir ki, son samit
kar olduqda kar samitlə başlanan şəkilçi artırılır. Amma diqqət yetirsək tutqun, pozqun, azqın,
satqın kimi sözlərdə tələffüzə əsaslanmaq olmur. Bu sözlər tələffüz olunduqda kar samitdən
sonra qoşulan çingiltili yenə cingiltili samitlə əvəzlənir. Məsələn, tutğun, pozğun, azğın və s.

V sinif Azərbaycan dili dərslərində mətnlər üzrə işdə sifət düzəldən şəkilçilərə geniş yer
verilməmişdir. “İçərişəhər” mətni üzrə işdə yalnız keyfiyyət bildirən sifətlərin xüsusiyyətləri
barədə söhbət gedəndə isimdən sifət düzəldən şəkilçilər (ağıl-lı, mərhəmət-li) özünü leksik-
qrammatik forma kimi göstərə bilir. Yalnız 17-ci, 18-ci çalışmalar üzrə işlərdə istedad-lı,
qayğı-keş, armud-u, qarabuğda-yı, iradə-li, en-li, bənövşə-yi kimi keyfiyyət bildirən sifətləri
qruplaşdırdıqda və oğlan, həkim, kitab, şair, it, daş kimi sözlərin əvvəlinə keyfiyyət bidirəcək
sözlər artıranda qrammatik əlamətlə rastlaşırlar. Bizcə, burda müəllim şagirdi yükləyəcək
qədər nəzəri məlumat verməsə də həmin qrammatik əlamətə, yəni şəkilçiyə diqqəti cəlb
etməli, növbəti mərhələdə isimdən düzələn düzəltmə sifətlərin tədrisinə ilkin baza
yaratmalıdır. Xüsusilə, nəzərə çatdırmalıdır ki, -lı (-li, -lu, -lü) və - sız (-siz, -suz, -süz)
şəkilçiləri vasitəsilə keyfiyyət, dad, yer, ailə mənsubluğu, xasiyyət bildirən düzəltmə sifətlər
yaradılır. Məsələn, qeyrətli, dadlı, bahalı, bakılı, qeyrətsiz, dadsız, mənasız və s.

Novbəti “İsmailliyyə” mətni üzrə işdə isə dil qaydası olaraq sifətin dərəcələri
mənimsədilir. Dil qaydası üzrə standartın yerinə yetirilməsi prosesində diqqət mətndəki
bomboş, yazıq, əzəmətli, köhnə, sözlərinə yönəldilir və belə bir sual verilir: “Sizcə, bomboş
sözü nəyə görə mavi rəngdə verilmişdir?” Şagirdlər sözə diqqət yetirdikdən və müəyyən
fikirlər söylədikdən sonra diqqət onun alternativi olan boş sözünə yönəldilir və soruşulur:
“Boş” və “bomboş” sözləri arasında fərq hiss edirsinizmi?” Sözlər tərkibinə və mənasına görə
fərqləndirildikdən sonra belə bir qayda öyrədilir ki: “Bir çox sifətlər qrammatik formalarını
dəyişməklə əlamət və keyfiyyətin daha az və ya daha çox olduğunu bildirir. Buna sifətin
dərəcələri deyilir”. Gördüyümüz kimi, yenə qrammatik şəkilçi sifətin dərəcələrinin
yaranmasında iştirak edir.

Sifətin dərəcələrini də müəllim müqayisə priyomundan istifadə etmkələ mənimsətsə
mənimsəmənin keyfiyyətinə və elmiliyinə müsbət təsir edər.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, sifətin dərəcələri sintaktik yolla da düzəlir və burada
morfoloji əlamət iştirak etmir. “Şakir Elnurdan daha diqqətli idi”, “Lalə Nailəyə nisbətən
qapqara idi” kimi cümlələrdə tərəflər müqayisə edilməklə dərəcə haqqında məntiqi təfəkkürü
gücləndirmək olar.

Ümumilikdə sifətin dərəcələri adi dərəcə ilə müqayisədə özünü göstərir, ona görə də ilk
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olaraq adi dərəcə leksik-semantik məzmunda dərindən mənimsədilməlidir. Burda da əsas
meyar onun şəkilçisiz olmasıdır. Yəni ilk baxışda məna baxımından böyük, kiçik kimi sözlər
də dərəcə əlaməti var. Buna baxmayaraq unutmaq olmaz ki, adi dərəcənin əsas göstəricisi
qrammatik forma ilə düzəlməməsidir.

Qayda üzərində iş gedərkən 8 nömrəli çalışmada belə bir tapşırıq verilir: “Adi, azaltma və
çoxaltma dərəcəsində olan sifətləri qruplaşdırıb dəftərinizə yazın”. Şagirdlər şirin, savadlı,
doğru, maraqlı sözlərini adi, qırmızımtıl, uzunsov, açıq-yaşıl, göytəhər, kəmşirin sözlərini
azaltma, gömgöy, tünd-qırmızı, dümağ sözlərini isə çoxaltma sifət qrafasında qeyd edirlər.
Müəllim burada yuxarıda göstərdiyimiz müqayisəni tətbiq etməklə morfoloji əlamətlə
yaranan sözləri həm sintaktik yolla yaranan, həm də formal əlaməti olmayan sözlərdən
fərqləndirməlidir.

Orfoqrafik qayda olaraq onu da öyrətməlidir ki, m, p, r, s samitlərindən istifadə olunmaqla
dərəcəsi dəyişən sifətlər bitişik yazılır: yamyaşıl, qupquru, tərtəmiz, dosdoğma və s.

O da diqqətə çatdırılmalıdır ki, m, p, r, s samitlərindən biri sifətin ilk hecasındakı saitin
sonuna əlavə olunmaqla daha çox sifətin şiddətləndirmə növünü əmələ gətirir. Məsələn,
qapqara, gömgöy, tərtəmiz və s.

Qrammatik əlamət kimi –mtıl (-ımtıl, -umtul, -ümtül), -raq (-rək), sov, şın, şəkilçiləri
azaltma dərəcəli sifətlərin düzəlməsində iştirak edir. Məsələn, ağımtıl, gödərək, dəlisov,
sarışın.

Düzdür V sinif dil qaydalarında bu barədə məlumat verilmir. Müəllim çalışmadakı
qırmızımtıl, uzunsov və “Yadda saxla” başlığında verilmiş sarımtıl sözlərinə diqqəti çəkməklə
bu şəkilçilər ətrafında da şagirdlərin yaş səviyyəsinə müvafiq məlumat verə bilər.

Feillərə artırılmaqla sifət düzəldən -ağan (-əyən), -qan (-kən), -aq (-ək), -q (k), -ıcı (-ici, -
ucu, -ücü), -yıcı (-yici, -yucu,-yücü), -ıq (-ik,-uq, -ük), -caq (-cək), -inc (-inc, -unc, -ünc), -ma
(-mə) şəkilçiləri də leksik-qramamtik əlamət kimi söz yaradıcılığında aktiv iştirtak edir.
Məsələn, güləyən, dalaşqan, ürkək, böyük, tutqun, kəsici, batıq, utancaq, nadinc, süzmə və s.
Bu şəkilçilərin qismət tədrisinə isə VI sinifdə “Elektron ünvanım olsaydı...” mətni üzrə işdə
toxunulur və 8, 9 nömrəli çalışmalar yerinə yetirilərək yekunlaşdırılır.

Düzəltmə sifətlərə aid dil qaydalarının tədrisində bir xüsusiyyəti də nəzərə almaq lazımdır
ki, düzəltmə sifət sözün ilkin mənasının itməməsini özündə qoruduğu üçün onları bəzən
isimlərdən fərqləndirmək çətin olur. Bu cəhət özünü daha çox –lıq4 şəkilçisi ilə düzəlmə
sistemində büruzə verir.

Məsələn, gözəllik, yaxşılıq, qocalıq, adamlıq kimi düzəltmə isimlərdə söz kökləri sifətdir,
buna görə də ilkin leksik mənanı qorumağa meyillilik vardır. Müəllim belə sözləri
birləşmələrdə, cümlələrdə işlətməklə şagirdləri başa salmalıdır ki, sifətdən düzələn
atributivləşmiş isimləri sifət mövqeyində, yəni əşyadan əvvəl işlətmək olmur. Xəstəlik tarixi
ilə xəstə adam, yaxşı adamla, yaxşılıq müjdəçisi birləşmələrindəki xəstə, yaxşı sözləri, xəstəlik,
yaxşılıq sözlərindən fərqli xüsusiyyətdədir.

Bir məsələyə də diqqət etmək lazımdır ki, isim bütün nitq hissələrindən əmələ gəldiyi
halda, düzəltmə sifətlər ancaq isim və feillərdən əmələ gəlir. Hər iki nitq hissəsində eyniköklü
sözlərin olması omonimlik şəraiti yaradır və şagirdlərdə çaşqınlıq yaradır. Belə məqamlarda
da yuxarıda toxunduğumuz leksik məna yaxınlığı diqqətə alınmalıdır. Buruq sözü neft buruğu,
buruq saç birləşmələrində ayrı-ayrı morfoloji-semantik yükə malikdirlər.

Yuxarıda sadaladıqlarımız və sifətin leksik-qrammatik şəkilçilərinin tədrisindəki
çətinliklər, omonimlik xüsusiyyətləri, sifətin substantivləşmə arealı göstərir ki, Azərbaycan
dili təlimində çətin mənimsənilən məfhumlardan biri də morfoloji anlayışlar, morfoloji
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əlamətlərdir.
Bu şəkilçilər mənimsədilərkən etimoloji əsaslar da diqqət mərkəzində olmalı, dilimizin

özünəməxsus morfoloji quruluşu və nitq normaları nitq təcrübəsində reallaşdırılmalıdır.
Şagirdlərə öyrədilən hər hansı bir qrammatik məfhum bütün detalları ilə mənimsədilməzsə,

müxtəlif tərəfli əlaqə, obyektiv münasibətlər aydınlaşdırıla bilməz.
Dilin morfoloji quruluşunu, şəkilçi sistemini şüurlu mənimsətmədən fərqlilikləri

aydınlaşdırmaq, ümumiləşdirmələr aparmaq mümkün olmaz. Təlimin bu formada qurulması,
oxşar əlamətlərin əlaqəli tədrisi şagirdlərin linqvistik təfəkkürünü, qrammatik ümumiləşdirmə
bacarığını inkişaf etdirir.

Məqalənin aktuallığı. Orta məktəblərdə sifətə aid qrammatik şəkilçilərin tədrisi zamanı
etimoloji əsasların nəzərə alınmasına az təsadüf olunur. Ona görə də bu mövzunun qələmə
alınması aktual hesab oluna bilər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, sifətə aid qrammatik şəkilçilərin
tədrisi prosesində etimoloji əsasların da nəzərə alınması məsələsinə toxunulmuşdur.

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

Ədəbiyyat

1. B. Xəlilov. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası (1-ci hissə). Bakı, 2000.
2. M. Hüseynzadə. Müаsir Аzərbаycаn dili. Bakı: Şərq–Qərb, 2007.
3. A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan dili. I cild. Bakı: Nurlan, 2003.

Г.Мустафаева

Обучение грамматическим окончаниям наречия

Резюме

В статье о преподавании черты грамматических коррекции прилагательных и
прилагательное ставки. Положительный эффект от обучения, создание
лингвистического мышления студентов исследовалось.

Q.Mustafayeva

Education of qrammatical from beloug adjective

Summary

The article on teaching features grammatical correction of adjectives and adjective rates.
The positive effect of teaching, the creation of linguistic thinking of students was investigated.
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According to their lexical meaning, morphological characteristics and syntactical
functions words fall into classes which are called parts of speech. For example, the words
such as question, answer, hand, sentence, and others are distinguished as nouns as articles
precede them. If the articles are not used before these nouns then there are not any
morphological signs that they show they are nouns. The use of articles shows that they are
nouns such as a question, a hand, an answer, a sentence, etc. Prof. Dr. O. Musayev writes that
there are thirteen kinds of parts of speech. They are: 1) the noun, 2) the adjective, 3) the
pronoun, 4) the numeral, 5) the verb, 6) the adverb, 7) the modal words, 8) the interjection, 9)
the article, 10) the particle, 11) the preposition, and 12) the conjunction (1, p.296).

These parts of speech differ from each other according to their characteristics in the
speech and in the language. For instance, the noun, the adjective, the numeral and others have
nominative meanings. That is why they are called independent parts of speech and they have
independent communicative function. These are called notional parts of speech. They can
make relationship among the sentences inside the text and they have crucial functions in the
sentence.

The conjunction, the article, the preposition and the particle are called functional
(structural) parts of speech. They do not have any independent nominative meaning in the
sentence and they cannot perform any independent functions in the sentence.

Prof. O. Musayev writes: “The functional parts of speech express the grammatical
meanings existing in the language and they have structural functions.1 Like the notional parts
of speech the functional parts of speech can be used to make relationship among sentences
inside the text. Some parts of speech play a very important role in creating the text (1, 8).

According to the investigations, the article is considered to be one of the functional parts
of speech. It is noteworthy to mention that the Azerbaijan language does not have such a kind
of speech.

Prof. O. Musayev writes: “ The article is considered to be the sign of the noun in modern
English. V.Kaushanskaya, M.Bloch, A.Thomson and A.Martinet and other linguists have the
same oppinion. V.Kaushanskaya writes: “The article, the functional part of speech is used

1Musayev O.İ.English Grammar. Baku, Qismet, 1997, p. 8.
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with the noun”1 (2, 25).
The main functions of the article is to express the category of definiteness, and the

indefiniteness in the speech and in the writing. There are two kinds of article in modern
English:

1. The definite article: a (an);
2. The indefinite article: the.
The indefinite article has two forms: a and an. The indefinite article a is used before the

nouns beginning with a consonant. For example,
A book
A pen
A student and others.
The indefinite article an is used before nouns beginning with a vowel. For example:
An apple
An opera
An hour
An instrument and others.
It is necessary to stress that the indefinite article a is pronunced as [ə], the indefinite article

an is pronunced as [ən].
The origin of the indefinite article is believed to be the numeral “one” (bir). It is necessary

to underline that this article keeps the meaning of “one” nowadays. One may observe this in
everyday speech in English. For example,

Not a word was spoken between them. – Onların arasında bir söz belə danışılmadı.
Stay here just a minute. – Bir dəqiqəlik burada gözlə.
We are going to stay here for a week.- Biz bir həftə burada qalmağa hazırlaşırıq.
The indefinite article is mainly used with countable nouns in the singular. In many cases

the article is not observed before nouns in the plural.
For example,
A pen – pens
A book – books
A door – doors və s.
According to the investigations of O.Musayev, V.Kaushanskaya, A.Thomson and

A.Martinet, one can come to the conclusion that the indefinite article the took its origin from
the word se in old English. Se in old English had the meaning of the demonstrative pronouns
this and that.

For instance,
sēo sunne - the Sun
se mōna - the Moon and others.
Like the indefinite article, the definite article keeps its original meaning “this and that”.

For instance,
at that time = at the time – o vaxt
Nothing of that kind = nothing of the kind – belə şey yoxdur; ola bilməz; mümkün deyil

və s.
The definite article has two pronunciation forms in modern English:
1.[z9]; 2.[z7].

1V.L.Kauşanskaya, R.L.Kovner. English Grammar. St.Petersburg, 1973, s. 25.

https://en.wiktionary.org/wiki/sunne
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun
https://en.wiktionary.org/wiki/mona
https://en.wikipedia.org/wiki/Moon
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It depends on the spelling of the word. If the word begins with a consonant sound, it is
pronounced as [z7], if the word begins with a vowel sound then it is pronounced as [z9].

For example:
The pen
The apple
The book
It is necessary to stress that unlike the indefinite article, the definite article can be used

with nouns in the singular and with nouns in the plural. This usage of the definite pronoun
depends on its usage inside the context.

For example:
The girl – the girls
The chair – the chairs
The book – the books and others.
Investigations show that there exist the notion of “zero article” in modern English. This

term is generally observed before nouns of material and abstract nouns. The usage of this term
may be observed in many books of the linguists such as V.Kaushanskaya, M.Bloch,
G.Macgrow Hill, L.A.Barmina and others. It is necessary to underline that not all linguists
accept the term of “zero aricle”. For example, Ganshina writes that an article is a word, and its
usage cannot be meant as zero. The Azerbaijan linguist prof. O.Musayev claims that the
opinion of the second group of linguists may be acceptable. He writes: “The nouns which are
used without article are nouns of material and abstract nouns. The usage of these nouns
without articles cannot be searched outside them but inside them. It depends on their meaning
and grammatical features.1”.

As it has been stated the indefinite article has the meaning of one and it keeps its origin in
many cases. The use if the indefinite article with nouns in the singular depends on this. The
indefinitiness shows its uniqness. Nouns of material and abstract notions do not have the
category of quantity. These nouns may also be called as uncountable nouns. O. Musayev
writes that the use of articles in modern English deals with its relation to the category of
definiteness and indefiniteness. The nouns denoting definitiness are used with the definite
article, and the nouns denoting indefinitess are used with the indefinite article.

In English the two kinds of articles are used before the nouns they introduce. For instance:
He took a book from the shelf. – O rəfdən bir kitab götürdü.
We looked out of the window. – Biz pəncərədən bayıra baxdıq.
He is a doctor. – O həkimdir.
She is an American.
If there is an attribute before the noun in this case the article is used before that attribute.
For example:
They had a beautiful garden. – Onların gözəl bağları var.
A young boy came up to me. – Gənc oğlan mənə yaxınlaşdı.
It is noteworthy to mention that this usage may not be observed in some cases:
1. If the pronouns all and both are used in the sentence, then the definite article is used

after them:
We argued all the way. – Biz bütün yol boyu mübahisə etdik.
Both the proposals have been accepted. – Təkliflərin hər ikisi qəbul edilmişdir.

1Musayev O.I English Grammar. Baku, Qismet, 1997, p.296.
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2. The indefinite article is used after the words what, such, quite:
What a nonsense you have said to him! – Bu nə cəfəngiyyatdır ona demisən!
I have never heard such a foolish answer! – Mən heç vaxt belə axmaq cavab eşitməmişəm.
The baby is quite a child still. – Körpə tamamilə sakitdir.
3. The indefinite article is used after the adjectives which are preceded by the adverbs too,

as, so:
That is too easy an answer for me to give! - Bu mənim asanlıqla verə biləcəyim cavabdır!
It is as good an excuse as any other comfort. – Üzr istəmə digər təsəllilər kimi yaxşıdır!
I have never seen so happy a girl as this little baby. – Mən bu balaca körpə kimi xoşbəxt

qız görməmişəm.
It is necessary to mention that the use of articles in modern English is considered to be

complex and argumentative. The kinds of nouns such as common, and proper nouns,
countable and uncountable nouns, concrete or abstract nouns, plural or singular nouns and
other problems are necessary to be paid attention to while using articles.

The investigations prove that unlike the Azerbaijan language, the English language has
the functional part of speech named “the Article”. There are two kinds of articles in English:
the definite article and the indefinite article. Each of these articles has its usage in the English
language.

There many functions of these articles in English. Sometimes the usage of these articles
cause some difficulties for the students as well as teachers. The American writer and the
edicator B.Yaqoda experimented that the definite article “the” is considered to be often used
in English. According to the investigation of this scientist the definite article is used in texts
and in speech nearly “62, 000” times. According to the list of usage the indefinite article
occupies the 34th place among the often used words.1

The scientist L. Berezovski considers the use of articles difficult. So, the obstacles that the
speakers often come while using articles either in speech or in writing make him write the
book about articles in English named as “The myth of Articles”2.

The use of definite and indefinite article the notion of “The zero article” has attarcted
attention to itself. Te linguists has already accepted the use of the article in English. The
teachers and the students also pay attention to the use of this article in speech and in writing.

Besides these, there are some kinds of expressions in English which are definitely used
with the definite article or the indefinite article. These expressions are called the “fixed
phrases” in sentences, and the students or the language learners should leran them by heart.

Generally talking, the use of articles in the process of teaching needs to be dealt with
comprehensively. Each kind of articles needs to be taught separtely by the lectures. Students
are also demanded to pay special attention to the use of either of these articles.

In modern English the article has its usage in any linguistic environment either in a
sentence, or in a text, etc.

The actuality of the article. It states the difficulties of articles in teaching English. The
kinds of articles have some certain difficuties in the usage both in the written and verbal
languages.

The scientific novelty of the article. To distinguish the similar and different features of
articles in the usage by students.

1 YagodaB. When You Catch an Adjective, Kill It: The Parts of Speech, for Better and/or Worse. Broadway
Books: Language Arts and Disciplines, 2007, p.124.
2 Berezovski L. The Myth of the Zero Article. UK: A&C Black, 2009, p.49.

https://www.google.az/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ben+Yagoda%22
https://www.google.az/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Language+Arts+%26+Disciplines%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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The practical importance of the article. The results of the article may be used by
students, teachers, researchers, etc. in speech or in the written language.
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G.Alıyeva

İngilis dilinin öyrədilməsində rast gəlinən çətinliklər
Xülasə

Məqalədə ingilis dilinin öyrədilməsi zamanı artiklin işlədilməsində rast gəlinən çətinliklər
araşdırılır. Qeyd olunur ki, artiklin işlədilməsi bir çox hallarda tələbələr, həmçinin də
müəllimlər üçün çətinlik törədir. Məqalədə, həmçinin, vurğulanır ki, artiklin yazıda, yaxud
danışıqda işlədilməsi hətta ingilislərin özü üçün belə çətin hesab edilir. Məqalədə həm
müəyyənlik, həm də qeyri-müəyyənlik artiklin işlədilməsi zamanı rast gəlinən xüsusiyyətlərə
toxunulur. Məqalədə “sıfr artikli” məsələsi də araşdırılır. Mövzu ilə əlaqəli olan mənbələr
məqalənin ədəbiyyat siyahısında verilmişdir.

Г.Алыева

Трудности, возникающие при обучении английского языка
Резюме

В статье рассматриваются трудности, возникающие при преподавания артикля в
английском языке. Отмечается, что использование артикля часто вызывает трудности
как для студентов, так и для учителей. В статье также подчеркивается, что
использование артикля в письменной и в устной форме сложно даже для самих
англичан. В статье основное внимание уделяется особенностям, которые возникают во
время Работы с неопределенным и определенными артиклями. В статье также
рассматривается проблема «нулевой артикль». Источники, связанные с темой,
перечислены в литературном списке статьи.
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Müasir pedaqoji elmlərdə modelləşdirmə elmi-tədqiqatın ən geniş yayılmış metodlarından
biri kimi təqdim olunur. Müasir elmin xüsusiyyəti nəzəri biliklərin rolunun onun aparıcı
sahələrində artmasıdır. Hal-hazırda elmi aləmin yüksək səviyyəli daha dərin əlaqələri və
obyektiv münasibətləri maraqlandırır. Bu əlaqələri modelin köməkliyi ilə həyata keçirmək
olar. Tədqiqatın nəzəri əsaslarının işlənilməsi məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji prosesin
idarəedilməsinin yeni modelinin qurulmasını tələb edir. Model sözü ”(fr. – modele, lat.-
modulus–ölçü, nümunə) geniş mənada hər hansı obyektin, prosesin, hadisənin əvəzləyicisi
kimi istifadə olunan obrazdır. Bu "nümunə" hər hansı obyekt və ya obyektlər sisteminin
müəyyən şəraitdə təqdimi zamanı istifadə edilir. Təsvir, sxem, çertyoj, qrafik, plan,
riyazi ifadə və s. başqa sözlə model - real obyektin sadələşdirilmiş oxşarıdır.

Modelləşdirmə — obyektin modelinin köməyi ilə obyekt orijinalın əsas xüsusiyyətləri
barəsində məlumatın alınması məqsədi ilə bir obyektin başqası ilə əvəz edilməsidir. Beləliklə,
modelləşdirmə obyekti model vasitəsi ilə təsvir etmək və onun modeli üzərində
eksperimentlər aparmaqla həmin obyekt haqqında məlumatın alınması deməkdir. Bir qrup
obyektlərin (orijinalların) başqa qrup obyektlərlə (modellə) əvəz olunmasının nəzəriyyəsi və
obyektlərin xüsusiyyətlərinin onların modelləri üzərində tətbiq olunması modelləşdirmə
nəzəriyyəsi adlanır. Əgər modelləşdirmənin nəticələri təsdiq olunursa və tədqiq olunan
obyektlərdə gedən proseslər barəsində proqnoz verməyə əsas verirsə, bu modelin obyektə
adekvat olmasıdır. Bu zaman modelin adekvatlığı modelləşdirmənin məqsədindən və qəbul
olunmuş meyarlardan asılı olur (26).

Modelləşdirmə üsulu və vasitələri idarə etmədə səmərəli surətdə müvəffəqiyyətlə tətbiq
olunur. Modelləşdirmə həm ayı-ayrı elmi istiqamətlərin ümumi cəhətlərini, həm də onların
məzmun spesifikasını nəzərə almağa imkan verdiyindən, bu üsulun köməyi ilə elmin mühüm
sahəsini-müasir elmi biliklərin sintezi məsələsini həll etmək mümkün olmuşdur. Mahiyyət
etibarı ilə modelləşdirmə anlayışı elmi idrakla eyniləşdirilir, obyekti dərk etmək-onu
modelləşdirmək kimi qəbul edilir.

Müasir dövrdə məlumatın alınması əsasında qərarların qəbul edilməsinə əsaslanan
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müxtəlif sistemlərin idarə olunması sahəsində bu və ya digər dərəcədə modelləşdirmə
metodlarından istifadə olunur. Modelləşdirmənin metodoloji əsası kimi elmi-tədqiqatların və
dərk etmənin dialektik-materialist metodu götürülür. İnsan fəaliyyətinin istiqamətləndirildiyi
hər bir şey obyekt adlandırılır (latınca objectum - əşya). Metodologiyanın işlənilməsi bizim
şüurumuzdan asılı olmayaraq mövcud olan, öz aralarında və ətraf mühit ilə qarşılıqlı təsirdə
olan obyektlər haqqında məlumatın alınmasına və nizamlanmasına yönəlmişdir.

Model anlayışı əvvəlcə texniki və təbiət elmlərində meydana gəlib. Pedaqogikada model
obyektin analoqudur və əlamət, fakt, əlaqə, biliyin müəyyən sahəsındə sadə formada
münasibəti, həmçinin təhlil, nəticə üçün uyğun və əlçatanlığı əks etdirməlidir. Beləliklə, elmi
model özlüyündə tədqiq olunan hadisənin mücərrəd ifadə edilməsini təqdim edir. Buna görə
də pedaqoji prosesin diaqnostik əsasda idarə olunması modelinin qurulması üçün öyrənilən
proses üzvi surətdə əlaqəli və fəaliyyətlərin mahiyyəti tam müəyyən olunaraq, təqdim
edilməlidir.

İstənilən model aşkar, görünən olmalıdır. "Model" anlayışının istifadəsinin bütün
cəhətlərində aşağıdakıları ayırmaq lazımdır:

1. Model elmi dərketmənin bir vasitəsidir.
2. Model həmişə hər hansı münasibətdə rahat olan və öyrənmə üçün müəyyən edilən

obyektə bilikləri keçirə bilən orijinalın nümayəndəsi kimi çıxış edir.
3. Model mövcud struktur xüsusiyyətlərilə və müəyyən münasibətlərlə səciyyələnən

sistemdir.
4. Model yalnız elə prototip xüsusiyyətləri əhatə edir ki, bu vəziyyətdə tədqiqatın obyekti

kimi əhəmiyyətlidir.
Məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji prosesin idarə edilməsi üçün qurulmuş model –

səmərəli nəticələrə nail olmaq üçün görülən işlər haqqında ümumi təsəvvürləri saxlayan
normativ modeldir.

Bu növ model ümumiyyətlə, məktəbəqədər təhsil müəssisəsində pedaqoji prosesin
idarəedilmə mexanizmini əks etdirir və özündə normativ metodoloji məna daşıyır.

Tədqiqatın aləti kimi idarəetmənin modeli məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji
prosesin sadə formada təhlili üçün onun rahat, mümkün spesifik xüsusiyyətlərini, əlaqə və
münasibətlərini əks etdirir. Biz istənilən modelə təqdim edilən növbəti tələbləri: uyğunluq,
sistemə-orijinala oxşarlıq, məqsədyönlülük, subyektivizmin yoxluğunu nəzərə aldıq.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesə yeni texnologiyaların tətbiqinə
məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlim-tərbiyəsinin əsas tərkib hissəsi kimi baxılır. Məktəbəqədər
müəssisələrdə pedaqoji prosesin idarəedilməsi zamanı aşağıdakılar nəzərə alınmışdır:

— birincisi, pedaqoji prosesin idarə olunmasını bütün təhsil sistemi ilə, ilk növbədə,
ümumtəhsil məktəbi ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyin zəruriliyi;

— ikincisi, elmi cəhətdən əsaslandırılmış pedaqoji prosesin idarə edilməsinin təşkilinə
təsir edən obyektiv, həm də subyektiv şərtlərin nəzərə alınmasının tələb edilməsi.

Məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji prosesin təşkilinin obyektiv şərtlərinə müəssisənin
maddi cəhətdən vəziyyəti, texniki bazası, pedaqoji prosesin təşkili sistemi, sosial mühit,
uşaqların və pedaqoji işçilərin kontingentinin xüsusiyyəti daxildir. Subyektiv şərtlər pedaqoji
işçilərin və müəssisə rəhbərinin maarifləndirici və peşəkarlıq səriştəliliyinin, mənəvi-psixoloji
iqlimin xüsusiyyətini, pedaqoji prosesin, metodik işin təşkili səviyyəsini, kollektivin tərbiyəvi
imkanlarının, həmçinin uşaqların fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasını təxmin edir.

Məktəbəqədər müəssisələrdə müəssisə rəhbərinin və pedaqoji işçilərin pedaqoji prosesi
idarə etmə fəaliyyəti məhsuldarlığa əsaslanır. Aparılan təhlillər göstərdi ki, inkişaf prosesi
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idarə etməni (bizim tədqiqatımızda - pedaqoji prosesi) dəyişdirir. Aydın görünür ki, indiki
halda biz dialektika ilə məşğul oluruq. Bir tərəfdən, məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji
prosesin idarə olunmasının xarakteri bu prosesin inkişafına səbəb olur, digər tərəfdən,
pedaqoji prosesi müəyyən edir və yeni pedaqoji texnologiyalar əsasında həyata keçirilir.

Məktəbəqədər müəssisələrdə edarəetməni modelləşdirmənin obyekti pedaqoji prosesdir.
Tədqiqat prosesində tədqiqatın obyektinin quruluşunun-məktəbəqədər müəssisələrdə

pedaqoji prosesin diaqnostik əsasda idarəolunmasının eyni mənalı anlayış və münasibətlərinin
məcmusunun tapılması, onun komponentləri və mövcud əlaqələrinin model səviyyəsində
qurulması zərurəti yarandı.

Aparılan nəzəri tədqiqat diaqnostik mərhələnin idarəetmənin ümumi strukturuna aid
olduğunu müəyyən etməyə imkan verdi. Daha doğrusu pedaqoji diaqnostikaya məktəbəqədər
təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin idarə olunmasının ilkin və yekun zənciri kimi
(diaqnostika-məqsədyönlülük-planlaşdırma-təşkiletmə-nəzarət-tənzimləmə-diaqnostika-
korreksiya) baxmaq olar.

Hazırkı dövrdə elmi tədqiqatlarda anlayışın mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsində
müxtəlif yanaşmalardan istifadə edilir. Onlardan bizim tədqiqatımızda istifadə edilən
bəzilərinə nəzər yetirək. Müasir psixologiya elmində fəaliyyətin ümumi sistemli qurulması
məsələləri əhəmiyyətli dərəcədə işlənilib. Fəaliyyətə insanın ətraf aləmlə qarşılıqlı əlaqəsi
kimi baxılır ki, bu zaman qoyulmuş məqsəd şüurlu surətdə həyata keçirilir. Fəaliyyət
məqsədin şüurlu dərk edilməsi, şəxsiyyətin tələbatları ilə şərtlənir.

Fəaliyyətin məqsədi obyektivdir, amma eyni zamanda şəxsiyyətyönümlü yanaşma
əsasında işlənilmişdir. Fəaliyyətin ikinci alt strukturu-müəyyən fəaliyyətə arzu, marağın dərk
edilməsi onun motivləridir.

Beləliklə, insan fəaliyyətinin strukturunda bacarıq fəaliyyət üsulları ilə bağlıdır və bu
mövcud komponentin subyektiv tərəfidir.

Pedaqoji prosesin idarəolunmasının genezisinin nəzəri dərk edilməsi ilə biz
modelləşdirməni seçdik. Bu onunla izah olunur ki, model vasitəsilə elementlərin və tədqiq
edilən pedaqoji prosesin idarəolunmasının alt sistemlərinin arasında asılılığın xarakterini
anlamaq, sintezləşdirmək və idarəetmənin ən səmərəli komponentlərini aşkar etmək daha
asandır.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin idarəedilməsi üzrə fəlsəfi,
psixoloji-pedaqoji ədəbiyyat, həmçinin məktəbəqədər təhsil sistemində pedaqoji təcrübənin
real vəziyyəti öyrənilərkən, biz idarə etmənin mahiyyətinin başa düşülməsində sistemli
yanaşmaya söykənirdik.

Tədqiqatın gedişində müəyyən edildi ki, idarəetmə-sosial cəhətdən pedaqoji sistemin
(məktəbəqədər təhsil müəssisəsində) mürəkkəb əməliyyatları, onun inkişafı, yeni keyfiyyətli
vəziyyətə keçməyi təmin edən fəaliyyətin xüsusi növüdür.

Eyni zamanda biz təyin etdik ki, hal-hazırda məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji
prosesin idarəolunmasının vahidliyini təmin edən mexanizm yoxdur. Məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində pedaqoji prosesin idarə olunmasına sistemli yanaşma üçün obyektin
çətinliklərinə və subyektin imkanlarına uyğun olan modelin işlənilməsi zəruridir.

Beləliklə, məktəbəqədər müəssisələrdə keyfiyyətin təmin olunmasında pedaqoji prosesin
idarəedilməsi mexanizminin hazırlanması mühüm vəzifə kimi çıxış edir.

Sosial-iqtisadi şəraitin dəyişdiyi müasir mərhələdə məktəbəqədər təhsilin məqsəd və
vəzifələrinin təhlili idarəetmənin nəzəriyyə və təcrübəsində olan müəyyənləşdirilmiş modelin
bütün dəyərli cəhətlərinin götürülməsi və istifadə edilməsinə imkan verdi.
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Şəxsiyyətin inkişaf prosesinin məqsədyönlü idarəedilməsi kimi başa düşülən təlim-
tərbiyənin şəxsiyyətyönümlü modelinin realizəsi-tədqiqatın məqsədlərini müəyyən etməyə,
idarəetmə texnologiyasının əsaslandırılmasında aparıcı olmasını və başqa idarəetmə
modelinin hazırlanmasına aparan prioritetli araşdırmanın məqsədlərini müəyyən etdi.

Təqdim edilən modelin əsas aparıcı qüvvəsi pedaqoji prosesin tamlığının təşkilində
dinamik, pozitiv dəyişiklikləri daşıyan məktəbəqədər müəssisələrin rəhbərləri və
tərbiyəçiləridir.

Məktəbəqədər təhsil sistemində idarəetmə obyektini dəyişdirərək, aşağıdakı müddəalara
əsaslanır:

— məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin təşkilinin spesifikliyi;
— pedaqoji işçilərin məktəbəqədər dövrün dəyərlərinə istiqamətləndirilməsi, qarşılıqlı

pedaqoji təsir sistemində subyekt-subyekt münasibətlərinin formalaşması;
— pedaqoji kollektivdə idarəetmə funksiyalarının koordinasiyası;
— konkret pedaqoji texnologiyaların məzmununun hazırlanmasında və təcrübi-

eksperimental işlərin tətbiqi və gedişində alimlərin və praktik pedaqoqların əməkdaşlığı;
Bu xüsusiyyətlərə əsaslanaraq, biz idarəetmə modelinə verilən əsas tələbləri

müəyyənləşdirdik:
— tez-tez dəyişən ictimai-iqtisadi və pedaqoji şəraitə uyğunlaşmaq;
— idarəetmə subyektlərinə, yeni struktur sisteminə öz vaxtında inteqrasiya imkanı;
— Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin idarəedilməsinin imitasiya

xarakterinin istisnası, pedaqoqların yaradıcılığı üçün şəraitin yaradılması, sərt tənzimləmənin,
adət edilmiş sərt çərçivə funksiyalarının aradan qaldırılması.

— Qurulmuş model əsasında pedaqoji prosesin idarə edilməsinin səmərəlilik səviyyəsinin
müəyyən edilməsi üçün müxtəlif sistemlərin çətinliyi; qanunların və idarəetmənin hər
səviyyəsinin qanunauyğunluqlarının spesifikliyinin meyar müəyyən edilməsi;

Modelin əsası məktəbəqədər müəssisədə pedaqoji prosesin idarəedilməsi təcrübəsində
mövcud olan idarəetmə fəaliyyətinin ayrı-ayrı elementləri, həmçinin idarəetmə elminin nəzəri
fərziyyələri üzərində qurulur.

Beləliklə, model tədqiq edilən hadisənin mahiyyətinin abstrakt ifadəsini təqdim edir. Buna
görə də diaqnostik əsasda pedaqoji prosesin idarə olunması modelinin yaradılması üçün
öyrənilən prosesin mahiyyətinin üzvi surətdə daxili bağlılığının və tam fəaliyyət
göstərməsinin üzə çıxarılması zəruridir.

Tədqiqat prosesində məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji prosesin diaqnostik əsasda
idarə olunmasının, onun komponent, mövcud bağlılıqlarının model səviyyəsində müəyyən
edilib, tədqiq edilən obyektin strukturunu müəyyən etmək, mümkün olan birmənalı anlayış və
münasibətlərin məcmusunu tapmaq zərurəti yarandı.

Modelin tərkibi məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin idarə olunmasının
mahiyyətini açan mövqeləri müəyyən edir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji
prosesin təşkilinə tərəfimizdən müəyyən edilmiş qarşılıqlı əlaqəli elementlərdən ibarət olan
mürəkkəb sistem kimi baxılır. Belə elementlər: məqsəd, vəzifə, məzmun, vasitə, forma və
metodlar, subyekt və pedaqoji prosesin obyektləridir. Biz güman edirik ki, bu elementləri
növbəti qarşılıqlı əlaqəli istiqamətlərdə birləşdirmək olar.

Beləliklə, pedaqoji prosesin idarə olunması üzrə təklif edilən model 5 istiqamətdən
ibarətdir: birinci istiqamət – məqsəd, vəzifə, məzmun, vasitə, forma, pedaqoji prosesin
metodlarını və onun yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi şəraitində təşkili xüsusiyyətini
müəyyən edir; ikinci istiqamət - idarəetmənin subyektlərinin: məktəbəqədər təhsil
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müəssisəsinin rəhbərinin, pedaqoji işçilərin, uşaqlar və onların valideynlərinin qarşılıqlı
fəaliyyətini təklif edir; üçüncü istiqamətdə müvafiq olaraq idarəetmə tipi, pedaqoji prosesin
idarə olunmasının prinsipləri, funksiyaları, metodları əks olunur; dördüncü istiqamətdə
pedaqoji kollektivə rəhbərlik formaları müəyyən olunur; beşinci istiqamətə isə idarəetmə
obyektinin vəziyyəti və subyektin imkanlarını müəyyən edən şərtlər daxildir.

Göstərilən istiqamətlər birlikdə və qarşılıqlı əlaqədə məktəbəqədər təhsilin
yeniləşdirilməsi şəraitində məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji prosesin idarə olunmasının
kompleks modelini təşkil edir. İstiqamətlərin qarşılıqlı əlaqəsi-məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində pedaqoji prosesin daha səmərəli və nəticəli idarə edilməsi üçün əsas şərt və
zəruri zəmindir. Pedaqoji prosesin iştirakçılarının fəaliyyəti onun bütün mərhələlərində
uşaqların təlim-tərbiyə və inkişafında nəticəni müəyyən edir.

Pedaqoji prosesin idarəolunmasının müəyyən edilmiş modelinə məktəbəqədər
müəssisələrdə onun yeniləşdirilməsi şəraitində pedaqoji prosesin təşkili üzrə idarəetmə
təcrübəsi və tərəfimizdən aparılmış eksperimental işin nəticələri daxildir. Model
məktəbəqədər təhsilin məzmununda, sosial-mədəni, iqtisadi cəhətdən baş verən dəyişiklikdə
olmaqla, daim inkişafda, dinamikadadır. Buna görə də məktəbəqədər təhsil müəssisələrində
pedaqoji prosesin idarə edilməsi üçün təklif edilən model sonrakı dəyişikliklər və
təkmilləşdirmə üçün uyğundur.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin yeni məzmunda idarə olunmasının
mahiyyətinin nəzəri cəhətdən öyrənilməsi və belə idarəetmənin normativ modelinin qurulması
alınmış nəzəri nəticələri korrektə etməyə, məktəbəqədər təhsil təcrübəsində qurulmuş
idarəetmə modelinin səmərəliliyini təsdiq və ya inkar etməyə imkan verən təcrübi-
eksperimental işlə qarşılıqlı əlaqəlidir.

Pedaqoji prosesin məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən idarə edilməsi
pedaqoji işçilərlə bağlı təkmilləşdirməyə, həmçinin idarəetmənin yeni formada qurulmasına
və tənzimlənməyə yönəldilmişdir. Pedaqoji prosesin uşaqlara münasibətdə tərbiyəçilər
tərəfindən idarə edilməsi qarşılıqlı pedaqoji fəaliyyətin inkişafına, pedaqoji köməyin
göstərilməsinə, uşaq şəxsiyyətinin tam inkişafının stimullaşdırılmasına istiqamətlənib. Buna
görə də idarəetmə modelinin nəticəliliyi məktəbəqədər təhsil müəssisəsində kollektivin və
uşağın pedaqoji fəaliyyətindəki dəyişikliklərlə müəyyən edilir. Normativ model əsasında
qurulmuş təcrübi-eksperimental işin gedişində məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji prosesin
idarə edilməsinin təşkilati xüsusiyyəti, məzmunu müəyyən edildi və dəqiqləşdirildi. Təcrübi-
eksperimental işə üç məntiqi qarşılıqlı əlaqəli 3 mərhələsi daxildir.

Bu mərhələdə birincisi, məktəbəqədər müəssisənin rəhbəri və pedaqoji işçilərinin təhsilin
yeniləşdirilməsi şəraitində pedaqoji prosesin idarə olunmasına hazırlıq səviyyəsinin təhlilini,
pedaqoji prosesin inkişafının optimal şərtlərinin axtarışını nəzərdə tutur; ikincisi tədqiqat
prosesinin planlaşdırılmasını nəzərdə tuturdu, o cümlədən obyekt və predmetin
konkretləşdirilməsini, məqsəd və onun vəzifələrlə açılmasını, fərziyyənin dəqiqləşdirilməsini,
eksperimental və kontrol müəssisələrin müəyyən edilməsini, orada uşaq qruplarını,
idarəetmənin qurulmuş modelini, eksperimental-təcrübi işin nəticələrinin
proqnozlaşdırılmasını, onun müsbət və mənfi cəhətlərinin, belə halda fəaliyyət prosesində
mümkün korreksiyanın zəruriliyini təxmin edirdi. Təcrübi mərhələ eksperimental
məktəbəqədər müəssisədə qurulmuş idarəetmə modelinin realizəsinə, hər mərhələdə
formalaşdırıcı fəaliyyətin nəticələrinin izlənilməsindən ibarət idi.

İkinci mərhələdə eksperimental işin nəticələrinin kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən təhlili,
onların proqnozlaşdırılmış və arzu edilən nəticələrinin müqayisə edilməsi, fərziyyənin
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korrektəsi, eksperimentin nəticələrindən çıxış edərək, eksperimental-təcrübi işin gedişi və
nəticələrinin təsviri həyata keçirildi.

Məqalənin elmi yeniliyi və praktik əhəmiyyəti. Təcrübi-eksperimental işin məqsədi
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin normativ model əsasında idarə
olunmasının effektivliyini yoxlamaq idi.

Məqsəd əsasında eksperimental təcrübi işin aşağıdakı vəzifələri müəyyən edildi:
1. Pedaqoji prosesin idarə edilməsində məktəbəqədər müəssisə rəhbəri və pedaqoji işçilərə

xas olan tipik çətinliklərin aşkar edilməsi;
2. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi şəraitində

idarəetmənin spesifik təşkili, onun normativ modeli və pedaqoji prosesin idarəedilməsi
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınaraq həyata keçirilməsi.

3. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində idarəetmə modelinin uyğunluğu və
məqsədəuyğunluğunun qiymətləndirilməsi.

4. Yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi nəticəsində qurulmuş model əsasında uşaqlarda
bilik, bacarıq və dəyərlər sisteminin formalaşdırılmasının diaqnostik metodikasının seçimi və
tətbiqi.

5. Eksperimental işin nəticəsində alınmış nəticələrin düzgünlüyünün sübut edilməsi
məqsədi ilə redaktə edilməsi, təhlili və ümumiləşdirilməsi.

Qoyulmuş məsələlər aşağıdakı ardıcıllıqda həll edildi:
— məktəbəqədər müəssisələrdə pedaqoji prosesin idarə edilməsi təcrübəsinin öyrənilməsi;
— metodika və diaqnostikanın modifikasiyasının köməyi ilə pedaqoji prosesin

idarəedilməsinin səmərəlilik səviyyəsinin müəyyən edilməsi;
— eksperimental məktəbəqədər müəssisələrdə qurulmuş idarəetmə modelinin realizəsi;
— məktəbəqədər müəssisələrin eksperimental qruplarında yeni pedaqoji texnologiyaların

tətbiqi və idarəetmə modeli əsasında məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda bilik, bacarıq, dəyərlər
sisteminin formalaşdırılma səviyyəsinin üzə çıxardılma sı və dəyişikliklərin təhlili;

— məktəbəqədər müəssisə rəhbərləri və pedaqoji işçilərlə aparılan formalaşdırılmış
eksperimentin həyata keçirilməsi və təhlili.

Məqalənin tətbiqi sahələri. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri, Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universitetlərin məktəbəqədər pedaqogika və psixologiya fakültələridir.
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Моделирование подготовки специалистов, управляющих
педагогическим процессом на основе педагогической

диагностики в дошкольных образовательных учреждениях
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В современной педагогической науке моделирование представлено как один из
наиболее широко используемых методов научных исследований. Особенностью
современной науки является возрастающая роль теоретических знаний в ее ведущих
областях. Методы и средства моделирования эффективно применяются в управлении. В
настоящее время отсутствует механизм обеспечения единства управления
педагогическими процессами в дошкольных образовательных учреждениях.
Исследование выявило необходимость диагностического управления педагогическим
процессом в дошкольных учреждениях, его компонента, существующих связей,
определение структуры изучаемого объекта и необходимость нахождения целого ряда
однозначных представлений и отношений.

A.Ahmedova

Modeling of training of specialists governing the pedagogical
process on the basis of pedagogical diagnostics in preschool

educational institutions

Summary

In modern pedagogical science, modeling is presented as one of the most widely used
methods of scientific research. A feature of modern science is the increasing role of
theoretical knowledge in its leading fields. The methods and tools of modeling are effectively
applied in management. At present, there is no mechanism for ensuring the unity of
management of pedagogical processes in pre-school educational institutions. The study
revealed the need for diagnostic management of the pedagogical process in preschool
institutions, its component, existing links, the definition of the structure of the studied object,
and the need to find a number of unambiguous representations and relationships.

Redaksiyaya daxil olub: 13.11.2017
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Təhsil sistemində idarəetmə nəzəriyyəsi sosial idarəetmənin metodoloji bazasına əsaslanır,
lakin təhsilin vəzifələrindən irəli gələn spesifik xüsusiyyətlərlə idarə edilir. Bu xüsusiyyətlər
öz ifadəsini ilk növbədə idarəetmənin obyektində, məqsəd və vəzifələrində tapır. Təhsil
müəssisələrində idarəetmənin mahiyyəti onun obyekti və predmeti, vəzifə, vasitə və metodları,
eləcə də rəhbərlərin fəaliyyətinin pedaqoji aspektləri ilə müəyyən olunur. İdarəetmə obyekti olan
müəssisənin digər bir xüsusiyyəti idarəetmənin bütün formalarının eyni səviyyədə olmamasıdır
və bütün bunlar özünün hüquqi ifadəsini “Təhsil haqqında” Аzərbаycаn Respublikаsının
Qаnununda tapır .

Elmi, kütləvi və pedaqoji ədəbiyyatda “idarəetmə” ən ümumi və universal anlayışlar
sırasına daxil edilir. Bu problemlə məşğul olan tədqiqatçılar belə nəticəyə gəlmişlər ki,
idarəetmə yalnız texniki deyil, həm də sosial elmlər sahəsində, o cümlədən, təhsil sahəsində də
zəruridir. İdarəetmənin elmi əsasını biliklər sistemi təşkil edir. Ayrı-ayrı dövrlərdə idarəetmə
sahəsində aparılmış tədqiqatlara əsaslanaraq belə bir qənaətə gəlirik ki, “idarəetmə dedikdə,
məqsədəuyğun qərarlar qəbul etməyə, idarə olunan obyekti təşkil etməyə, onun fəaliyyətini
tənzimləməyə, ona nəzarət etməyə yönəldilmiş fəaliyyət, düzgün informasiya əsasında işin
təhlili və onun yekunlaşdırılması başa düşülür” (8, 6).

H.Fayol dünyada idarəetmə nəzəriyyəsinin yaradıcısı hesab edilir. Onun idarəetmə prinsipləri
haqqında konsepsiyası bütün dünyada məşhurdur. Həmin prinsiplər bir sıra funksiyalarla –
planlaşdırma, təşkilatçılıq, idarəetmə, koordinasiya, nəzarət funksiyaları ilə qarşılaşdırılaraq
şərh olunur.

Planlaşdırma. İdarəedən əvvəlcədən məqsədlərə çatmağa imkan verən plan qurmalı, orada
mümkün reallıqları əks etdirməlidir.

Təşkilatçılıq. İdarə edən planda göstərilən məqsədlərə çatmağa maksimum dərəcədə cavab
verən struktur qurmalıdır.
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Motivasiya. İdarəedən həmçinin müəssisə əməkdaşlarının fəaliyyəti haqqında da
düşünməli, onlar üçün planda nəzərdə tutulanları həyata keçirməyə imkan verən şərait
yaratmalıdır.

Nəzarət. İdarəedən işə nəzarət etməli, planlaşdırılan işlərin koordinasiyasını aparmalıdır.
Koordinasiya. İdarəetmədə ən vacib fəaliyyətlərdəndir ki, bu zaman idarə edən qüvvələrin

eyni məqsədlər üzərində çalışaraq həmfikir olmaları nəzərdə tutulur, uzunmüddətli strateji
planlaşdırmanın reallaşdırılması sürətləndirilməlidir.

R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev (“İdarəetmənin əsasları”) idarəetmənin
əsaslarından bəhs edərkən bir çox tədqiqatçıların nəzəriyyə və konsepsiyalarını tədqiq edirlər.
Aşağıda verilmiş sxemdə kompleks ideyaları özündə birləşdirən, elmi idarəetməyə daxil
edilən həmin metodoloji bazanı təqdim edirik.

şəkil 1
İdarəetmə nəzəriyyələri

nəzəriyyələr müəlliflər

1. Elmi idarəetmə nəzəriyyəsi;
2. İnzibati idarəetmə nəzəriyyəsi;
3. Bürokratik idarəetmə nəzəriyyəsi;
4. Davranış idarəetmə nəzəriyyəsi;
5. X və Y nəzəriyyələri;
6. Təşkilati mühit nəzəriyyəsi.

F.V. Teylor, F. Gilbert, L. Gilbert;
Henri Fayol;
Maks Veber;
Elton Mayo;
Duqlas Mak-Qreqor;
Tom Börns, M.Stalker, Cey Lorş.

Təhsil sistemində idarəetmə problemləri sosial idarəetmənin xüsusi bir qolunu təşkil edir. Bu
barədə tədqiqat işlərinə Q.İ.Şukina, O.Lebedev, V.S.Lednev, V.F.Lextman, H.Əhmədov,
S.C.Rəsulov, R.Z.Əzizov, Ə.Kəlbəliyev, A.Y.Süleymanova, R.H.Cabbarov və b. misal
göstərmək olar.

Bununla yanaşı, təhsilin ilkin mərhələsi olan məktəbəqədər təhsilin idarə olunması da
tədqiqatlarda geniş bir sahəni əhatə edir. Məktəbəqədər təhsilin idarə edilməsi probleminə maraq
XX əsrin ortalarından artmışdır. L.V.Pozdnyak və N.N.Lyaşenko, F.N.Troyan, R.M.Çumiçeva bu
məsələyə məktəbəqədər təhsilin idarə olunması, L.Uotson və N.A.Alekseyeva isə idarəetmədə
dəyişmələr kontekstində yanaşırlar.

Hazırda təhsilin idarəetmə sistemində yeni anlayışlar meydana gəlmişdir. Onlardan biri də
menecment anlayışıdır. “Menecment” sözü ingilis dilində “idarə etmək”, “rəhbərlik” deməkdir.
“Menecment insanların professional fəaliyyətinin müstəqil növü kimi bazar şəraitində tətbiq
edilir. Bu prosesdə idarəetmə məqsədləri iqtisadi resursların tətbiqi ilə həyata keçirilir. Bu
zaman idarəçilik funksiyalarını həyata keçirən şəxs “menecer”, yaxud “rəhbər” adlanır” (3,
57).

Azərbaycanda təhsil sistemində fəaliyyət göstərən menecerlər təhsil menecerləri adlanırlar.
“Müəssisənin uğurlu, səmərəli fəaliyyətinin inkişafının, uğurunun əsas səbəbkarı onun
idarəediciləri (menecerləri) hesab olunur. İdarəetmə, çox ümumi şəkildə, fərdin və ya
kollektivin öz iradələrini, ideya və fikirlərini mümkün olan, zərurət yaranan yerdə
məqsədyönlü şəkildə reallaşdırmasıdır” (1, 9).

Beləliklə, müasir idarəetmədə menecmentlik məktəbi üstünlük təşkil edir. Öz əsasını
Amerika və Avropa təcrübəsindən götürmüş bu məktəbin başlıca funksiyası idarə etməkdir,
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lakin burada bizə tanış olan ənənəvi idarəetmədən fərqlənən bir çox cəhətlər vardır. Onların
üstün cəhətləri demokratik idarəetmənin məzmununa daxil edilən idarəetmə üslubu, vasitə və
metodları, prinsipləri, həmçinin formalarıdır. “Müasir məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə
səmərəli rəhbərlik üçün təhsilin meneceri – uşaq bağçasının müdiri məktəbəqədər
müəssisələrin müasir, səmərəli strategiya və metodlarla idarə edilməsi üsullarından baş
çıxarmalı, rəhbərin pozitiv əməli yanaşmaya və liderlik funksiyalarına əsaslanan kollektivlə iş
texnologiyalarını bilməli, idarəetmənin əsaslarını mənimsəməlidir” (6, 324).

İzahlardan aydın olur ki, menecment – rəhbərlikdir. Təhsil sistemində idarəetməni
rəhbərlər kollektivlə birlikdə həyata keçirirlər. Bu araşdırmalarda məktəbəqədər təhsil
müəssisənin rəhbəri, məktəb rəhbərinin səriştələri, gənc rəhbərin fəaliyyəti, münaqişəsiz
idarəetmə, məktəbdə rəhbərlik üslubu və idarəetmə komandası məsələləri vurğulanır.

İdarəetmə komandasının formalaşdırılmasının təşəbbüskarı rəhbərdir. Təcrübə göstərir ki,
heç də hər rəhbər qarşısına belə məqsəd qoya bilmir, yaxud motivlər fərqli olur, ya da öz
məqsədlərini səmərəli şəkildə reallaşdıra bilmir. Xüsusilə ənənəvi idarəetmə üslubunun hələ
də üstünlük təşkil etdiyi cəmiyyətdə avtoritar rəhbərliyin, bir qayda olaraq, səmərəli
idarəetmə komandası yaratması çətindir. Kollektivin iradəsini boğmaq, onun üzvlərini təsir
altında saxlamaq, psixoloji asılılıq, mülahizələrdə təkidlilik şəraitində rəhbər və kollektiv
arasında münaqişə qaçılmazdır.

Təhsilin ənənəvi təcrübəsində müasir idarəetmənin strukturu inzibati orqan kimi
səciyyələndirilirdi. E.Litvinenko bu anlayışın fərqini izah edərək bildirir ki, inzibati orqan
idarəetmə statusuna malik olan qurumdur. Bu qurumun rəhbəri özündən yuxarı təşkilat
tərəfindən təyin olunur. Qurum özü isə rəhbər tərəfindən seçilib yerləşdirilir. Müasir idarəetmə
komandası isə kollektivin özü tərəfindən formalaşdırılır, qurulur. Onun üzvləri dəqiqliklə, iş
keyfiyyətinə və psixoloji uyğunluqlarına görə seçilirlər (14, 116).

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrini idarə edən rəhbərlərin fəaliyyəti digər tipli müəssisə və
təşkilatların idarə olunmasından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. İdarəetmə real pedaqoji
məzmun kəsb edirsə, təlim-tərbiyə prosesinin tənzimlənməsinə yönəldilirsə, son nəticədə uşaq
şəxsiyyətinin inkişafını təmin edirsə, yalnız o zaman konkret mahiyyət kəsb edir. Bu
baxımdan təhsilin idarə olunması pedaqoji idarəetmədir (6, 83).

Təhsildə idarəetmə pedaqogika, psixologiya və sosiologiya elmləri ilə sıx əlaqədardır.
İdarəetmə təcrübəsində əldə edilən uğurlar bu sahədə istinad edilən ən etibarlı mənbə hesab
olunur, lakin, təəssüf ki, cəmiyyətin imtina etmək istədiyi idarəetmə üslubu, hələlik yoxdur.
Cəmiyyət yeniləşdikcə, bu üslublar da dəyişir. Hazırda bu proses gedir, təhsil nəzəriyyəçiləri
və praktiklər optimal idarəetmə formaları axtarmaqdadırlar. Biz isə, hələlik, bu günün
reallıqlarından çıxış edərək, idarəetmənin nəzəri və praktik məsələləri ilə tanış olmalıyıq.

N.V.Vasilyev təhsil sistemində iradəetmənin modellər əsasında aparılmasını
məqsədəuyğun sayır. İdarəetmə modelləri sistemli olmalı, idarəetmənin bütün sahələrini əhatə
etməlidir: “Təhsil sistemində idarəetmə orqanlarının əsas diqqəti təhsil müəssisələri ilə təhsil
sistemi arasındakı əlaqələrə yönəldilir. Təcrübədə idarəetmənin sosial, psixoloji, pedaqoji,
hüquqi, iqtisadi, administrativ və s. formalarından istifadə olunur. Onların hər biri digəri ilə
əlaqəli olub, bir-birinə nüfuz edir. Bu formaları diferensiallaşdırmaq, bir-birindən ayırmaq
uğurlu yanaşma deyil. Bununla belə, əsas məqsəd həmin formaların təhsil təcrübəsi ilə
əlaqələndirilməsidir. Təhsildə sistemli idarəetmənin metodoloji bazası normativ sənədlərdə,
təlimat və tövsiyələrdə, fərman və qərarlarda, təhsilin idarə olunması sahəsində
konkretləşdirilmiş dövlət sənədlərində göstərilir” (9, 84).

Təhsildə idarə olunan insanlar müəssisələrdə cəmləşir və idarəetmə prosesi də bu
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müəssisələrdə baş verir. “Müəssisə–mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, ictimai tələbatın
ödənilməsi və mənfəət almaq məqsədilə mal və xidmət istehsal edən, satan, müəyyən işlər
yerinə yetirən və xidmətlər göstərən, hüquqi şəxs olan müstəqil təsərrüfat subyektidir.
Müəssisənin inkişafı ölkə iqtisadiyyatının inkişafına, işsizlik probleminin həllinə, insanların
rifah halının yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. Müəssisənin əsas vəzifəsi, məlum olduğu kimi,
müəyyən tələbatı ödəyə bilən mal və xidmət istehsal etmək, istehsal olunan mal və xidmətin
satışını həyata keçirmək və mənfəət əldə etməkdir. Bundan əlavə, müəssisənin vəzifələrinə
müəssisənin əmək kollektivi üzvlərinin qanunvericilik əsasında sosial-iqtisadi maraqlarının
müdafiə edilməsi, istehlakçılar, bank və digər təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərin
yaradılması və s. daxildir” (9, 8).

Təhsilin idarə edilməsi, ilk növbədə, pedaqoji problemdir. Burada, bir tərəfdən pedaqoji
prosesin idarə olunmasından, digər tərəfdən bu prosesin iştirakçılarının fəaliyyətindən söhbət
gedir. Ona görə də bu qəbildən olan tədqiqatların da nəzərdən keçirilməsi lazımdır.

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq məktəb və məktəbəqədər müəssisə rəhbərlərinin
idarəetmə fəaliyyətinə qoyulan tələblər pedaqogikada ayrıca sahə təşkil etməsə də, həmişə
diqqət mərkəzində saxlanılırdı. Y.K.Babanski, H.Əhmədov, Y.Ş.Kərimov, N.A.Аbbasov,
H.Ə.Əlizadə, Ə.Ağayev, Y.Talıbov, A.Eminov, İ.İsayev, P.V.Əliyev, Ə.X.Paşayev,
F.A.Rüstəmov, L.Cəfərova, N.Alnağıyeva, T.Sadıqova, S.Rəhimova, V.V.Afanasyev,
N.V.Bordovskaya, A.A.Rean və başqalarının əsərlərini buna misal göstərmək olar.

Əlbəttə, buraya məktəbəqədər pedaqogikanı da daxil etmək lazımdır. Bu mövzuda
A.Rəhimov, A.M.Həsənov və İ.O.Karelinanın “Məktəbəqədər pedaqogika”, T.B.Sadıqova və
Z.M. Əliyevanın “Məktəbəqədər pedaqogikaya dair icmal və sxemlər”, M.N.Şirzadovanın
“Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişaf tarixindən”, L.Cəfərovanın,
Ş.Q.Əliyevanın “Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mənəvi tərbiyəsinin elmi-pedaqoji əsasları”,
T.M.Babunovun “Məktəbəqədər müəssisələrdə təhsil prosesinin modernləşdirilməsinin
məzmunu” və s. əsərləri misal göstərmək olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, təhsilin idarə edilməsi dərin psixoloji əsaslara malikdir.
Ümumiyyətlə, bu prosesi psixologiya olmadan təsəvvür etmək onun elmiliyini şübhə altına alır,
çünki burada söhbət fəaliyyətdən və insan münasibətlərindən gedir. Psixologiya elmində bunu
sübut edən kifayət qədər elmi mənbələr vardır. Bu mövzuda M.S.Stepanovanın tədqiqatları
maraq doğurur. O, XXI əsrdə ictimai həyatın bütün sahələrinə psixologiya elmi qədər nüfuz
edən ikinci bir elm sahəsinin olmadığını və bu təsirin getdikcə dərinləşdiyini təsdiq edir.
M.S.Stepanova fikirlərini əsaslandıraraq bu sualları belə şərh edır: “Son vaxtlar müxtəlif
tədqiqatlarla bağlı respondentlər arasında aparılan sorğular göstərmişdir ki, onlar öz
səhifələrində psixoloji biliklərin yayılmasına daha çox yer verən mətbu orqanları oxumağa
üstünlük verirlər. Cəmiyyətdə belə bir mövqe sərgiləndiyi halda, təhsil sistemi, xüsusilə onun
idarə olunması problemlərinin həllində psixologiyanın praktik imkanlarından yararlanmağa
maraq adekvat deyil. Halbuki, müasir məktəbin idarə olunmasını psixoloji biliklər olmadan
təşkil etmək mümkün deyil” (16, 73)

Bu fikirlər Azərbaycanın təhsil sistemi üçün də keçərlidir, çünki yeni təhsil proqramlarının
qarşıya qoyduğu başlıca məqsəd uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılmasıdır. Şəxsiyyət problemi
isə, məlum olduğu kimi, psixologiya elminin predmetinə daxildir.

Ə.Ə.Əlizadə, İ.H.Sultanova fənn kurikulumlarının və məktəbəqədər təhsil kurikulumunun
tətbiq edildiyi müasir dövrdə bu proseslərin idarə olunmasının konseptual məzmununu
aydınlaşdırırlar. Bu tədqiqаtdа kоqnitiv prоsеslərin yаrаdıcılıq imkаnlаrının üzə çıхаrılmаsınа
zəmin yаrаdаn ən mühüm prоblеmlər ön plana çəkilir:
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 müаsir təhsil kоnsеpsiyаlаrının üçtərkibli təlim məqsədləri;
 dərs prosesinin infrаstrukturundа təlim məqsədlərinin yеri;
 dərsin təhsil məqsədi və tаksоnonomiyalаr sistеminin mаhiyyəti.
Burаdа kоqnitiv inkişаfın ən mühüm kоmpоnеntləri оlаn təfəkkür əməliyyаtlаrın strukturu,

intеllеktuаl bаcаrıqlаr mеtаidrаk məsələləri kоntеkstindən аçıqlаnır, zəkanın kеyfiyyətləri
səciyyələndirilir. Diqqət çəkən məsələlərdən biri də dərsin tərbiyеdici, inkişаfеtdirici və
şəхsiyyətyönümlü məqsədlərinin tаksоnоmiyаsının təbliğidir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara
xas olan zehni fəаliyyət mоtivlərinin хüsusiyyətləri оndаn ibаrətdir ki, оnlаr, rеаl mоtivlərdən
fərqli оlаrаq, fəаliyyətin rеаl nəticələrini tələb еtmir, uşаqlаr yаlnız nəticələrə uyğunluqlа
kifаyətlənirlər. Bu mоtivlər məzmununа görə sоsiаl olub, bir sırа insаn rоllаrı ilə
kоmplеksləşir. Оyundа yаrаnаn zehni fəаliyyət mоtivləri sоsiаl və təlim mоtivlərinin əsаsındа
dursа dа, ciddi təlim tаpşırıqlаrını sоnа çаtdırmаq üçün yеtərli dеyildir. Uşаq kubiklərlə
оynаyаrkən оnun mоtivi yаlnız tikinti ilə məşğul оlmаqdаn ibаrətdir. Burаdа mоtivi hərəkətin
məzmunundа ахtаrmаq lаzım gəlir. Bu, həm məktəbəqədər yаşlının оyunu, həm də hər hаnsı
оyun üçün ən ədаlətli qərаrdır ki, оyun mоtivаsiyаsının ümumi fоrmulu qalib gəlmək dеyil,
оynаmаqdır.

R.İ.Əliyev idarəetmənin gedişində baş verən prosesləri şərh edərək, rəhbərdən idarəetmə,
əlaqələndirmə, nəzarətetmə, vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, qərarların qəbulu, onun praktik
həlli kimi bacarıq və vərdişləri vəhdətdə birləşdirmək keyfiyyətlərinin tələb olunduğunu
bildirir. Bilik və bacarıqların təhlili menecmentin böyük və kiçik qruplarda fəaliyyətinin
müzakirə və təhlil olunmasının, uğur qazanmağın başlıca şərti olduğunu göstərir. Qeyd edir ki,
“özünün və başqalarının fəaliyyətini müəyyənləşdirmək, icra etmək rəhbərdə yaradıcı təfəkkür
və fəaliyyətin mühüm əlaməti hesab olunur” (3, 66)

A.Qordeyeva təhsilin idarə olunması məsələlərinə daha dərindən yanaşaraq, ilk növbədə
idarəetmənin mahiyyətini izah edir. “İdarəetmə – müəssisəyə təyin olunmuş rəhbərin
vəzifələrinə daxil olan, kollektivin humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsinə
yönəldilmiş fəaliyyətin əsas məqsədidir. Rəhbərin öz idarəetmə funksiyasını dərk etməsi
prinsipial məsələdir. İdarəetmə haqqında vaxtı keçmiş, köhnəlmiş, lakin hələ də təfəkkürlərdə
qalmış hansısa güc, qüvvə tətbiq etmək fikri idarəetmə haqqındakı təsəvvürlərə mane olur”
(10, 126).

M.N.Yemelyanova məktəbəqədər müəssisələrin müasir idarəetmə problemləri içərisində
hazırda təhsil sistemində çox aktual olan “emosional üzüntü” problemini önə çəkir. K.Maslaç
və E.Maler tərbiyəçilərin emosional üzüntülərinin simptomlarını 3 qrupa bölürlər:

– fiziki (yorğunluq, üzülmə, gücdəndüşmə, tükənmə, psixosomatik sarsıntı, yuxusuzluq,
təngnəfəslik və s.) simptomlar;

– psixoloji (insanlara, işə neqativ münasibət, aqressiv hisslər – qıcıqlanma, gərginlik,
həyəcan, narahatlıq, nifrət, düşgün əhvali-ruhiyyə və bununla bağlı emosional gərginlik,
pessimizm, ümidsizlik, mənasızlıq hissi, apatiya, depressiya, özünü günahkar hiss etmək,
həyati perspektivlərə neqativ münasibət – “yaxşısı budur, mənimlə işiniz olmasın” və s.)
simptomlar;

– davranış (işə münasibətdə darıxdırıcılıq, işdən tez getməyə cəhdetmə, işdən və məsuliyyətdən
yayınma, valideynlər və həmkarları ilə münasibətdə məsafə saxlamaq, peşə vəzifələrinin yerinə
yetirilməsinə istəyin olmaması və s.) simptomlar (11, 31)

Müəllif bunun səbəblərini bir sıra amillərdə görür:
– işçiyə onun öhdəsindən gələ bilməyəcəyi tapşırıqlar vermək;
– öz peşəsi ilə sərvət meyilləri arasındakı ziddiyyətlər, peşəsini bəyənməmək, əmək
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haqqının az olmasından narazılıq;
– müstəqilliyə canatma, administrativ qaydalara tabe olmamaq;
– verilmiş müddətdə tapşırığın yerinə yetirilməsinin mümkünsüzlüyü;
– əmək və mükafatlandırma arasında uyğunsuzluq;
– arzuolunan qarşılıqlı münasibətlərin olmaması;
– valideynlərlə “dil tapa” bilməmək;
– etik və şəxsi prinsiplər arasındakı uyğunsuzluqlar və s.
Təhsil müəssisələri sosial institutlar şəbəkəsinin tərkib hissələridir. Onlara özlərində

əhəmiyyətli ictimai dəyərləri, prosesləri birləşdirən, cəmiyyətin əsas tələbatlarını təmin edən,
sosial-pedaqoji əlaqə və normalar əsasında təşkil olunmuş sistem kimi baxa bilərik. Digər
sosial institutlar kimi, təhsil müəssisələri də təhsilalanların və təhsilverənlərin sosial
tələbatlarını ödəyərək inkişaf edir, fəaliyyət göstərir.

Bütün bunlar təhsilin dövlət-ictimai idarəetməsinə keçidi xarakterizə edən daha
əhəmiyyətli dəyişmələrdən birini – qeyri-dövlət strukturlarının yaradılmasını tələb edir. Təhsil
sahəsində hər hansı bir prinsipial dəyişmə yalnız ictimai dəstək sayəsində baş verə bilər.
Təhsilin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq, məktəbə bu köməyi daha çox valideynlər və
ictimai qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları göstərə bilərlər. Bu dəstək təhsil sisteminə əlavə
resursların cəlb olunması ilə də təmin edilə bilər.

Təhsilin idarə olunmasında keyfiyyət mühüm amildir. Nəticəyönümlülük də keyfiyyətə
əsaslanır. Ona görə də təhsildə keyfiyyətlilik məsələlərinə həsr edilmiş elmi mənbələri
araşdırmaq lazımdır. Məlum olduğu kimi, bu problem təhsil araşdırmalarında başlıca
istiqamətlərdən biridir. “Keyfiyyət” anlayışı çoxsahəli və əhatəlidir. İdarəetməyə sistemli
yanaşmanın inkişafı öz başlanğıcını məhsulun keyfiyyət standartlarının işlənib hazırlanmasından
götürür (Teylor sistemi, 1905). “Məhsulun keyfiyyəti” anlayışı altında onun istehlakçı üçün
əhəmiyyət kəsb edən istehlak xassələrinin uyğunluğu başa düşülür. Bu keyfiyyətlər toplusunu
standartlar müəyyən edir. Sonra keyfiyyətin etalonları müəyyən olunur və əldə edilən keyfiyyət
etalonla qarşı-qarşıya qoyulur” (15, 41)

R.Məmmədzadə qeyd edir: “Təhsilin keyfiyyətindən söz getdikdə araşdırılmalıdır ki,
müəyyən edilmiş məqsədlə nəticə arasındakı mütənasiblik, yəqin ki, təhsilin keyfiyyəti kimi
müəyyənləşdirilir, həm də məqsədin həyata keçirilməsi nəticənin əldə edilməsi ilə üst-üstə
düşürsə, deməli, müəyyənləşdirilmiş məqsədə nail olunması üçün aparılan əməliyyatlar
təhsilalanın potensialının inkişaf zonasında proqnozlaşdırılmışdır” (5, 15).

Müəllifin fikrincə, hazırda təhsilin idarəolunmasının keyfiyyət və məzmunu əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişir. Buraya təhsilin idarəolunmasının mərkəzləşdirilməsindən ictimai
özünüidarəetməyə, idarəedən və idarəolunanlar arasında monoloji münasibətlərdən dialoji
münasibətlərə keçid, innovasiyaların rolunun artması, ictimai təşəbbüskarlığın genişlənməsi,
“üfüqi” idarəetmə strukturlarının yaradılması, “şəbəkə” qarşılılqı təsirinin inkişafı kimi
məsələlər daxildir. Təcrübə göstərir ki, heç də hər yerdə üfüqi idarəetmə strukturları yaratmaq
mümkün olmur, lakin həmişə və hər yerdə təhsilin inkişafının aktual problemləri ilə bağlı
yerli ictimaiyyətlə, sosial institutlarla dialoq qurmaq mümkündür. Belə dialoqun təşkili
iderəetmə sistemində prinsipial dəyişmələrdən biridir. “Təcrübə göstərir ki, məktəbəqədər
təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin təşkilinin keyfiyyəti idarəetmə fəaliyyətindən asılıdır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin idarə olunmasında bir çox
uyğunsuzluqların aradan qaldırılması ilə əlaqədar bir sıra çətinliklər mövcuddur” (6, 323)

Nəticəyönümlülük elmi ədəbiyyatlarda xüsusi, daha geniş istiqamətləri əhatə edir. Bu
sahədə dünya elmində ən dərin, səmərəli və təcrübədə öz təsdiqini tapmış mənbələr
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araşdırılmalıdır. Nəticəyönümlü idarəetmə (Performance Management) – müəyyən
kəmiyyətdə dəqiq vəzifələrin qoyulması, onların icrasına mərhələli nəzarəti təmin etmək üçün
metodların seçilməsi, əməkdaşların ixtisaslarının artırılması və ayrı-ayrı şəxslərin, eləcə də
kollektivin fəaliyyətinin səmərəliliyinin təhlili üzrə biliklər sistemidir.

“Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin nəticəyönümlü idarə edilməsinin əsasını sosial
şəxsiyyətin yetişdirilməsi məqsədini qarşıya qoyur. Bu baxımdan məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinin idarə olunmasının məzmunu əsas şərt kimi göstərilir. Əsas məsələ kimi
innovativ təhsil önə çəkilir. Müəssisədə tədris prosesinin təşkili, idarəetmənin səmərəliliyi
öndə durur. Bütün işin məzmunu dövlət standartlarına uyğun olaraq hazırlanmış proqramlar
əsasında qurulur. Proqramlarda təhsilin infrastrukturu, maddi-texniki bazası, təhsilverənlərin
keyfiyyət göstəriciləri, təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərin səviyyəsinin ölçülməsi öz
əksini tapır” (6, 5)

Hər bir rəhbər rəhbərlik etdiyi məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin əsas məqsədlərini
müəyyən edərək, pedaqoji kollektivlə birlikdə bütün pedaqoji prosesi təşkil edir, deməli,
planlaşdırılmış nəticələri əldə edilmiş nəticələrlə üzlaşdırır. Nəticəyə görə idarəetmə o
deməkdir ki, əvvəlcə kollektiv qarşısında məqsədə çatmaq üçün real, bütün resurslarla birgə
yerinə yetirilən məqsədlər qoyulur. Resurslara insanlar, vaxt, maliyyə, material-texniki baza,
metodiki, texniki və d. imkanlar daxildir. Nəticəyönümlü idarəetmədə pedaqoji prosesin hər bir
iştirakçısı öz fəaliyyətini kollektivin digər üzvlərinin ümumi işinə uyğunlaşdırmalıdır. Bundan
sonra iştirakçı uğur əldə etməyin vasitələrini, texnologiyaları və d. resursları özü seçir.

Araşdırdığımız problem məktəbəqədər təhsil müəssisələrində aparılan nəticəyönümlü
idarəetmə ilə bağlı olduğundan burada kadrlarla aparılmalı olan işlərin diqqət mərkəzində
olması zəruridir. Belə tədqiqat işlərinə F.A.Cəbrayılovanın “Pedaqoji təmayüllü orta-ixtisas
məktəblərində tələbələrin peşə səriştəliliyinin inkişafının sosioloji təhlili”, S.H.Əlizadənin
“Müəllimin məktəbdə rəhbərlik üslubunun sosial-psixoloji məsələləri”, O.F.İssanın “Uşaq
bağçası tərbiyəçisinin peşə səriştələrinin məzmunu”, E.Litvinenkonun “İdarəetmə komandası:
onu necə yaratmalı?”, L.V.Makarovanın “Uşaq bağçalarının idarə olunmasında müəssisə
rəhbərinin peşə səriştələrinin inkişafı”, A.A.Mayerin “Müasir tərbiyəçinin pedaqoji fəaliyyəti
necə omalıdır”, Y.A.Freydinanın “Uşaq bağçası personalının motivasiya və stimullaşdırma
sistemi” əsərləri aiddir.

E.Litvinenkoya görə, təhsilin idarə olunmasında səmərəli nəticələrin əldə edilməsinin əsas
şərtlərindən biri vahid idarəetmə komandasının formalaşdırılmasıdır. Belə komandada hər bir
üzvün üzərinə mühüm vəzifələr qoyulur: yaradıcılıq təşəbbüsünə əsaslanaraq yüksək nəticələr
əldə etmək, “ideyaların müstəqil dəyişdirilməsi, əməyin şəxsi bölünməsi, həmrəylik,
mütəşəkkillik və məqsədyönlülük” (14, 115)

A.Y.Süleymanova hazırda fəaliyyət göstərən pedaqoji işçilərin qarşısında duran vəzifələri
konseptual qaydada izah edir: “Dövlətimizin təhsil siyasətinə əsasən, təhsilin idarə olunması
fundamental şəkildə dəyişməkdədir. Bu baxımdan qabaqcıl müəllimlər Azərbaycan təhsilinin
siyasi aspektlərini müqayisəli təhlil edərək, məktəbin və təlimin idarə olunmasının əsasını
təşkil edən qanunları, əsasnamələri və nizamnamələri tədqiq edirlər. İdarəetmə üzrə ilkin
bacarıqlar (mövcud vəziyyətin təhlili, fəaliyyətin planlaşdırılması və tətbiqi, nəticələrin
qiymətləndirilməsi və müvafiq qərarların qəbul edilməsini nümayiş etdirir” (8, 16).

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində nəticələrin əldə edilməsi sahəsində aparılan işləri
valideynlərin iştirakı olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. Valideynlərlə iş
L.M.Əliyevanın “Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixi inkişafinda valideyn və tərbiyəçilərin
rоlu” əsərində araşdırılmışdır.
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Nəticəyönümlü təhsil özünəməxsus metod, vasitə və üsulların, texnologiyaların işlənib
hazırlanmasını və tətbiqini tələb edir. Y.Ş.Kərimov “Təlim metodları”, Х.İ.Səlimхаnоvа
“Məktəbəqədər yаşlı uşаqlаrdа əхlаqi kеyfiyyətlərin fоrmаlаşmаsındа şifаhi хаlq yаrаdıcılığı
nümunələrinin təsiri”, A.M.Məmmədova və Z.A.Əsədova “Uşaq bağçasında fiziki
mədəniyyət”, S.A.Titova “Metodik işin əlifbası: planlaşdırma, forma və metodlar”, N.F.Dik
“Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində pedaqoji şura”, Y.V.Valiyev “Pedaqoji idarəetmə
metodları”, K.N.Ventsel “Gələcək məktəb və onu həyata keçirmək vasitələri”,
N.A.Vinoqradova “Uşaq bağçasında metodiki iş”, Y.İ.Qartunq “Təlim prosesində keyfiyyətin
idarə olunmasının proqram-məqsəd metodları”, N.S.Qolitsina “Məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində kadrlarla işin metodik sistemi”, S.E.Xəlilova “İbtidai siniflərdə təlim
materiallarının mənimsənilməsində mümarisələrin rоlu”, T.B.Sadıqova “Uşaqların məktəb
təliminə hazırlanmaları prosesində didaktik oyunlardan istifadənin imkan və yolları” və s.
əsərlər sayəsində problemin həllinə mühüm töhfələr verilmişdir.

O.Lebedev bildirir ki, idarəetmə işində ön plana çıxan məsələ nəzarət, onun forma və
metodlarıdır, məsələn, daxili idarəetmədə əsas nəzarət formalarından biri təhsil prosesinin
frontal, tematik və xülasə (məlumat) xarakterli monitorinqidir. Bunlarla yanaşı, rəhbərlik
xəbərdarlıqedici, şəxsi, ümumiləşdirici və seçici monitorinqlər də apara bilər. Əslində, təhsil
prosesində imitasiya xarakteri daşıyan belə total nəzarət, təbii ki, hər hansı məhsuldar
nəticələrin əldə olunmasına istiqamətlənir, lakin, təəssüf ki, nəticələr göz qabağındadır.
“Nəzarətdə qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsinin psixoloji problemləri vardır ki,
psixoloq məhz bu sahədə məktəb rəhbərləri ilə birlikdə, yaxud monitorinqlərdən əvvəl
görüşlərin keçirilməsi, məlumatların əldə edilməsi üçün əlverişli formalar təklif edə bilər.
Monitorinq göstəricilərinə aşağıdakıları aid etmək olar:

– akademik nailiyyətlər;
– təhsil prosesinin keyfiyyət göstəriciləri;
– pedaqoqların səriştəlilik səviyyəsi, fasilitator bacarığı;
– təhsil prosesinin resurslarla təminatı;
– müəssisənin digər müəssisələrlə qarşılıqlı münasibəti;
– valideynlərlə qarşılıqlı əlaqənin təsiri.” (12, 172)
Bu qənaətə gəlirik ki, fəaliyyətin və idarəetmənin təhlili təhsilin idarə olunmasının

funksiyalarının ayırd edilməsindən, onlara ümumi və xüsusi sosial idarəetmə prosesi kimi
baxılmasından ibarət deyildir. Özündə prosesin pedaqoji-psixoloji problemlərini əhatə edən
təhsilin idarə olunması məsələlərinin nəzəriyyəsi və praktikasının tam təhlilini aparmaq
lazımdır. Bu sahədə təlim-tərbiyə işlərinə insan fəaliyyətinin anadangəlmə prosesi kimi
baxmaq lazım gəlir. Təhsil prosesindəki hər bir hərəkətə, o cümlədən, nizam-intizama görə
elementar tələblərin özü də idarəetmə xarakteri daşıyır. Təhsilin idarə olunmasının problemləri
uşaqların fəaliyyətinin təşkilinin tənzimlənməsi, inkişafın nizamlanması, təhsilalan və
təhsilverənlərin özünüinkişafının, özünütərbiyəsi və özünütəhsilinin düzgün
istiqamətləndirilməsindən ibarətdir.

Beləliklə, fəlsəfi, sosioloji, pedaqoji, psixoloji və metodik ədəbiyyatlarda, o cümlədən,
Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsindəki qanunlarında və ondan irəli gələn sənədlərdə
idarəetmə sahəsində tətbiqi nəzərdə tutulan prinsipləri nəzərdən keçirərək bu nəticəyə gəlirik:

1) İdarəetmə sistemi məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin qarşısına qoyulan bütün məqsəd
və vəzifələrin uğurlu həllini təmin etməlidir.

2) Hər bir rəhbər ona həvalə olunan vəzifələri yerinə yetirmək üçün dəqiq məqsədlərə malik
olmalı, onların həllində vacib olan prinsipləri öz işində rəhbər tutmalıdır.
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3) İdarəedənlər qarşılıqlı qaydada idarəetmə funksiyalarını formalaşdıraraq, bunları
məsləhətləşmələr əsasında icra etməlidirlər.

4) İdarəetmə prosesində məqsədlər ideal şəkildə ifadə olunmalı, problemlər yuxarıdan
aşağı və özündən sonrakı səviyyədə öz həllini tapmalıdır.

5) Nəticəyönümlü idarəetmədə pedaqoji prosesin hər bir iştirakçısı öz işini kollektivin
ümumi işi ilə uzlaşdırmağı bacarmalı, hər bir kollektiv üzvünün fəaliyyəti ilə maraqlanaraq,
əxz etdiklərini öz işində tətbiq etməyi bacarmalıdır. Nəticəyönülmü idarəetmə şaqulidən üfüqi
idarəetmə sisteminə keçməlidir. Bu, peşəkar əməkdaşlıq sistemini təşkil etmək deməkdir.

Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin idarə olunması
respublikamızda az tədqiq olunan bir problemdir. Müəllif bu məqalədə idarəetmənin nəzəri
əsaslarına toxunur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin idarə olunması pedaqoji
problem kimi tədqiq olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində
məktəbəqədər müəssisə rəhbəri ilə kollektiv üzvləri arasında və idarəetmədə yaranan
problemlərin aradan qaldırılmasında yardımçı olacaqdır.
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Х.Гамидова

Теоретические проблемы управления
дошкольными учреждениями

Резюме

В статье рассказывается о проблемах управления дошкольными учреждениями.
Рассматривается такие вопросы, как социальное управление, методологическая основа
управления, теория управления, менеджмент, менеджмент образования, педагогическое
управление, планирование, организационное управление, координация, контроль,
модели управления и т.д. Автор приводит пример произведений в этом контексте
отечественных, русских и зарубежных авторов. В конце автор на основе законов об
образовании Азербайджанской Республики и исходящих из них документов приводит
принципы управления дошкольными учреждениями.

X.Hamidova

Theoretical problems of pre-school management

Summary

The article describes the problems of managing pre-school establishments. Such issues as
social management, methodological basis of management, management theory, management,
management of education, pedagogical management, planning, organizational management,
coordination, control, management models, etc. are considered. The author gives an example
of works in this context of domestic, Russian and foreign authors. In the end, the author, on
the basis of the laws on the education of the Republic of Azerbaijan and the documents
emanating from them, gives the principles of management of preschool institutions.

Redaksiyaya daxil olub: 11.11.2017
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Təhsil müəssisələrində tədris prosesində yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi, dünya təhsil
sisteminə inteqrasiya məsələlərinə ciddi yanaşılmalıdır. Təhsilin keyfiyyəti tək şərt deyil, həm
də prosesdir. Keyfiyyətli təhsil prosesinin əsas tərkib hissələrindən biri dərsin təşkilidir: Onun
mərhələləri, təlimin forma, üsul və metodlarıdır, onun qurulması, optimal həllinin tapılmasıdır.
Müasir dərsdə müəllim hər bir uşağı görür, onun potensialından maksimum istifadə edir.
Müasir dərs bütün iştirakçıların qarşılıqlı inam və etibarı əsasında canlı ünsiyyətdir. Dərs
nəinki müəllimin, həm də şagirdin yaradıcılığının nəticəsi olur. Dərs təlim prosesinin əsası
hesab olunur. Dərsə verilən şagirdlər zaman-zaman dəyişir. Hazırda təhsil islahatlarının
həyata keçirilməsi nəticəsində dərs prosesi yenidən təkmilləşdirilmişdir.

2013-cü ildə “Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün coğrafiya fənni
üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (VI-XI siniflər)” [1] qəbul olundu və ümumtəhsil orta
məktəblərində tətbiq olunmağa başlandı. Fənn kurikulumunda birmənalı olaraq coğrafi
biliklərin müstəqil mənimsənilməsi prosesinə fəal təlimin tətbiq olunması fənn müəllimləri
qarşısında bir tələb kimi qoyulmuşdur. Eyni zamanda mövzunu “fəal təlimin” mərhələləri ilə
planlaşdırdıqda “ənənəvi təlim dərs gedişi”ndən fərqli olaraq şagirdin müstəqil fəaliyyətini
təmin edir. Əgər ənənəvi dərs gedişi zamanı fənn müəlliminin fəal olması tələb olunurdusa,
fəal təlim dərs gedişində şagirdlərin müəllimdən daha çox fəallıq göstərməsi tələb olunur.
Şagirdlər müəllim tərəfindən qarşılarına qoyulmuş problemi həll edir, mülahizələr irəli sürür,
verilmiş tapşırıqları icra edir və nəticələri fərziyyələri ilə tutuşdururlar. Yaradıcı fəaliyyət
göstərirlər. Biliyi hazır şəkildə almırlar, özlərinin müstəqil fəaliyyəti nəticəsində
mənimsəyirlər.

24 oktyabr 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” adlı Sərəncamı qəbul olundu. [2]
Strategiyanın 7-ci bölməsinin Strateji hədəflər və tədbirlərin 2.1.-də Təhsilverənlərin
peşəkarlıq səviyyəsinin daim yüksəldilməsini təmin edən yeni sistemin yaradılması nəzərdə
tutulur. Sərəncamdan irəli gələn müddəaları həyata keçirmək üçün 19 yanvar 2015-ci ildə
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi
ilə bağlı Fəaliyyət Planı” [4] işlənib hazırlandı. Hal-hazırda ümumtəhsil orta məktəblərində
təhsilverənlər əsasən iki qrupa bölünmüşdür.

Birinci qrup müəllimlər təlim prosesini “fəal təlim”in mərhələləri ilə qurduğu halda, ikinci
qrup müəllimlər “ənənəvi təlim” mərhələləri ilə qurmağa üstünlük verirlər. Xüsusən, yaşlı
nəslin nümayəndələri olan müəllimlər təlim prosesini “ənənəvi təlim”in mərhələləri ilə təşkil
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edirlər. Bəzi təhsil işçiləri təlim prosesinin necə təşkil olunmasından və təlimin keyfiyyətli
olub-olmamasından asılı olmayaraq “ənənəvi təlim”in mərhələləri ilə mövzunu planlaşdıran
fənn müəllimlərini tənqid edirlər.

“Ənənəvi təlim”ə üstünlük verən müəllimlər isə əksinə, yenidən köhnə sistemə
qayıdılmasını iddia edirlər və bu prosesin baş verəcəyini gözləyirlər. Bəs görəsən bu iki
qrupun hansı daha real və müasir düşüncəyə malikdir və təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsini,
mövzunun müstəqil mənimsənilməsinin səmərəliliyinin əhəmiyyətini təmin etmiş olur? Hansı
təlim mərhələsinə üstünlük verilməlidir? Kim haqlıdır? “Ənənəvi təlim”, yoxsa “fəal təlim”
tərəfdarları? Bu suala cavab vermək üçün, ilk öncə, hər iki təlim mərhələlərini qarşılaşdırıb
təhlil etmək və hansının daha səmərəli olduğunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Bunun üçün
seçilmiş bir mövzunun hər iki təlimin mərhələləri ilə tədrisini qarşılaşdırmaq kifayətdir:

VI sinifdə “Yerin daxili quruluşu” mövzusunu hər iki təlim mərhələsi ilə
planlaşdırılmasını verib, təhlilini aparmaq lazımdır. Dərslikdə [3, 52] Yerin daxili quruluşuna
aid 3 sxem verilmişdir və qatları haqqında elmi məlumat və Saatlıda qazılmış kəşfiyyat
quyusu barədə informasiya verilmişdir. Şagirdlərdən rəngli plastilindən Yerin daxili
quruluşunun maketini hazırlamaq və dəftərə Yerin sxeminin çəkilməsi tələb olunur. Mövzunu
“ənənəvi təlim”in mərhələləri ilə tədris edən müəllim ilk öncə frontal sorğu tətbiq etməklə
keçmiş mövzunu, yəni “Cəmiyyət” bölməsindən mənimsənilmiş biliyi təkrar edəcəkdir.

Fəal şagirdləri qiymətləndirir. Sonra müəllim keçmiş mövzuları yekunlaşdırır. Yeni
mövzu ilə əlaqələndirir və yeni mövzunu - “Yerin daxili quruluşu”nu izah edir. Müəllim
Yerin daxili qurluşu haqqında ilk anlayış verib, onun qatlarını və onların xüsusiyyətlərini, o
cümlədən, geotermik qradiyentə uyğun məsələlərin həll edilməsi qaydasını öyrətməklə, yerin
daxili quruluşunun izahını yekunlaşdırır. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi:

1. Yerin daxili quruluşu haqqında nələr öyrəndiniz?
2. Yerin daxili qatlarını sadalayın.
3. Yerin daxili qatlarının xüsusiyyətlərini deyin.
Qiymətləndirmə zamanı müəllim yalnız şagirdlərin bilik səviyyəsini qiymətləndirirdi. Cari

qiymətləndirmə formalizmə gətirib çıxarırdı və müəllimin subyektiv rəyinə əsaslanırdı.
Həmçinin, qeyd edək ki, fəal təlimdə olduğu kimi ənənəvi təlimdə də qiymətləndirmə
meyarları olsa da, müəllimlərin əksəriyyəti bu meyarlardan istifadə etmirdilər.

Mövzunu “fəal təlim”in mərhələləri ilə tədris edən müəllim şagirdlərə Yerin daxili
quruluşunu “təxəyyülünün gözü” ilə görməyi, düşünməyi və fərziyyə irəli sürməyi üçün
motivasiya təqdim edəcək. Yəni problemli vəziyyət yaradacaq ki, tədqiqat zamanı şagirdlər
problemi həll etmək üçün düşünsünlər, bu mərhələdən sonra müəllim tədqiqatın aparılması
üçün şagirdləri qruplara böləcək və hər qrupa eyni səviyyədə tapşırqlar verəcəkdir. Tədqiqatın
aparılması mərhələsi yekunlaşdıqdan sonra, növbəti mərhələdə məlumat mübadiləsi və
müzakirə aparılır. Yaradıcı tətbiq etmə mərhələsində müəllim şagirdlərin dərs boyu
öyrəndiklərini yoxlamağa şərait yaradır. Nəticə mərhələsində isə müəllim standartda
qoyulmuş tələbləri dərs müddətində nə dərəcədə reallaşdırıldığını yoxlayır. Məsələn mövzuya
uyğun olaraq:

1. Şagirdlər yerin daxili quruluşu haqqında məlumatlandılar.
2. Yerin daxili qatlarını fərqləndirməyi bacardılar.
3. Yerin daxili qatları haqqında bildiklərini şərh etdilər.
Sonda qiymətləndirmə mərhələsində qiymətləndirmə meyarları və qiymət səviyyələrinə

uyğun şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi aparılır. Həmçinin fəal təlimdə
qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilir və onu idarə edən vacib amil
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kimi meydana çıxır.
Meyarlar:
1. Yerin daxili təbəqələrinin (nüvə, mantiya, Yer qabığının) əsas xüsusiyyətlərini şərh və

müqayisə edir;
2. Yerin daxili quruluşunu əks etdirən modeli yaradır.

I səviyyə (zəif) II səviyyə (orta) III səviyyə (yüksək)
Yerin daxili təbəqələrinin
əsas xüsusiyyətlərini şərh və
müqayisə etməkdə çətinlik
çəkir.

Yerin daxili təbəqələrinin
əsas xüsusiyyətlərini sayır,
müqayisə edərkən bəzi
elementləri səhv salır.

Yerin daxili təbəqələrinin
(nüvə, mantiya, Yer qabı-
ğının) əsas xüsusiyyətlərini
ətraflı şərh və düzgün
müqayisə edir.

Yerin daxili quruluşunu əks
etdirən modelini yaratmaqda
çətinlik çəkir.

Yerin daxili quruluşunu əks
etdirən modelini yaradarkən
bəzi elementləri səhv salır.

Yerin daxili quruluşunu əks
etdirən modelini düzgün və
səliqəli yaradır.

Cədvəl 1. Fəal təlimdə qiymətləndirməni əks etdirən cədvəl.
Yuxarıda deyilənlərə yekun vuraraq, aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar. İstər “ənənəvi” və

istərsə də “fəal” təlim zamanı bacarıqlı fənn müəllimləri yaradıcı təlim prosesi planlaşdırmağı
həyata keçirə bilirlər. Şagirdlər müxtəlif məzmunlu tapşırıqları yerinə yetirərək praktik və
müstəqil çalışırlar, bilik və bacarıq qazanırlar. Lakin müasir dövrün texnikası təlim prosesinə
daha geniş imkanlar verir. Şagirdlərə hazır bilik verilmir, özləri biliyi müstəqil əldə etməklə
bacarıq qazanırlar.

Müəllimlərin qarşısında duran ümdə vəzifə şagirdlərinə öz fənnini sevdirmək deyil,
gələcəyin şəxsiyyətini yetişdirməkdir. Bu baxımdan müasir təlim prosesində “fəal” təlimin
tətbiqi olduqca vacib bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. Çünki, “fəal təlim”də şagird
yaradıcı tədqiqat apara bilir. Layihələr həyata keçirib yeni təklif və ideyalar verə bilir. “Kəşf”
edir. Yeniliklər yaradır. Tam müstəqil fəaliyyət göstərir. Məhz bu da şagirdlərin
şəxsiyyətyönümlü inkişaf etməsinə şərait yaradır.

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanda təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi, onun dünya
standartlarının tələbləri səviyyəsinə çatdırılması fəaliyyətin daha çox iki istiqamətdə təşkili ilə
səciyyələnir. Onlardan birincisi, ölkənin daxilində təhsil sahəsində əldə olunmuş
nailiyyətlərin öyrənilib, ümumiləşdirilməsi və təhlil edilməsindən ibarət olub, ilk növbədə
təlim-tərbiyə sahəsində irəliləyişlərin mahiyyət və məzmununu öyrənməklə təhsilin mövcud
durumunu, cəmiyyətin tələb və ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək baxımından əhəmiyyət
daşıyır və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması istiqamətində nələrin əldə olunduğu və
gələcək üçün hansı potensial imkanların yarandığını meydana çıxarmağa imkan yaradır.
İkincisi, inkişaf etmiş xarici ölkələrin iş təcrübəsindəki mütərəqqi cəhətlərin öyrənilib
ümumiləşdirilməsi və milli-mənəvi xüsusiyyətləri nəzərə alaraq tətbiqinin həyata keçirilməsi
vacib bir məsələ olub, aktuallığı ilə seçilir. Bütün bunları nəzərə alaraq Respublikamızın
ümumtəhsil məktəblərində fəal təlimin tətbiqi olduqca aktual bir məsələdir və mühüm bir
məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Yaradılacaq yeni sistem coğrafiya fənninin tədrisinin keyfiyyətini
yüksəltməyə və fənn müəllimlərinin metodik bacarıqlarının artırılmasına kömək edəcəkdir.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

96

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Məktəbəqədər təhsilin məzmunu keyfiyyətli məktəbəqədər təhsil almağa imkan verir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişaf xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, onların nailiyyətləri
bilik, bacarıq və vərdişlərin konkret sayı ilə deyil, şəxsi keyfiyyətləri, o cümlədən uşağın
məktəbə psixoloji hazırlığını təmin edən səriştələri ilə müəyyənləşir. Yeni məzmuna görə
məktəbəqədər müəssisələrdə köhnə təlim modelindən imtina zəruridir. Standartlar pedaqoji
prosesdə tərbiyəçi müəllimlərdən yeni iş formalarına müraciət etməyi tələb edir. Qeyd etmək
lazımdır ki, standartlar uşaqların təlim yükünün azaldılmasına istiqamətlənmişdir. Hər bir
uşağa fərdi yanaşma nəzərdə tutulmuş, uşaqların inkişafı üzrə vəzifələrin 4 inkişaf sahəsi üzrə:
Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik, İdrak, estetik və yaradıcı, sosial-emosional üzrə
inkişafının həyata keçirilməsi müəyyənləşdirilmişdir (1, 67).

Uşağın məktəbdəki uğurlu təhsili, şəxsiyyət kimi formalaşması, ictimai həyatda iştirak
etməsi məktəbəqədər dövrdə qoyulmuş təməldən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Məktəbəqədər
yaş uşağın fəal sosiallaşması, mədəni vərdişləri mənimsəməsi, mənəvi və estetik hisslərin
oyanması dövrüdür və qrup şəraitində böyüklər və yaşıdları ilə hərtərəfli ünsiyyət qurmaq və
ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirmək imkanı əldə edir.

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

Məktəbəqədər təhsil məktəbəqədər yaşlı uşaqların zəruri həyati bacarıqlara
yiyələnmələrini və məktəb təhsilinə hazırlığını təmin edir.

Uşaq üçün erkən yaş dövrü davamlı olmayan emosional əhval-ruhiyyə, emosiyaların
yaranması, həssaslığı ilə səciyyələnir. Bütün bunlar uşaqlarla psixoloji işin əsas
istiqamətlərini – uşağın həyatının emosionallığı və onun tənzimlənməsinə köməyi müəyyən
edir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sosial və emosional keyfiyyətlər vəhdətdə inkişaf edir.
Uşaq özünün emosional əhvalını məhz yaşadığı sosial mühitin normaları əsasında tənzimləyir.
Sosial-emosional inkişaf vasitəsilə uşaqlarda insanlara qarşı müsbət münasibət, xeyirxahlıq,
qayğıkeşlik, qarşılıqlı yardım, başqasının dərdinə şərik olmaq, münaqişələrin həlli və s. kimi
mənəvi keyfiyyətlər formalaşır. Uşaqlar oyun, əmək və əməli fəaliyyətə, kollektivdə
davranma qaydalarına dair ilkin bacarıqlara yiyələnirlər. Bu dövrdə uşaqların böyüklərlə və
yaşıdları ilə ilkin qarşılıqlı fəaliyyətinin müxtəlif formaları yaranır. Ünsiyyətin köməyilə birgə
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fəaliyyətin müxtəlif növlərində şəxsiyyətlərarası əlaqələr, böyüklərə hörmət, yaşıdlarına
güzəşt, qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı anlaşma təmin olunur. Beləliklə, ünsiyyət uşağın sosial
şəxsiyyət kimi formalaşmasında əsas vasitəyə çevrilir.

Məktəbəqədər yaş dövrü 3-6 yaş mərhələsini əhatə edir.Bu dövrü çox vaxt bağça yaşı
dövrü də adlandırılar. Bu dövrdə uşağın boyunun, çəkisinin artmasında nəzərə çarpacaq
dəyişiklik baş verir. Buna baxmayaraq, həmin dövrdə uşağın əzələ və sümük sistemi xeyli
inkişaf etmış olsa da onun əl və ayaq əzələlərində hələ sümükləşməmiş qığırdaqlar qalır.

Bu dövrdə nitqin, böyüklərlə və həmyaşıdları ilə ünsiyyətin və müxtəlif fəaliyyət
növlərinə cəlb olunmasının təsiri altında uşaqda yeni keyfiyyət dəyişmələri baş verir. Bütün
bunlar uşağın sosial şəraitə və həyatın tələblərinə uyğunlaşmasına imkan verir.Məktəbəqədər
dövr fəaliyyətin subyekti kimi formalaşmasının ilkin mərhələsi kimi özünü göstərir.
Məktəbəqədər yaş dövründə həm ümumi, həm də xüsusi qabiliyyətlərin formalaşması
imkanları yaranır və özünü göstərməyə başlayır.

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların əsas fəaliyyət növü oyun olur.Bu yaş dövründə öz
vaxtlarının çoxunu oyunda keçirirlər. Adətən, məktəbəqədər yaş dövrünü üç yarımdövrə
ayırırlar: kiçik bağça yaşı dövrü (3-4 yaş), orta bağça yaşı dövrü (4-5 yaş) və böyük bağça
yaşı dövrü (5-6 yaş).

Kiçik bağça yaşlı uşaqlar, adətən, hələ təklikdə oynayırlar. Əşyavi və quraşdırma
oyunlarında onlarda qavrayış, hafizə, təxəyyül, təfəkkür və hərəki qabiliyyətlər inkişaf edir.
Tədricən orta bağça yaşı dövründə uşaqlar birgə oyuna keçməyə başlayırlar, oyunlarda daha
çox uşaq kimi iştirak edirlər.

Üç-altı yaş ərzində uşaq oyunları əşyavi-manipulyativ və simvolik xarakterdən süjetli-
rollu qaydalı oyunlara qədər inkişaf yolu keçir. Bütün bunlar uşağın həyatında mühüm rol
oynamaqla, onun tələbatını ödəməklə yanaşı,yaşlılarla ünsiyyət saxlamaq, həyatı başa düşmək,
ətrafdakıları təqlid etmək. Bu yolla bir növ gələcək həyata hazırlaşmaq işində mühüm
vasitəyə çevrilir. Oyun fəaliyyəti uşağın psixi inkişafında əsaslı dəyişikliklərə gətirib çıxarır.
Orta və böyük bağça yaşı dövründə uşaqlar rollu-qaydalı oyunlardan daha çox istifadə edirlər.

Uşağın məktəbdəki uğurlu təhsili, şəxsiyyət kimi formalaşması, ictimai həyatda iştirak
etməsi məktəbəqədər dövrdə qoyulmuş təməldən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Məktəbəqədər
təhsil uşaqların fiziki, psixoloji, idrakı və sosial inkişafında, potensial imkanlarının üzə
çıxarılması, məktəbə hazırlanması, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsi, istedad və
qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması, sağlamlığının qorunması və estetik inkişafında, müstəqillik,
yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq kimi keyfiyyətlərin, hisslərin və həyati bacarıqların
formalaşmasında mühüm rol oynayır. Məktəbəqədər yaş uşağın fəal sosiallaşması, mədəni
vərdişləri mənimsəməsi, mənəvi və estetik hisslərin oyanması dövrüdür və qrup şəraitində
böyüklər və yaşıdları ilə hərtərəfli ünsiyyət qurmaq, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirmək
imkanı əldə edir.

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi də öz növbəsində uşağın ətraf aləmlə qarşılıqlı
harmoniyasını təmin etməyə, xeyirxah hisslər oyatmağa, əməkdaşlığa və müsbət özünütəsdiqə
nail olmağa qadirdir. Məhz bu dövrdə uşaqlarda ətraf aləm haqqında ilkin təsəvvürlər,
təfəkkür elementləri formalaşır, ətraf aləmin hadisələri, qanun və qanunauyğunluqları
arasında qarşılıqlı əlaqələri müəyyənləşdirmək və əldə edilmiş bilikləri praktik fəaliyyətdə
müstəqil tətbiq etmək bacarığı yaranır. Uşaqlar fakt və hadisələri müqayisə etmək,
ümumiləşdirmək, qruplaşdırmaq, əlamətlərinə görə ayırmaq, nəticə çıxartmaq kimi
bacarıqlara yiyələnirlər.

Uşaq şəxsiyyətinin inkişafı üçün şərait yaradan sosial mühitdə ünsiyyətin rolu böyükdür.
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Ünsiyyət prosesində maddi və mənəvi dünyanın, təbiət, əşya və sosial aləmin dərk olunması,
şəxsiyyətlərarası münasibətlərin inkişafı, emosional və iradi mədəniyyətin təşəkkül tapması
baş verir. Ünsiyyət yeni sosial mühitə uyğunlaşmağa imkan yaradır. Ünsiyyət vasitəsilə uşaq
özünü ifadə edir, digərlərini başa düşür, cəmiyyətdə öz yerini və vacibliyini dərk etməyə
çalışır. Bunun üçün müvafiq bacarıqların mənimsənilməsi zəruri hesab edilir.

Uşaqların sosial və emosional inkişafı onların böyüdüyü mühit və öyrəndiyi kontekstlərlə,
mədəni vərdişlər və münasibətlərlə bağlı olduğu üçün valideynlər və tərbiyəçi-müəllimlər
uşaqların sosial və emosional inkişafının formalaşmasında əsas rol oynayırlar.

Aşağıdakı yanaşmalar hər bir uşağın öz unikal ehtiyaclarını ödəyən təcrübələr əldə
etməsinə kömək edəcək:

• uşaqlara qarşı həssas, məsuliyyətli və qayğıkeş olmaq;
• uşaqlara öz emosiyalarını başa düşmək və idarə etməkdə kömək etmək;
• müxtəlifliyi bildirən, mədəni davranış baxımından münasib fəaliyyətlər, təcrübə və

materiallar toplusundan istifadə etmək;
• ailə mədəniyyətinin qəbul edilməsinə, yüksək qiymətləndirilməsinə və

maarifləndirilməsinə dəstək vermək və ailələrlə əməkdaşlıq qurmaq;
• insanlara qayğı və hörmətlə yanaşan, mənfi rəylərdən uzaq olan azad mühit yaratmaq;
• qarşılıqlı münasibətlər qurmaq üçün davamlı şərait təşkil etmək;
• uşaqların nəyi bildiyinə və nəyi yaxşı bacardığına əsaslanmaq;
• münaqişənin və problemlərin həlli bacarıqlarının modelini yaratmaq və uşaqlara

öyrətmək.
• təlim prosesinin uşağa yönəlməsini, yəni uşağın maraq, ehtiyac, inkişaf səviyyəsi,

imkanları, ailə mədəniyyəti və s. nəzərə almaq.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında

sosial-emosional inkişaf mühüm rol oynadığından məqalənin belə bir məsələnin
araşdırılmasına yönəldilməsi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Uşağın sosial-emosional inkişafında təkcə fəaliyyət ünsiyyətin
deyil, onları əhatə edən ətraf aləmlə qarşılıqlı harmoniyasının da mühüm əhəmiyyət kəsb
etməsi nəticəsinə gəlinməsi məsələnin elmi yeniliyini şərtləndirən keyfiyyətlərdəndir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər sahədə çalışan
mütəxəssislər, bakalavriat və magistratura səciyyəsində təhsil alanlar yararlana bilərlər.
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Э.Салманова

Особенности социального и эмоционального
развития дошкольников

Резюме

Дошкольный возраст с точки зрения физического, психологического и социального
развития, считается важным периодом. В этом периоде в сфере рефлексии идут
изменения, то есть появляются условные рефлексы. Быстрое образование и
исчезновение условных рефлексов, позднее появление условной задержки,
характеризующиеся непостоянностью у новорождённых-младенцев деятельность
высшей нервной системы, заканчивается появлением в конце до школьного возраста
широкими возможностями рефлекса.

E.Salmanova

Peculiarities of social and emotional development
of preschool children

Summary

The age stage until school is important period in terms of physical, psychical and social
development. In this period strict changes go at the reflection, new conditional reflexes are
created. Create and turn off quickly of conditional reflexes, create late conditional deal being
unstoppable with higher nervous of new born-babies, at the end of age until school conclude
with creating large reflexive opportunity.

Redaksiyaya daxil olub: 16.11.2017
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Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində müasir
təlim texnologiyalarının tətbiqində inkişafetdirici

təlim mühitinin rolu

Firuzə Abdullazadə
ADPU-nun magistranti

E-mail: abdullazade.firuze@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. M.İ.İlyasov
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Açar sözlər: təlim texnologiyaları, inkişafetdirici təlim, milli kurikulum, idrakın inkişafı
Ключевые слова: технологии обучения, развивающая обучения, национальный

курикулум, развитие познания
Key words: training technologies, developmental education, national curriculum,

development of cognition

İnkişafetdirici təlim mühiti uşaqların təfəkkür, sosial, emosional, fiziki və yaradıcı
inkişafına böyük təsir göstərir. Tərbiyəçi-müəllimlər fiziki və psixoloji baxımdan təhlükəsiz
və həvəsləndirici mühit yaradaraq uşaqların müstəqil və qrup layihələri, oyun, müxtəlif
vasitələr və digər uşaqlarla və böyüklərlə qarşılıqlı əlaqə vasitəsilə inkişafı dəstəkləyirlər.

Müasir dövr öyrənənlərin qarşısında bir sıra tələblər qoyur: öyrənməyi necə öyrənmək,
müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadə, öyrənilənlərin tətbiqi və daha çox uğur qazanmaq
üçün real həyati problemlərin həlli. Uşaqlar üçün əsas akademik məqsədlər bütün həyatları
boyu müstəqil öyrənmə və beləliklə, daha az dəstək göstərilməklə öyrənmə proseslərinə
davam etməkdir. İnkişafetdirici təlim uşaqların müstəqilliyinə imkan yaratmaqla dəstəkləyici
inkişafetdirici mühiti təmin edir və bununla uşaqların öyrənməsi daha səmərəli olur.

Uşaq məktəbəhazırlıq qrupuna gələnə qədər ailədə müəyyən bilik, bacarıq vəvərdişlərə
yiyələnir. Ailənin uşağın ilk müəllimi kimi qəbul edilməsi gələcəkdə təlim-tərbiyəprosesinin
məzmunlu qurulması, əlverişli münasibətlərin yaranması üçün vacib amildir.

Valideyn və tərbiyəçilərin ümumi səyləri uşaq haqqında məlumatların əldə olunmasına,
uşağın davranışı, rəftarı, münasibətləri ilə bağlı fikir və mülahizələrin bölüşdürülməsinə, ən
əsası, uşağın böyüməsi və inkişafı üçün daha əlverişli inkişafetdirici şəraitin yaradılmasına
yönəldilir.

Dəstəkləyiciinkişafetdirici təlim (skafoldinq) konsepsiyası (Bruner, 1975) Vıqotskinin
işlərinə əsaslanır. Vıqotski təklif etmişdir ki, adi qaydada öz işlərini müstəqil şəkildə yerinə
yetirməyi bacarmayan kiçik yaşlı uşaqlar böyüklərin köməkliyi ilə öz işlərini yerinə yetirə
bilərlər. Dəstəkləyiciinkişafetdirici təlim öyrənmə prosesini optimallaşdırmaq üçün məzmun,
materiallar, tapşırıqlar, tərbiyəçilər və digər uşaqların dəstəyindən sistemli surətdə istifadə
etmək deməkdir. Skafoldinq elə bir prosesdir ki, uşaqların yeni bacarıqlara yiyələnmələrinə
və strategiyalardan müstəqil şəkildə istifadə edə bilmələrinə qədər onlara qayğı göstərilir.
Uşaqlar yeni və çətin tapşırıqları öyrənərkən onlara daha çox köməklik göstərilir. Onlar
tapşırıqların öhdəsindən bacarıqla gələrkən cavabdehlik və məsuliyyət hissini uşaqlara
aşılamaq üçün köməklik və dəstək tədricən azalmağa başlayır. Beləliklə, uşaqlar öyrənmə
prosesi üçün öz üzərlərinə daha çox cavabdehlik götürür, müəllimlər isə onlara daha az dəstək
göstərirlər. Məsələn, fiziki çatışmazlıqları olan uşaqlar oyun sahəsindən necə istifadə etməyi
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öyrənərkən, onlara müəyyən köməkliyin göstərilməsinə ehtiyacları vardır. Böyüklər birinci
dəfə uşaqları sürüşkənə aparanda uşaqla birlikdə sürüşməlidirlər. Sonra isə böyüklər uşaqları
oyun meydançasının aşağı hissəsində yerləşdirib, sadəcə, nəzarət etməklə onlara sürüşmək
imkanı yaratmalıdırlar. Uşaqlar artıq heç kəsin dəstəyi olmadan uğurla uzun məsafələri sürüşə
bildikdə, böyüklər onlara köməklik göstərməyə bilərlər.

İnkişafetdirici təlimin təşkili prosesində tərbiyəçi uşaqlara öyrənməyi öyrtməklə yanaşı,
onlarda müstəqil düşünmək, yeni biliklər əldə etməyə təşəbbüs göstərmək, başqasının fikrinə
münasibət bildirmək, sərbəst rəy söyləmək, öz fikrini əsaslandırmaq və s. bacarıqlar aşılayır,
onların təfəkkürünün tənqidiliyi, müstəqilliyi, çevikliyi və kreativliyinə (yaradıcılığına) zəmin
yaradır.

İnkişafetdirici mühitin yaradılması işində aşağıdakı prinsiplər nəzərə alınmalıdır:
• Uşaqların ətraf mühitdə olan əşyalar və onları əhatə edən insanlarla qarşılıqlı əlaqə

quraraq öyrənməsi və biliklər qazanması.
• Uşaqların inkişafını və öyrənməsini təmin etmək üçün onların maraq, ehtiyac və güclü

tərəflərinin nəzərə alınması.
Elementar tədqiqatların aparılması, yeniliklərin kəşf edilməsi və fikir mübadiləsinə şərait

yaradan mühitin qurulması məsuliyyəti tərbiyəçi-müəllimlərin üzərinə düşür. Belə mühitdən
tərbiyəçi-müəllimin rolu uşaqların özünüifadəsini dəstəkləməkdən, arzu olunan davranış və
şəxsi keyfiyyətlərin: “niyə?”, “nə üçün?” suallarının verilməsinin, ətrafdakılara qarşı hörmət
və qayğının göstərilməsinin, məsuliyyət hissinin təmin olunmasından ibarətdir. Uşaqyönümlü
inkişafetdirici mühitdə tərbiyəçi-müəllim uşaqların irəli sürdükləri fikirlərə, təşəbbüslərə
hörmət və diqqətlə yanaşır, onları məşğələlərin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi zamanı
nəzərə alır. Təşəbbüskar uşaqlar dəstəklənir, bir qədər çəkinən və passiv olan uşaqlar isə
təşəbbüs göstərməyə həvəsləndirilir. Bunun üçün tərbiyəçi-müəllim “sən nə ilə məşğul olmaq
istəyərdin? ”, “sən nə fikirləşirsən?”, “çəkdiyin şəklin mənasını mənə başa sal” və s. kimi sual
və təkliflərlə uşaqları fəallaşdıra bilər.

Uşaqlar yalnız eşitmək və deyilən kimi hərəkət etmək deyil, fikir yürütmək, faktlar
axtarmaq, səbəb-nəticə əlaqələrini soruşmaq, izah etmək və qurmaq, sadə tədqiqatlar aparmaq,
həmyaşıdları ilə ünsiyyət qurmaq, fəaliyyəti marağına görə seçmək və sərbəst davranmaq
hüquqlarına malikdirlər.

İnkişafetdirici mühitin daxili (uşaq bağçasının və qrupun daxili mühiti) və xarici (uşaq
bağçasının həyətyanı sahəsi) kimi 2 tipi mövcuddur.

Daxili inkişafetdirici mühit: Fəaliyyət mərkəzləri belə mühitin yaradılması üçün əsas
vasitədir. Belə mühit uşağın maraq (müxtəlif mərkəzlər və müxtəlif materiallar) və
ehtiyaclarına (uşağın fəaliyyət mərkəzini seçmək imkanı) uyğun təlimi təcrübədə həyata
keçirməyə imkan verir.

Xarici inkişafetdirici mühit: Uşaq bağçasının sahəsi daxili məkanda mümkün olmayan
imkanları təmin etməlidir.

Müəssisənin həyətində oyun məkanına təbiət elementləri: ağaclar, bitkilər, yeməli meyvə
və tərəvəz, qum, daş, gil, su və digər təbii elementlər daxil olmalıdır. Bu məkan təbiəti ilə
əlaqə, imkan və kəşfləri təmin etməyə qadirdir. Belə sahələr ətraf aləmin öyrənilməsinə,
təbiətə qayğını vacibliyinin dərk edilməsinə kömək edir, eyni zamanda fasiləsiz ekoloji
təhsili təmin edir.

Həm daxili, həm də xarici inkişafetdirici mühit uşağın təliminin bütün aspektlərini təmin
edir və müəllim, uşaqlar, ailələr və yerli ictimaiyyət arasında ünsiyyətə kömək edir.
İnkişafetdirici mühitin hər iki növü uşağın inkişafında daimi əməkdaşlıq və təlimi üçün
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imkanları təmin edir.
İnkişafetdirici və dəstəkləyici mühitin yaradılması bütün inkişaf sahələri üzrə uşaqların

təliminə müsbət təsir göstərir. İnkişafetdirici və dəstəkləyici mühitin yaradılması üçün
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində müxtəlif guşələr (fəaliyyət mərkəzləri) təşkil olunur. Bu
guşələr inkişaf sahələr üzrə qurulur və uşağın inkişafını təmin edir. Məktəbəqədər qruplarda
şərait elə yaradılır ki, bu da uşağa sərbəst seçim imkanı verməlidir. Hər yaş qrupunda bir neçə
guşələr (fəaliyyət mərkəzlərinə) yaradılır ki, bunların da hər birində tədqiqat və oyunlar üçün
kifayət qədər materiallar təqdim olunur. Yaş qruplarına əsasən guşələr müxtəlif olur.

Guşələr aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmaqla tərtib olunur:
1. Uşaqların maraq və inkişaf ehtiyacları.
2. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində mövcud olan təlim resursları.
Fəaliyyət mərkəzləri (guşələr) dedikdə, əsasən, aşağıdakılar nəzərdə tutulur:
• riyaziyyat guşəsi;
• kitab guşəsi;
• stolüstü oyunlar guşəsi;
• elm guşəsi;
• təsviri fəaliyyət guşəsi;
• qum və su guşəsi;
• tikinti materialları guşəsi;
• sujetli-rollu oyunlar guşəsi;
• məişət-təsərrüfat guşəsi;
• milli guşə;
• gəlincik guşəsi;
• nəqliyyat guşəsi;
• təbiət guşəsi;
• əl əməyi (məktəbəhazırlıq qrupunda) guşəsi.
Bu materiallar həm dövlət tərəfindən verilir, həm də tərbiyəçi-müəllim, valideyn və

uşaqlar tərəfindən hazırlanır. Fəaliyyət mərkəzləri bir-birindən ayrı təşkil edilir, xüsusi
materiallarla təchiz olunur. Mərkəzlərdə qoyulan materiallar (kitablar, oyuncaqlar, həndəsi
fiqurlar, oyuncaq qablar, mətbəxə aid oyuncaqlar, kağız, qələmlər, karton, boyalar, plastilin,
pazllar, müxtəlif bitkilər, yarpaqlar) uşaqların əli çatan vəziyyətdə qoyulmalı və uşaqlar
həmin materiallarla yaradıcı və müstəqil davranmağa həvəsləndirilməlidir. Fəaliyyət
mərkəzləri (guşələr) elə yaradılmalıdır ki, orada uşaqlar kiçik qruplarda bir-birilə oynayıb
ünsiyyət qura, istədikləri fəaliyyət mərkəzlərini özləri seçə bilsinlər. Həm də fəaliyyət
mərkəzlərində uşaqlar birgə oynamaq və əməkdaşlıq etməyi öyrənirlər. İnkişafetdirici və
dəstəkləyici təlim mühiti uşaqların müstəqilliyinə imkan yaradır, onların təhsil uğurunun
təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Böyüklər uşağın necə öyrənməsi
prosesinə təsir göstərən şəraiti və materialları təmin edir, onların daha çox qarşılıqlı
münasibətlər daxilində fəaliyyət göstərmələrini və özlərini ifadə etdiklərini reallaşdırır, lakin
oyun prosesini formalaşdıran rol və vəzifələri uşaqlar özləri müəyyənləşdrirlər.

Oyun uşaqlarda tədqiqat, risk etmə, sosiallaşma və təlimə motivasiyanı stimullaşdırır.
Oyun vasitəsilə uşaqlar onların həyatlarına uyğun maraqlar və məna kəsb edən məsələləri
araşdıra və bununla bağlı öz maraqlarını əks etdirə bilərlər. İnkişafetdirici mühit azad oyun
üçün imkanlarla zəngin olmalıdır. Tərbiyəçi-müəllimlər uşaqları həvəsləndirməli və həm
otaqda, həm də sahədə müxtəlif oyun şəraiti yaratmalıdırlar. Uşaq öz oyununa özü rəhbərlik
edirsə, deməli,o, fəaliyyət mərkəzləri arasında hərəkət imkanlarına malikdir. Oyun prosesində
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uşaq təkcə onu əhatə edən dünyanı deyil, həm də özünü dərk edir. Uşaq oynaya-oynaya bilik
qazanır, qazandığı biliyi fəaliyyətə çevirir, təfəkkürü və təxəyyülü inkişaf edir, ana dilinə
yiyələnir və əlbəttə ünsiyyəti öyrənir.

Məktəbəqədər təhsilin məzmunu keyfiyyətli məktəbəqədər təhsil almağa imkan verir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişaf xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, onların nailiyyətləri
bilik, bacarıq və vərdişlərin konkret sayı ilə deyil, şəxsi keyfiyyətləri, o cümlədən uşağın
məktəbəpsixoloji hazırlığını təmin edən səriştələri ilə müəyyənləşir.

Yeni məzmuna görə məktəbəqədər müəssisələrdə köhnə təlim modelindən imtina zəruridir.
Standartlar pedaqoji prosesdə tərbiyəçi-müəllimlərdən yeni iş formalarına müraciət etməyi
tələb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, standartlar uşaqların təlim yükünün azaldılmasına
istiqamətlənmişdir. Hər bir uşağa fərdiyanaşma nəzərdə tutulmuş, uşaqların inkişafı üzrə
vəzifələrin 4 inkişaf sahəsi üzrə: Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik, İdrak, Estetik və
yaradıcı, Sosial-emosional üzrə inkişafının həyata keçirilməsi müəyyənləşdirilmişdir. Təqdim
edilən məzmun uşaqlarda təlimə, yaradıcılığa və dərketməyə maraq yaranmasına
istiqamətlənmişdir.

Uşağın idrakı inkişafı mürəkkəb prosesdir. Onun öz istiqamətləri,qanunauyğunluğu və
xüsusiyyətləri var. İdraki inkişafın məqsədi idraki maraqların, uşağın tələbat və bacarıqlarının,
onun emosional-hissi təcrübə əsasında müstəqil axtarıcılıq fəaliyyətinin formalaşdırılmasıdır.
Bununla yanaşı, sensor, nitq inkişafı, idraki qabiliyyətlərin (müqayisə etməyi, fərqləndirməyi,
ümumiləşdirməyi bacarmaq), ətraf aləm haqqında ilkin və anlayışların, əşyavi fəaliyyətin,
dərketmə tələblərinin formalaşdırılmasının (informasiya almaqda tələb, təlim zamanı fəallıq,
ətraf aləmin dərk edilməsində müstəqillik) bünövrəsinin bu dövrdə qoyulmasıdır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda idrakın inkişafı onlarda öyrənməyə həvəs və maraq
formalaşdırır. Məktəbəqədər yaşlı uşağın idrak fəaliyyətində sistemlilik, ardıcıllıq, əlaqəlilik,
həyat şəraitinə uyğunluq, mühüm şərt hesab olunur. Məktəbəqədər yaş dövründə uşaq idrakın
inkişafı baxımından, ilk növbədə, sadə danışıq dilinə və rabitəli nitqə yiyələnir, ətrafdakılarla
ünsiyyət qurur, öz fikirlərini təqdim etməyi öyrənir. Uşaqlar təmasda olduqları əşyaların
adlarını, əlamətlərini, necə hərəkət etməsini düzgün ifadə edir, bu istiqamətdə məntiqi
mühakimə yürütmək, düzgün, sadə ümumiləşdirmələr aparmaq, əqli nəticəyə gəlmək
qabiliyyəti nümayiş etdirir. İdrak üzrə uşağın yerinə yetirdiyi tapşırıqlar onların məntiqi
mühakimə yürüdə bilmək bacarıqlarını, intuisiyasını, məkan və zaman haqqında
təsəvvürlərini genişləndirir. Riyazi tapşırıqların həlli zamanı uşaqlarda induksiya və
deduksiya, ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə, analiz və sintez, təsnifetmə və sistemləşdirmə,
mücərrədləşdirmə və analogiya kimi mühakimə qabiliyyətləri inkişaf edir.

Uşaq:
* nitqi dinləyib anlayır, rabitəli danışır və nitq etiketlərindən istifadə edir;
* sadə riyazi-məntiqi əməliyyatları yerinə yetirir;
* əşya və hadisələr haqqında ilkin təsəvvürlərə malik olur və anlayışları izah edir;
* səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyən edir və fərziyyələr irəli sürür;
* sadə təqdimatlar edir.
İnkişafetdirici təlim mühitinin yaradılması – uşaq üçün pedoqoji prosesdə münasib maddi-

texniki bazanın təşkili və sağlam mənəvi-psixoloji mühitin yaradılması prosesidir.
Təlim prosesində bu prosesi tətbiq edən tərbiyəçi, müasir tələblərə cavab verən əşyavi

mühit (bağçada əşyaların, mebellərin uşaq istifadəsinə uyğun təşkili) yaratmaqla yanaşı,
uşaqların müxtəlif öyrənmə vasitə və üsullarından istifadə etmələri üçün əlavə resurslardan,
tədris vəsaitlərindən istifadəsini təmin etməklə bir sıra dəyər və mənəvi keyfiyyətlərin
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formalaşması üçün əməkdaşlıq, ünsiyyət kimi bacarıqları yaratmaqla dəstəkləyici,
inkişafetdirici mühiti təmin edir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir təlim tüxnologiyalarının tətbiqində inkişafetdirici təlim
mühitinin rolunun aşkarlanması məqalənin aktuallığını şərtləndirən məsələlərdəndir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Həyati bacarıqlara yiyələnən uşaq tərbiyəsini qarşısınaa məqsəd
qoyan müasir təhsildə inkişafetdirici mühitin rolunun aşkarlanması məqalənin elmi yeniliyini
şərtləndirir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində çalışan mütəxəssislər, bu sahədə təhsilalanlar faydalana bilərlər.
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Müasir dövrdə ekoloji tərbiyə problemi önə çəkilir və buna getdikcə daha çox diqqət
yetirilir. Bəs, nəyə görə bu problemlər daha da aktuallaşmışdır. Səbəbi, ekoloji tarazlığı
pozmağa gətirib çıxaran insan məlumatsızlığı, davamlı olaraq təbiətə qarşı etdiyi haqsızlıqlar,
vurduğu zərbələrdir. Bu insanlar hər biri nə vaxtsa uşaq olublar. Elə buna görə də
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların ekoloji tərbiyəsinin erkən yaşlardan
başlanması çox vacib məsələlərdən biri olaraq daim diqqət mərkəzindədir.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekoloji tərbiyəsinin bir sıra üsulları məlumdur. Həmin
üsullardan düzgün və yaradıcılıqla istifadə etmək lazımdır. Uşaqlara ekologiya haqqında
məlumatların verilməsi məqsədilə keçirilən məşğələlərin böyük əhəmiyyəti vardır. Təlim
proqramının məzmununun dəyişdirilməsində və məşğələlərdə çalışmaq lazımdır ki, uşağa
verilən hər bir yeni məlumat onun əvvəllər qazandığı biliklərlə əlaqəli olsun. Mümkün qədər
onu tamamlamağa xidmət göstərsin.

Bağça yaşlı uşaqlar əhatə olunduqları təbiətlə, onun fakt və hadisələri ilə maraqlanıb
onları dərk etməyə səy göstərirlər. Onların bu maraqlarına istiqamət vermək onu daha da
inkişaf etdirmək lazımdır.

Məşğələlərin təşkilində və keçirilməsində uşaqların qavrama qabiliyyətinin xüsusiyyətləri
nəzərə alınmalıdır. Məşğələlər elə qurulmalıdır ki, uşaqların təbiətlə tanışlıq prosesində
dünyagörüşləri, nitq və təfəkkürləri inkişaf etsin və onlarda ekologiyanı öyrənməyə meyl
tərbiyə olunsun. Məşğələnin əsas məqsədi uşaqlara proqram materialını mənimsətməkdən
başqa həm də sözlə yeni biliklər verməkdən və möhkəmlətməkdən ibarətdir. Bunun üçün
müxtəlif metodlardan: təbiət obyektlərinin və yaşlıların əməyinin müşahidə edilməsi, didaktik
oyunlar şəkillərdən müxtəlif materiallardan istifadə, bədii əsərlərin və hekayələrin oxunması,
söhbətlərin aparılması və s. Məşğələ digər fəaliyyət formaları ilə də sıx əlaqədardır. Hansı ki,
onların biri digərini tamamlayır. Məşğələ zamanı uşaqlar öyrəndikləri bilik və bacarıqları
gündəlik həyatda, əmək və oyunlarda tətbiq edirlər.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekoloji tərbiyəsində fəsillər üzrə torpaqda, su-da və havada
baş verən dəyişiklikləri bilmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər fəsil-də təbiətdə baş verən
dəyişikliklər onların biliyini, təbiət haqqında anlayışlarını zənginləşdirir, təbii sərvətlərə
yanaşmada yeni imkanlar əldə etməsinə kömək edir.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekoloji tərbiyəsində təlim xarakterli gəzintilər mühüm rol
oynayır. Proqramın tələblərinə müvafiq olaraq təbiətin qoynuna təşkil edilmiş gəzinti zamanı
uşaqların təbiət və onun qorunması haqqında bilikləri zənginləşir, onlar bir çox hadisələri
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gözləri ilə görürlər. Gəzintinin üstün cəhəti burasındadır ki, uşaqlar çayın, meşənin, gölün
təmiz saxlanması, çirkab suların çaya, gölə axıdılmasının zərərini anlayır, eləcə də, təbiətdəki
gözəlliyi əyani olaraq görür, bu sahədə düzgün mühakimə yürüdürlər.

Yaxşı olar ki, uşaq bağçasının sahəsində və ya otaqlarda quşlar və heyvanlar bəslənsin. Bu
ona görə lazımdır ki, uşaqlar həmin canlılar üzərində vaxtaşırı müşahidələr aparır, onlara
qulluq edirlər.

Uşaqlara təbiət haqqında bilik və təsəvvürlər verilməsi, yaxud da bunların
dəqiqləşdirilməsi tərbiyəçinin iş planlaşdırılmasından başlayır.

Təbiətdə gəzinti üçün elə yerlər seçmək lazımdır ki, eniş-yoxuş, uşaqların fəaliyyətinə
mane olacaq yerlər olmasın, Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki və estetik tərbiyəsi ilə
əlaqədar imkanlar nəzərə alınmalı, gəzintiyə getmək üçün daha mənzərəli daha cəlbedici yer
seçilməlidir. Şəhər şəraitində bağlar, parklar və s. yerlər seçilir ki, bitkilərin, quşların
həyatında baş verən mövsümü dəyişiklikləri müşahidə etmək üçün müəyyən imkanlar vardır.
Kənd yerlərində isə meşəyə, çəmənliyə, çaya, quş və heyvan saxlanılan yerlərə aparmaq daha
məqsədəuyğundur. Eyni bir təbiət obyektinə ilin müxtəlif vaxtlarında gəzintiyə getmək olar.
Bu gəzintilər uşaqlara təbiətdə baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar hadisələri müşahidə etməyi
imkan verir.

Gəzintilər uşaqlara imkan verir ki, onlar öz maraq və meyllərini istiqamətləndirsinlər.
Gəzinti uşaqların əqli keyfiyyətlərinə, xarakterinə, maraq və meylinə də müsbət təsir göstərir.

Uşaq bağçasında tərbiyə və təlim proqramında hər bir yaş qruplarında uşaqların təbiətdə
əməyinin məzmunu müəyyənləşdirilir. Bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün forma və üsullar
seçərkən uşaqların yaşı sadədən mürəkkəbə əsas götürülür.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda heyvanlara və bitkilərə qulluq etməyə maraq oyadır. Onlara
yerinə yetirilməsi üçün bacarıqlar tərbiyə edir. Çalışmaq lazımdır ki, bitkilər və heyvanlara
qulluq və s. kimi sadə əmək fəaliyyətləri uşaqları sevindirsin. Təbiət guşəsindəki bitki və
heyvanlarla uşaqlar il ərzində tanış olurlar. Burada onlarda canlı təbiəti sevməyə və onlara
qayğı göstərməyi öyrədir.

Uşaqlara tədricən bitkiləri sulamaq, çiçəklərin iri toxumlarını toplamaq, bitkilərin iri
yarpaqlarını silmək öyrədilir. Uşaqlar həmçinin böyüklərin bostanda məhsul toplamalarını
müşahidə edir, özləri də sadə əmək tapşırıqlarını yerinə yetirirlər.

Uşaqların təbiətin qoynunda istirahəti, müşahidəsi və ya əməyi, bəzi ziyan-verici
həşəratlara qarşı mübarizəsi, ac quşların yedizdirilməsi, onların xidmətində durması, ekoloji
tərbiyə baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bu uşaqlarda ekoloji şüurun formalaşmasına şərait
yaradır, onların dünyagörüşünü genişləndirir və təbiətə sonsuz maraq oyadır. Bu zaman
uşaqlarda yaşıllıqdan zövq almaq hissi tədricən formalaşır. Onlarda təbiəti canlı aləmi
qorumaq sahəsində ilkin vərdişlər yaranır.

Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyətin inkişafı həmin şəxsiyyətin davranış və idrakında baş verən
dəyişikliklərin ardıcıl və irəliləyən şəkildə baş verməsidir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekoloji
tərbiyəsinin onların sosial, əqli, esteti və tərbiyənin digər tərkib hissələri ilə əlaqəsindən danışılır.
Onların cəmiyyət üçün dəyərli şəxsiyyət kimi formalaşmasında rolu qeyd olunur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir dövrdə məktəbəqədər yaşlı uşaqların məktəbəqədər
təhsil müəssisələrində ekoloji tərbiyə məsələlərinin müxtəlif parametrlərdən nəzərdən
keçirilməsi qiymətləndirilməsi, fikirlər irəli sürülməsidir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İctimai və mədəni həyatda aktiv iştiraka
hazırlanması məqsədi ilə şəxsiyyətin məqsədyönlü, sistematik şəkildə formalaşdırılması
prosesidir. İnteriorizasiya prosesi nəticəsində uşaq sosial reallıqdan mənimsədiyi yeni şəxsi
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keyfiyyətlər əldə edir.
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Ш.Нуриева

Экологическое воспитание детей до школьного возраста

Резюме

В статье выясняется важность экологическое воспитание, а такте пути и средства
формирования экологических знаний у детей дошкольного возраста. В особенности
подчеркивается положительное отражение экологическое воспитания в обучении детей
до школьного возраста.

Sh.Nurieva
Ecological education of pre – school aged children

Summary

In the article there was searched the importance of ecological education, a chance to know
the ways of environmental knowledge in pre – school age. Especially there was shown a
positive influence of ecological knowledge during educational activities on pre – school aged
children.

Redaksiyaya daxil olub: 07.11.2017
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Autizmli uşaqların öyrənmə prosesinin çətinlikləri
və pedoqoji xarakteristikası

Kəmalə Əliyeva
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Xəzər Universiteti
E-mail: k.aliyevaugur@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. L.N.Qasımova
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Açar sözlər: autizm Spektrum Pozuntusu, öyrənmə, nitq, emosional inkişaf, təqlid
bacarıqları, davranış pozuntusu, aqressiya, sterotipik hərəkətlər

Ключевые слова: расстройство Аутистического Спектра, обучение, речь,
эмоциональное развитие, имитационные навыки, нарушения поведения, стереотипные
действия

Key words: autism Spectrum Disorder, learning, speech, emotional development,
imitation skills, behavior disorder, stereotypic actions

Autizm Spektr Pozuntusu günümüzdə surətlə yayılan inkişaf pozuntusudur. Autizmli
uşaqların həm psixi, həm emosional, həm sosial, həm də nitq inkişafında geriləmələr olur. Bu
geriləmələr isə təbii ki, uşağın öyrənmə prosesinə öz təsirini göstərir.

Autizm həyatın ilk üç ilində ortaya çıxan və həyat boyu davam edən neyropsixiatrik
pozuntudur.

Psixi inkişaflarına nəzər yetirdikdə görürük ki, bu uşaqların diqqət, hafizə, təfəkkür kimi
ayrı-ayrı psixi proseslərinin inkişafı yaşlarına uyğun olaraq getmir. Tipik uşaqlarda adını
tanıma (2 aylıq), ortaq diqqət (1,5 yaş), əşya davamlılığının inkişafı (1,5 yaş), işarə barmağı
ilə göstərmə (1- 1,5 yaş), mənini tanıma, özünü adlandırma (2 yaş və yuxarı) formalaşırsa,
autizmli uşaqların psixi inkişafına nəzər saldıqda məlum olur ki, bu yaş mərhələsindəki
Autizm Spektr Pozuntusundan əziyyət çəkən və ya risk altında olan uşaqlarda yuxarıda
sadaladığımız vacib xüsusiyyətlər inkişaf etmır, hansı ki, öyrənmə prosesinin əmələ gələ
bilməsi və davam edə bilməsi üçün bunlar vacib şərtdir. Autizm Spektr Pozuntusunda bu
proseslərin gedişi ya baş vermir, ya da daha irəli yaş dövrlərində baş verir. Bu hal isə onların
inkişafını ləngidir və öyrənmə prosesinə mane olur.

Emosional inkişafın qənaətbəxş olmaması autizmli uşaqların ən çox rastlaşdığı
problemlərdəndir. Belə ki, bu uşaqlarda duyğular, yəni duyğu analizatorları vəhdət halında
çalışmır və bu fakt özü öyrənmə prosesini ləngidən ən başlıca səbəblərdəndir. Belə ki, normal
halda biz hər hansı cisim və hadisə haqqında məlumat almaq istəyiriksə ilk növbədə bizim beş
duyğu analizatorumuz (görmə, eşitmə, qoxu bilmə, dad bilmə, toxunma) o andaca birlikdə
fəaliyyətə keçməyə çalışacaq və bizim dolğun məlumat almağımıza və həmin cisim və ya
hadisəni qavramağımıza kömək edəcək. Yəni bu duyğu analizatorları vəhdətdə çalışmırsa
qavrama prosesi baş vermir və belə olduğu halda da öyrənmə prosesində çətinliklər yaranacaq.

Autizm Spektr Pozuntusunda duyğu analizatorları vəhdətdə çalışa bilmir. Bu uşaqlar
gördükləri cisim və ya hadisələri təhrif olunmuş halda, hissəvi qavrayırlar. Bu səbəbdən də
onların öyrənmə prosesi xeyli çətinləşir.

Bununla yanaşı Autizm Spektr Pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqlar digər insanların
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emosional hallarını qavramaqda çətinlik çəkirlər. Belə ki, onlar empatiya qurmaq, başqa
insanlarında düşüncə və emosiyalarının olduğunu anlaya bilmək bacarığına sahib olmurlar.
Bu isə öz növbəsində sosial bacarıqların öyrənilməsinə mane olur. Eyni zamanda onlar öz
düşüncə və davranışlarını ifadə etməkdə və ünsiyyətə qatılmaqda çətinlik çəkirlər.

L.Viqotskinin Öyrənmədə sosio kultural nəzəriyyəsindən bizə məlumdur ki, nitq və
təfəkkürün inkişafı ayrılmaz sürətdə bir-birinə bağlıdır. Onlar vəhdət halında, paralel şəkildə
inkişaf edərlərsə psixi inkişafın tamlığından söhbət gedə bilər. Belə ki, bəzən uşaqlarda nitq
gec, təfəkkür isə yaş göstəricilərinə uyğun inkişaf edir, uşaq ona söylənilən hər bir şeyi
anlayır amma aktiv halda cavab verməkdə çətinlik çəkir. Məlumdur ki, autizmli uşaqlarda
nitqin inkişafı bir çox hallarda ləngiyir, bəzən isə ümumilikdə təmamən inkişafdan qalır. Bu
uşaqların nitqi inkişaf etsə belə onlar nitqlərindən ünsiyyət məqsədli istifadə etmir daha çox
gündəlik ehtiyaclarını dilə gətirmək üçün istifadə edilir. Yəni nitq geniş anlamda öz sosial
məqsədinə çata bilmir, nitq mühakimə qabiliyyətinin inkişafı üçün rol oynamır. Təfəkkürün
inkişafında açar rolunu oynayan nitqin bu qənaətbəxş olmayan inkişafı Autizm Spectr
Pozuntusu olan uşağın öyrənmə prosesini də xeyli çətinləşdirir. Çünki ikinci siqnal sisteminin
öyrənmənin inkişafında rolu əvəzsizdir.

Bundan əlavə, Autizm Spektr Pozuntusu altında olan uşaqlarda davranışlarının inkişafı
yaşıdlarına uyğun şəkildə getmir. Bu davranış problemləri onların akademik bacarıqlara
yiyələnməsinin bir növü qarşısını alır. Belə ki, autoaqresiyya, aqressivlik, sinir krizləri,
inadçıllıq, stereotipik hərəkətlər, tiklər və s kimi davranış pozuntularını misal çəkə bilərik.
Bəzən hətta bu davranış pozuntularının bir neçəsi eyni uşaqda cəmləşmiş ola bilir. Bu halda
uşağın öyrənmə prosesinin baş tutması xeyli çətinləşir və pedaqoqun üzərinə bu davranış
pozuntularını aradan qaldırmaq və diqqəti təlim prosesinə yönəltmək düşür.

Bəs qarşıya belə bir sual çıxır. Bu kompleks pozuntuları necə neytrallaşdırmaq olar və bu
uşaqları necə təlim prosesinə cəlb etmək lazımdır? Yuxarıda sadaladığımız əlamətlər bir çox
hallarda Autizm Spektr Pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqların demək olar ki, hamısında
özünü göstərməsinə baxmayaraq, bu uşaqlar individualdır və individual yanaşma tələb edir.

Pedaqoji prosesə başladıqda əvvəlcə uşağın vəziyyəti dəyərləndirilməlidir. Bu
dəyərləndirmə bizə onun öyrənmə prosesini təşkil etməyə kömək edəcək. Eyni zamanda biz
bu dəyərləndirməni prosesin davamında, sonunda bir daha etməli və nəticələri
qarşılaşdırmalıyıq.

Dünya praktikasına nəzər saldıqda Autizm Spektr Pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqların
öyrənmə prosesinin təşkilindən aydın görürük ki, pedaqoqlar öyrənmə prosesinə təqlidlər və
eyniləşdirmə bacarığının öyrədilməsindən başlayaraq akademik bacarıqları bu uşaqlara
mənimsədirlər. Nə üçün təqlid bacarığı ilə başlamaq faydalıdır? Çünki məlumumuzdur ki,
təqlid bacarığı öyrənmənin əsasını təşkil edir. Biz əslində bir çox prosesi təqlid edərək
öyrənirik. Autizm Spektr Pozuntusundan əziyyət çəkən və ya risk altında olan uşaqlarda
demək olar ki, təqlid bacarıqları inkişaf etmir. Təqlid isə oyun prosesinin inkişafı üçün şərtdir.
Oyun olmazsa uşağın psixi inkişafının qənaətbəxş olmasından söhbət gedə bilməz. Tipik
uşaqların inkişafına və öyrənmə prosesinə nəzər yetirdikdə görürük ki, uşaqlar bir çox
bacarıqları ( hətta nitq daxil olmaqla özünə xidmət vərdişlərini) təqlid edərək öyrənirlər.
Təqlidsiz öyrənmə mümkün deyil. Autizmli uşaqların öyrənmə prosesində mator bacarıqların
təqlidindən başlamış əşya funksiyaların təqlidinə qədər geniş sahənin təqlidi bu uşaqlara
öyrədilir.

Öyrənmə prosesində digər mühüm bacarıq eyniləşdirmədir. Əşya tanıma mərhələsinə tipik
uşaqlar təxminən 12 aylığından etibarən keçirlər. Bu dövrdə tipik uşaqlar təxminən beş
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ətrafında mühüm əşyaları adları ilə tanıya bilirlər. Autizm Spektr Pozuntusunda vəziyyət yenə
də fərqlidir. Onlar hər hansı bir əşyanı tanımada, adlandırmada çətinlik çəkirlər. Buna görədə
pedoqoqlar bu bacarığı uşağa öyrədə bilmək üçün eyniləşdirmə bacarığından başlayırlar.
Eyniləşdirmə bacarığının mahiyyəti nədən ibarətdir? Əşya anlayışının üç əsas tərkib hissəsi
vardır.

1. Əşya dəyişməzliyi. Uşağın yaxınlıq, uzaqlıq, işıq, kölgə kimi təsirlərə baxmayraq bir
əşyanın bu proseslərə məruz qalsa da eyni əşya olmasını anlaya bilməsi bacarığıdır.

2. Əşya davamlılığı. Əşyanın zaman və məkan daxilində görülmədikdə belə var olduğunu
anlama bacarığıdır.

3. Əşya kimliyi. Əşyanın sadəcə bir mühitdə tanına bilməsi. 8-9 aydan etibarən uşaqlar
bütün mühitlərdə əşyaları tanıma bacarığına yiyələnə bilirlər.

Autizm Spektr Pozuntusunda əşya tanımanın baş verə bilməsi üçün və bu üç mərhələni
atlaya bilmək üçün öyrənmə prosesində eyniləşdirmə bacarığından istifadə edilir.

Yuxarıda verilən məlumatlardan məlum olur ki, Autizm Spektr Pozuntusunda inkişaf
gerilikləri və öyrənmə prosesinin pedaqoji təşkili məsuliyyətli prosesdir. Bu prosesin düzgün
təşkili onun öyrənməsinə öz töhfələrini verə bilər.

Autizm Spektr Pozuntusu kompleks inkişaf pozuntusu olaraq bilinir. Əgər uşaqlarının ilk
iki-üç yaş dövründə ortaq diqqəti, adını tanıması, göz kontaktı yoxdursa, nitqi geri qalıbsa,
stereotipik hərəkətləri varsa autizm riski altında ola bilər. Bu halda uşağın öyrənmə prosesi
çətinləşəcək ona görə də bu uşaqlara erkən yaş dövründə müdaxilə etmək lazımdır. Onlara
təqlid bacarıqları öyrədilməli, bu yolla öyrənmə prosesini bərpa etməliyik. Çünki bu bacarıq
eyni zamanda uşaqlar üçün çox vacib oyun fəaliyyətinin əsasını qoyur.

Məqalənin aktuallığı. Autizm Spektr Pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqların öyrənmə
prosesində rastlaşdığı çətinliklər və çətinliklərin dəf edilməsi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə autizmli uşaqların öyrənmə prosesinin düzgün
təşkilinin tətbiqinə yer verilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə müxtəlif öyrənmə üsullarının
tətbiqinə dair məlumatların verilməsi məqalənin praktik əhəmiyyətini artırır.
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К.Алиева

Трудности процесса обучения и педагогическая
xарактеристика детей с аутизмом

Резюме

Расстройства спектра аутизма известно как целая группа нарушения развития . Если
у детей в первые два три года наблюдается отсутствие общего внимания определение
своего имени нет зрительного контакта, отсутствие речи, стереотипные движения ,то
ребенок может находиться под риском аутизма. В этом случае такого ребенка процесс
обучения затрудняется и поэтому развитию этих детей в раннем периоде нужно
вмешаться. Им необходимо изучать умения подражания и этим способом восстановить
учебный процесс. Потому что это умение одновременно развивает у детей очень
важную основу игровой деятельности.

K.Aliyeva

Difficulties and pedagogical characteristic of the learning
process of children with autism

Summary

Autism is known as complex developmental disability. If your child is between two-three
years old and can not know his/ her name, have not eye contact, has not developed speech and
has stereotypic action in this case you should know your child ıs under the risk of autism. In
this case learning process will be difficult. Therefore we should intervention to children in
early childhood period. We should teach them imitation skills and by this method we can
recover their learning process. Because this skill at the same time create playing action.

Redaksiyaya daxil olub: 11.11.2017
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Asudə vaxtın səmərəsiz təşkili yuxarı sinif şagirdlərinin
deviant davranışının səbəbi kimi
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Uşaqların və xüsusən yuxarı sinif şagirdlərinin sosiallaşması iqtisadi dezinteqrasiya,
cəmiyyətin sosial diferensiasiyası, ətraf mühitin kriminallaşması, mənəvi dəyərlərin
devalvasiyası, nəsillərarası əlaqənin qırılması və varisliyin (ardıcıllığın) pozulması şəraitində
baş verir. Son illərdə təlimin və ünsiyyətin təsiri nəticəsində tərbiyə prosesi dəyişib, məktəb
çətin həyat tərzi olan uşaqlarla öz arasında, demək olar ki, bir qədər məsafə yaradıb.
Alternativ təlim şərtləri altında, aztəminatlı və aşağı sosial statusa malik olan ailələrin uşaqları
nüfuzlu məktəblərin, gimnaziyaların, liseylərin qapıları arxasında qalır və onların
qabiliyyətləri lazım olan qədər inkişaf etdirilmir və nəticədə onlar cəmiyyət üçün itirilmiş
hesab olunurlar.

Şəxsiyyətin sosiallaşması prosesində asudə vaxtın təşkilinin bütün növləri xüsusi
əhəmiyyətə malikdir və onların təsiri nəticəsində gənc nəsil tərəfindən mədəni dəyərlərin
istifadəsi və mənimsənilməsi baş verir. Lakin təcrübə göstərir ki, böyüməkdə olan gənc nəslin
asudə vaxtı, onun nisbətən nisbətən səmərəsiz istifadəsi zamanı, nəinki yaradıcı ünsiyyətdə
gözlənilən tələbatın ödənilməsinə, qabiliyyətlərin təzhürünə, maraqların formalaşmasına və s.
gətirib çıxarmır, hətta əksinə, cəmiyyətin kriminallaşması amilinə çevrilir. Asudə vaxtlarında
heç bir şeylə məşğul olmayan yuxarı sinif şagirdləri tez-tez mafioz və cinayətkar qrupların
təsiri altına düşür. Ekstremist fikirli qüvvələr hər zaman çalışırlar, ki yeniyetmə və gəncləri
idarə edərək, cəmiyyətdə baş verən stabilliyi pozmaq üçün, öz məqsədləri naminə istifadə
etsinlər.

Bu günkü gün, kütləvi ümumtəhsil məktəbi, böyüyən nəslin həyat fəaliyyətinin bütün
sahələrində, onların aktual ehtiyaclarını ödəmək üçün, kifayət edəcək qədər geniş məkan
təqdim etmir. Məktəbdə verilən təhsil yuxarı sinif şagirdinə gələcəkdə öz müqəddəratını
müəyyən etmək imkanını yaratmır: ona sanki kommunikativ təcrübə, sərbəstlik və yaradıcı
fəaliyyət çatışmır. Məktəb gəncin sərbəstliyini, azadlığını məhdudlaşdırır və nəhayət sonda,
İ.S.Konun qeyd etdiyi kimi, məktəb ona dar gəlir.

Yuxarı sinif şagirdlərinin əsas xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, onları qeyri standart
situasiyalar cəlb edir və nəticədə hadisələrin gedişi zamanı onların iradəsi, dostuna qarşı
məsuliyyət hissi, mehribançılıq, özünü müdafiə etmək, verdiyi sözün üstündə durmaq bacarığı
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və digər insani keyfiyyətləri tərbiyə olunur. Böyüklər tərəfindən təşkil edilmiş, planlaşdırılmış
və modelləşdirilmiş müəyyən “macəralar” olmadıqda, yuxarı sinif şagirdləri özləri onları
axtarmağa başlayırlar. Çox vaxt belə məcaralar və ətraf aləmin təcrübədən keçirilməsi
acınacaqlı nəticələrə gətirib çıxarır.

Ümumiyyətlə, uşaqların asudə vaxtlarında fəaliyyəti, onların cəmiyyətdə özünütəsdiqin və
bəzi məcara ehtiyaclarını ödəmək hissinin təmin edilməsi üçün, xüsusi formalaşdırıcı gücə
malikdir. Bir qayda olaraq uşaqlar, pedaqoqların onlara qarşı olan təsirini sərbəst fəaliyyət
zamanı daha yaxşı qəbul edir və başa düşürlər, nəinki, sinif – dərs prosesi zamanı.

Əhalinin, xüsusən də uşaqların və gənclərin asudə vaxtının təşkili ilə mədəni-maarif
müəssisələri məşğul olur: kitabxanalar, muzeylər, teatrlar, parklar, mədəniyyət evləri, gənclər
evləri, gənclər mərkəzləri və s. Bununla yanaşı, təhsil sisteminin tabeçiliyində olan digər
məktəbdənkənar müəssisələri də qeyd etmək olar: uşaq yaradıcılıq evləri, yaşayış yeri üzrə
müəyyən profilli klublar, musiqi məktəbləri, şahmat məktəbləri və s.

Məktəbdənkənar təlim-tərbiyə müəssisələri elm, texnika, mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat
və s. sahələr üzrə uşaqların, yeniyetmə və gənclərin bilik və bacarıqlarını, qabiliyyət və
istedadlarını inkişaf etdirmək üçün Azərbaycan Respublikasında zəruri olan şərait
yaradılmışdır. Lakin, təəssüf ki, bu gözəl obyektiv şəraitdən heç də bütün məktəblərin
şagirdləri, valideynlərin uşaqları lazımınca istifadə etmir [1].

Prof.N.M.Kazımov qeyd edir ki, hansı məktəblərin rəhbərləri, fənn müəllimləri və sinif
rəhbərləri dərsdənkənar və məktəbdənkənar təlim–tərbiyə işlərinin əhəmiyyətini lazımınca
dəyərləndirir və şagirdlərin diqqətini bu işə yönəldirsə, belə məktəblərin şagirdlərində
yaradıcılıq fəaliyyəti xeyli genişlənir.

Təəssüflər olsun ki, bəzən bəzi məktəbdənkənar təlim-tərbiyə müəssisələri uşaq və
yeniyetmə gənclərin istirahət, ünsiyyət, hərtərəfli inkişaf, özünütəsdiq və s. ehtiyaclarını,
əksər hallarda ödəyə bilmirlər. Ona görə də, yuxarı sinif şagirdləri, qeyd etdiyimiz
ehtiyaclarını ödəmək üçün, asudə vaxtlarını, özlərinin düzgün hesab etdikləri kimi,
keçirməyin alternativ yollarını axtarmağa başlayırlar. Bu axtarışlar da sonda internet kafe
tipli yerlərdə başa çatmış hesab olunur. Burada gənclər, istər-istəməz həmyaşıdları arasında
düşən davaların, içkilərin, narkotik vasitələrin yayılmasının və istifadəsinin şahidləri olurlar.

Asudə vaxt düzgün təşkil edildiyi zaman, müəyyən dərəcədə, böyük yaşlı məktəblinin
xarakterinin təşəbbüskarlıq, özünə əminlik, təmkinlik, kişilik, səmimilik, dürüstlük və s. kimi
xüsusiyyətləri formalaşır. Boş vaxtın səmərəli istifadəsi uşaqların intellektual və fiziki
inkişafının əsas amili ola bilər. Aparılan sorğular nəticəsində müəyyən edilmişdi ki, onlar
daha çox asudə vaxtın evdə və passiv formada keçirilən növlərinə üstünlük verirlər. Prioritet
təşkil edən məşğələlər sırasında mənəvi və şəxsiyyətin yaradıcı inkişafı ilə bağlı olan bəndlər
(“özünütəhsillə məşğul oluram”, “ictimai işlərdə fəal iştirak edirəm” və s.), az hallarda qeyd
edilərək seçilmişdir.

Ölkəmizdə əhalinin strateji potensialının formalaşdırılması böyüyən nəslin fiziki, sosial və
psixi sağlamlığının yaxşılaşdırılmasını tələb edir. Bu məsələnin həllində əsas yük,
sosiomədəni mühitin və məktəb, ailə, asudə vaxtın təşkili üçün müəyyən edilmiş müəssisələr
kimi, institutların üzərinə düşür.

Ümumiyyətlə, mədəni-maarif müəssisələrin bütün sahələri uşaqların və yeniyetmələrin
fiziki bilik və bacarıqlarını, mənəvi dəyərlərə şüurlu münasibəti, sağlam həyat tərzini, onların
yaradıcı potensialını formalaşdırmağa kömək etməlidir. Lakin bəzi hallarda, müəyyən sosial-
iqtisadi səbəblərdən yuxarıda qeyd olunan müəssisələrdə qarşılıqlı əlaqə və işin səmərəliliyi
pozulur.
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Gənclərin fiziki tərbiyəsi problemlərinin həllində çətinliklərin yaranma səbəblərindən biri
də ondan ibarətdir ki, bizim cəmiyyətimizdə sağlamlığın qorunması mədəniyyəti kifayət
qədər düzgün qurulmayıb. Bu da öz növbəsində, ölkə əhalisinin öz sağlamlığına, fiziki
hazırlığına məsuliyyətsiz münasibəti yaradır. Bunun nəticəsi olaraq, sağlamlığın qorunması
və fiziki mədəniyyətin təlqini məsələsi, təlim-tərbiyə və mədəni-maarif müəssisələrinin
fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri olmaqda çətinlik çəkir.

Müasir dövrümüzdə, fiziki mədəniyyətin və idamanın gəlir gətirən bir ticarət formasına
çevrilməsi, uşaqlar, xüsusən də böyük yaşlı şagirdlər üçün ödənişli sağlamlıq komplekslərində
təlim keçmələri sanki, əl çatmaz olub. Bir müddət əvvəl, məktəb, idman və istirahət
obyektləri, mədəni-maarif müəssisələri bir-birindən ayrıldı və əlaqə zəiflədi; bir çox idman
obyektləri öz təyinatı üzrə istifadə olunmadı, valideynlər də vaxt və maddi imkan çatışmazlığı
üzündən uşaqlarını bədən tərbiyəsi məşğələlərinə cəlb edə bilmədilər. Beləliklə də, böyüyən
nəslin fiziki mədəniyyətinin formalaşmasına imkan yarada biləcək ictimai–mədəni mühit,
istənilən zəruri təsiri göstərə bilmir.

Ümumiyyətlə, fiziki mədəniyyət – cəmiyyətin ümumi mədəniyyətinin bir hissəsidir, fiziki
tərbiyə nəzəriyyəsi və praktikası sahəsində nailiyyətlərin, fiziki tərbiyə vəzifələrini həyata
keçirmək üçün maddi və mənəvi vasitələri yaratmaq sahəsində əldə edilmiş
müvəffəqiyyətlərin məcmusudur [2]. Qeyd etmək lazımdır ki, fiziki inkişaf üzrə xidmət
göstərən ixtisaslaşmış ödənişli klublar və mərkəzlər, bir qayda olaraq, şəxsiyyətin
ümummədəni, mənəvi inkişafından təcrid olunmuş halda, şişirdilmiş əzələli, aqressiv və
əxlaqi cəhətdən tərbiyəsiz gənclərin formalaşmasına gətirib çıxarır [3]. Yuxarı sinif
şagirdlərinin şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında, insani keyfiyyətlərinin əsasının təşkilində,
ətraf aləmə münasibətində yaradıcılıq dərsləri, bədii ədəbiyyat və incəsənət xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Müasir dövrümüzdə informasiyanın və xəbərin təqdimetmə və qəbulu formaları
kəskin surətdə dəyişmişdir. Hazırda dünyada gedən qlobal proseslər nəticəsində dünya
əhalisinin mütaliə formaları genişlənmişdir. Belə ki, müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq
dünya əhalisi öz informasiya tələbatını internet vasitəsi ilə ödəməyə çalışır. Bunun əsas səbəbi
az vaxt sərf etməklə axtardıqları informasiyanı səmərəli əldə edə bilmələridir. Dünyada
aparılan çox saylı sorğuların nəticəsində məlum olmuşdur ki, informasiya tələbatının
ödənilməsində mütaliə forması kimi kitabı əvəz edəcək mənbə yoxdur və o, ən üstün tutulan
sənəd forması hesab edilir [4].

Böyük məktəbyaşlı uşaqlar, qismən də olsa, kitab oxumaq mədəniyyəti axınına qoşulsalar
da, oxucuların sayı yalnız məktəb proqramı və yaxud macəra ədəbiyyatının oxunulması üzrə
artır. Əlbəttə, bugünkü gün danmaq olmaz ki, təhsilin, tərbiyənin, dünyagörüşünün
formalaşdırılmasında, vətəndaşlıq hissinin və tənqidi şüurun inkişafında kitabxanaların rolu
hədsiz dərəcədə böyükdür. Kitabxanalar gənclərin asudə vaxtının mədəni və intellektual
səviyyədə təşkilini təmin edir və kitabxanaya xas olan mədəni mühitdə şəxsiyyətlər arası
ünsiyyətə sövq edir. Asudə vaxtın təşkilinin müxtəlif formaları olan bədii-ədəbi gecələr,
ədəbi-müsiqili gecələr və s. vasitəsilə müxtəlif bədii əsərlərlə tanışlıq həyata keçirilir, bu da
öz növbəsində, uşaqların maraq və qabiliyyətlərini aşkara çıxarıb inkişaf etdirərək, onların
fərdi tələbatlarını və ehtiyaclarını təmin edir. Təəssüflər olsun, sorğular zamanı yuxarı sinif
şagirdlərinin əksəriyyəti heç bir kitabxananın üzvü olmadığını bildirir. Bu da bizim fikrimizcə,
gənclər arasında bu məşğuliyyətin populyar olmadığının ən parlaq göstəricisidir və zaman
keçdikcə, gələcəkdə mütaliə uşaqların, xüsusən də böyükyaşlı şagirdlərin sevmədiyi
məşğuliyyətə çevriləcək.

Asudə vaxtın düzgün təşkil edilməsinin bir forması da – yaradıcılıqdır. Yaradıcılıq



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

116

deyəndə əvvəllər mövcud olmayan, keyfiyyətcə yeni bir şey meydana gətirən və yaxud
insanın maddi və mənəvi sərvətlər yaratmağa doğru yönəldilmiş fəaliyyət növü kimi başa
düşülür. Lakin, zəngin təxəyyül məsulundan düzgün istifadə edə bilməmək bacarığı bəzən pis
sonluqla yekunlaşır. Öz yaradıcı istedadlarına uyğun istifadə forması tapmadıqları üçün,
insanlar təsəllini spirtli içkilərdə və narkotik vasitələrdə axtarmağa başlayırlar. Qeyri-formal
qrupların fəaliyyətini yada salsaq, bizim fikrimizcə məsələyə bir qədər də olsa işıq salmış
olarıq.

Qeyri-formal qruplar ilk dəfə ikinci dünya müharibəsindən sonra Avropa ölkələrində
gənclərin ictimai və iqtisadi sistemləri, sosial və mənəvi dəyərləri qəbul etməməsi kimi
meydana çıxdı. Bu mövcud qaydalara qarşı etiraz və insan varlığının mövcudluğunun daha
düzgün, ədalətli formalarının axtarılması idi.

Alimlər, tədqiqatçılar yeniyetmələrin qeyri-formal qrupda iştirakı səbəbini təhlil etmişlər.
Bu müasir qərb mədəniyyətini dərk etmək, məktəbdə yetirməyənlərin məktəb kollektivindən
ayrı düşməsi; nəyə isə marağın “ölməsi”, fəaliyyətsizlik, təlimə etinasızlıq; emosional hisslərə
tələbat; məktəbdə onlara fərdi yanaşılmaması; ailədə uşaqlara qarşı olan diqqətsizlik, tənhalıq,
atılmaq, gənclər qruplarında aldıqları orijinal azadlıq, təəssüratdır. Qeyri-formaların yanına
getmə-dosta-yoldaşa olan tələbat, evdə və ya məktəbdəki münaqişələrə, böyüklərin
diqqətsizliyinə qarşı etirazdır. Belə uşaqlarla dil tapmaq, onları maraqlandıran problemləri
həll etmək lazımdır [5].

Uşaqlar bir-birlərini asanlıqla təqlid edirlər, bir-biri vasitəsilə qeyri-adi şeyləri asanlıqla
mənimsəyirlər, moda, qəribə bəzək əşyaları, qeyri-adi rituallar və s. vasitəsilə ətrafdakılardan
seçilməyə çalışırlar. Qeyri-formal qrupların sosial-psixoloji siması da “asudə vaxt
sosiumunda” bilavasitə və ya dolayısı ilə əks olunur [6, 216].

Özünüifadə baxımından, dərnək işi gənclərin müəyyən sahədə olan potensialının aşkar
edilib üzə çıxarılmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Yaradıcı dərnəklərdə fəaliyyət, yuxarı
sinif şagirdlərinin şəxsiyyətinin ümummədəni səviyyəsini yüksəldir, özünəəminlik hissi
yaradır, həyatın bütün gözəlliklərini dərk etməyə və qiymətləndirməyə kömək edir, estetik
zövqünü inkişaf etdirməyə imkan yaradır. Uşaqlarda müşahidə edilən bədii yaradıcılıq
elementləri pedaqoji prinsiplərə istinad olunmaqla, pedaqoji üsul və priyomların gücü ilə
qabiliyyətə çevrildiyi üçün məhz pedaqoji qanunauyğunluq kimi qəbul edilir. Dərnəklərin və
müvafiq klubların uşaqların gələcəkdə peşə seçiminə təsiri danılmazdır.

Pedaqoqların, sosioloqların və hüquqşünasların fikrincə, asudə vaxtın səmərəsini
artıqmağın başlıca yolu, mədəni-maarif müəssisələri xəttilə, yaşayış yerlərində yeniyetmə və
gənclər klubunun təşkilindən ibarət ola bilər. Prof.H.Ə.Əlizadə və R.M.Mahmudova qey
edirlər ki, sovet dövründə ölkə miqyasında bu istiqamətdə geniş iş aparılırdı. 2000-ci ilə qədər
şəhərlərdə 900 asudə vaxt mərkəzinin yaradılması planlaşdırılmışdır. Rəsmi məlumatlara görə,
V-VII sinif şagirdlərinin 70%-i, böyük məktəblilərin isə 60%-i məktəbdənkənar məşğələlərin
müxtəlif formaları ilə əhatə olundu. Lakin, V.D.Yermakov tanış olduğumuz rəsmi
məlumatları, obrazlı şəkildə “kağız üzərində müvəffəqiyyət” adlandırırdı. O, vurğulayırdı ki,
10 il bundan əvvəl olduğu kimi, indi də müvafiq klubların işində müntəzəm surətdə
yeniyetmələrin yalnız 5-10%-i iştirak edir [6, 219]

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alsaq, deyə bilər ki, uşaqların yalnız üçdə biri dərnək və
klub fəaliyyətinə daxil edilmişdir. Ödəniş haqqının yüksək olması gənclərin bu müəssisələrə
davamlı və ardıcıl gəlişini zəiflədir.

Apardığımız müşahidələr nəticəsində müəyyən etdik ki, “ictimai həyatda iştirak etmək”
mövqeyi yuxarı sinif şagirdlərinin asudə vaxtın keçirmə formaları sırasında, heç də xüsusi
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populyarlığa malik deyil. Lakin əminliklə söyləyə bilərik ki, böyük məktəbyaşlı şagirdin şəxsi
vətəndaşlıq mövqeyini, kiməsə kömək etmək tələbatını reallaşdırması istəyi, uşaq və gənclər
birliklərinin işinin təşkilində iştirakı vasitəsilə, açıq-aşkar özünü büruzə verə bilər.

Ümumiyyətlə, məktəblərdə şagirdlərə məxsus olan mövcud üç mühüm təşkilatın-gənclər
təşkilatının, Uşaqlar birliyi təşkilatının və şagird komitəsinin hər birinin ayrı-ayrı siniflərdə öz
kiçik təşkilatları, nümayəndələri olur və fəaliyyət göstərir. Belə ki, yuxarı siniflərdə, gənclər
təşkilatının müəyyən nümayəndəsi, V-VIII siniflərdə Uşaq birliyi təşkilatının nümayəndələri,
V-XI siniflərdə isə sinif nümayəndəsi olur. Məktəbdə aparıcı rəhbər şagird təşkilatı; IX-XI
siniflərdə gənclər təşkilatı, V-VIII siniflərdə isə Uşaqlar birliyi təşkilatlarıdır [7, 450].

Gənclər bu cür ictimai təşkilatların işində iştirak edərək, hansısa fəaliyyət növü vasitəsilə
fərdi maraqlarını təmin etməklə yanaşı, müəyyən edilmiş ümumi məqsədlərə çatmaq üçün, öz
hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımaq fikrini inkişaf etdirirlər. Bu birliklər şagird
şəxsiyyətinə ikitərəfli təsir göstərir. Bir tərəfdən, uşağın məqsəd, maraq və tələbatlarının
təmin olunmasına şərait yaradır, digər tərəfdən, öz tələbatlarını məhdudlaşdırma, ictimai
normaları, dəyərləri, sosial proqramları korrektə yolu ilə şəxsiyyətin daxili imkanlarının
seçimi baş verir. Müxtəlif uşaq birlikləri uşağın daxili aləminin təşəkkülünə, onlarda ümumi
mədəniyyətin, yeni dəyərlərin formalaşmasına imkan yaradır, uşağın sosial inkişafını
stimullaşdırır [2, 413].

Bu gün respublikamızda çoxlu sayda uşaq birlikləri və təşkilatları fəaliyyət göstərsə də,
xüsusi olaraq hansısa bir ictimai uşaq hərəkatının adını qeyd etməkdə çətinlik çəkirik.
Fikrimizcə, mövcud olan uşaq ictimai birlikləri sanki, informasiya vakuumunda fəaliyyət
göstərirlər, həyata keçirdikləri işlərin nəticəsinin təbliğatını geniş formada aparmırlar.
Bununla əlaqədar olaraq, gənclərin bu birliklərin fəaliyyəti haqqında məlumatsızlığı onların
sosial yaradıcılığının inkişafına əngəl yaradır.

Beləliklə, yeniyetmə və gənclər arasında məşğulluq və idman üçün, nəzərdə tutulan
infrastrukturun itirilməsi, əksər idman və mədəni xidmətlərin bahalı olması, ölkədə gənclər
siyasətinin adekvat deviasiyasının, kifayət qədər işlənilməməsi bu günkü gündə, gənc
insanları sanki, özünəməxsus həyat tərzi və xüsusiyyətləri olan deviant mühitə - küçəyə
itələyib çıxarır. Asudə vaxtın keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş müasir müəssisələr bir sıra
səbəblərdən (zəif maddi-texniki baza, müvafiq müəssisələrdə çalışan mütəxəssislərin
səriştəsinin səviyyəsinin aşağı olması, şagirdlərin maraq və ehtiyaclarını ödəyə biləcək iş
formalarının tətbiq edilməməsi) böyüyən nəslin sosial inteqrasiyasını təmin etmir, ona
yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olmağa imkan yaratmır. Yalnız, bu tipli müəssisələr tərəfindən
uşaqlara ictimai-faydalı işin formalarını seçmək imkanı yaradıldıqda, gənc nəslin fəaliyyətinin
effektiv təşkili həyata keçirilə və müvafiq mühitdə alkoqolizm, narkomaniya və digər mənfi
halların aradan qaldırılmasına nail oluna bilər.

Məqalənin aktuallığı. Yeni təfəkkür şəraitində yuxarı sinif şagirdlərindən nümunəvi
davranış tələb olunur. Bu baxımdan bu məqalə aktuallığa çalikdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Asudə vaxtın səmərəsiz təşkili yuxarı sinif şagirdlərinin deviant
davranışının səbəbi kimi nəzərdən keçirilir.

Məqalənin praktik və tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalə deviant davranışlı şagirdlərinin asudə
vaxtının səmərəli təşkilində ümumtəhsil məktəblərinin müəllimlərinə öz köməyini
göstərəcəkdir.
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K.Джаббарова

Heэффективная организация досуга старшеклассников как
причина их девиантного поведения

Резюме

В статье рассматриваются проблемы неэффективного проведения досуга, как
причина девиантного поведения старшеклассников. Говорится об, особой
формирующей силе, для самореализации подростка, для удовлетворения его
потребностей в приключениях, которым обладает деятельность детей в свободное
время. Автор подчёркивает эффективную роль свободного время провождения
молодёжи в культурно-образовательных учреждениях, но с чувством сожаления
отмечает то, что эти учреждения не отвечают их требованиям отдыха, общения,
всестороннего развития, самореализации и т.д. Поэтому, старшеклассники сами ищут
альтернативные формы провождения досугового времени, которую сами считают
правильным. Эти поиски в конце завершаются в местах типа интернет кафе. Здесь они
становятся свидетелями драк, происходящих среди их сверстников, употребления и
распространения алкоголя, наркотических средств.

K.Jabbarova

Ineffective organization of leisure time as a of upper class
student`s deviant behavior

Summary

The article examines the leisure time arrangement as a primary cause of deviant behavior
of high school pupils. It is noted that childrens` leisure activities have a special formulating
capacity to ensure their self-esteem in society. Although the author stresses the role of
cultural-education institutions in the effective leisure of leisure of children and youth, and it is
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regrettable to say that sometimes some extracurricular training and education institutions
cannot afford to pay communicate, thoroughly develop, needs. Therefore, high school pupils
begin to look for alternative ways to spend their leisure time, as they think they are right.
These searches are ultimately considered ending with internet cafes. Here, young people are
witnesses of undesirable cases of drunkenness, the spread of drufs and the use of drugs,
criminals among their peers.

Redaksiyaya daxil olub:13.11.2017
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motivasiyanın yaradılması
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motivation, active learning
Hər bir fənnin özünəməxsus spesifik xüsusiyyətləri vardır. Təlim mühitinin

formalaşmasında tarixin tədrisi metodikası da səciyyəviliyi, predmeti və vəzifələri ilə seçilir.
Tarixin tədrisi metodikası özünəməxsus olub müxtəlif üsulların tətbiqi ilə şagirdlərin bilik və
bacarıqlarının formalaşması və inkişafına şərait yaradır.

Təlim prosesində müəllim öyrədən, tərbiyə edən və inkişaf etdirən bir şəxs qismində
iştirak edir, şəxsiyyətin formalaşması, onun cəmiyyətə hazırlanmasında əsaslı rol oynayır.
Müəllim peşəsi digər peşələrdən özünəməxsusluğu ilə seçilir. Bu peşənin nümayəndələri
gələcəkdə özünə müxtəlif peşələr seçəcək nəslin yetişməsinə təsir edir, onu cəmiyyətə
şəxsiyyət kimi hazırlayır. Şəxsiyyətin formalaşmasına, onun cəmiyyətdə mövqe tutmasına
imkan açanlardan biri də tarix müəllimləridir. Tarix müəllimi tarixin tədrisi metodikasında
tarix materialı üzərində müstəqil işləmək bacarığının və vərdişlərini şagirdlərdə
formalaşdırmaqla onları cəmiyyətə hazırlayır.

Tarixin təlim prosesinin mərkəzində şagirdin tarixi anlayışları dərketmə fəaliyyəti durur.
Lakin şagirdin dərketmə prosesi müəllimlə birgə fəaliyyətdə, onun rəhbərliyi altında baş verir.
Müəllim bu prosesi şagirdlərin yaş imkanları və xüsusiyyətlərinə müvafiq şəkildə
istiqamətləndirir, təlimin məzmununu sistemə salıb konkretləşdirir, şagirdlər tərəfindən
mənimsənilən bilikləri məntiqi cəhətdən əsaslandırır və s.

Tarixi təlimdə nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdəti çox mühüm bir metodoloji prinsipdir:
— tarixi təlimdə idrak prosesi – yeni həqiqəti aşkara çıxarmaq yolu deyil, aşkara

çıxarılmış həqiqətə yiyələnmək yoludur;
— təlimdə idrak prosesi daha qənaətli, daha sadə bir şəkildə baş verir;
— təlimdə idrak prosesi didaktik məsələlərlə şərtlənməlidir, bu məsələnin həlli

müəllimdən çox asılıdır;
— təlimdə tarixi biliklər və tarixi faktlar mükəmməl, dərk edilən və təsirli olma

şagirdlərdə yeni materialın öyrənilməsinə maraq oyatmaq, əsas isə onun öyrənilməsinə
istiqamətləndirməkdən ibarətdir. Şagirdlərə həmin kursda və ya bölmədə tanış olacaqları
məsələlərin məzmunu haqqında məlumat vermək lazım deyil və məlumat vermək olmaz.
Lakin onların gələcək təhsil fəaliyyəti üçün perspektivlər açmaq olar və lazımdır. Göstərmək
lazımdır ki, onlar nələri biləcəklər, onun biliyin hansı mənbələri ilə işləyəcəklər, hansı yeni iş
üsulları ilə tanış olacaqlar, onlar bilməlidirlər ki, özlərinin təhsil fəaliyyətində daha yüksək
pilləyə daxil olurlar.
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Giriş dərsi müəyyən mənada təkrar dərsi ola bilməz. Müəllim tərəfindən tarix materialının
şərh edilməsində məqsəd təkcə məlumat verməkdən ibarət deyildir. Məqsəd eləcə də onlarda
öyrənilən materiala maraq oyatmaq, onların idrak fəaliyyətində fəallıqlarının
stimullaşdırılması: mənimsəmə, düşüncə, hissetmə, estetik və mənəvi qiymətvermə və s. kimi
vərdişlərin aşılanmasından ibarətdir.

Tarix materialının müəllim tərəfindən şərhinin tərbiyəvi effektivliyi onlarda şərh edilən
fakta münasibətin formalaşmasına səbəb olur. Bəzən göstərirlər ki, müəllim şəxsiyyətinin
məktəblilərə təsiri orta siniflərdə böyükdür. Lakin belə bir təsir yuxarı siniflərdə də az deyildir.

Pedaqoji fəaliyyətin düzgün qurulması müəllimin pedaqoji bacarıq və vərdişlərə sahib
olmasından çox asılıdır. Belə ki, müəllim dərin biliyə, yaradıcılığa, geniş təfəkkürə malik
olmaqla bərabər, həm də öz biliyini şagirdlərin malı etməyi bacarmalıdır.

Fəal dərsini lkin mərhələsi kimi motivasiya dərsin başlanğıc mərhələsidir.“Motivasiya –
hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir” (1, 26). Fəal dərsdə
motivasiya dərsin vacib komponentidir-təfəkkür prosesini hərəkətə gətirən və şagirdlərin
idrak fəallığına təkan verən prosesdir.

Motivasiyanın uğurlu olması müəllimin səriştəsindən aslıdır. Səriştəli müəllim
motivasiyanı məqsədə müvafiq qurmalı, şagirdlərin maraq və diqqətini araşdırılacaq problemə
sövq etdirməlidir. Dərsin bütün sonrakı gedişi məhz motivasiyanın nə dərəcədə uğurla
yaradılması və həyata keçirilməsindən asılıdır. (2, 399) Yeni biliklərin əldə edib bacarıqlar
çevirmək üçün motivasiyanın reallaşdırılması dərsin zəruri mərhələlərindən birini təşkil edir.
Motivasiyanın yaradılmasının bir çox yolları vardır. Bu yollardan istifadə edərkən yönəldici
suallar yardımçı qismində iştirak edir, şagirdlərin diqqətini problem situasiya cəlb etmək və
fərziyyələrini irəli sürmək üçün imkanlar açır. Diqqəti mövzuya cəlb edən bu mərhələ əsas
məqsəddən yayınmadan diqqəti bu istiqamətə yönəldirir. Bu mərhələdə həddindən artıq
yönləndirici sualdan istifadə etmək lazım deyil. Çünki zaman itkisi sərf etmədən bu mərhələni
yekunlaşdırmaq tədqiqata şagirdləri istiqamətləndirmək lazımdır.

“Motivasiya 2 əsas prinsip əsasında qurulur:
1.problemlilik
2.məqsədyönlük
Bu iki prinsip motivasiya zamanı mütləq öz əksini tapmalıdırlar” (3, 64).
Motivasiyanın əsas prinsiplərindən biri olan problemlilik dərsin giriş hissəsində

şagirdlərin qarşısına problem qoymaqla həyata keçirilir. Bu zaman ziddiyyəti həll etmək üçün
fikir və ya sual qoyulmaq lazımdır. Problemin qoyuluşu zamanımüəllim öncə standartlar
seçməli, mövzu və standarta uyğun məqsədləri müəyyənləşdirməlidir. Məqsədə müvafiq
olaraq motivasiya qoyulmalıdır ki, şagirdləri tədqiqata cəlb edərkən onların bu işə marağı
olsun. Məqsədyönlülük məhz dərsin məqsədindən irəli gələrək mexanizmi işə salmaq üçün
istiqamətlərdən biridir. Dərs zamanı aparılan tədqiqat və ümumiyyətlə, bütün fəaliyyətlər
məqsədlə sıx bağlı olmalıdırlar. Bunun zəmini təşkil edən motivasiya zamanı verilən tədqiqat
sualdır. Köməkçi suallar isə həmin tədqiqat suala yönəldən suallardır. Müəllim düşünməlidir
ki, təlim zamanı şagirdləri dərsə necə cəlb etməli, onu hansı yollarla dərslə maraqlandırmalı,
onlarda idrak fəallığını hansı yollarla yaratmalıdır. Ümumilikdə motivasiyanın yaradılmasının
3 əsas qrupa bölmək olar.

Birinci qrupa rəmzi (simvolik) materiallar aiddir. Bu zaman şagirdlərə rəsm, foto-şəkil,
simvol, hər hansı bir musiqidən, ədəbi əsərdən parça, əşya, rəvayət, tapmaca, qrafik, sxem və
s. istifadə etmək olar. “Müəllim bu materialı təqdim edərkən, şagirdlərə aşağıdakı suallara
cavab verməyi təklif edir: “Bu nəyi bildirir? Bunun bizim öyrəndiyimiz mövzuya nə kimi
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aidiyyəti var?” (2, 400).
Azərbaycan tarixinə aid “İlk insan məskənləri” adlı mövzunun tədrisini reallaşdırarkən

seçilmiş motivasiyanın qoyuluşunu nümunə üçün göstərmək olar.
Motivasiya:

Şagirdlərə göstərilən şəkilləri təqdim etməklə də fərziyyələrinin irəli sürülməsinə şərait
yarada bilərsiniz. Bu zaman aşağıdakı yönləndirici sualları verə bilərsiniz.

— Gördüyünüz şəkillər sizdə hansı fikir yaradır?
— Şəkildəki insanların yaşayışı ilə bağlı nə düşünürsünüz?
— İndiki insanlardan nə kimi fərqləri var? və s.
Motivasiyanın reallaşdırılmasının 2 yolu sual verməyə həvəsləndirmədir. Təfəkkür

prosesinin aktuallaşdıran sualların 3 növü mövcuddur:
“Öyrənilən mövzu üzrə naməlum olan məsələləri müəyyənləşdirən suallar:
“...haqqında biz nəyi bilirik və nəyi bilmirik?... haqqında daha nələri bilmək istərdik?”

Sual vermə zamanı müəllim fasilitasiyanın köməyi ilə şagirdlərin təfəkkürünü lazımi məcraya
yönəldir. Suallar verilib qurtardıqdan sonra onların arasından mövcud tədqiqata uyğun
olanlarını seçib ayırırlar”. Müəllimə yalnız bu qalır ki, tədqiqat sualını dəqiqləşdirmək üçün
şagirdləri bu sualı daha dürüst ifadə etməyə yönəltsin (2, 400-401).

Açıq suallar, yəni iki və daha çox cavab variantı olan suallardan istifadə olunur. Öyrənilən
mövzuya aid suallar açar sözlərin köməyi ilə verilir. Aşağıdakı nümunə açar sözlərin
motivasiya zamanı necə istifadəsinə dair nümunə buna misaldır.(3, 64-65)

Mövzu: Azərbaycan Calq Cümhuriyyəti
Azərbaycan parlamenti, Milli hökumət, neft sənayesi, aqrar islahat, məktəblərin

milliləşdirilməsi, Bakı Dövlət Universiteti, defakto tanınma
Açar sözləri şagirdlərə təqdim etdikdən sonra şagirdlərə açar sözlərlə bağlı yönləndirici

suallar verin. Məsələn, Qeyd edilən açar sözlər sizdə hansı fikri formalaşdırır? Bu sözlər sizdə
hansı assosiasiya yaradır? və s.

“Problemin müxtəlif yollarla həll edilməsi (məsələn, müxtəlif yollarla təsnif edilməsi,
məsələnin müxtəlif üsullarla uğurlu həlli, yaxud həlli imkanı, hansısa hadisənin bir neçə
bərabərdəyərli səbəbinin olması)” (4, 141).

Anlayışların çıxarılması üsulundan istifadə etməklə motivasiyanı yaratmaq üçün aşağıdakı
verilən nümunə ola bilər.
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Təbii ki, şagirdlər bu anlayışlara görə araşdırdıqları problemlərin Ulu öndər Heydər
Əliyevlə bağlı olacağını müəyyən edə bilərlər.

Ümumiyyətlə, motivasiyanın məqsədəuyğunluğu mütləq nəzərə alınmalı, motivasiya
nəticəsində problemin və müxtəlif fərziyyələrin yaranmasına şərait yaranmalı, motivasiyanın
yığcamlığ, qısa zaman ərzində həyata keçirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Şagirdlər
tərəfindən dərk edilməsi onların yaş və bilik səviyyəsinə görə müəyyən edilməlidir.

Məqalənin aktuallığı. Dərsin əsas mərhələsi olan motivasiya mərhələsinin tətbiqi və onun
reallaşdırılması yolları onun məqsədə müvafiq şagirdin yaş xüsusiyyətinə uyğun həyata
keçirilməsi və s. hal-hazırda fəal-interaktiv təlim metodlarının tətbiqində təhsil siyasətinin
aktual problemlərindən biridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan tarixinin tədrisində təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsində motivasiya mərhələsinin tətbiqi məsələləri araşdırılaraq öyrənilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə öz əksini tapan motivasiya
mərhələsinin həyata keçirilməsinin reallaşdırılmasının yolları öz əksini tapdığı üçün bu
problem gənc müəllimlər və tələbələr üçün vasitə ola bilər.
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Э.Кязымов

Активный этап мотивации в преподавании
истории Азербайджана

Резюме

Одной из наиболее важных проблем в процессе обучения является внедрение
надлежащей мотивации, которая является одним из этапов активного урока. В статье
излагаются способы осуществления мотивации.

E.Kazimov

Active stage of motivation in teaching Azerbaijani history

Summary

One of the most important issues in the training process is the implementation of proper
motivation which is one of the stages of the active lesson. The article outlines ways to carry
out motivation.
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Coğrafiya dərslərində problemli şəraitin yaradılması prosesinin
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Bu gün dərsdə öyrənilən mövzuyla əlaqədar məlumat vermək kifayət olmayıb, müstəqil
öyrənmə, motivasiya, yaradıcı qabiliyyətlər, şagirdlərin düşüncə tərzini necə inkişaf etdirməyi
öyrətmək lazımdır. Müasir təhsilin ən mühüm şərtlərindən biri olan problemli təlim artıq
ümumtəhsil məktəblərində bir çox dərslərin tədrisində geniş istifadə olunaraq şagirdlərin
təlim prosesində daha fəal iştirak etməsi və maraq göstərməsinə şərait yaradır. Problemin
yaradılması müəllimlərin səyi nəticəsində şagirdlərin daha ətraflı öyrənmə, məlumat və
müstəqil axtarışa olan ehtiyacları üçün marağın necə inkişaf etdirilməsi məsələsidir.
Problemli təlim əsasında yaranan problemli şərait orta məktəb şagirdlərinin bilik fəaliyyətini
aktivləşdirmək və bilikləri müstəqil şəkildə əldə edərək dərinləşdirmək üçün bir vəsaitdir.

Problemli vəziyyət: Tədris olunan mövzu ilə əlaqədar problemlərin həllində və ya müəllim
tərəfindən qoyulan sualda şagirdin düşdüyü psixoloji vəziyyətdir. Yaxşı öyrənmə təsiri
problemli vəziyyətlərin və vəzifələrin tətbiqidir. Problemli vəziyyət o vaxt yaranır ki,
problemin həlli üçün lazım gələn biliklə şagirdin mövcud biliyi arasında dərk olunan
ziddiyyət yaranır. Əgər problemin həllinin üsulu və cavabı şagirdə tamamilə məlumdursa və
ya bu məsələ haqqında şagirddə heç bir təsəvvür yoxdursa, onda bu problem şagird üçün
problem situasiyaya çevrilmir. Problemin problem situasiyaya çevrilməsi üçün məsələnin şərti
və cavabı, məlum və naməlum tərəfləri arasındakı ziddiyyət şagirdin idrak səviyyəsinə uyğun
gəlməlidir. Yəni məsələnin şərti ilə cavab arasındakı ziddiyyət və ya şagirdin mövcud biliyi
ilə məsələnin həlli üçün lazım gələn bilik arasındakı ziddiyyət elə olmalıdır ki, şagird bu
ziddiyyəti müəllimin rəhbərliyi və ya köməkliyi ilə müstəqil olaraq yaradıcı şəkildə dəf edə
bilsin.

Coğrafiyanı daha yaxşı tədris edən və yaradıcı pedaqoji bacarığa malik olan coğrafiya
müəllimi həmişə tədris fəaliyyəti zamanı ilk növbədə coğrafi mühit yaratmalı, bununla o
şagirdləri coğrafiyanı daha yaxşı dərk etmələri və digər fənnlər aləmindən ayırıb başqa bir
coğrafi mühitə daşıyaraq fənni öyrənmək üçün ilk növbədə psixoloji maraq yaratmalıdır.
Daha sonrakı fəaliyyətə isə yaradılmış mühitdə coğrafi mövzuların tədrisi zamanı şagirdlərin
qarşısına həll etmələri lazım gələn müvafiq problem qoyulmalıdır.

Bununla müəllim şagirdlərin diqqətini cəlb edərək problemin həllinə istiqamətləndirir və
beləliklə, problemli vəziyyət yaradır. Deməli, problemli şərait və ya vəziyyət problemli
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təlimin tərkib hissəsi olub, onun həyata keçirilməsi zamanı yaradılır. Problemli şərait
problemli məsələlər və tapşırıqlar əsasında yaranır. Dərs zamanı qoyulan hər bir problem
şagirdlərin marağına səbəb olur. Coğrafiyanın tədrisində problemli şəraitə əsaslanaraq qurulan
dərslərdən əldə olunmuş nəticələrə əsasən, dərsdə problemli bir vəziyyət yaradılması
şagirdlərdə bu kimi təsirlərə səbəb olur:

 Bu zaman onlar dərsə daha çox maraqla yanaşırlar;
 Problemin həlli istiqamətində yollar axtarmağa çalışaraq fərziyyələr yaradır, onları

irəli sürür və sübut etməyə çalışırlar;
 Bu şagirdlərdə axtarıcılıq bacarığını formalaşdıraraq məlumatı daha yaxşı və uzun

müddətli dərk etməsini təmin edir;
 Şagird mövcud təcrübəsinə, bilik və bacarığına güvənir, problemin ona təkcə bilik əldə

etmək üçün deyil, həqiqətən də maraqlı olmasına şərait yaranır;
 Müəllimin problemin formalaşmasında yaradıcı yanaşaraq problemli şəraiti yaratması,

şagirdlərdə də yaradıcı düşüncə tərzini inkişaf etdirir. Beləliklə şagirdlər qeyri-standart
hallarda çıxış yolu tapmağı bacarırlar.

 Problemli şərait şagirdlərin yaş və psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun qurulur. Bu zaman
şagirdlər öz səviyyələrinə, qabiliyyətlərinə uyğun məsələləri həll etməyə çalışırlar. Bu da
onlarda öz bacarıqlarını daha yaxşı ortaya çıxarmağa imkan verir.

Şagird yaradılmış problemli vəziyyətdən çıxmaq üçün təsadüfi, məntiqi olaraq
əsaslandırılmış güman və fərziyyələr irəli sürür, yanlış fərziyyələrdən vaxtında əl çəkir və
fikrində yeni fərziyyələri təhlil edir. Şagird problemin verilən və axtarılan cəhətlərini yeni
məna əlaqələri şəbəkəsi əsasında xəyalında canlandırır. Bu zaman şagirdin idrakı nurlanır və
məsələnin həlli ona agah olur.

Problem vəziyyətin yaradılmasında müəllim ilk növbədə şagirdlərin problemlə əlaqədar
olan mövcud biliklərini fəallaşdırmalıdır. Çünki, şagirdlərdə olan bu mövcud və ya ilkin
biliklər problemin həllinin üsulu kimi çıxış edir.

Coğrafiya dərslərində problem şəraiti yaradarkən müəllim mövzuya uyğun problem qoyur,
yeni mənbələr və şərtləri izah edərək, məntiqi düşüncə zəncirini ortaya qoyur. Şagirdlərdə
maraq yaratmaq üçün onlara izah etmədən qabaq əyləncəli bir tapşırıq verə bilər. Məsələn,
VIII sinifdə “Litosfer tavalarının hərəkətinin nəticələri” mövzusunu keçərkən: Yer qabığının
hərəkətdə olan litosfer tavalarından ibarət olduğunu qeyd edərək, litosfer tavalarının hərəkət
nəzəriyyəsini yaradırıq. İrəli sürülən nəzəriyyə doğru olmalı və Vegenern nəzəriyyəsinə
əsasən sübuta yetirilməlidir. Dərsə bu formada yanaşaraq başlamaqla şagirdləri daha ətraflı
düşünmək, təhlil etmək, fikir yürütmək, sübut etmək kimi bacarıqları inkişaf edir. Onlar
litosfer tavalarının hərəkət səbəbi, onun nəticələri, buna əsasən nəzəriyyəni özləri dərk edərək
sübut etmiş olurlar. Təlim zamanı müxtəlif tədqiqat metodlarından istifadə etmək mümkündür.
Bu həm yeni materialların öyrənilməsi, həm də şagird biliklərinin daha da yaxşılaşdırılması,
yoxlanılması üçün əlverişlidir.

Coğrafiya dərslərində problemli şərait yarada biləcək bir neçə növ problemli və yaradıcı
tapşırıqlardan istifadə olunur ki, bunlarla işləmək şagirdlərin bilik bazasını daha da
zənginləşdirir:

 Bu cür şərait əvvəllər əldə olunmuş məlumat və tapşırığın tələbi arasındakı boşluqdan
yaranır.

 Dialektik ziddiyyətlər anlayışını tələb edən tapşırıqlar, onlarla işləmək bacarığı. Bu
zaman yaranmış vəziyyət əks fikirlərin vəziyyəti adlanır: coğrafiya dərslərində bundan
istifadəyə misal olaraq - Azərbaycanın və ya digər ölkələr haqda coğrafi biliklərdən istifadə
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edərək, ərazinin ölkənin iqtisadiyyatı, təsərrüfatın yerləşməsinə, nəqliyyatını inkişaf etdirir və
ya inkişafına mane olur? və s.

 Elmi fərziyyəyə əsaslanan tapşırıqlar vardır ki, bu fərziyyəni ortaya çıxararkən
şagirdlər onun elmi və praktiki əhəmiyyətini əsaslandırmaq üçün öz qərarlarını ifadə
etməlidirlər: Məsələn, Litosfer tavalarının hərəkəti, iqlim dəyişkənlikləri və s.

Coğrafiya dərslərində problemli şəraitin yaradılması imkanları çox genişdir. Şagirdlər
tərəfindən tədqiq olunan təbii obyekt, hadisə və proseslərin mürəkkəbliyi nəzərə alınmaqla,
onların hər biri problem olaraq qəbul edilə bilər. Dərslərin bu formada qurularaq keçirilməsi
təkcə aşağı siniflərdə deyil yuxarı siniflərdə də tətbiq edilir və bu şagirdlərdə səmərəli effekt
göstərir. Bu dərs prosesi şagirdlərin düşüncə tərzini inkişaf etdirmək, müstəqil bilik
səviyyəsini formalaşdırmaq, problemli şəkildə öyrənməyi həyata keçirmək kimi bacarıqları
inkişaf etdirir. Problemli şəraitin yaradılması ilə qurulan dərslər yalnız yeni bacarıqlara və
dərin biliyə nail olmaq deyil, həmçinin böyük miqdarda praktik işlərlə seçilir.

Problemli şəraitin şagird biliyinə təsiri ondan ibarətdir ki, şagirdlər problemli şəraitdə
naməlum obyekti axtararkən daha ümumi məlumatlar öyrənirlər. Çünki, müəllim tərəfindən
təklif olunan xüsusi tapşırığın yerinə yetirilməsində çətinliklə üzləşmə onlarda maraq doğurur
və onlar tez bir zamanda cavab tapmaq arzusunda olurlar. Şagirdlər, bu xüsusi vəzifəni yerinə
yetirmək üçün müəyyən bir istiqamətə, yola ehtiyac duyurlar.

Coğrafiyanın tədrisində problemli şəraitin yaradılması, şagirdlərin intellektual potensialı
inkişaf edir, gələcək peşəsinə hörmət hissi formalaşır, elmi düşüncənin axtarışı ilə tanış olur,
peşəkar fəaliyyətinin aktual problemlərinin yaradıcı həllinə hazır olur. Problemli şərait
materialı daha yaxşı öyrənmək üçün şagirdlərdə motivasiyanı artırır, yaddaşını səfərbər edir,
diqqətli edir, zehni fəaliyyətlərini aktivləşdirir.

Problemli şəraitin yaradılmasının şagirdlər üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki:
 şagirdlərdə əqli fəaliyyətin xarakterini dəyişir,
 onlarda yaradıcı düşünmək qabiliyyəti formalaşır, fərziyyələri irəli sürmək və onu

yoxlamaq bacarığı yaranır,
 şagirdlərin əksəriyyəti problemin həlli prosesinə cəlb olunur.
Psixoloqların araşdırmaları göstərir ki, şagirdlərin bilik və əqli səviyyələrinin inkişafı üçün

müstəqil olaraq qeyri-standart sualların tərtib olunması müəllim tərəfindən verilən
problemlərin hazır həllindən daha effektivdir. Buna görə, şagirdləri dərslikdə birbaşa cavabı
olmayan qeyri-standart sual və tapşırıqları haqda düşünməyə hələ coğrafiyanın başlanğıc
kursundan öyrətmək lazımdır. Şagirdlər belə tapşırıqları böyük maraqla yerinə yetirirlər.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, indiki zamanda problemli şəraitdə şagirdlərin imkanlarına
uyğunlaşdırılmış və elmi cəhətdən, yüksək səviyyəli problemli suallardan istifadə edilməsi
kifayət deyil. Şagirdlərə bilavasitə şəxsən tanış olan, onların maraqları çərçivəsində yerləşən
problemli vəziyyətlə qarşılaşmasına ehtiyac böyükdür.

Coğrafiya dərslərində problemli şəraitin yaradılması şagirdlərdə təkcə dərin bilik əldə
etməsinə deyil, həmçinin dərsə maraq oyadır, onların təşəbbüskarlığını inkişaf etdirir,
hadisələrin daxili mahiyyətini, onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələri başa düşməyə kömək edir,
hadisə və proseslərin qiymətləndirilməsinə dialektik yanaşmağı öyrədir, problemin həll etmək
yollarını tapmaq bacarığını formalaşdırır, elmi idrak metodlarına alışdırır.

Məqalənin aktuallığı. Coğrafiyanın tədrisində müvafiq problemli şərait yaratmaqla
şagirdlərdə coğrafi təsəvvürlər formalaşdırılması və bununla məlumatların daha dərindən
mənimsənilməsinin zəruriliyi izah edilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Coğrafi biliklərin dərk edilərək və daha dərindən
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mənimsənilməsi üçün lazımi coğrafi mühit və problemli situasiyanın yaradılması ilə bağlı
göstərişlərin işlənib hazırlanmasından ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə qeyd olunmuş fikirlərin
coğrafiyanın tədrisində tətbiq edilməsi, keyfiyyətli təlim nəticəsinin əldə olunmasında imkan
yaradır.
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Влияние создания проблемных условий в классах
географии на приобретение знаний учащихся

Резюме

В статье обсуждались следующие вопросы:
— Проблемное обучение на уроках современной географии
— Важность создания проблемных условий
— Организация противоречий в уроке
— Oрганизация дискуссий

N.Abbasaliyeva

The impact of creating problematic conditions in geography
classes on the acquisition of students' knowledge

Summary

The article discussed the following issues:
— Problematic training in modern geography lessons
— The importance of creating problematic condition
— Organization of contradictions in the lesson
— Organization of discussion
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— Ənənəvi dərsliklərdə diyarşünaslıq materiallarından istifadə
— Müasir dərsliklərdə diyarşünaslıq materiallarının düzgün formalaşdırılmasının təhsilin

gələcək inkişafında əhəmiyyəti
— İbtidai siniflərdə formalaşdırılan diyarşünaslıq haqqında biliklərin yuxarı siniflər üçün

fundamental bilik rolunu oynaması
— VI sinif dərsliyində “Təbiət” məzmun xətti üzrə diyarşünaslıq haqqında anlayışların

formalaşdırılması metodikası
— VII sinif dərsliyində “Təbiət” məzmun xətti üzrə diyarşünaslıq anlayışlarının

formalaşdırılması
— VIII sinif dərsliyində diyar haqqında olan bilikləri dərslikdəki mövzu ilə əlaqələndirmə

bacarıqlarının formalaşdırılması
— IX sinif dərsliyində diyarşünaslıq anlayışlarının formalaşdırılmasında aşağı siniflərdə

alınan biliklərin davamlılığı diyarşünaslıq haqqında anlayışların şagirdlərdə
formalaşdırılmasının şagirdlərdə doğma diyar haqqında biliklərin yaranmasında və
savadlanmasında əhəmiyyəti

Azərbaycan Respublikasının digər sahələrində olduğu kimi təhsil sahəsi də günü-gündən
inkişaf edərək dünya standartları ilə uyğunlaşmağa çalışır. Son dövrlərdə təhsil sahəsində
geniş islahatlar aparılmışdır. 2013-cü ildə “Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil
məktəbləri üçün coğrafiya fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (VI-XI siniflər)” qəbul
olundu və ümumtəhsil orta məktəblərində tətbiq olunmağa başlandı. Ənənəvi təlimdən fərqli
olaraq diyarşünaslıq haqqında biliklər də yeni təhsil proqramında başqa formada şagirdlərin
öhdəliyinə verildi. Belə ki, ənənəvi dərs sistemində doğma diyarın öyrənilməsi onun başlıca
təbii sərvətlərinin və təsərrüfat ehtiyatlarının tədqiqinə yönəldilirdi. Məsələn, meşə ehtiyatları
ilə zəngin olan rayonlarda meşəni, ondan təsərrüfat üçün istifadə edilməsi dərəcəsini, onun
bərpa olunmasını və mühafizə edilməsini; çöl təbii zonası geniş yayılmış rayonlarda torpağı,
aşınma ilə mübarizəni; faydalı qazıntılarla zəngin olan rayonlarda isə yerli iqtisadiyyatın bu
qazıntıların xüsusiyyətindən asılılığını öyrənmək lazımdır. Müasir təhsil proqramında isə
məzmun xətlərinə uyğun olaraq mövzular üzrə diyarşünaslıq haqqında anlayışlar şagirdlər
tərəfindən mənimsənilir. Və verilən tapşırıqlar üzrə şagirdlər praktik işləri həyata keçirərək
doğma diyarı öyrənirlər.

Müasir dövrdə dərsliklərdə diyarşünaslıq haqqında anlayışların ardıcıllığı və davamlılığı
nəzərə alınmışdır. Məktəb diyarşünaslığının vəzifəsi təlim-tərbiyə məqsədləri ilə müxtəlif
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mənbələr üzrə və başlıca olaraq bilavasitə müşahidələr əsasında şagirdlər tərəfindən doğma
ölkənin müəyyən ərazisinin hərtərəfli öyrənilməsindən ibarətdir. Diyarşünaslıq, məktəbin
həyatla əlaqəsini həyata keçirmək üçün qüdrətli vasitədir. Şagirdlərin əksəriyyəti məktəbi
qurtardıqdan sonra yerli sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrinə işləməyə gedirlər.
Diyarşünaslıqla məşğul olmaqla, şagirdlər bu müəssisələrlə hələ bu müəssisələrdə
işləməmişdən əvvəl tanış olmaq imkanına malik olurlar. Onlar bu bu müəssisələrdə əmək
prosesində ən müxtəlif peşələri müşahidə edirlər ki, bu da onlara gələcəkdə peşə seçməkdə
səhv etməmək üçün kömək edir. Bu zaman bəzi peşə biliklərinin qazanılmasının və
şagirdlərin ictimai faydalı əməyə psixoloji cəhətdən hazırlaşdırılmasının çox mühüm
əhəmiyyəti vardır. Bununla bərabər, yerli təsərrüfatla əlaqə onların diyarşünaslıq cəhətdən
öyrənilməsi prosesində şagirdlərin istehsalatla və onun müasir texniki təchizatı ilə tanış
olmasını tələb edən politexniki təlimin həyata keçirilməsinə kömək edir  1  . Müasir
dərsliklərdə diyarşünaslıq haqqında ilkin anlayışların şagirdlərə çatdırılması “Həyat bilgisi”
fənni vasitəsilə həyata keçirilir. Aşağı siniflərdə “Mühit amilləri və təbiət hadisələri”, “Mühit
dəyişkənliyinin canlılara təsiri” mövzularında təbiətdə baş verən hadisələr haqqında şagirdlər
məlumat alırlar. Onlar öz doğma rayonları (şəhər, kənd, qəsəbə) ilə digərləri arasında
müqayisə aparmaq bacarıqlarına yiyələnirlər. Diyarşünaslıq haqqında aşağı siniflərdə təməli
qoyulan anlayışlar yuxarı siniflərdə baza rolunu oynayaraq şagirdlərin dərketmə fəaliyyətini
yaxşılaşdırır. Coğrafiya kurslarında diyarşünaslıq haqqında anlayışlar özünəməxsus şəkildə
mövzulara uyğun olaraq dərslikdə yer tapmışdır. VI sinif coğrafiya dərsliyində “Təbiət”
məzmun xəttinə əsasən “Hava şəraiti” mövzusunun “metereoloji stansiya”, “metohessas”,
“temperatur”, “rütubət”, “hava” açar sözlərinin mahiyyətini açarkən şagirdlər yaşadıqları
ərazinin temperatur və rutubət göstəricilərini öyrənmiş olurlar 2. Eyni zamanda hava şəraiti
haqqında məlumatın metereoloji stansiyadan əldə etdiklərini öyrənirlər. Bu mövzuda əldə
etdikləri biliklərə əsasən şagirdlər öz yaşadıqları diyarın temperaturunu ölçmək bacarıqlarına
yiyələnmiş olacaqlar. Şagirdlərə praktik iş kimi öz rayonlarının (şəhər, kənd, qəsəbə) bir gün
ərzində orta sutkalıq temperaturunu ölçmək işi tapşırıla bilər. Yerinə yetirdikləri tapşırığa
əsasən şagirdlər müxtəlif ərazilərin temperatur fərqini müqayisə edə bilərlər və bununla da
onlara aydın olacaq ki yaşadıqları ölkənin hər bölgəsinin özünəməxsus temperatur
göstəriciləri vardır. Digər bir tapşırıq kimi şagirdlərə yaşadıqları ərazinin rütubət göstəriciləri
haqqında məlumat toplamaq işi tapşırıla bilər. Şagirdlər əraziyə düşən yağıntının miqdarını
müşahidə edərək rütubətli və ya quraq ərazidə yaşadıqlarını aydınlaşdıra bilərlər. Bundan
əlavə VI sinif dərsliyində verilən “Praktik dərs. Plan üzərində iş. Planın tərtibi” praktik işinə
əsasən şagirdlərə öz məktəblərinin, həyətyanı sahələrinin planını tərtib etmək tapşırıla bilər
2  . Bu tapşırığa əsasən şagirdlər yaşadıqları doğma diyarın məktəb və ya digər hissələrinin
quruluşuna yiyələnmiş olacaqlar. Bununla da şagirdlərin nəinki bacarıqları inkişaf edəcək
hətda doğma diyar haqqında məlumatları da artacaqdır.

VII sinif üzrə “Təbiət” məzmun xəttinə əsasən “Planalma və onun növləri” mövzusunun
“menzula”, “qütb üsulu”, “marşrut üsulu”, “yerüstü planalma”, “havadan planalma” açar
sözləri verilmişdir 3. Şagirdlər aşağı sinflərdə əldə etdikləri plan anlayışını artıq bu mövzuda
təməl bilik kimi istifadə edə bilərlər. Bu biliklərə istinadən hər hansı bir ərazinin planalmasını
həyata keçirə bilərlər. Şagirdlərə öz yaşadıqları məntəqədən hər hansı bir əraziyə qədər olan
hissənin marşurut planalması vasitəsilə müşahidə etməyi tapşırıq olaraq vermək olar. Bu
planalmaya əsasən şagirdlər nəinki öz yaşadıqları ərazinin hətta qonşu ərazilərin də diyarı
haqqında biliklərə yiyələnmiş olacaqlar. Ətrafda gördüyü çayı, gölü, dağı, təpəni plana
alarkən öz diyarı haqqında məlumatlara yiyələnmiş olacaqlar. Bununla da onda diyarşünaslıq
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anlayışları inkişaf edəcəkdir. Bundan əlavə VII sinifdə “Küləklərin yayılması” mövzusunun
“bofort şkalası”, “külək gülü”, “yerli külək” açar sözləri verilmişdir.  3  Şagirdlər külək
anlayışına istinad edərək yaşadıqları ərazinin küləkləri haqqında öyrənə bilərlər. Onlar doğma
diyarın yerli küləklərini araşdırarkən küləyin mənfi və müsbət təsirini də öyrənmiş olacaqlar.
Şagirdlərə belə bir praktik iş vermək olar ki, yaşadığınız ərazinin təsərrüfatına yerli küləklərin
təsirini qiymətləndirin. Bununla da şagirdlər yerli küləklərin təsərrüfata vurduğu ziyanın
təsirini öyrənməklə yanaşı öz diyarını da müşahidə etmiş olacaqdır. Həmcinin ay ərzində
küləkli günləri qeydə alaraq yaşadığı ərazinin külək gülünü qura bilər. Bununla da hakim olan
küləyin istiqamətini müəyyənləşdirə bilərlər.

VIII sinif üzrə “Təbiət” məzmun xəttinə əsasən “Atmosfer yağıntılarının paylanması”
mövzusunun “atmosfer yağıntıları”, “yağıntıların paylanması” açar sözləri verilmişdir.  4 
Şagirdlərə praktik tapşırıq olaraq yaşadıqları ərazidə yağıntı göstəricilərinin dəyişməsini
müşahidə etmək verilə bilər. Onlar doğma diyara hansı fəsillərdə daha çox yağıntının
düşməsini müşahidə edə bilərlər. Eyni zamanda yağıntının hansı formada düşməsini də
müşahidə edə bilərlər. Bu məlumatlara əsasən onlar öz diyarları ilə digər ərazinin yağıntı
rejimini müqayisə edə bilərlər. Həmçinin bu mövzunun 2-ci tapşırığına baxsaq görərik ki
şagirdlərin müşahidə zamanı əldə etdikləri məlumatları müqayisə etmələri üçün Azərbaycan
Respublikasının iqlim xəritəsindən də yararlana bilərlər. Şagirdlər bu xəritəyə əsasən
müqayisəni asanlıqla yerinə yetirə bilərlər.

Bundan əlavə VIII sinifdə “Bitki və heyvanların yaşayış mühiti” mövzusuna əsasən
şagirdlər öz diyarlarının bitki və heyvan aləmi ilə yaxından tanış ola bilərlər  4  . Öz
diyarlarında yayılan bitki tiplərini araşdıraraq onlardan herbari düzəldərək gələcək dərslərində
səmərəli istifadə edə bilərlər. Bununla yanaşı şagirdlər öz diyarlarının relyef, iqlim şəraitinə
əsasən hansı bitkilərin bitdiyini və ya heyvan növlərinin yayılmasını təxmin edə bilərlər. Bu
da şagirdlərin ilkin biliklərinə istinad etmiş olacaqdır. Əldə etdikləri məlumata əsasən
şagirdlər öz diyarlarındakı bitki və heyvan tiplərini müqayisə edə bilərlər. Bununla da nəinki
öz diyarlarını həmçinin qonşu ərazilər haqqında da məlumat əldə etmiş olacaqlar.

IX sinif “Təbiət” məzmun xətti üzrə “Azərbaycanın reəyefi” mövzusunu öyrənərkən
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şagird sırf öz diyarı haqqında biliklərə yiyələnmiş olacaq. 5 Ilk növbədə hər bir Azərbaycan
vətəndaşının borcudur ki yaşadığı ölkənin təbii şəraiti haqqında məlumatlı olsun. Ümumilikdə
ölkəni bilməklə yanaşı öz rayonunun relyefini bilməsi daha vacibdir. Şagirdlərə yaşadığı
ərazidə hansı relyef formalarının olduğunu araşdırmaq praktik iş kimi verilə bilər. Yaşadığı
ərazidə hansı dağların düzənliklərin olduğunu və bu relyef formalarının təssüraftın
yerləşməsinə və ya inkişafın göstərdiyi təsiri barədə məlumat toplamağı tapşırmaq olar.
Bundan əlavə praktik iş kimi öz diyarının hansı tektonik zonada yerləşməsini müəyyən etmək
də tapşırıla bilər. Bu məlumatlar müqayisə edildikdən sonra şagird artıq ölkəsinin müxtəlif
yerlərinin relyefinə bələd olacaq.

Yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dərslərdə proqramın
mövzularının öyrənilməsi ilə əlaqədar daha dərin təhlil aparılmalıdır. Diyarşünaslıq
prinsipinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şagirdlərə tanış olan yerlərdə, gündəlik şəraitdə
coğrafi gerçəkliyi onun ayrı-ayrı komponentlərinin münasibətlərində və əlaqələrində
müşahidə etməyə və alınmış real təsəvvürlər əsasında coğrafiya elminin əsasını təşkil edən
anlayışları formalaşdırmaq üçün həmin müşahidələrin nəticələrindən dərslərdə istifadə etməyə
imkan verir. Doğma diyar haqqında alınan bütün məlumatların, müşahidələrin nəticələrinin və
tədqiqatların onlardan tədris məşğələlərində istifadə etmək üçün qaydaya salınması,
sistemləşdirilməsi və işlənilməsi çox mühümdür.

Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, əldə olunmuş təcrübəyə
əsasən diyarı ətraflı öyrənməyi qarşımıza məqsəd olaraq qoymuşuq.

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfədir ki, kurukilum proqramı üzrə diyarşünaslıq
materialları siniflər üzrə təhlil olunmuşdur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllimlər üçün praktik əhəmiyyəti ilə yanaşı
şagirdlərdə tədris prosesində əldə etdikləri bilikləri diyarda təcrübədən keçirtmək imkanı
yaranır və bununla da şagirdlər biliklərlə yanaşı, bacarıqlar da əldə etmiş olurlar. Nəzəri
əhəmiyyəti isə keçmiş dərsliklərdə diyarşünaslıq materiallarına daha az yer verilirdi və
metodikası zəif idi. Hazırda isə siniflər üzrə dərsliklərdə özünə daha geniş yer tapmışdır.
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Н.Насирова

Пути использование краеведческих
материалов в курсах географии

Резюме

В статье речь идет о использование материалах краеведения на уроках географии.
Присутствует практические работы на примерах материалах краеведения. Отмечена
важность умений, на ряду с теоретическими знаниям. В современных учебниках
показаны важность использования материалов краеведения.

N.Nasirova

Ways of use from ethnography materials in geography courses

Summary

The article is about opportunities of using regional studies in teaching geography.
Practical works based on regional studies materials are provided as examples. The importance
of the role of use of classroom materials in modern textbooks.
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Tədris prosesinin müvəffəqiyyəti bir sıra şərtlərlə əlaqələndirilir. Buraya müəllimin
ümumi elmi, pedaqoji hazırlığı, öz ixtisasını sevməsi; tədris proqramının elmi-metodik
tutumu; dərslik və dərs vəsaitlərinin müvafiqliyi, tədris məkanının münasibliyi və s. daxil
edilir.

Dünya miqyaslı tədqiqatlar göstərir ki, insan oxuduğunun 10, eşitdiyinin 20, gördüyünün
30, eyni vaxtda gördüyü və eşitdiyi informasiyanın 50 faizini yadda saxlayır. Əyani
təsəvvürlərin yaranması üçün tədris zamanı gözlə qavranılan əyani vəsaitə, texniki vasitələrlə
göstərilən vəsaitlərə ehtiyac həmişə duyulur. Xarici duyğulara təsir göstərmək yolu ilə təşkil
edilən əyani təlim, “öyrənməyi öyrətmək” prinsipi əsasında qurulan fəal təlim prosesində
daha önəmli rol oynayır. Bu baxımdan təlim prosesində əyani vasitələrin istifadəsi və onlara
geniş yer verilməsi olduqca vacibdir.

Əyanilik – tədrisin konkret əyani və ya hiss edilə bilən vasitələr əsasında qurulması
prinsipidir.

Əyanilik dərketmə fəaliyyətini asanlaşdırır və təchiz edir; o şagirdin canlı gerçəkliyi
qavraması və müşahidə etməsini təşkil edir, əyaniliyin yaratdığı canlı assosiyalar uzun
müddət yadda qalır, o təxəyyülün yaranmasına kömək edir.

Əyanilik prinsipi dərk etməni real əşya və ya hadisələr, faktlar üzərində qurmağa əsaslanır.
Təlim prosesində əyanilikdən istifadə Yan Amos Komenski tərəfindən irəli sürülmüşdür.
Y.A.Komenski tədris əyani olmalıdır fikrini irəli sürərək məsləhət görürdü ki, şagirdlərə sözü
deyil, əşya və hadisələri öyrətmək lazımdır, biliklərə yalnız kitab vasitəsilə deyil, bilavasitə
«səmadan və yerdən, palıddan və fıstıqdan», yəni müşahidə və müstəqil zehni iş yolu ilə
yiyələnmək lazımdır.

Məşhur çex pedaqoqu Y.A.Komenski əyaniliyə yüksək qiymət verərək onu müəllimlər
üçün “qızıl qayda” adlandırmışdır. Qeyd etmişdir ki, mənimsəmə prosesində nə qədər çox
hiss üzvləri iştirak edərsə qavrama bir o qədər səmərəli olar. Mənimsənilən materialın konkret
əşya və hadisələr üzərində qurulması, onun haqqındakı məlumatı dəqiqləşdirir, daha aydın və
dürüst dərketmə imkanı yaradır. Obyekt haqqında şifahi sözlə məlumat əvəzinə özünün
təqdim olunması mənimsəmədə eyni zamanda bir neçə hiss üzvünün iştirakını təmin etdiyi
üçün, obyekt aydın mənimsənilməklə yanaşı uzun müddət yaddaşda qalır, hafizədə uzun
müddət özünə yer edir.

Əyanilik prinsipi təlimi mücərrəd sözlər üzərində deyil, şagirdlər tərəfindən, bilavasitə
qavranılan konkret obyekt və hadisələr üzərində qurmağı nəzərdə tutur. Əyanilik prinsipi

mailto:nermincavad@gmail.com
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idrak prosesinin öz təbiətindən irəli gəlir; idrak prosesi canlı müşahidədən - fakt və
hadisələrin qavranmasından başlanır. Ətraf aləm haqqında təsəvvürlərimiz nə qədər dolğun və
dürüst olarsa, bu əsasda yaranan anlayış və qanunlar da daha şüurlu mənimsənilər.

Əyanilikdən mənimsəmənin bütün pillələrində, yeni mövzunun mənimsənilməsi,
möhkəmləndirilməsi və tətbiqi zamanı istifadə edilə bilər. Lakin əyaniliyi universallaşdırmaq
olmaz: əyanilikdən həmişə yox, zəruri hallarda keçilən mövzu üzrə şagirdlərin təsəvvürü
olmadıqda və ya çox zəif olduqda istifadə etmək faydalıdır.

Əyanilik digər tədris fənlərində olduğu kimi, coğrafiyanın tədrisində də istifadə olunan
mühüm prinsiplərdən biridir. Şagirdlərin məntiqi və yaradıcı təfəkkürünün, hafizəsinin
formalaşmasında və inkişafında, bacarıq, vərdiş və fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsində,
təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsində əyaniliyin rolu olduqca böyükdür.

Coğrafiyanın təlim prosesində əyani vasitələrdən istifadə etmək nəzəri məlumatları daha
yaxşı yadda saxlamağa kömək edir. Əyani vasitələr şagirdlərdə praktiki bacarıq və vərdişləri,
məsələn müxtəlif bilik mənbələri ilə, cihazlarla, alətlərlə işləmək bacarığının
formalaşdırılması üçün zəruridir.

Məktəb coğrafiyasında əyani vasitələr həm də coğrafi hadisə və obyektlərin bilavasitə
müşahidə edilməsi mümkün olduqda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Real predmentlərdə
(əşyalarda) bəzi çox mühüm əlamətləri ikinci dərəcəli əlamətlərdən ayırmaq çətin olur. Bu
əlamətlərin bəzi çox mühüm olanını ayırmaq və nəzərə çatdırmaq üçün çertyojdan, sxemdən,
modeldən və s. istifadə edilir. Əyani vasitələr coğrafi obyektlərin və hadisələrin çox mühüm
tipik əlamətlərini və xüsusiyyətlərini əks etdirərək, ümumini konkretin vasitəsi ilə göstərir.

Əyanilik şagirdlərin coğrafi təsəvvür dairəsini zənginləşdirərək təlimi daha da asanlaşdırır,
tədris materialının daha dərindən və möhkəm mənimsənilməsinə kömək edir, məktəblilərin
qavrama bacarığının inkişafına səbəb olur.

Əyani vasitələr şagirdlər üçün bilik mənbəyidir və ondan öyrənilən hadisələr haqqında
şagirdlərdə konkret, düzgün təsəvvür yaratmaq üçün istifadə edilir. Coğrafiyanın tədrisində
əyani vasitələrdən geniş istifadə etmək əyanilik prinsipini təmin edir, şagirdlərdə
müşahidəçiliyi, təsəvvürü inkişaf etdirir, fənnə olan marağı artırır və coğrafiyanın öyrənilməsi
prosesində şagirdlərin dərketmə fəaliyyətini inkişaf etdirir.

Coğrafiyanın tədrisində əyani vasitələrin rolu xüsusilə böyükdür. Coğrafiya yer kürəsinin
ayrı-ayrı ərazilərinin fiziki-coğrafi və iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətlərini öyrənir. Öyrənilən
məhəlin konkret sürətini şagirdlərin təsəvvüründə yaratmaq üçün yalnız şifahi xarakteristika
ilə kifayətlənmək olmaz, həmin ərazi üçün səciyyəvi nə varsa şagirdlərə göstərmək lazımdır.
Bütün öyrəniləni natural halda göstərmək mümkün olmadığı üçün əyani vasitələrin müxtəlif
növündən istifadə etmək vacibdir.

Coğrafiya dərslərində əyanilik müxtəlif vasitələrlə həyata keçirilir: a) təbii (natural)
əyanilik: təbii halda əşya və proseslərin nümayiş etdirilməsi; b) təsviri əyanilik: əşyanın şəkli,
maketi, diafilm, kino, televiziyadan istifadə; c) sxematik əyanilik: sxem, cədvəl, diaqram və s.
üzrə iş; ç) obrazlı əyanilik: şagirdlərin şəxsi təcrübəsi, təsəvvürləri, müəllimin sözü, ədəbiyyat
və incəsənət vasitəsilə canlı obrazlar, təsəvvürlər yaratmaq; d) simvolik əyanilik: qlobus,
xəritə və s. üzrə iş.

Əyani vasitələrin çox müxtəlif təsnifatı vardır. Tədrisin müxtəlif növlərinə verilən
tələblərə görə coğrafiya fənnində istifadə edilən əyani vəsaitləri müxtəlif alimlər müxtəlif
formada qruplaşdırmışdırlar. V.A.Korinskaya coğrafiyanın təlimdəki rolundan asılı olaraq
bütün dərs avadanlıqlarını, yəni əyani vasitələri dörd qrupa bölmüşdür.

Birinci qrupa dərsliklər və dərs kitabları daxildir. Bu qrupun əyani vasitələri müəllimin
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coğrafiya fənnindən verdiyi məlumat və izahatlardan sonra ikinci mühüm bilik mənbəyidir.
Dərsliklər — ən mühüm bilik mənbəyidir olmaqla, coğrafiya fənninin əhatə etdiyi bilik,

bacarıq və dəyərlərin öyrədilməsi üçün konkret proqram əsasında hazırlanan, səlahiyyətli
orqanlar tərəfindən müəyyən meyarla qiymətləndirilib tədrisinə icazə verilən ən mühüm əyani
vəsaitdir.

Şagirdlər dərslikdən əsas etibarı ilə müstəqil işləmək üçün istifadə edirlər, bununla
əlaqədar dərslik məktəblilərin müstəqilliyinin, təfəkkürünün, yaddaşının, nitqinin inkişafında
son dərəcə böyük rol oynayır, habelə kitabla işləmək bacarığının formalaşmasına köməklik
edir. Kitabla işləmək bacarığının formalaşması olduqca mühümdür, çünki kitabla işləmək
bacarığı müəyyən minimum biliklərin mənimsənilməsində olduqca əhəmiyyətlidir.

Coğrafiya dərslikləri hər bir sinfin proqramına uyğun şəkildə tərtib edilir. Bütün bunlar
birlikdə ümumi metodoloji və metodik prinsiplərin tətbiq edilməsinə və inkişafına əsasən
vahid metodik sistem təşkil edir. Bununla da dərslik müxtəlif siniflərdə coğrafiya təliminin
ardıcıllığının təmin olunmasına kömək edir.

İkinci qrupa şagirdlərdə öyrəndikləri hadisələr haqqında konkret təsəvvür yaratmaq üçün
istifadə edilən əyani vasitələr daxildir. Dərsliklə və müəllimin şifahi izahı ilə birlikdə əyani
vasitələr predmet üzrə bilik mənbəyi rolunu yerinə yetirir, onlar coğrafi qanunauyğunluqları,
hadisələrlə obyektlər arasındakı qarşılıqlı əlaqələri başa düşməkdə şagirdlərə kömək edir.

Əyani dərs vasitələrinə xüsusi olaraq seçilmiş və hazırlanmış təbii görünüşlü, yaxud
müxtəlif təsvirləri olan obyektlər daxildir. Əyani dərs vasitələri şagirdlər üçün bilik
mənbəyidir və ondan öyrənilən hadisələr haqqında şagirdlərdə konkret, düzgün təsəvvür
yaratmaq üçün istifadə edilir.

Əyani dərs vasitələrinin ən mühümü coğrafiya xəritələridir ki, onlarında aşağıdakı
növlərini fərqləndirmək olar: divar xəritələri, stolüstü xəritələr, kontur xəritələr, qabarıq
xəritələr və s. Digər əyani dərs vasitələrinə atlas və qlobuslar, fotoqrafiyalar, modellər,
maketlər, diaqramlar, sxemlər, qrafiklər, cədvəllər, kolleksiylar və s. aiddir. Coğrafiyanın
təlimi prosesində xəritə çox mühüm rol oynayır və pedaqoji, psixoloji vəzifəni yerinə
yetirərək bilikləri sistemləşdirir. Onların mənimsənilməsi və yadda qalması asanlaşdırır.
Xəritə ilə məzmunca və formaca müxtəlif frontal və fərdi praktik işlər aparmaq, ətraf
ərazilərin öyrənilməsi və təsərrüfatda mənimsənilməsilə əlaqədar olan məsələləri həll etmək
mümkündür.

Üçüncü qrupa başlıca olaraq məhəldə müxtəlif praktiki işləri yerinə yetirmək üçün lazım
olan vəsait və cihazlar daxil edilir.

Təbiətdə, hava üzərində müşahidələr aparmaq, məhəldə ölçmə işləri və başqa praktiki
işlər həyata keçirmək baxımından coğrafiyanın əyani vasitələri arasında cihazların rolu
olduqca böyükdür. Coğrafiya meydançasında cihazlardan geniş şəkildə istifadə olunur ki,
məhz bu cihazlar vasitəsi ilə şagirdlər bilikləri müstəqil şəkildə əldə edir ki, buda şagirdlərin
müşahidəçiyə, tədqiqatçıya çevrilməsində olduqca mühümdür.

Dördüncü qrupa coğrafiya dərsində işlədilən əyani vasitələrin daha yaxşı yerləşdirilməsi,
mühafizə olunması və nümayiş etdirilməsi üçün lazım olan qurğular aiddir. Habelə bu qrupa
əyani vasitələrin hazırlanması üçün lazım olan alətlər, müxtəlif materiallar və ləvazimatlar
daxil edilir. Xəritə və başqa yastı vasitələri asmaq, saxlamaq üçün lazım olan qurğular, əyani
vasitələri saxlamaq üçün şkaflar, proyeksiya aparatları və s. bu qrupa aiddir.

Coğrafiya fənninin tədrisində əyani vasitələrindən istifadənin rolu olduqca böyükdür. Belə
ki, coğrafiya xəritələri, qlobuslar, maketlər, modellər, diaqramlar, cədvəllər və s. şagirdlərdə
gözlə görünməsi mümkün olmayan obyekt və hadisələr haqqında daha aydın və düzgün
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fikirlər formalaşdırır. Coğrafiya dərslərində əyani vasitələrdən istifadə coğrafi proseslər
haqqında daha dərin təsir oyadır və həmin proseslər uzun müddət yaddaşda qalır.

Məqalənin aktuallığı. Təhsil islahatında irəli sürülmüş tələblərin təlim prosesində
reallaşdırılmasında müasir əyani vasitələrin tətbiqinin vacibliyi izah olunmuşdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. “Öyrənməyi öyrətmək” prinsipi üzərində qurulmuş fəal təlim
prosesində əyani vasitələrdən istifadənin elmi əhəmiyyəti izah olunmuşdur.

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

Важность использование визуальных инструментов
в классах географии

Резюме

В научной статье дана суть принципа наглядности и важность использование этого
принципа в процессе обучения. Также, здесь научно обосновано то, из чего состоят
основные аспекты использования наглядных пособий при преподавании географии. В
зависимости от роли географии в обучении, наглядные пособия, используемые в
преподавании предмета, делятся на четыре группы (В.А.Коринская). Также там указана
важность использования наглядных пособий на уроках географии.

N.Cavadova

The importance of using visual aids in geography classes

Summary

In conclusion, as can be seen from what has been mentioned above, scientific article
emphasizes the essence of the principle of publicity and the importance of using the principle
of publicity in the learning process. It is scientifically justified that the benefits of using visual
aids during the teaching of geography. Depending on the role of geography in the training, the
distribution of visual aids used in the subject teaching was divided into four groups (VK
Korinskaya). During the active training, the importance of using visual aids in geography
classes is highlighted.
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İllər keçdikcə yeni-yeni təlim metodları bir-birini əvəz etməkdədir. Hər bir yeni təlim
metodu özündə müasir dövrün tələblərinə uyğun yeniliklər birləşdirməkdədir. Lakin hər
zaman təlim metodları özündə əyaniliyi qoruyub saxlamaqdadır. Əyanilik hər bir təlim
metodunun ayrılmaz bir parçasıdır. Əyaniliyi təmin etmək üçün müxtəlif əyani vəsait və
vasitələrdən istifadə olunur. Əyani vəsaitlər şagirdlər üçün bilik mənbəyidir və ondan
öyrənilən hadisələr haqqında şagirdlərdə konkret, düzgün təsəvvür yaratmaq üçün istifadə
edilir. Əyanilik şagirdlərdə müşahidəçiliyi, təsəvvürü inkişaf etdirir, fənnə olan marağı artırır
və fənnin öyrənilməsi prosesində şagirdlərin dərketmə fəaliyyətini inkişaf etdirir.

Əvvəllər tədris-əyani vəsaitlərinə köməkçi material kimi baxırdılar. Yəni, müəllimin şifahi
şərhini tamamlayan bir əyani mənbə hesab olunurdu. Hal-hazırda isə təlim vasitələri tədris
informasiya mənbəyi olmaqla yanaşı şagirdlərin idrak fəaliyyətini idarə edən vasitə kimi
nəzərdən keçirilir. Əyanilik həm də möhkəm yadda saxlamağa kömək edir və onlar
şagirdlərin hafizəsini gücləndirir [1].

Coğrafiya fənninin tədrisində əyani vəsaitlər müxtəlif bölgüyə malikdir. Onlardan biri də
qrafik əyani vəsaitlərdir. Coğrafiyada qrafik əyani vəsaitlər əsasən ən geniş yayılmış əyani
vəsaitlərdəndir. Bu növ vəsaitlər 7 qrupa bölünə bilər: 1) cədvəllər; 2) şərti qrafik əyani
vəsaitlər; 3) sxematik şəkillər; 4) xəritə əsasında qrafik vəsaitlər; 5) sinif lövhəsində qrafik
qaydalar; 6) plakat tipli ekspozisiya; 7) qrafika əsasında coğrafi oyunlar [3].

Cədvəllər ən çox istifadə olunan əyani vəsaitlərdəndir. Cədvəllər xüsusən siyasi
coğrafiyada istifadə olunmaqdadır. Bununla belə fiziki coğrafiyada da cədvəllərdən istifadə
olunmaqdadır. Cədvəl mətndən illüstirasiyaya özünəməxsus keçiddir. Onlar dərsliklərdə,
digər tədris vəsaitlərində geniş yayılmışdır və tez-tez təhlil məqsədi ilə praktiki məşğələlərdə
istifadə olunmaqdadır. Praktiki olaraq hər şeydən öncə kitablarda yerləşdirilmiş cədvəllərlə
işləmək lazım gəlir. Təbii ki, Ən yaxşısı budur ki, metodiki olaraq işlənmiş cədvəl sinif və ya
tələbə auditoriyası önündə böyüdülmüş və asılmış olsun. Cədvəllərdə məktəb coğrafiyasının
ayrı-ayrı məsələlərini nümayiş etdirən mətnlər, rəqəmlər, qrafik təsvirlər ola bilər.

Təsvirinin xarakterindən asılı olaraq cədvəllər illüstirativ, qrafiki, ədədi, mətnli və qarışıq
cədvəllərə ayrılır [2].

İllüsturativ cədvəllərdə predmetlərin təsviri olur, bunlara qısa izahedici mətnlər əlavə
olunur (məsələn, şərti topoqrafik işarələr cədvəli, vulkan və onun püskürmə məhsulu). Qrafik
cədvəllər sxemlərdən, qrafiklərdən, şəkillərdən ibarət olur, bunlara ədədi yaxud mətnli
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materiallar əlavə olunur (məsələ, torpaq cədvəli). Ədədi cədvəllərdə coğrafi anlayışların
formalaşması üçün vacib olan statistika göstəriciləri üstün yer tutur.

Mətnli cədvəllər ən çox mətn materiallarından ibarət olurlar (məsələn, coğrafi obyektin
xarakteristikası planı).

Cədvəllər, həmçinin, məqsədinə görə də təsnif olunmaqdadır. Bu təsnifata əsasən
cədvəllər dərketmə, təlimat və arayış cədvəllərinə ayrılırlar [2]. Şagirdlərin praktiki işlərinə
diqqətin artırılması ilə əlaqədar olaraq şagirdlərin ayrı-ayrı iş üsullarını nümayiş etdirən
təlimati cədvəllər mühüm əhəmiyyət kəsb edir, səmtləşdirmə üsullarını göstərən cədvəllər,
məhəllədə ölçü işləri aparılmasını göstərən cədvəllər. Coğrafi qarşılıqlı asılılıqların,
hadisələrin, qanunauyğunluqların sxemlərdə, qrafiklərdə, cədvəllərdə geniş təsvirinin
mümkün olması sayəsində bu vəsaitlər məktəb coğrafiyası kursunun bütün bölmə və
mövzularının öyrənilməsində işlədilməlidir. Təəssüf ki, nəşriyyatlar çox az sayda cədvəllər
hazırlayırlar ki, bunlar da bir çox halda fiziki coğrafiyanı əhatə etmiş olurlar. Nümayiş
etdirilən sxematik vəsaitlərin nəşr edilməsi ilə əlaqədar olaraq şagirdlərin müstəqil işləri üçün
kiçik formatlı vəsaitlərin də olması vacibdir. Didaktik paylama materiallarının olması
şagirdlərdə qrafikləri, cədvəlləri oxumaq bacarığını müvəffəqiyyətlə formalaşdırmağa və
onların əsasında müəyyən nəticələr çıxarmağa imkan verər. Məsələn, şagirdlərin paylama
iqlim cədvəlləri olduqda ayrı-ayrı aylarda temperatur, çöküntü üzrə tapşırıqları yerinə yetirə
bilərlər, temperaturun illik amplutudasını, çöküntülərin illik miqdarını hesablaya bilər, onların
rejimini və iqlim tipini müəyyən edə bilərlər. Cədvəllərdə iş nəinki proqramın ən çətin
bölgüsü olan iqlimi daha yaxşı mənimsəməyə imkan verir, həm də gündəlik həyatda vacib
olan qrafikləri oxumaq bacarığının formalaşmasına kömək edər.

Bu deyilənlər də sübut edir ki, əyanilik təlim prosesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Müasir
dövrdə bir çox maddi texniki təminatı yüksək səviyyədə olan tədris müəssisələrində
müəllimlər ənənəvi qrafik və cədvəllərdən daha çox müasir texnika və texnologiyaların
məhsullarından istifadə etməklə şagirdlərə əyaniliyi nümayiş etdirirlər. Lakin bununla yanaşı
ənənəvi cədvəl və qrafiklərdə öz metodik imkanlarını itirməmişlər, onlardan istifadə
edilməsinin hələ də bir çox üstünlükləri vardır.

Şəkil və sxemlər hansı formada nümayiş olunursa olunsun (ənənəvi formada və ya texniki
vasitələrlə) onların üzərində aparılan işlərin metodikası həmişə müəllimlərin diqqət
mərkəzində olmalıdır. Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsində bu vasitələrin
özünəməxsus yeri var.

Cədvəllərdə coğrafi proses və qanunauyğunluqların təsvir edilməsi onların çətin olan
tərəflərini öyrənməyə imkan verir. Misal olaraq statistik (ədədi cədvəllər) cədvəlləri
göstərmək olar. Statistik cədvəl, qrafik və diaqramlarla iş qaydaları əsasən eynidir. Onlardan
informasiyanın alınması və təhlil edilməsi ilk əvvəl müəllimin köməyi ilə aparılsa da, sonrakı
mərhələdə şagirdlər müstəqil şəkildə bilik əldə etməyi bacarmalıdırlar [1]. Bu onlarda təhlil
etmək. ümumiləşdirmə aparmaq kimi bacarıqların inkişafına şərait yaratmış olar.

Məsələn, Azərbaycanda əhalinin illər üzrə dəyişməsini göstərən qrafik üzərində
şagirdlərin işinin təşkilini aparmaq olar[1]:

1. Qrafik nəyə həsr olunub?
2. Üfiqi xətdə nə təsvir olunub? (illər)
3. Şaquli xətdə nə təsvir olunub? (əhalinin sayı)
4. Əhalinin təbii artımı necə göstərilir? (hər min nəfərə düşən artım)
5. Fərqli illər üzrə əhali artımını göstərin.
6. Hansı illərdə əhalinin təbii artımı yüksək olub? Səbəbi.
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7. Hansı illərdə əhalinin təbii artımı zəif olub? Səbəbi.
8. Əhali artımını dəyişməsi haqqında hansı nəticəyə gəlmək olar?
Statistik cədvəl bu hissəsini və o rəqəmləri, hansılar ki, xüsusi maraq doğurur və ya əsas

qanunauyğunluqları ifadə edir ayırmaq lazımdır. Rəqəmləri ayırmaq vasitələri müxtəlif
formalarda ola bilər: onları daha böyük şriftlə göstərirlər; dairə və ya kvadratlara alırlar;
lazımı sütunları çərçivəyə salır və ya rənglə ayırırlar. Bunların hamısı cədvəli öyrənməyi və
başa düşməyi çox asanlaşdırır [3].

Təcrübə zamanı eyni məzmunlu cədvəllərdəm tez-tez istifadə etmək lazım gəlir, hansı ki,
yalnız faktiki rəqəm materialları ilə fərqlənir. Məsələn, hər il kənd təsərrüfatında bir öncəki
ilin statistik göstəriciləri göstərilir və bunun əsasında müəyyən müqaisələr aparılır və s.

Cədvəllərdə rəqəmlərdən başqa şərti və sözlü xarakterlər də yerləşdirilə bilər. Nadir
hallarda cədvəllərdə xüsusi şərti işarələr və ya siluet şəkillərdən istifadə oluna bilər. Bu cür
cədvəllər statistik cədvəllər, diaqramlar və sxemlər arasında aralıq mövqe ala bilər.

Cədvəllə iş qəbulu başqa əyani vəsaitlərlə işdən bir qədər fərqlənir. Bu ondan irəli gəlir ki,
onun varlığı, cədvəldə ifadə olunan dinləyiciyə, şagirdə və ya tələbəyə həmin anda çatmaya
bilər, belə ki, onun əsas məzmunu say münasibətində göstərilir. Beləliklə, cədvəli müşahidə
etmək üçün onun izahına müəyyən vaxt lazımdır, yalnız bu halda o aydın olar və fayda verər.

İzah etmənin metodikası ondan asılıdır ki, hər bir şagird və ya tələbənin bu cür cədvəli
dərslikdə varmı və ya önlərində olan bir cədvəldən razıdırlarmı? İlk halda cədvəlin tanışlığı
söhbət şəklində aparmaq lazımdır.

Sinif və ya auditoriya qarşısında asılmış cədvəli çox geniş izah etmək lazımdır. İzah bu
cür təxmini plana əsasən aparıla bilər [3]:

1. Cədvəldə nə göstərilib;
2. Əsas adlandırmalar, pozisiyalar, ölçü vahidləri;
3. Xarakterik rəqəmsal göstəriciləri;
4. Rəqəmlərin əsasında ümumi nəticələr və s.
Cədvəlin məzmununun mürəkkəbliyindən asılı olaraq onunla işləmək variantları fərqlənə

bilər.
Əyani vəsaitlərin təlim-tədris prosesində özünəməxsus yeri var və onun tərkibində də

cədvəl əyani vəsaitlərinin özünəməxsusluğu vardır. Əyani vəsaitlərin və vasitələrin nümayişi
yenilənsə də, cədvəl əyani vəsaitləri daim öz mövqeyi qoruyur və təlim prosesinin ayrılmaz
bir parçası olduğunu sübut edir.

Məqalənin aktuallığı. Nə qədər təliç proqram və modelləri bir-birini əvəz etsə də, bütün
zamanlarda təlim prosesində əyani vəsaitlərdən və eləcə də cədvəllərdən istifadə olunacaqdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Cədvəllər tərtib edilərkən yeni təlim modellərinin nəzərə
alınmasını tələb edir və təlim prosesində istifadəsinin önəmindən ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən istifadə etməklə, cədvəllər və
onların növləri haqqında məlumat əldə etmək mümkündür və onlardan təlimdə necə istifadə
olunması qeyd olunmuşdur.
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Х.Дадашов

Использование таблиц в качестве наглядных пособий
в классах географии

Резюме

В статье также упоминаются некоторые из образовательных и наглядных пособий в
таблице и отражает тот факт, что учащиеся и ученики упрощают обучение и понимание
в процессе обучения.

Kh.Dadashov

Use of tables as visual aids in geography classes

Summary

In the scientific context it has been dealt with schedule which is one of the types of
teaching visual aids and it has been reflected their simplifying of the process of learning and
understanding in the process of teaching-training of pupils and students.
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Təhsili milli tərəqqimizin güclü amilinə çevirmək üçün müstəqillik dövründə yeni
konsepsiyanın yaranması zəruriliyi yarandı. Bu konsepsiya öz növbəsində biologiya sahəsinə
də təsirini göstərdi. Konsepsiyanın yaranması biologiya sahəsində yerli flora və faunanın daha
dərindən tədris edilməsinə, cəmiyyətdə biologiyanın müasir problemlərinin işıqlandırılmasına,
tələbə və müəllimlər üçün ən vacib biliklərin öyrədilməsinə təsirini göstərdi.

Təhsil islahat proqramında respublikanın ümumtəhsil məktəblərində biologiya fənləri üzrə
olan proqramlar və dərsliklərin yenidən işlənib hazırlanmasına, dünya təhsil sisteminə
inteqrasiya edilməsi baxımından təkmilləşdirilmişdir. Bioloiya təbiət fənni kimi Azərbaycan
Respublikasının təhsil Nazirliyinin 280 №03.04.2000 il tarixli əmri ilə təsdiq olunmuş tədris
planı VI-XI siniflərdə tədris olunur. Biologiya fəninin daha geniş tədris edilməsi məqsədilə
fakultativ, fərdi və qrup məşğələlərinə ayrılmış saatlardan istifadə edilir.

Biologiya tədris fənni kimi pedaqogikanın xüsusi fənlərinin tədrisi bölməsinə daxildir.
Çünki biologiya fənininin əsas məqsəd və vəzifələrdən biri təlim və tərbiyə prosesidir.
İstənilən tədris müəssisəsində biologiya fənninin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq təlim və
tərbiyə prosesinin bütün əlamətlərini əhatə edir. Ümummilli lider Heydər Əliyev bildirdiki
“Təhsil sistemi elə bir sahədir ki, burada heç bir inqilabi dəyişikliklər ola bilməz. Ümumiyətlə,
həyatımızın bütün sahələrində dəyişikliklər təkamül xarakteri daşıyır.”

Ümumtəhsil məktəblərində biologiya fənninə ayrılmış proqramların tədrisində məntiqi
təfəkkürün, yaradıcı tətbiq etmənin, praktik bacarıqların formalaşdırılmasının, laboratoriya
işlərinin, nəzəri biliklərin təkmilləşdirilməsinə şərait yaratdı.

Müasir tələblər əsasında biologiya fəninin ayrı-ayrı bölmələrinin proqram quruluşu dahada
sadələşdirilmiş və təkmilləşdirilmişdir. Sadələşdirilmiş proqram və dərsliklər şagirdlərin
praktik hazırlığına, elmi dünyagörüşünün formalaşmasına, məntiqi tənqidi və yaradıcı
təfəkkürün yaradılmasına geniş imkanlar yaradırdı.

Müasir dövrdə dərsliklər yenidən təhlil edilmiş, nöqsanlar aradan qaldırılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 aprel 2005-ci il tarixli 219 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası
haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
19 aprel 2012-ci il tarixli Fərmanı ilə ümumi təhsili həyata keçirən təhsil müəssisələrində
ümumtəhsil fənləri üzrə istifadə edilən dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər tədris
vasitələrinin elmi-metodiki monitorinqinin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına (TQDK-ya) həvalə edilmişdir. Bunun nəticəsində
bütün dərsliklər eləcədə biologiya sahəsinə aid dərsliklərin yenidən işlənib hazırlanmışdır.
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Biologiya fənn kurikulumunda şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün, fənnlə bağlı həyati
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, inteqrativlik, sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf, məzmun və
fəaliyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili, fənnin tədrisində yeni texnologiyaların tətbiqinin təmin
edilməsi məsələləri nəzərdə tutulur. Fənnin əhəmiyyəti, məqsəd və vəzifələri. Orta
ümumtəhsil məktəblərinin başlıca vəzifəsi gəncləri həyatı və özünü dərk edə bilən bir
şəxsiyyət kimi yetişdirməkdən ibarətdir. Ümumtəhsil fənləri bu vəzifənin yerinə
yetirilməsində xüsusi rol oynayır. Biologiya bu fənlərdən biri olmaqla canlılar aləmindən bəhs
edir, şagirdlərə canlı təbiətin maddiliyini, qanunauyğunluqlarını, canlıların yaranması,
quruluşu, yayılması, inkişafı, qorunması funksiyası, ən başlıcası isə biososial varlıq olan
insanın öz orqanizminin quruluşu və həyati xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə şərait yaradır.
İnsanın davamlı inkişafı və sağlamlığının qorunması ilə bağlı zəruri bilik, bacarıq və əməli
vərdişlər verir.

VI-XI sinif biologiya dərslikləri yenidən işlənib hazırlanmış və 2016-cı il yanvar ayında
bütün tədris müəssisələrinə təqdim edilmişdir. Əgər əvvəlki illərdə istifadə olunan dərsliklərlə
və müasir dövrdə istifadə olunan dərslikləri nəzərdən keçirtsək bir çox nöqsanların aradan
qaldırıldığını müşahidə edərik və həmçinində yeni dərsliklərdə nöqsanların olduğunu görərik.
Zoologiya fəninin timsalında yeni biologiya proqramında aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir.

Artıq 7-ci sinifdə zoologiya tədris olunurdu. Əvvəlki illərdə 7-ci və 8-ci siniflərdə
zoologiya tədris olunurdu. Müasir dərslikdə zoologiya birhüceyrəli heyvanlar kimi yox -
birhüceyrəlilər, cücülər-həşəratlar kimi tədris olunur. Eləcədə məməlilər sinfinə daxil olan
dəstələr məməlilərin ekoloji qrupları mövzusunda tədris olunur.

Yeni dərsliklərin nəşri yaxşı hal kimi qiymətləndirməklə yanaşı müəyyən nöqsanlar da
mövcuddur.

Ə.M.Hüseynovun fikrincə, yeni dəsrliklərin başlıca cəhəti dərsliklərdə pedoqoji
prinsiplərin və sistemlərin gözlənilməməsidir. Dərsliklərdə qüsurlurdan biridə mövzunun
məzmunun şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun olmamasıdır. Şagirdlərə dəsrliklərdə öyrənə və
dərk edə bilməyəcək anlayışlar verilmişdir. Məsələn, 6-cı sinif şagirdlərinə mitoz, meyoz kimi
anlayışlar verilmişdir ki, bu anlayışları başa salmaq imkan xaricindədir.

Əvvəlki, dərsliklərdə bir çox elmi səhvlərə yol veilmişdir. Məsələn, sürünən gövdəlilər
misal olaraq çiyələk, xiyar, yemiş və s. Bitkilərin adları çəkilir. Burada çiyələk sürünən
gövdə olduğu halda, xiyar və yemiş sərilən gövdədir. Yarpaqların damarlanmasına görə
torvari və qövsvari olmaqla üç formada olur. Orta məktəblərdə isə torşəkilli, paralel və
qövsvari, barmaqvari və ya lələkvari kimi verilir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki,
paralel və ya qövsvari, barmaqvari vəya lələkvari eyni məna verir. Orta məktəb zoologiya
dərsliyində qurbağanın ön ətrafı haqqında izahatda said sümüyü əvəzinə çiyin qurşağı işlənir.
Buda elmi cəhətdən səhv ifadədir. Zoologiya dərsliklərində bundan əlavə bir çox elmi
prinsiplərə düzgün əməl olunmamışdır. Orta məktəb dərsliklərində “Biologiya–insan”
dərsliyində “eritrositlər, qanköçürmə, leykositlər, imumtitet” və. s mövzuları şagirdlərin
hamısı tam şəkildə dərk edə bilmir. Mövzuda elmi ardıcıllıq o qədər düzgün olmadığından
həm müəllimlər tərəfindən tam şəkildə izah edilə bilmir, həm də şagirdlər tam dərk edə
bilmirlər. Belə ki, əvvəlcə immunititet və onun növləri şərh edilməsi daha məqsədə uyğun
olardı.

Müasir dövrdə ümumtəhsil məktəblərində istifadə olunan dərsliklərdə bu səhvliklər aradan
qaldırılmışdır. Artıq metodik vəsaitlər daha da təkmilləşdirilmiş müəllimlər üçün tam yararlı
şəkildə istifadəyə verilmişdir. Respublika dərsliklərində artıq ayrı-ayrı alimlərin və orta
məktəb müəllimlərinin tənqidi yanaşmaları nəzərə alınmışdır. Biologiya alimlərinin,
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metodistlərinin təhlili nəticəsində və nəzərə alınan tənqidlər nəticəsində əvvəlki illərin
dərsliklərinin nöqsanları müasir dövrdə istifadə olunan dərsliklərdə aradan qaldırılmış və
şagirdlər üçün tam anlaşıqlı olmuşdur. Müasir dövr dərsliklərində bir çox nöqsanlar aradan
qaldırılsa da yeni baxışların olmasına ehtiyac duyulur. Bu dərsliklərdə mövzular daha da
qısalaşdırılmış şagirdlər sadəcə ümumi məlumat əldə edirlər yəni mövzu tam olaraq
açıqlanmır. Biologiyanın tədrisində respublikamızın flora və faunasına daha geniş öyrənilməsi
və ekologiyamızın milli bəşəri prinsipləri nəzərə alınmalıdır. Bütün bunlar biologiyanın
tədrisinin problemlərinə yeni baxışlar tələb edir.

Müasir dövr ümumtəhsil məktəblərinin ona müvafiq olaraq pedaqoji təmayüllü ali
məktəblərində təhsil prosesində gedən struktur dəyişkənlikləri əsasında mövcud olan
aşağıdakı məsələlərə diqqət artırılmalıdır.
 Məktəblilərin təhsil səviyyəsi ilə ictimaiyyətin tələbi arasında kəskin uyğunsuzluq

vardır.
 İnsanın gündəlik yaşayış tərzində gigiyenilik, sağlamlıq və zərərli vərdişlər kimi

xüsusi əhəmiyyət kəsb edən təlim-tərbiyə biologiya sahəsində zəif tədris olunur.
 İnteqrallaşdırılmış proqramlara xüsusi fikir verilməsi.
 Əsaslı bioloji biliklərin verilməsi. Güclü ensiklopedik biliyə malik kadrların

hazırlanmasına xüsusi fikir verilməli.
 Bütün bu tədbirlər tələbələrin gələcək müəllimlərin özlərinin bilik dairəsinin

genişləndirilməsi üçün hüquqi baza yaradır.
Məqalənin aktuallığı. Fəal təlim prosesi zamanı biologiyanın tədrisinə yeni baxışlar

yaradır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik biologiyanın tədrisi zamanı müəyyən prinsiplərin

dəyişməsindən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçıların, magistrantların

eyni zamanda biologiyanı tədris edən müəllimlər üçün faydalı olacaqdır. Onlar öz
fəaliyyətlərində professorların qənaətlərindən bəhrələnəcəklər.
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В статье основное внимание уделяется появлению новых перспектив в
преподавании биологии в процессе активного обучения. Было продемонстрировано,
что биологические учебники будут более эффективными в развитии нового обучения
биологии.

U.Huseynova

Teaching of Biology in active education process

Summary

The article is dedicated to the emergence of new viewpoints of teaching of Biology in
active education process. It’s shown; application of the quality changes in biology books
during the emergence of new viewpoints of teaching of Biology is more efficient.
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Müasir dövrdə cəmiyyətin və təbiətin qarşılıqlı əlaqələrinin inkişafında çoxsaylı ekoloji
problemlərin həlli üçün əsas baza bütövlükdə, iqtisadiyyatın tarazlı inkişafı, onun
ekolojiləşdirilməsi və səmərəli idarə olunmasıdır. Ekoloji tarazlığı, onun mürəkkəb və bir-
birilə bağlı mexanizmlərini bilmədən, yəni ekoloji biliyə dərindən yiyələnmədən təbiətdən,
onun ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, təbii mühiti həyat üçün yararlı halda saxlamağı
proqnozlaşdırmaq mümkün deyildir. Bu mənada, ekologiya elminə tələbat və maraq daima
artır.

Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında əsas vasitələrdən biri məqsədyönlü ekoloji təhsil
olmalıdır. Ekoloji təhsilə ehtiyac insan həyatı üçün əlverişli mühitin təmin edilməsinə olan
zərurətdən yaranmışdır. Ətraf mühitin keyfiyyəti, sağlamlığı — insanın əsas hüququnu və
sivilizasiyanın inkişafının əsas məqsədini müəyyən edir. İnsanın mövcudluğu və inkişafı üçün
zəruri olan təbii zəminsiz bütün sosial məsələlər öz əhəmiyyətini itirir. Ona görə də ekoloji
təhsil təkcə təhsil sisteminə daxil olmaqla kifayətlənməməli, onun əsas hissəsinə çevrilməlidir.

Təbiətə qayğıkeş münasibət, ekoloji təfəkkürün yaranması əhalidə və gənc nəsildə ekoloji
tərbiyə və mədəniyyətin hansı səviyyədə olmasından asılıdır. Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji təhsillə bağlı qəbul
edilmiş ekoloji qanunçuluq və qərarlar bu problemin həllində atılmış mühüm addımlardır.
Milli Təhsil Konsepsiyasında da gənc nəslin ekoloji təhsil və tərbiyəsinə xüsusi diqqət
yetirilir. Müasir dövrdə qloballaşan dünyanın daha çox diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri
narahatçılıq doğuran ekoloji problemlərdir. Əhalinin ətraf mühitə neqativ münasibəti mövcud
problemin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Ekoloji maarifçiliyə böyük ehtiyac var. Bunun
üçün hər kəs müəyyən ekoloji biliklərə yiyələnməli, əhalidə ekoloji dünyagörüş formalaşmalı,
təhsilin ayrı-ayrı pillələrində ekoloji təlimin həyata keçirilməsi təmin edilməli, məktəb, eləcə
də, məktəbəqədər tədris-tərbiyə müəssisələrində uşaqlar və şagirdlər arasında ekoloji
tərbiyəyə xüsusi fikir verilməlidir. “Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda (2002) ümumi ekoloji biliklərə yiyələnməsi üçün hər
kəsə bərabər şəraitin yaradılması, orta təhsil sistemində ekoloji biliklərin tədrisinin icbariliyi,
ekoloji təhsil və maarifləndirmə prosesinin fasiləsizliyi dövlət siyasətinin əsas prinsipləri kimi
götürülüb.

Ekoloji təhsilin məqsədi təbiətə məsuliyyət hissi formalaşdırmaqdır. Ekoloji təhsil və
maarifləndirmə zamanı əldə olunan biliklər, qazanılan təcrübələr ekoloji mədəniyyətin

mailto:alverdiyevaa@gmail.com
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yaranmasına səbəb olur. Başqa sözlə, ekoloji təhsil dedikdə, ümumi ekoloji mədəniyyətin və
məsuliyyətin formalaşmasına yönəldilmiş fasiləsiz təhsil, tərbiyə və inkişaf prosesi başa
düşülür. Ekoloji təhsilə ehtiyac, insan həyatı üçün əlverişli mühitin təmin edilməsinə olan
zərurətdən yaranmışdır. Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında əsas vasitələrdən biri
məqsədyönlü ekoloji təhsil almaqdır. Ətraf mühitə düzgün münasibət ekoloji bilik nəticəsində
formalaşır. Gənc nəslin, eləcə də cəmiyyətin ekoloji mədəniyyətinin fasiləsiz inkişaf
etdirilməsi, təbiəti milli və ümumibəşəri sərvət kimi qorumağı qarşıya qoyur. Ekoloji tərbiyə
əxlaqi cəhətdən qiymətli və ekoloji cəhətdən məqsədəuyğun davranışı təbiətdə münasibətdə
fəal, şüurlu mövqeyin formalaşmasını tələb edir. Bu mövqe insanda təbiətə məhəbbəti, onun
qanunauyğunluqlarını dərk etməyi, gözəlliyini qiymətləndirməyi əks etdirir. Cəmiyyətlə
təbiətin qarşılıqlı münasibəti sistemində ahəngdarlığın zəruri amili kimi çıxış edən ekoloji
tərbiyə insan həyatının dərk edilməsinə kömək etməklə yanaşı, hərtərəfli ahəngdar inkişaf
etmiş şəxsiyyət formalaşdırmaq işində bilavasitə iştirak edir. Ətraf mühitə münasibətimizi
çağdaş dövrün tələbləri səviyyəsinə yüksəltmək istəyiriksə fasiləsiz (bağçadan doktoranturaya
qədər) ekoloji təhsilə yiyələnməliyik. Təlim prinsiplərində ekologiyanın əsaslarının
öyrədilməsi zamanın tələbatına uyğundur. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın Ümumi
Təhsilin Konsepsiyasında (Milli Kurikulumu) da bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilir.
Şagirdlərdə ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması, onlarda ətraf mühitə qayğıkeş və həssas
münasibət yaradılması ön plana çəkilir .

Son 20 il ərzində ekoloji təhsil daha geniş tətbiq edilməyə başlanıb. Hazırkı şəraitdə elm
və təhsil sahəsində ekologiyanın inkişafı öz əksini tapıb: Bu sahədə yenu istiqamətlər yaranıb.
İlk növbədə ölkənin alı və orta ixtisas məktəblərində ekoloji fakültə və kafedralar açılıb,
ekoloji tədris şəbəkələri genişlənib. Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində
“Təbiətşünaslıq”, “Biologiya” və “Coğrafiya” fənlərinin tərkibində “Ümumi ekologiya” tədris
olunur. Ekoloji təhsilin səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə bəzi ümumtəhsil məktəbləri təbiət
təmayüllü məktəblərə və ekoloji liseylərə çevrilib

Məktəblərdə ekoloji tərbiyənin yüksək səviyyədə olması üçün ilk növbədə təhsil
verənlərin hamısının təbiətə qarşı olan münasibətlərinin yüksək səviyyədə olub-olmasına
əmin olmaq lazımdır. Əgər müəllimin özünüz içində təbiətə sevgi, canlılara mərhəmət hissi
yüksəkdirsə, tədris etdiyi fəndən asılı olmayaraq şagirdlərinə həmin sevgi hisslərini asanlıqla
ötürə bilər.

Ekoloji biliklərin öyrədilməsinə “Coğrafiyanın tədrisində daha geniş yer ayrılmışdr. Belə
ki, ümumtəhsil məktəblərinin VI-XI sinif Coğrafiya dərsliklərinin hər birində ekoloji
məsələlərə toxunulmuş, ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası ilə bağlı biliklərə geniş yer
verilmişdir.

VI sinif Coğrafiya dərsliyində “Böyük şəhərlərin böyük problemləri”, mövzusunda ekoloji
problemlərə yer verilmişdir. Şəhərlər böyüdükcə, əhalinin sayı artdıqca onların yaratdığı
problemlər də qaçılmazdır. Şəhərlərdə olan mənzil, içməli su, tıxac, məişət tullantıları
problemləri qabardılmışdır. Şagirdlərə bu problemlərin yaratdığı ekoloji gərginliklərdən,
onların həlli yollarından bəhs edilir. Bu dərsdə öyrəndiyi biliklər şagirdlərə ətrafa daha
duyarlı olmağı, bəlkə də gələcəkdə bu problemlərin aradan qaldırılması üçün alternativ
yolların tapılmasına stimul verə bilər.

“İstehsal və istehlak” mövzusunda fəaliyyət bölməsində şagirdlərə belə bir sual
ünvanlanmışdır: Avtomobillərin istifadəsi hansı problemləri yaradır?

Şagirdlər bu sual ətrarfında düşünərək avtomobillərin yaratdığı problemlərin hansılar
olduğunu araşdırmağa başlayırlar. Və bu problemlərin hansılar olduğunu müəyyən edən
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şagirdlər bilikləri uzun müddət yadda saxlayar, gələcəkdə həyatları üçün səmərəli ola bilər.
VII sinif dərsliyində “Çaylarımızın ekoloji vəziyyəti”, “Torpaqların mühafizəsi”,

İqtisadiyyat və ətraf mühit” mövzularında ekoloji biliklər daha da dərinləşdirilir.
Azərbaycanda böyük çaylar tranzit xarakter daşıyır və bu çaylar keçdikləri ölkələrin
ərazisində çirklənməyə məruz qalırlar. İri sənaye tullantıları, məişət tullantıları, kənd
təsərrüfatını çirkab suları bu çaylara axıdılır. Təkcə Tbilisi şəhərində Kür çayına gün ərzində
1mln.m3 çirkli su axıdılır. Ermənistan ərazisində isə Araz çayına sənaye müəssisələrindən heç
bir təmizləmə aparılmadan sular axıdılır.

Torpaq bəşəriyyətin ən qiymətli sərvətidir. Amma əfsuslar olsun ki, insanlar bu sərvəti
yetərincə mühafizə etmirlər. Son dövrlər torpaqlar saha çirklənməyə məruz qalmışdır. Belə ki,
torpaqlara həddindən artıq gübrə verilməsi, düzgün suvarılmaması, otlaq və biçənəklərdə
otarılma qaydaların pozulması torpaqların məhv olmasına gətirib çıxarır. Bitki örtüyünün,
xüsusilə meşələrin məhv edilməsi torpağın məhsuldarlığını azaldır, eroziyanı gücləndirir.

Çirklənmiş, sıradan çıxmış torpaqların bərpası üçün bir sıra tədbirlər – rekultivasiya,
meliorasiya, terraslaşdırma və s. kimi tədbirlər görülür.

İqtisadiyyatı inkişaf etdirmək məqsədilə insanlar ətraf mühitə kəskinləşir etmişdir.
Bunların heç də hamısı xeyirli təsir deyildir. Belə ki, terrikon təpələrin, sənaye tullantılarının,
meşə yanğınlarının, səhralaşma prosesinin, ozon deşiklərinin yaranması insanların ətrafa
diqqətsiz, səmərəsiz yanaşmasından irəli gəlir.

Təhlil etdiyimiz VI-VII sinif Coğrafiya dərsliklərində gördük ki, hələ bu kursun
başlanğıcında belə şagirdlərə kifayət qədər ekoloji biliklər çatdırılır. Bu kursun davamında da
ekoloji biliklərin formalaşdırılması daha geniş vüsət alır. Beləliklə, bu biliklər şagirdlərin
ətrafa duyarlı, mühafizəkar bir şəxsiyyət kimi yetişmələrində əvəzedilməz rol oynayır.

Şagirdlərin öyrəndikləri bilikləri tədqiq etməsi, daha dərindən dərk etməsi üçün
ekskursiyalardan təşkil etmək olar. Qeyd edək ki, bu işdə təlim ekskursiyalarının aşağıdakı 2
növündən istifadə təcrübəsi geniş yayılmışdır. Bunlardan biri qiyabi ekskursiya, digəri isə
kompleks ekskursiya adlanır. Qiyabi ekskursiyalarda təlim diapozitivlər, xəritələr, cədvəllər
və digər vəsaitlər əsasında qurulur. Təbiətlə qarşılıqlı əlaqələrin yaranmasında kompleks təlim
ekskursiyalarının rolu böyükdür. Şagirdlərin tədris fəaliyyətinin səmərəli forması olan
kompleks ekskursiyalar zamanı tədris fənlərinin bir çox təlim və tərbiyə vəzifələrinin həyata
keçirilməsi imkanları daha genişdir. Bu zaman şagirdlər coğrafiyadan qazandığı bilikləri
müxtəlif ekoloji tapşırıq və məsələlərin həllində istifadə edə bilir, öz maraqlarının şüurlu
şəkildə əks olunmasına, praktik və yaradıcı fəaliyyətə qoşulmalarına imkan yaranır.
Ekskursiya təbiətin ekoloji tarazlığı pozulmuş hadisə və obyektlərinə həsr edildikdə daha
səmərəli olur. Bu cəhət tədbirə polemik ruh verir ki, bu da ekskursiyanın maraqlı və canlı
olmasına, təbiətə münasibətdə əxlaqiliyin yeganə şərt olduğu qənaətinin şagirdlər tərəfindən
dərk olunmasına kömək edir. Təcrübə göstərir ki, kompleks ekskursiyalardan istifadə şəhər və
böyük qəsəbələrin ümumtəhsil məktəblərində daha məqsədəuyğun və səmərəli olur. Mövsümi
xarakterli meşə-parklara, şəhər bağları və parklarına, milli parklara, məktəbyanı sahələrə,
habelə şəhərin tarixi yerlərinə, sənaye müəssisələrinə relyef xüsusiyyətlərini əks etdirən
məsələləri öyrənmək məqsədilə ekskursiyaların təşkili və keçirilməsi olduqca faydalıdır. Bu
biliklərin öyrədilməsində digər sinifdənxaric tədbir olan çöl təcrübələrinin də əhəmiyyəti
böyükdür. Çünki yerin təbii şəraitini məqsədyönlü şəkildə öyrənmək, şagirdlərin təbiətlə
əlaqə və münasibətlərini gücləndirmək üçün bu forma daha geniş imkanlara malikdir. Çöl
təcrübələri yerli ekoloji problemlərin həlli məsələsində çox faydalı yoldur. Ekologiyaya aid
çöl təcrübələrinin məzmununda öyrənilən ərazidəki torpaq örtüyü, flora və fauna üzrə sahənin
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üzə çıxarılması böyük əhəmiyyət kəsb edər. Ona görə də ümumtəhsil məktəbində çöl
təcrübələrindən istifadə sahəsində işləri canlandırmağa ehtiyac vardır. Bu gün məktəblilərin
ekoloji mədəniyyətinin qayğısına qalmaq, insan və ətraf mühit əlaqələrini düzgün məcraya
salmaq təxirəsalınmaz vəzifə kimi qarşıda durur. Bu işdə coğrafiya fənni geniş imkanlar açır,
gənc nəslin doğma diyarın materialları əsasında şəxsiyyət kimi yetişməsinə öz töhfəsini verir.
Bu baxımdan coğrafiya fənninin şagirdlərdə təbiətə düzgün münasibət formalaşdırmaq
sahəsində verdiyi imkanları tədqiqat obyektinə çevirmək faydalı və məqsədəuyğundur.

Məqalənin aktuallığı. Günümüzdə ekoloji problemlər, ətraf mühitin mühafizəsi və
bərpası çox aktiv prosesdir. Bu problemlərin qarşısını almaq, şagirdlərdə ekoloji mədəniyyət,
ekoloji tərbiyə formalaşdırmaq məqalənin aktuallığı hesab olunmalıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi VI–VII siniflərdə ekoloji mövzuların
təhlilindən ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilər.
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А.Алвердиева
Значение экологических знаний в обучении географии

Резюме

В статье обсуждались следующие вопросы:
— Формирование экологической культуры;
— В средних школах экологического образования и воспитания передачи;
— Анализ экологических знаний в учебниках географии;
— Экскурсии и диких практике формирования экологических знаний.

A.Alverdiyeva

Importance of environmental awareness in the teaching of geography
Summary

The article discussed the following issues:
— Formation of ecological culture:
— Provision of the environmental education and culture:
— Analysis of ecological knowledge in geography textbooks;
— Tours and field experience in the formation of environmental awareness.
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Eşidib-anlama vərdişlərinin inkişafında istifadə
olunan vasitələr

Firuzə Rzayeva
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dillər Universiteti
E-mail: ru.fira_350@mail.ru
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Açar sözlər: eşidib-anlama vərdişlərinin inkişafı, monoloq, nitq
Ключевые слова: увеличения привычки слухо-понимания, монолог, речь
Key words: development of listening-comprehending habits, monologue, speech

Xarici dilin tədrisi xarici aləmə daxil olmağı, həyatın fərqli qaydalarını, ənənələrini aşkar
etməyi, fərqli dəyərləri, mentallıqları anlamağı bildirir. Belə ki, uğurlu kommunikasiya yalnız
nitq vərdiş-bacarıqlarından deyil, eşidib-anlama vərdişlərində, eləcə də fərqli elmi-mədəni
mövzuların anlanılması və onlara hörmətlə yanaşma bacarığından da asılıdır. Məhz bu
bacarıqların və yanaşmaların formalaşması, eşidib anlama vərdişlərinin inkişafı tədris olunan
dilin səmərəli yollarla mənimsənilməsinə gətirib çıxardır. Bu isə öz növbəsində öyrənən və
öyrədən tərəfin diqqətini təlim fəaliyyətinin müasir metod və yanaşmalarına yönəldir. Buna
isə imkan verilir ki, öyrənən və öyrədən tərəf öz yanaşmalarını ifadə etsinlər, öz
qiymətləndirmələrini söyləsinlər, öz mədəni təcrübələri və ətraf mühitlə paralelləri aparsınlar.
Çünki nitq insan fəaliyyətinin məhsulu olub, onu cəmiyyətdə yaşadan amillərdən biridir. Nitq
vərdişləri durmadan inkişaf edir, təkmilləşir, insanlar həmin vərdişlərdən istifadə etməyə
başlayırlar.

Ölkəmizdə elmi-texniki tərəqqinin hazırkı dövründə monoloji şifahi nitq son dərəcə böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Sənətindən, peşəsindən, tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq, hər bir
şəxs öz fikrini rabitəli şəkildə hamıya çatdıra bilmək bacarığına malik olmalıdır.

Eşidib-anlama vərdişlərinin inkişafı müxtəlif informasiyaların verilməsi və alınması
funksiyasını yerinə yetirir. Orta məktəblərin başlıca vəzifələrindən biri şagirdlərdə istər ana
dilində, istər xarici dildə öz fikirlərini monoloji şəkildə ifadə etmək bacarığı aşılamaqdır.
Monoloji nitqə yiyələnməyən adam nəinki fikirlərini rabitəli, aydın şəkildə ifadə edə bilmək,
eşitdiklərini başa düşmək, məntiqi ardıcıllıqla, olduğu kimi yada salmaq imkanından
məhrumdur.

Ölkəmizdə xalqın mədəni səviyyəsinin yüksəlməsində, elmi dünyagörüşünün artmasında,
monoloji nitqin inkişafında kitab, qəzet, radio, televizor, kino, teatr, məktəb və s. böyük rol
oynayır.

İngilis dilində tələbələrin şifahi monoloji nitqinin inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif əyani,
texniki və s. vasitələrdən istifadə olunur. Bu vasitələrə müxtəlit şəkillər, müzakirələr,
hekayələr, şeirlər, kompüter, maqnitofon və s. daxildir.

Məlum olduğu kimi maraq (motivasiya) tələbəni fəallaşdıran ən təsirli, ən qüvvətli
vasitələrdən biridir. Xarici dilin öyrədilməsində, bu dildə danışıq bacarığının inkişafında
şagirdlərin marağı son dərəcə mühüm rol oynayır. Məhz buna görə də xarici dil müəllimi,
hər şeydən əvvəl, tələbələrə dilin öyrənilməsinə qarşı maraq oyatmalıdır. Tələbələrin xarici
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dilə olan marağını azaldan və beləliklə də onun öyrənilməsini ləngidən, çətinləşdirən bir sıra
səbəblər var. Məsələn, tələbələrin öyrəndiyi bu və ya digər fikri sərbəst ifadə etmək imkanı
olduqca məhduddur. Bu, tələbənin dilə olan marağına mənfi təsir göstərir.

Tələbələr də monoloji nitqə yiyələnmək üçün ilk əvvəl düzgün tələffüz vərdişlərinə
yiyələnməlidirlər. Çox vaxt tələbələr elementar formada da olsa da danışır, lakin başqasını
dinləyərkən onu başa düşə bilmirlər. Bunu aradan qaldırmaq üçün tələbələrin sözlərdəki
səslərin, cümlələrdəki sözlərin, mətnlərdəki cümlələrin əlaqəsini yaxşı öyrənmələrinə nail
olmalıyıq. Azərbaycan dilində mövcud olmayan [ö], [o] və s. bu kimi səsləri elə tələffüz
etməyi öyrətmək lazımdır ki, onlar bu səsləri başqalarının nitqində də ayırmağı bacarsınlar
(2,7). Bunun üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Bunlardan biri də maqnitofondur.
Onun köməyi ilə tələbə təkrar dinləməklə nitqindəki səhvləri daha tez müəyyənləşdirir və onu
asanlıqla aradan qaldıra bilir.

İngilis dili dərslərində tələffüzlə əlaqədar olaraq intonasiyaya aid vərdişlər aşılanmasına da
xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. İngilis dilində nitqi ahəngdar etməkdə qalxan və düşən
intonasiyanın böyük rolu vardır. Lakin ali və orta məktəblərimizdə bu mühüm məsələyə
kifayət qədər fikir vermirlər. Təcrübəli müəllimlərin dərslərində belə tələbələr qalxan və
düşən intonasiyanın fərqinə varmırlar. Çox vaxt düzgün intonasiyaya riayət edilmədiyindən
nitqin məzmunu şagirdlər tərəfindən təhrif olunur. Audio vasitələrdən istifadə etməklə bu
sahədə olan çatışmazlıqları aradan qaldırmaq olar. Müəllim intonasiya üzrə işlərə
başlamazdan əvvəl tələbələrin qalxan və düşən intonasiya haqqında biliklərini yoxlamalıdır.
Məsələn, ingilis dilində təsdiq cümlələri düşən intonasiya ilə, sual cümlələri isə qalxan
intonasiya ilə deyilir. Tələbələrdə düzgün intonasiya vərdişləri aşılamaq üçün ayrı-ayrı
cümlələrin üzərində əyaniləşdirici işarələr qoyulur (5, 23-24).

Bu işarələrin mətnin asan oxunması, müəllimin oxusunun düzgün izlənməsi, intonasiyanın
harada qalxıb, aşıladığını tələbələrə daha şüurlu dərk etdirmək üçün müstəsna əhəmiyyəti var.
Xarici dilin mənimsənilməsində qarşıya çıxan çətinlikləri müasir texniki vasitələrin köməyi
ilə aradan qaldırmaq mümkündür. Texniki vasitələrdən geniş istifadə etməklə xarici təlimin
metodikasını əsaslı surətdə dəyişdirmək, səmərələşdirmək olar. Bu vasitələrin təsir dairəsi
indiyə qədər dil təlimində tətbiq edilən bütün əyani vasitələrin təsir dairəsindən müqayisə
edilməz dərəcədə artıqdır. Təəssüf ki, hələlik müasir texniki vasitələrin yeri və əhəmiyyəti
layiqincə qiymətləndirilməmişdir.

Bəzi xarici dil müəllimlərinin fikrincə texniki vasitələrin tətbiq dairəsi olduqca məhduddur
və onlardan yalnız qrupdankənar aparılan müstəqil iş zamanı istifadə edilə bilər. Bu tamamilə
yanlış fikirdir. Texniki vasitələrin təlim prosesində tətbiq edilməsi heç də müəllimin rolunu
azaltmır (2, 9). Maqnitofonun köməyi ilə tələbələr öz nitqini bir müşahidəçi kimi dinləməyə
və onu orijinalla müqayisə edib, yoxlamağa imkan tapır. Kino isəözünün dinamikliyi,
bədiiliyi ilə tələbələri fəallaşdıraraq, onların yaradıcı qabiliyyətini, təsəvvürünü inkişaf etdirir.
Kino tələbələr üçün dil mühiti yaradır ki, bu mühitdə onlar canlı adamların xarici dildə nitqini
eşidir, hadisələrin inkişafını görür.

Texniki vasitələr təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi, qazanılmış bilik və bacarıqların
həyati olması, tələbənin fəallığı üçün əlverişli şərait yaradır, onun xarici dilə olan marağını
artırır və öz inkişafına nəzarət etməsinə imkan verir ki, bunun da böyük psixoloji əhəmiyyəti
vardır. Texniki vasitələrin təlim prosesində istifadəsi heç də müəllimin rolunu azaltmır. Bir
çox alimlər belə hesab edirlər ki, maşın insanı əvəz etməlidir və nəticədə о insanı əvəz
edəcəkdir. Lakin texniki vasitələrin geniş miqyasda tətbiqi heç də müəllimin rəqibinə
çevrilmir, onu əvəz etmək məqsədi güdmür. Müəllimin canlı sözünü heç bir maşın əvəz
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edə bilməz (2, 10-12).
Texniki vasitələrin təlim prosesinə daxil edilməsi ilə əlaqədar olaraq müəllimin funksiyası

da dəyişir. O, artıq diqqətini tələbələrə və texniki vasitələri idarə etməyə yönəltməlidir.
Müəllimdən əsaslı texniki hazırlıq və müasir elektron cihazlardan bacarıqla istifadə etmək
tələb olunur.

Tələbələrdə monoloji şifahi nitqi inkişaf etdirmək, ünsiyyətin yaranması üçün şagirdin
lüğət ehtiyatının zənginliyi zəruri şərtlərdən biridir. Bu söz ehtiyatı tələbələrdə davamlı olsa,
onlar öz fikirlərini başqalarına çatdırmaqda çətinlik çəkməzlər.

Tələbələrə öyrədilən yeni sözlər çox istifadə edilməkdədir, təkrar edilmədikdə bəzən çox
tez unudulur. Ona görə də müəllimlər yeni söz öyrətdikcə köhnə sözləri tez-tez təkrar
etdirməlidir. Y.A.Komenskiyə görə, verilən hər bir sözü, qaydanı şagirdlər müəllim kimi
bilənə qədər təkrar etməlidir. Onun fikrincə, verilən materiallar hər bir dərs gününün
sonunda, hər həftənin, hər ayın, hər dərs ilinin sonunda təkrar edilməlidir (4, 6-8). İngilis
dilinin tədrisinin ilk mərhələsində şagirdlər dil öyrənməyə daha həvəsli olurlar. Buna görə də
müəllim çalışmalıdır ki, hər bir sözü, ifadəni mümkün qədər çox təkrar etsin. Aparılan təkrar
maraqlı olduqda daha yaxşı nəticə verir. Təkrarın maraqlı olmasına səbəb olan amillərdən biri
onun müntəzəm olmasıdır. Tələbələrə ən əvvəl elə sözləri öyrətmək lazımdır ki, həmin
sözlərin köməyi ilə onlar sadə mətnlər qura bilsinlər.

Monoloji şifahi nitqin inkişafında müxtəlif əyani vasitələrdən istifadə olunur. K.D.Uşinski
yazmışdır: “Əgər siz danışdırmaqda çətinlik çəkdiyiniz sinfə daxil olursunuzsa, şəkil
göstərməyə başlayın, bu zaman sinif dilə gələcək, həm də azad və sərbəst surətdə
danışacaqdır” (1, 106). Əyaniliyin növlərindən asılı olmayaraq təcrübə göstərir ki, şagirdlərin
böyük bir qismi ekskursiyada gördüklərinin, müşahidə etdiklərinin təsvirini verməkdə fikrini
şifahi şəkildə ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu prosesdə hadisənin baş verməsi, gedişi
üzərində bilavasitə müşahidə olmadığından, obyekt gözləri önündən uzaqda olduğundan
bəzən nədən və necə başlayacaqlarını və nə ilə qurtaracaqlarını bilmir, bəzən də əsas hissəni
unudur, ardıcıllığı pozurlar. Nəticədə onların nitqlərində anlaşılmazlıq, qeyri-dəqiqlik özünü
göstərir, fikrin monoloji şəkildə şərh edilmir. Şəkil üzərində iş monoloji nitqin inkişafında çox
faydalıdır. Tələbələr müəllimin istiqamətverici suallarının köməyi ilə şəkilləri asanlıqla təsvir
edirlər: What is it?. Where is she?, What colour is it?, What is she doing? və s. kimi suallar
verməklə şagirdlərin şəkli təsvir etmələrinə kömək edirlər.

Şəkillər tələbələri düşündürür, fikirləşməyə vadar edir. Onlar təsvir olunan hadisənin necə
başlanmasının, inkişafını və finalını müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Beləliklə, hər şəkil
şagirdlərdə müəyyən fikir oyadır. Süjetli şəkillərin effektiv nitq situasiyası yaratması mühüm
şərtdir. Ona görə də müəllim sujetli şəkillər seçərkən diqqətli olmalı, onun məzmununun
şagirdlərin bilik səviyyəsinə, yaşlarına müvafiq və maraqlı olmasına şəkildə çox əşya və
hadisələrin təsvir edilməsinə, şəklin bədii cəhətdən gözəl, əlvan boyalarla tərtibinə diqqət
yetirməlidir.

Nitq situasiyasının yaradılması və nümunələrin təhlili monoloji şifahi nitqin inkişaf
etdirilməsinin optimal vasitə hesab olunur. Müəllimin yaratdığı nitq sitauasiyası şagirdləri hər
dəfə elə şəraitə salır ki, onlar nəzərdə tutulmuş söz və ifadələrdən istifadə etmək fikirlərini
ardıcıl bildirmək məcburiyyətində qalırlar (1, 153).

Ümumiyyətlə, tələbələrdə eşidib-anlama vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi üçün müəllim öz
nitqi ilə tələbələrə ədəbi tələffüz nümunələrini verməli, şagirdlərin orfoepik səhvlərini
müntəzəm olaraq islah etməli və səhv söylədikləri sözlərin variantlarını onlara təkrar etdirməli,
məktəblərdə düzgün orfoqrafiya və düzgün tələffüz rejimi yaratmaqla, bədii əsərləri ifadəli
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oxumağa, zəngin nitqə yiyələnmək üçün şagirdləri mütaliə etməyə, verilmiş dərsləri ardıcıl
surətdə danışmağı bacarmağa alışdırılmalıdır. Həmçinin, monoloji şifahi nitqin inkişafı üzrə
işi səmərəli təşkil etmək üçün ilk növbədə şagirdlərin monoloji nitqə yiyələnmək imkanlarını,
problemlə əlaqədar proqram və dərsliklərin imkanlarını öyrənmək son dərəcə vacibdir.

Hər bir müəllim buna həm dərsdə, həm dərsdənkənar işlərin icrası zamanı nail ola bilər.
Eşidib-anlama vərdişi həm monoloji, həm də dialoji formada təzahür edərək yaddaşda qalan
sözlərin seçilməsi və onların nitq prosesinə daxil edilməsi, fikrin şifahi ifadəsidir. Bu vərdiş
öyrənənlərdə ünsiyyətə girmək, öz fikirlərini ifadə etmək, gördükləri və eşitdikləri haqqında
məlumat verə bilmək, danışanın fikrinə münasibət bildirmək bacarıqlarının
formalaşdırılmasını təmin edir. Həmçinin bu fəaliyyət üzrə məzmun xətlərinə əsasən öyrənən
tərəf reseptiv bacarıqlar, yəni (dinləmək, anlamaq, xatırlamaq, tanımaq, müəyyən etmək,
təsnif etmək, müqayisə etmək, təsvir etmək) qazanır.

Əldə olunan bu bacarıqlar şagirdlərdə şəxsiyyətyönlü dəyərlər formalaşdırır. “Yalnız yaxşı
dinləyənlər həyatda yaxşı natiq ola bilər” fikrini əsas götürərək dinlədiyi nitqə diqqətlə qulaq
asır, informasiya əldə edir, tolerantlıq göstərərək başqasının nitqini sona qədər dinləyir,
təmkinli olur, qarşılıqlı hörmət və səmimiyyət kimi əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnir. Eşidib-
anlama fəaliyyətində məzmun xəttinə əsasən tələbələr produktiv bacarıqlar (ünsiyyət qurmaq,
izah etmək, şərh etmək, münasibət bildirmək, təqdimat vermək, problemi həll etmək, təkliflər
vermək) qazanır. Həmçinin düzgün vurğu, ritm və intonasiya daxilində axıcı, rəvan, aydın və
səlis nitqə malik olur, eyni zamanda, onlarda tənqidi təfəkkür, sərbəst düşüncə və özünəinam
kimi keyfiyyətlər formalaşır.

Məqalənin aktuallığı. Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində ingilis dili dərslərində eşidib-
anlama vərdişlərinin inkişafında bir sıra vasitələrdən faydalanmaq gəlir. Bəzən həmin
vasitələrdən lazımınca faydalanmırlar. Halbuki həmin vasitələrin müəyyənləşdirilməsi və
onlardan fəal şəkildə istifadə olunması lazımdır. Müəllif bu vasitələrin üzərində dayanır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Eşidib-anlama vərdişlərinin inkişafında istifadə olunan
vasitələrə aydınlıq gətirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İngilis dili dərslərində eşidib-anlama
vərdişlərinin inkişafında istifadə olunan vasitələrlə müəllimləri tanış edəcəkdir.
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Ф.Рзаева

Методы увеличения привычки слуха-понимания

Резюме

Развитие привычки слуха-понимания выполняет функцию любого вида обмена
информации, долг каждого студента в высших учебных заведениях грамотно выражать
свою речь не только на родном также на иностранных языках, человек не имеющий
грамотную речь не только не может разъяснить

F.Rzayeva

Used means in development of listening-comprehending habits

Summary

Development of listening-comprehending habits has function of giving and getting
different information. One of the main roles of Universities is teaching students to be able to
explain opinions fluently in mother language and in a foreign language. The person who does
not have correct speaking ability cannot express opinions clearly, regularly and is not able to
understand what is heard logically as it is.

Redaksiyaya daxil olub: 02.11.2017
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Videokommunikasiyanın tarixi telefonun tarixindən kifayət qədər fərqlidir. Kəşf
olunduqdan sonra 120 il boyunca sonuncular sosial mühitlərdən və ərazilərdən asılı olaraq
nisbi sabit istifadədə olmuşdur. Sonralar – keçən əsrin 80-ci illərində o mobillik inqilabı ilə
gündəmə gəlmişdir. Digər tərəfdən videokommunikasiya hələ təcrübə dövründən (1920-ci
illərdən başlayaraq) vaxtaşırı tanınmağa başlamış və özü ilə çox zaman məyusluqla
nəticələnən daimi vədlər gətirmişdir.

Məlumatın ötürülməsi üçün şəbəkələrin yaradılmasının da daxil olduğu texniki və mobil
təchizatın inkişafı görüntünün və səsin eyni zamanda translyasiya edilməsi ilə həm peşəkar,
həm də gündəlik həyata daxil edilmişdir.

XIX əsrin futuristik1 romanları artıq büllur ekran vasitəsilə bir-biri ilə danışan, eyni
otaqdakı kimi nahar edən surətləri təsvir etmişlər. Təsvirlərdə hərəkətlərin müstəqilliyinə
baxmayaraq daim görüntüdə qalmaq mümkündür. Amma futuristik romanlarda təsvir olunan
şəxslər ayrıca məkanlarda – iki ayrı qonaq otağı, iki ayrı iş otağında olanlar deyil. Mühit
onlara uzaq məsafədə olan məkanları birləşdirməyə, paylaşılan ortaq məkan yaratmağa
imkan verir.

1850-ci ildə Breguet-in “Nyu-York da nə baş verdiyini Parisdə elektron şəkildə görmək”
təsəvvürü 1883-cü ildə Albert Robidanın İyirminci əsr futuristik romanında
səhnələşdirilmişdir. Romanın qəhrəmanı Filoksen Loris telefonoqrafın təkmilləşdirilmiş
variantı olan telefonoskop adlı bir əşya kəşf etmişdir. Robida əsrimizdə dünyanın müxtəlif
yerlərinə “səpələnmiş”, amma hər axşam bir yerə toplaşan, müxtəlif süfrələrdə birlikdə şam
edən ailələrin yeməyini təsvir etmişdir. Eyni formada Jules Verne bu cihazın uzaq məkana
keçidin qapılarını necə “açdığını” təsvir edir:

1 Gələcəkyönlü



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

158

Şəkil1: Fototelefon, XIX əsrin texniki təsəvvürləri əsasında Foto CHT

“[...] onun qarşısında Parisdəki mehmanxanasının qonaq otağı görünən fonotelefotun
ekranı asılıb. Saat fərqinə baxmayaraq, Benett ailəsi eyni zamanda nahar etmək üçün gözləyir.
Məsafədən asılı olmayaraq fonotelefot cihazı vasitəsilə üz-üzə olan kimi bir-birini görmək,
bir-biri ilə danışmaqdan daha cəzbedici bir şey yoxdur. Amma bu an Parisdəki qonaq otağı
boşdur” [3, 237]

Təsvirlərdə çox vacib aspekt texniki elementlərdir: bu elementlər, adətən yalnız bir
ekrandan ibarətdir (Jules Verne-in “telefot güzgüsü”, Robidanın cihazının adının qısaltması
olan Tele adlanan ekran). Şəkili çəkən heç bir əşya yoxdur. Personajlar heç bir kamera (və ya
ona ekvivalent olan əşya) qarşısında dayanmırlar. Onlar sərbəst şəkildə hərəkət edərək daim
görüntüdə qalmaq imkanına malikdirlər. Görüntüdə olan personajların boyu ekranın
ölçüsündən birbaşa asılıdır. Onlar demək olar ki, real ölçüdə görünürlər. Bundan başqa səs
ötürmək üçün də heç bir qurğu yoxdur. Səs üzbəüz olduğu kimi ötürülür. Onun artırıb-
azaltmağa ehtiyac yoxdur. Bir sözlə futuristik romanlarda bütün prosesi yalnız bir ekran
vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.

Azərbaycan mədəniyyət tarixində də belə nümunələrə rast gəlmək mümkündür. Bunlara
misal olaraq komediya, macəra və fantastika janrlarında çəkilmiş “Sehirli xalat” filmini
göstərmək olar. Rejissoru Əlisəttar Atakişiyevin olduğu 1964-cü ildə çəkilmiş filmdə
gələcəyə səyahət səhnələrində bir növ hal- hazırda və bundan sonra mövcud olacaq
elmi- texniki nailiyyətlər təsviri olunmuşdur. Həmçinin, məktəblilərin “gələcək”də lentə aldığı
kadrların birbaşa ekrana ötürülməsi və həmin dəqiqə baxmaq imkanlarının olması da bugünkü
videokommunikasiyanın keçmişdən gələn illüziyasıdır.

Bir az daha keçmişə getsək, Mikayıl Müşfiqin 1929-cu ildə qələmə aldığı “Telefon
(Telefon söhbəti)” şeirində də futuristik ideyalara rast gəlmək mümkündür. Şair uzaqda olsa
da sevgilisinin üzünü telefonda görməyi xəyal edir və bunun bir gün real olacağına da ümid
edir.

Əvət, böylə qalmaz yarın bu ölkə,
Telfonda fikrimi açarkən sənə,
Həsrətlə baxdığım üzün də bəlkə
Uzaqdan-uzağa görünər mənə.

Məhəbbətin dərin, xəyalın dərin,
Nə çıxar sözlərə könlümü versəm?!
Əslinə varmaqçın bu söhbətlərin,
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Nolur gözlərini telfonda görsəm?!
Bu şeiri yazarkən Mikayıl Müşfiqin 21 yaşı olmuşdur. O zaman televiziya yox idi, radio

isə hələ kütləvilik qazanmamışdı. Bu şeirlə bağlı ədəbiyyatşünas Seyfəddin Hüseynli
“Müşfiqin 3G proqnozu” adlı məqalə (525- ci qəzet, 16 fevral 2013) də yazmışdır.

Prototiplər və təcrübələr: BELL laboratoriyalarından “PICTUREPHONE”
Bell laboratoriyalarının mühəndisləri üçün Viziofon kommunikasiya texnologiyaları

məsələlərində texniki cərəyanın təbii davamı deməkdir. Onlar 1927-ci ildən telefon rabitəsi ilə
yanaşı şəklin də ötürülməsinə nail olmaq üçün təcrübələr keçirmişlər. Laboratoriyada
tədqiqatlar 1940-cı illərin sonlarından aparılmış və “Picturephone” prototiplər seriyasının
(MOD I – 60- cı illərin əvvəllərində, MOD II – 70- ci illərdə) inkişafına səbəb olmuşdur.
1970- ci illərdən Vaşinqton, Çikaqo və Pitsburq şəhərlərində ictimaiyyət təcrübə və
araşdırmaların nəticələri ilə tanış oldu.

Araşdırmalarla mətbuatın və ictimaiyyətin ilk tanışlığı 1930- cu ildə olmuşdur: “Dünən biz
Bell Telefon laboratoriyaları tərəfindən yenidən işlənmiş az-çox televizorun inkişaf etmiş
forması ilə tanış olduq. Bu ikili idarəetməsi olan televizordur. Biz Broadway-də 195 nömrəli
otaqda əyləşib Bell laboratoriyasında olan otaqdakı şəxslə danışa bildik... Tərəflər bir- birini
görə bilirlər. Prosesin şərhi çox açıqdır. Obyektivdən danışanın üzünə salınan mavi zərərsiz
işıq otağın ətrafında yerləşdirilmiş digər batareya tərəfində tutulur, şəkil çəkilir və ötürülür.
Bununla belə Bell laboratoriyaları mühəndislərinə görə, bu möcüzəvi ixtira hələ təcrübə
mərhələsindədir” [5].

1959- cu ildə Viziofonun ilk eksperimental sistemi olan Picturephone (MOD I)
yaradılmışdır. Robidanın telefonoskopundan fərqli olaraq o çoxlu texniki hissələrdən ibarətdir:
ekran, kamera, səsucaldıcı, mikrofonla təchiz edilmiş digər bir telefon (rahat istifadə üçün) və
düymələr (səs və görüntünü idarə etmək üçün). Müəlliflər “istifadəçilər kameranın əhatə
dairəsində qala biləcəklərmi?” sualına cavab axtarırdılar.

Yeni xidməti nümayiş etdirmək üçün Nyu-York dünya sərgisi təcrübə yeri kimi
seçilmişdir. “Videofon” istifadə qaydaları təlimatlandırılan təsadüfi qaydada seçilmiş sərgi
ziyarətçiləri 10 dəqiqə ərzində ondan istifadə etməyə cəhd göstərmişlər: “Fərdi kabinədə olan
hər istifadəçi digəri tərəfindən görünmək üçün ekranla nisbətdə mərkəzdə qalmağa nəzarət
edir” [1, 284].

Təcrübənin nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur: Kameranın əhatə dairəsində qalmaq
istifadəçilər üçün düşündüklərindən daha çətin olmuşdur. İştirakçıların üçdə ikisi kameranın
mərkəzində qala bilməyiblər. Bununla belə müsahibələr zamanı istifadəçilərin yalnız beşdə
biri bu problemi etiraf ediblər. Əlavə məlumatlara əsasən Görüntünün idarə olunmasına dair
“telefon” aparatından alınan əlavə məlumatlara əsasən də şəkillərin böyük əksəriyyəti kadrdan
kənardır.

Daha böyük miqyaslı eksperiment 1965- ci ildə həyata keçirilmişdir. Bu eksperiment
sayəsində bağlantılara daha diqqətlə nəzarət etmək mümkün olmuşdur. Təcrübə iştirakçıları
bir neçə ay ərzində Picturephone-dan istifadə etmişdilər. Onların şəkilin keyfiyyəti ilə bağlı
daha çox tənqidləri olmuş və çatışmazlıqlardan çıxış yollarını da özləri təklif etmişdilər.
Bununla belə kameranın məhdud əhatə dairəsi əsas problem kimi qalmaqda idi. Bunun üçün
istifadəçinin öz şəklini idarə etməsi üçün bir düymə əlavə edildi. Belə bir düymə kameranın
əhatə sahəsini dəyişmək üçün də əlavə olunmuşdu. Bütün bu ardıcıl texniki
təkmilləşdirmələrə baxmayaraq problem qalmaqda davam edirdi. Mühəndislər
Picturephone- un futuristik romandakı modeldən uzaqlaşdırmalı və insanların özlərini eyni
məkanda olduqları kimi hiss etmələrini təmin edən qurğu yaratmalı idilər. Normal görüntü
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mübadiləsi üçün bir çox texniki qurğuların bir avadanlıqda birləşdirilməsi lazım idi. Bu
baxımda Picturephone telephonoscope ideyasından kifayət qədər uzaq idi. Çünki
telephonoscope- la insanların hərəkəti məhdudlaşdırılmır, kameranın görüntü sahəsində
qalmağa çalışmadan üzbəüz olduğu kimi müzakirə edə bilərdilər. Bundan əlavə əgər futuristik
romanlardakı telephonoscope məkanın ümumi görüntü sahəsinə malik idisə, Picturephone
istifadəçinin yalnız üzünü və bədəninin yuxarı hissəsini əhatə edən məhdud görüntü ötürə
bilirdi.

1920-ci illərdən bəri bir çox viziofonik prototiplər seriyası tədqiq edilmişdir. Həmin
prototiplər əsasında yaradılmış əşyalar göstərir ki, futuristik romanlardakı təsvirlərin tamamilə
reallığa uyğunlaşdırılması mümkün deyil. Mühəndis və texniklər qrupunun apardığı
araşdırmalar, istifadəçilərin iştirak etdiyi təcrübələr göstərdi ki, həmin təsəvvürləri
reallaşdırmaq üçün mürəkkəb texniki qurğuların vahid qurğuda birləşməsi və bəzi istəklərdə
güzəştə gedərək az-çox müvəffəqiyyətə nail olmuşlar. Bununla da eyni məkandakı kimi bir
süfrə arxasında nahar etmək təsəvvürləri ilə birlikdə paylaşılan sosial məkan ideyaları,
videobağlantılar vasitəsilə uzaq məsafələr arasında konfransların, toplantıların keçirilməsi
hətta biliklərin videokommunikasiya vasitələrilə ötürülməsi məsələləri ortaya çıxmışdır.

Distant təhsil və videokommunikasiyalar. Distant təhsil dedikdə, ağıla ilk gələn internet
vasitəsilə təhsildir. Əslində isə distant təhsilin üç əsri əhatə edən bir tarixi vardır. Tarixə
düşmüş ilk distant təhsil 1728-ci ildə Caleb Philips adlı bir şəxs tərəfindən “la Boston
Gazette”- də stenoqrafiya üsulu ilə yazmağı öyrətmək üçün yazılar olmuşdur. 1840-cı ildə Sir
İsaac Pitman yeni bir stenoqrafiya üsulu kəşf etmiş və bu üsulu yaymaq məqsədilə
yazışmalardan istifadə etmişdir. Onun davamçılarının yaratdığı məktəb isə II Dünya
Müharibəsinə qədər fəaliyyət göstərmişdir. 1850-ci ildə London Universiteti məsafədən
alınan təhsilə görə ilk diplomları təsis etmişdir. 1873-cü ildə isə Anna Ticknor “Evdə Təhsilə
Təşviqat Cəmiyyəti” yaratmışdır. Həm də məsafədən təhsil məktəbi olan bu cəmiyyət
xüsusilə qadınların təhsil almasına yönəlmişdir.

Distant təhsilin inkişafının ikinci erası radio və televiziyanın inkişafı ilə bağlıdır.
Amerikalı John Wilkinson 1948-ci ildə kollec şagirdləri üçün radio kurslar təşkil etmək
məqsədilə məşhur NBC kanalı ilə razılığa gəlmişdir. 1953-cü ildə isə Hyuston Universiteti
televiziya vasitəsilə öyrənməyə əsaslanan dərslər təşkil etməyə başlamışdır. Biliklərin
mənimsənilməsinin bu formasına olan marağı qiymətləndirən Britaniya hakimiyyəti 1969-cu
ildə Open University (Açıq Universitet)-nin əsasını qoymuşdur. Yalnız 1999-cu ildən
şəbəkəyə qoşularaq BlackBoard, e-College və SmartThinking kimi vasitələrdən istifadə
olunmağa başladıqdan sonra distant təhsil hazırkı mənasını – onlayn təhsil, virtual təhsil,
internetlə təhsil – ifadə etməyə başlamışdır. 2001-ci ildən isə MOODLE platforması
yaradılmış və hal-hazırda distant təhsilin iştirakçıları (təhsil verən ↔ təhsil verən, təhsil verən
↔ təhsil alan, təhsil alan ↔ təhsil alan) arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmağa xidmət edir. Bu
distant təhsilin inkişafında üçüncü era hesab olunur.

Azərbaycanda isə distant təhsilin rəsmi yaranmasını 19.05.2009 tarixində “Təhsil
haqqında qanun”a edilən dəyişiklikdən hesablamaq olar. Praktik olaraq isə distant təhsil ilk
dəfə 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən tətbiq edilməyə
başlanmışdır. Hal-hazırda isə bəzi universitetlər və müxtəlif təşkilatlar distant (onlayn) təhsil
formasından istifadə edirlər.

Distant təhsildə biliklərin əldə edilməsinin iki növü var: onlayn və elektron mənbələrdən
istifadə. Elektron mənbə dedikdə müxtəlif formatlı materiallar nəzərdə tutulur. Buraya
elektron kitablar, səs yazıları, videoyazılar, şəkillər və s. aiddir. Onlayn üsul isə hər iki tərəfin
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(təhsilalan və təhsilverən) internet şəbəkəsinə qoşularaq birbaşa məlumat mübadiləsində
iştirakıdır. Buraya videokommunikasiya vasitələri aiddir. Müxtəlif ölkələrdə bir çox
universitetlərdə distant təhsildə videokommunikasiya vasitələrindən istifadə olunur.
Videokonfranslar distant təhsilin “qara qutusu” hesab olunur. 1980-ci illərdə müxtəlif
yanaşmalar əşyaların və əsərlərin ictimai fəaliyyətdə, elmi təcrübədə, texnoloji
innovasiyalarda və biliklərin ötürülməsində vacibliyini gündəmə gətirmişdir. Bəzi müəlliflər
texnikanın sosiologiyası və sosial tədbirlərin sosiologiyası arasında möhkəm və zəruri
əlaqələr qurmuşlar. Dünya ölkələrində bu məqsədlə bir çox mərkəzlər öz xidmətlərini
müştərilərə təqdim edir. Ölkəmizdə də videokonfranslardan istifadə edən müxtəlif təşkilatlar
mövcuddur. Misal olaraq DİM- in fənlər üzrə ictimaiyyətə açıq elmi metodiki seminarlarında
regionlarda olan müəllimlərlə bağlantı qurmaq üçün videokonfranslardan istifadəsini və
bununla da onların da müzakirələrdə iştirak etməsini təmin etməsini göstərmək olar.

Bildiyimiz kimi informasiya yalnız hazır materiallar, sözlər vasitəsilə ötürülmür. Mimika,
jest, səs tonu, görüntü də özlüyündə birbaşa informasiya və emosiya ötürücüləridir. Bu
baxımdan videokonfranslar biliklərin effektiv ötürülməsində əvəzsiz rola malikdir.
Videokonfransların distant təhsilədə istifadəsində müxtəlif nüansları, xüsusilə pedaqoji
aspektdən yanaşmaları nəzərə alaraq belə qərara gəlmək olar ki, videokonfranslar distant
təhsilin dəstəkləyici qüvvəsi kimi istifadə olunmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Elm və texnologiyanın durmadan inkişaf etdiyi və bir- birinə
inteqrasiya etdiyi zamanda distant təhsil dünya təhsis məkanında öz yerini davamlı surətdə
möhkəmlətməkdədir. Ölkəmizdə hələ çox yeni və sadə formada tətbiq olunmağa başlayan bu
təhsilalma forması get- gedə daha geniş vüsət alacaqdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırmalar nəticəsində hələ dünya təhsil sistemində də inkişaf
mərhələsi keçən distant təhsilin effektivliyinin maksimuma çatdırılması məqsədilə
videokommunikasiyaların müxtəlif formaları ictimaiyyətə təqdim edilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə distant təhsilin meydana gəlməsi və
inkişaf yolunu göstərməklə keçmiş təcrübələri və yeniliklərin tətbiqini bir vəhdət şəklində
özündə əks etdirir.
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Ф.Агаева

Видеоконференции и их использование в
дистанционном образовании

Резюме

Видеоконференции — это окно в мир, которые делают доступным источники
находящиеся в расстоянии и содействуют как личному, так и профессиональному
развитию. Это также средство, которое обеспечивает сотрудничество между людьми,
способствует обмену знаниями и взаимопомощи, для усовершенствования их
деятельности.

F.Aghayeva

Videoconferencing and their use in distant education

Summary

Videoconferencing is a window to the world that, makes accessible remote sources and
also promotes both personal and professional development. It is also a tool, providing
exchanging of knowledge among people for working and being improved, their mutual
assistance and co-operation.

Videoconferencing is a window to the world that, makes accessible remote sources and
also promotes both personal and professional development. It is also a tool, providing
exchanging of knowledge among people for working and being improved, their mutual
assistance and co-operation.

Redaksiyaya daxil olub: 28.10.2017
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Bəzi məsələlərin öyrədilməsində proqramlaşdırma
dillərindən istifadə
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Qeyd edək ki, insanlar görmə vasitəsilə informasiyaların 90%-ni, eşitmə vasitəsilə 9%-ni,
yalnız 1%-ni isə digər orqanlar vasitəsilə əldə edirlər. Ona görə də informasiyaların əyani
şəkildə təsviri çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu cəhətdən kompüterin imkanları qeyri
məhduddur. Hal-hazırda qrafik şəkildə olan informasiyaları proqramlar vasitəsilə asanlıqla
kompüterə daxil etmək olar. Məsələn, binanın layihələrinin hesablanmasında, modellərin
qurulması sahəsində, məişət sahəsində, avtomobil istehsalı sahəsində, eləcə də cizgi
filmlərinin çəkilişi üçün kompüterdən geniş istifadə olunur.

Öyrədici proqramların tədrisində də qrafiki şəkildə informasiyalardan istifadəyə zərurət
vardır. Hal-hazırda yaranan böyük İnternet şəbəkə sistemi bu imkanı daha da genişləndirir.
Qrafiki rejimdə, ekran, işıqlanan nöqtə vasitəsilə ekranda şəkli təsvir edir. Qrafikin keyfiyyəti
bir-birindən ekranda əks olunan nöqtələrin sayı və ölçüsü ilə müəyyən edilir.

Bir çox istifadəçilər üçün xüsusi effektli qrafiki təsvirlərin kompüterlə qurulması həm
qrafiklərin effektli alınması, həm də proqramlaşdırmanın öyrənilməsi baxımından olduqca
maraqlı alınır, şagirdlər belə dərslərə daha çox maraq göstərirlər. Belə maraqlı qrafiklərin
qurulması Microsoft Visual Basic-də də asanlıqla reallaşdırıla bilər. Bu qeyd etdiklərimizi bir
proqramın tərtibi və icrası nümunəsində göstərək.

Bunun üçun Пуск ПрограммыMicrosoft Visual Basic 6.0 daxil olduqdan sonra,
açılan pəncərədə standard.exeокрыть düyməsini basırıq.

Birinci miqyasdan başlamaq daha məqsədəmüvafiqdir. Miqyas ScaleMode xassəsi ilə
təyin olunur, real miqyasın qiyməti-pikseldir(vbPixels). Hər bir piksel ekranda olan real
nöqtəyə uyğun gəlir. Ancaq əsasən susmaya görə bu tətbiqi proqramda miqyas tvip deyilən
(vbTwips)-lə göstərilir. Bir piksel 15 tvipə üyğun gəlir. Belə miqyasda qrafiklə işləmək
çətinlik törətdir. Çünki, ekranda 15 nöqtə çəkmək istədikdə real halda ondan biri çəkiləcəkdir.

Digər miqyaslarda vardır: vbPoints -0,75 piksel; vbCharacters – da horizontal şəkildə 120
və vertikal şəkildə 240 tvip yerləşir; vbInchs - 96 piksel; vbMillimeters və vbCentimeters
müvafiq olaraq 3.8 və 38 pikselə bərabərdir. Çap zamanı bu miqyaslar təsvirin real
görüntüsünün millimetr və santimetr şəklində printerə ötürür. Hətta biz öz miqyasımızı da
müəyyən edə bilərik. Ixtiyari miqyas ScaleLeft, ScaleTop, ScaleWidth, ScaleHeight və ya
Scale xüsusiyyətləri təyin edilir. Bu xüsusiyyətlərin dəyişilməsi ilə avtomatik olaraq
ScaleMode xüsusiyyəti vbUser mənasına cevrilir.

İndi isə qrafikin verilmə üsullarına baxaq.
PSet [Step] (x, y), [color] üsulu verilmiş koordinatlara görə [color] rəngli nöqtəni qoyur.
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Aşağıdakı kimi istifadə edilə bilər-Pset (x, y), color koordinatları x, y və color
rəngi ilə birnöqtə çəkir. PSet Step(x, y)-əvvəlki yerləşdiyi yerdən x horizontal və y vertikal
istiqamətdə nöqtə çəkir.

Məsələn:
Pset (10, 10) ' 10,10 koordinatlı nöqtəni çəkir .
Pset Step (20, 10) '30,20 koordinatlı nöqtəni çəkir, yəni əvvəlki çəkilmiş nöqtədən 20,10

məsafədə nöqtə çəkir.
Line [Step] (x1, y1) [Step] (x2, y2), [color], [B][F] üsulu verilmiş koordinatlar ilə

düzbucaqlı və yaxud da düz xətt çəkir.

Start düyməsini basmaqla açılan pəncərədə x= “istənilən ədəd” daxil etdikdən sonra
Qrafiki düyməsini basdıqda Picture1-də uyğun qrafiki qurmuş olarıq. Temizle düyməsini
basdıqda Picture1-dəki qrafik silinəcək. Proqram kodu aşağıda şək.1- də ki kimi olacaq.

Proqramda bəzi dəyişiklikləri etməklə digər funksiyaların da qrafikini qurmaq olar. Ona
görə də orta məktəbin informatika müəllimləri riyaziyyat fənninə inteqrasiya edərək
funksiyaların qrafiklərinin öyrədilməsi prosesində bu nümunələrdən istifadə etməlidir.

Şəkil 1.

PictureBox

Label

Label

TextB
ox1

CommandButt
on
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Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda şagirdlərin proqramlaşdırma dillərinə olan həvəslərini
nəzərə alaraq və dərsləri daha da maraqlı etmək məqsədi ilə fənlərarası inteqrasiya yaradaraq
şagirdlərin həm riyaziyyat, həm də informatikaya maraqlarını və biliklərini inkişaf etdirmək
olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. İnformatikanın riyaziyyatla əlaqəli tədrisi prosesində İKT
vasitələrinin tətbiqi ilə təlimin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin nəzəri və praktik məsələlərini
araşdırmaq, informatikanın tədrisində riyazi məsələlərin həllinin kompüterlə reallaşdırılması
nümunəsində, kurikulum tələbi ilə icra edilməsindən ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyazi biliklərdən istifadə informatik
biliklərin mənimsənilməsində, faktların doğruluğuna inam yaradaraq, özünü təftiş etmək
imkanları yaradır, fənlərin inteqrasiyasının məzmunu üzrə praktik nəticələr əldə edilir və
müəllimlərə daha geniş imkanlar yaradır.
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А.Касумова
Использование языков программирования в

обучении некоторых задач

Резюме

Данная статья показывает целесообразность изучения школьниками основ
программмирования с использованием языка программирования Microsoft Visual Basic.

A.Gasimova

Using programming languages to teach some tasks

Summary

This article demonstrates the necessity of studying the students the basics of programming
using the Microsoft Visual Basic programming language.

Redaksiyaya daxil olub: 17.11.2017
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Təlimdə videovasitələrdən istifadə

Səid Həmidov
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,

ADPU-nun dosenti
E-mail: hamidovsaid@mail.ru

Rəyçilər: tex.e.ü.f.d., dos.A.M.Quliyev
tex.e.ü.f.d., dos.Ç.M.Həmzəyev

Açar sözlər: fəal təlim, təlim texnologiyaları, yeni təlim metodları, videodərs,
videomühazirə, “alt-üst sinif”- modeli

Ключевые слова: активное обучение, технологии обучения, новые методы
обучения, видеоурок, видеолекция, «перевернутый класс»
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Azərbaycanda aparılmış Təhsil islahatı mərhələlərlə reallaşdırılır. Artıq ali məktəblərdə
təhsil proqramının (kurikulumun) tələbləri əsasında fənlərin tədrisi həyata keçirilir. Məlumdur
ki, ali məktəbdə tədrisin əsas formaları mühazirə və seminar və ya praktik məşğələlərdir.
Praktik məşğələlərə laborator məşğələlər də aid edilir. Müasir şəraitdə informasiyanın bolluğu
və bunlardan səmərəli istifadə edilməsi imkanları artmışdır. Ali məktəb tələbələrinin yeni
biliklərlə tanış edilməsində iki faktor əsas götürülür:

1. Mühazirənin təşkili formasının səmərəli variantının seçilməsi.
2. Mühazirədə müasir fəal təlim metodlarının tətbiqinin reallaşdırılması [1; 9].
Mühazirənin təşkili formalarında video vasitələrdən istifadə ön plana gəlir.
Ənənəvi mühazirədən fərqli olaraq, müasir elektron texnologiyaların tətbiqi ilə aparılan

mühazirənin üstün cəhətləri vardır. Mühazirədə müasir texnologiyalardan istifadə müəllimin
dərsdəki vaxt büdcəsinə kömək edir.

Müəllim mühazirə vaxtını aşağıdakı kimi hissələrə ayıra bilər:
— motivasiyanın qurulması;
— mövzunun planının elan edilməsi;
— əsas müddəa və ya anlayışların şərhi;
— videomaterialın nümayişi;
— əsas nəticələrin qeyd olunması;
— kollektiv iş;
— refleksiya.
Əsas məsələ — videomühazirənin düzgün və səmərəli təşkil edilməsidir.
Ənənəvi üsulla aparılan mühazirədə müəllim tədris olunan materialı bölmələrlə planını

tələbələrə təqdim edir və onlar mətni müstəqil öyrənirlər. Lakin tələbələrin heç də hamısı
mətni tam öyrənə bilmir.

Müasir texnologiyanın, o cümlədən videomühazirənin tətbiqində də tələbələrin müəyyən
hissəsi materialı yaxşı mənimsəyə bilmir [2; 69].

Deməli, səmərəli nəticə əldə etmək üçün çıxış yolu: informasiyanın müxtəlif üsullarla
ötürülməsidir ki, tələbələr sərfəli variantı seçsinlər. Müəllimin iş prinsipi belə ola bilər:
materialın qısa şərhini verir və bu materialdan video üçün ssenari kimi istifadə edə bilər.
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Yekun mərhələ üçün həm mühazirənin mətni və həm də videosu təqdim edilir.
Bu məsələdə bizi maraqlandıran vaxt faktorudur. Əlbəttə, 45 dəqiqəlik videomaterial

yorucu olub, tələbələrin bir hissəsi tərəfindən yaxşı mənimsənilmir. Bundan əlavə,
mühazirənin video hissəsində tələbələrlə sorğu aparılmır, nəyin aydın olmadığı da bilinmir.
Aparılmış pedaqoji müşahidə və təcrübə göstərir ki, videonümayiş 6 dəqiqədən artıq olduqda,
dərsin səmərəliliyi azalır. Bunu nəzərə alaraq, mühazirəçi dərsin video hissəsinə 45 dəqiqə
vaxt ayırmamalıdır. Əgər 6 dəqiqə kifayət etmirsə, onda tədris materialını hissələrə ayırıb
hərəsinə ayrıca vaxt müəyyən etmək olar. Videomühazirədə video ilə bağlı olan məsələ -
onun məzmununu düzgün müəyyən etməkdən ibarətdir. Bu da mühazirənin mövzusu ilə
əlaqədardır. Məsələn, mühazirə riyaziyyatdan və ya informatikadandırsa, onda ekranı əhatə
etmək üçün Sereencat – o – Matie qurğusu daha səmərəli olacaqdır. Bu prosesdə
mühazirəçilər kameranı ekrana (lövhəyə) yönəldərək, lazım olan düstur və ya ifadəni özləri
yazırlar. Belə format tamaşaçı-tələbələr üçün əlverişli olmayacaqdır. Riyazi simvolları adi
klaviatura vasitəsilə daxil etmək işi də müvəffəqiyyətli alınmayacaqdır. Deməli, seçilən fənnə,
mövzuya uyğun cihaz (vasitə) seçmək lazımdır.

Göründüyü kimi – şərh və videonun kompleks şəkildə tətbiq olunduğu mühazirədə
görüləcək iş çoxcəhətli olduğundan, müəllimdən böyük hazırlıq işi tələb edir. Başlanğıc
mərhələdə vaxt çox sərf olunsa da, sonrakı mərhələlərdə öz səmərəsini göstərəcəkdir.

Yeni formata hər mühazirədə nə qədər vaxt sərf olunduğunu müəyyən etməklə, nəzərdə
tutulan kursa bütövlükdə vaxtı təxmini hesablamaq olar.

Yeni təlim texnologiyalarının müvəffəqiyyətli tətbiqi şagird (tələbə) auditoriyasının
xüsusiyyətindən çox asılıdır və bunu müəllim dərsə hazırlaşarkən nəzərə almalıdır. Pedaqoji
ədəbiyyatda qarışıq təlimin tətbiq olunduğu sinif (auditoriya) “alt-üst sinif” (perevernutıy
klass) kimi adlandırılır.

Təhsil prosesinin “alt-üst sinif” adlı modeli qarışıq təlimin bir növüdür. Bu modelin açar
anlayışları ilə tanış olaq.

1. Podkast (Podcast) – səsli fayl (audiomühazirə) olub, internet vasitəsilə abunəçilərə
çatdırılır. Abunəçilər həmin faylı öz stasionar və ya mobil qurğularına daxil edir və ya onlayn
rejimində mühazirədə dinləyirlər.

2.Vodkast (Vodcast) və ya sifarişlə video – mahiyyətcə əvvəlki anlayış olub, yalnız
videofayllardan ibarətdir.

3. Pre-Vodkastinq (Pre-Vodcasting) – təlim metodu olub, orta və ya ali məktəb müəllimi
mühazirəsi üçün onu nəzərdə tutur; məqsəd ondan ibarətdir ki, dinləyicilər qabaqcadan
mühazirə mövzusu haqqında təsəvvürə malik olsunlar. Bu metod “alt-üst sinfi” metodunun
ilkin adıdır. Tədris prosesində vodkast texnologiyalardan istifadə üçün xüsusi proqram
təminatları tətbiq olunur:

— CMS (Content Management System – materialı idarəetmə sistemi) – tədris materialının
tərtib edilməsi və idarə olunması;

— LMS – distant təlim sistemi olub, tədris materialını əldə etməyi, əks və üfuqi əlaqələrin
təmin edilməsi və s.

“Alt-üst sinif” (Flipped Class) – təlim modeli olub, ev tapşırıqlarının və digər işlərin
yerinə yetirilməsində vodkast texnologiyalardan istifadə olunur;

— videomühazirəni nəzərdən keçirəndə;
— dərslik mətnlərinin oxunuşunda;
— izahedici şəkillərin nəzərdən keçirilməsində;
— mövzunun ilkin mənimsənilməsi üçün testlərdən istifadə olunmasında.
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Sinif işi iki məzmunda aparıla bilər:
1) çətin nəzəri materialın təhlili;
2) ev tapşırığının icrasında meydana çıxan sualların cavablandırılması (25-30%) vaxt

ərzində).
Şagirdlər sinifdə müəllimin rəhbərliyi altında praktik məzmunlu məsələlər həll edir və

tədqiqat işləri yerinə yetirirlər. Yarımçıq qalmış tapşırıqların evdə yerinə yetirilməsi nəzərdə
tutulur.

“Alt-üst sinif” modeli heç də müəllimin rolunu azaltmır. Əslində bu modelin tətbiqi
müəllimin təlimdə rolunu daha zəruri edir. Əldə olunmuş vaxtı müəllim daha zəruri olan
məsələlərə - müstəqil əldə edilmiş biliklərin möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsinə həsr
edə bilər. Bəzən “alt-üst sinif” modelini distant təhsil ilə səhv salırlar. Bunların fərqi aşkardır:
sinif işinə sərf olunan vaxt dəyişmir, yalnız işin məzmunu dəyişir.

Bu modelin tənqidçiləri qeyd edirlər ki, təhsilin ənənəvi aspektini dəyişir, çünki
mühazirəçiyə operativ şəkildə sualların verilməsi mümkün olmur. Lakin bu modelin
tərəfdarları isə qeyd edirlər ki, təlim prosesində suallara tələbat azalır. Sualları elektron poçt
vasitəsilə müəllimə göndərmək olar.

“Alt-üst sinif” modelinin tətbiqində müəllimin işi artır. Bu, xüsusən keçid mərhələsində
baş verir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün tədris proqramında elə yerdəyişmə etmək olar ki, tədris
materialının bir hissəsini vodkast üçün ayırmaq, qalan hissəsini sinif işinə nəzərdə tutmaq
lazımdır. Bu məqsədlə, şagirdləri qiymətləndirmək üçün test tərtib etmək lazımdır. Testlər
həm fərdi və həm də kollektiv işlərin qiymətləndirilməsində tətbiq olunur.

Vodkastların tərtib edilməsi və LMS-ə yerləşdirilməsi mexanizminə nail olmaq lazımdır.
Məqalənin aktuallığı. Təhsil islahatında irəli sürülmüş tələblərin təlim prosesində

reallaşdırılmasında yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqinin zəruriliyi ilə izah olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim prosesinə müasir elektron vasitələrinin daxil edilməsi

metodikasının əsaslandırılmasından, fənlərin məktəb təlimində müəllimlər üçün praktik
nümunə və göstərişlərin hazırlanmasından ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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С.Гамидов
Применение видео средств в обучении

Резюме

В статье затронуты следующие вопросы:
— образовательная реформа и применение новых технологий в обучении;
— методы активного обучения;
— применение видео уроков и видео лекций в процессе обучения;
— новый модель обучения — «перевернутый класс».
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S.Hamidov

The use of video in training

Summary

The article discussed the following issues:
— educational reform and the application of new technologies in education;
— methods of active learning;
— the use of video lessons and video lectures in the learning process;
— new teaching model — "flipped classroom".

Redaksiyaya daxil olub: 16.10.2017
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İnsanlar daim bir-birilə informasiya mübadiləsində olurlar. Buna görə də informasiya
cəmiyyəti şəraitində kompyuterlərdən istifadə qaçılmazdır. Cəmiyyətin hər bir üzvü minimum
kompyuter savadına malik olmalıdır. Çünki, informasiyanın ötürülməsi prosesi əvvəlki
dövrlərdən fərqli olaraq kompüter şəbəkələrinin köməyilə baş verir. Bu biliklərin əsası orta
məktəbdə qoyulmalıdır.

Orta məktəblərdə informasiya mübadiləsinin aparıldığı mühit – şəbəkələr haqqında
məlumatlar 4-cü sinifdən başlayaraq tədris olunur. Aşağı siniflərdə kompyuter şəbəkəsi
haqqında məlumatlar bir qədər səthi verilsə də 8, 9 və 11-ci siniflərdə bu biliklər bir qədər
dərinləşdirilir.

Kompyuter şəbəkəsi - rabitə xətləri və xüsusi proqram təminatı ilə bir-birilə əlaqəli
kompyuterlər və periferiya qurğuları sistemindən ibarətdir. İnformasiyanın əldə olunması,
ötürülməsi və istifadəçilərin mövcud informasiyadan birgə istifadəsini təmin etmək üçün
kompyuter şəbəkələrinin olması vacib şərtdir. Kompyuter şəbəkələri mövzusu çox genişdir və
onu müxtəlif variantda tədris etmək olar. Amma çox geniş olmasına baxmayaraq, şagirdlər
dərsliklərdən bu mövzularla bağlı qısa və yığcam məlumat alırlar. Məktəbin informatika
kabinetindəki kompyuterlər yalnız lokal şəbəkəyə qoşulduğu halda bu mövzunun öyrənilməsi
asandır. Müəllim kompyuter şəbəkəsini bir-biri ilə informasiyanın ötürülməsi kanalı ilə
əlaqələndirilən kompyuterlər sistemi kimi müəyyən edir və bunun lokal şəbəkə adlandığını
söyləyir. Məktəbin kitabxanasında, kompyuter sinfində, mühasibatlığında və direktor
kabinetində olan kompyuterlər arasında kabellər vasitəsilə əlaqələndirib lokal şəbəkə
yaratmaq olar. Lokal şəbəkəni şagirdlər əyani şəkildə gözləri ilə görə bildikləri halda, qlobal
şəbəkə ilə tanışlıq daha çox təsviri xarakter daşıyacaq. Analogiya metodundan burada və bir
sıra mövzuların izahında istifadə oluna bilər. Məsələn, qlobal şəbəkənin avadanlıqları olan
telefon rabitəsi sisteminin avadanlıqları-telefon şəbəkəsi ilə müqayisə edilir. Telefon
abonentləri bir-biri ilə kommutator qovşaqları ilə əlaqə saxlayırlar. Şagirdlərə izah etmək olar
ki, telefon aparatları əvəzinə fərdi kompyuterlər, kommutatorların əvəzinə isə güclü
kompyuterlər yerləşdirsək alınan bu qlobal kompyuter şəbəkəsi vasitəsilə müxtəlif
informasiyaları dövr etdirmək olar. [1]

Kompyuter şəbəkələri orta məktəb İnformatika kursunda 4, 8, 9 və 11-ci siniflərdə tədris
olunur. Siniflər üzrə kompyuter şəbəkələrinin tədrisini qısaca təhlil edək:

4-cü sinif İnformatika dərsliklərində kompyuter şəbəkələri anlayışı “İnformasiyanı ötürmə
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vasitələri” mövzusunun daxilində tədris olunur. Burada şagirdlərdə ilkin təsəvvür yaratmaq
məqsədilə kompyuter şəbəkələrinin tədrisi qısa şəkildə verilmişdir. Kompyuter şəbəkələri iki
və daha çox kompyuterin birləşməsindən alınır. Müəllim şagirdlərə izah edir ki, siz
kompyuterinizdə olan informasiyanı dostunuza göndərmək istəyirsinizsə o zaman həmin
informasiyanı diskə yazaraq ona verməlisiniz və dostunuz da öz növbəsində bu informasiyanı
öz kompyuterinə köçürməlidir. Bundan əlavə sizin informasiyanı çap etmək üçün printeriniz
yoxdursa yenə də bu üsuldan istifadə edə bilərsiniz. [2] Bunları qeyd edən zaman dərslikdəki
şəkil vasitəsilə şagirdlərin daha yaxşı anlamasını təmin edə bilər.

Əgər kompyuterlər şəbəkə vasitəsilə əlaqələndirilibsə, o zaman diskə ehtiyac qalmaz və
istənilən informasiyanı ani olaraq başqa bir kompyuterə ötürmək, həmçinin şəbəkəyə
qoşulmuş printerdə çap etmək mümkün olar. Bütün bu qeyd olunları əyani şəkildə şagirdlərə
göstərmək daha məqsədə uyğundur.

8-ci sinif “İnformatika” kursunda kompyuter şəbəkələrinin tədrisi prosesini müəllim
aşağıdakı şəkildə təsvir olunmuş addımlarla apara bilər:

Müəllim mövzuya maraq oyatmaq üçün şagirdlərin diqqətini kompyuter sinfinə yönəldib
aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:

 Kompyuter sinifində olan bir printerdən bütün kompyuterlərdə işləyən şəxslər necə
istifadə edə bilər ?

 Faylları bir kompyuterdən digər kompyuterə necə köçürmək olar ?
Tədqiqat aparmaq üçün "Fəaliyyət" bölümündə olan tapşırığı bir qədər dəyişərək

şagirdlərə vermək olar: "Sinif otağınızda beş kompyuter var. Onları şəbəkədə birləşdirmək
üçün müxtəlif üsullar fikirləşin və həmin birləşmələrin sxemini çəkin. İnformasiyanın bir
kompyuterdən başqa kompyuterə ötürülməsi üçün ən qısa və ən uzun yolları müəyyən edin".

Bunun üçün şagirdlərə kompyuterləri nömrələmək tapşırılır. Müxtəlif vəziyyətləri
müzakirə etmək yaxşı olardı. Məsələn, "1-ci kompyuteri və 4-cü kompyuteri neçə yolla
birləşdirmək olar?"(1-4; 1-5-4; 1-2-3-4; 1-3-4; 1-2-4), "Hansı yol daha qısa olacaq?"

Kompyuter şəbəkəsi mövzunu izah edərkən müəllim əvvəlcədən hazırlanmış plakatlardan
və ya təqdimatdan istifadə edə bilər. Bu zaman naqilli və naqilsiz şəbəkələrdən də söhbət
açmaq olar. Xüsusən də Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 4G.

9-cu sinif “İnformatika” kursunda kompyuter şəbəkələrinin tədrisi prosesini anoloji
qaydada aşağıdakı şəkildə aparmaq olar.

Şagirdlər "Kompyuter şəbəkəsi" anlayışı ilə artıq aşağı siniflərdən tanışdırlar. Ona görə də
dərsin giriş hissəsində şagirdlərə suallarla müraciət etmək olar. Şagirdlər əvvəlki mövzularda
qraflar anlayışıyla tanış olduqlarından əlavə olaraq "Nəyə görə qraflara aid dərslərdən sonra
siz kompyuter şəbəkələrinə aid dərsi keçirsiniz? Onlar arasında hansı oxşarlıq var?"

Sinifdə mövcud olan şəbəkəni qraf formasında göstərmək şagirdlərə təklif olunur.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

172

Şəkil 1.
Əgər sinifdə lokal şəbəkə mövcud deyilsə bu zaman ixtiyari 5 kompyuter çəkib onları qraf

formasında göstərmək təklif olunur. Kompyuter şəbəkəsinin əsas xarakteristikası olan
informasiyanın ötürülmə sürəti barəsində məlumat verilir.

Şagirdlər "Araşdıraq-öyrənək" bölümündə göstərilmiş qrafların hansı şəbəkə
topologiyalarına uyğun olduğunu müəyyənləşdirmək tapşırılır.

9-cu sinif “İnformatika” kursunda kompyuter şəbəkələrinin tədrisi prosesinin sonunda
şagirdlər aşağıdakı təlim nəticələrinə yiyələnməlidir:

 Quruluşuna görə kompyuter şəbəkələrini fərqləndirir;
 Kompyuter şəbəkələrinin növlərini sadalayır.
11-ci sinifdə kompyuter şəbəkələri aşağıdakı 4 mövzu üzrə tədris olunur:
1. Kompyuter şəbəkələri;
2. Kommunikasiya vasitələri;
3. Şəbəkə avadanlıqları;
4. Şəbəkənin növləri.
Bu sinifdə təlim əsasən ənənəvi tədris proqramı üzrə aparılır. Bu təlim formasında isə

təlim prosesi müəllimyönümlüdür. Yəni, mövzunun tədrisi zamanı əsas vəzifə müəllimin
üzərinə düşür. Mövzulara daxil olan məlumatlar müəllim tərəfindən şagirdlərə izah olunur.
Belə tədrisin üstünlüklərinə baxmayaraq, bəzi mənfi xüsusiyyətləri də vardır. Bu bölmənin
kurikulum sistemində daha aşağı siniflərdə tədrisinə yer verildiyinə görə 11-ci sinifdə bu
bölməyə çox saat ayrılması məqsədəuyğun deyil. Çünki şagirdlər artıq aşağı siniflərdən
şəbəkə anlayışı, kommunikasiya vasitələri, şəbəkə topologiyaları və şəbəkə avadanlıqları
haqqında müəyyən biliklərə sahibdirlər. Bu mövzuları daha yaxşı mənimsətmək üçün onları
nəzəri olaraq deyil, praktik olaraq əyani şəkildə şagirdlərə göstərmək daha əlverişli olar. Bu
məqsədlə şəbəkəyə qoşulmuş kompyuterin köməyilə USENET xidmətindən istifadə edərək
digər sinif və ya qonşu məktəbin şagirdləri arasında əlaqə yaratmaq olar. Bununla da şagirdlər
şəbəkənin imkanları ilə tanış olur və onun əhəmiyyətini daha yaxşı başa düşürlər. Müəllim
mövzuların izahında əyaniliyi təmin etmək üçün təqdimat, plakat və mövzuda adları çəkilən
qurğulardan istifadə edə bilər.

Daha sonra müəllim şagirdlərə şəbəkə anlayışını izah edir. Bir-birinə bağlanmış iki və
daha çox kompyuterdən ibarət qrup Şəbəkə [network] adlanır. Daha sonra müəllim kompyuter
şəbəkələrinin iki əsas qrupunu: yerli şəbəkələr [local area networks, LAN], geniş şəbəkələr
[wide area networks, WAN] qeyd edir və bildirir ki, bu iki şəbəkə arasında əsas fərq LAN
əsasən məhdud ərazini, WAN isə daha geniş coğrafi ərazini əhatə etməsidir.

Kommunikasiya vasitələri mövzusunun tədrisi zamanı şagirdlərə verilənlərin kanal
vasitəsilə göndərən zaman istifadə olunan fiziki və simsiz vasitələr haqqında məlumat verilir.

Şəbəkə avadanlıqları mövzusunun tədrisi zamanı şagirdlərə şəbəkə kabellərini biləşdirən
və siqnalları güçləndirən qurğular barəsində məlumat verilir.

Şəbəkənin növləri mövzusunun tədrisi zamanı şagirdlərə yerli (lokal) şəbəkələr [local area
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networks, LAN] və geniş (qlobal) şəbəkələr [wide area networks, WAN], yerli şəbəkənin
növləri “Müştəri-qulluqcu”, yaxud “müştəri-server” şəbəkəsi [client-server network] və “Tay-
tuşlar” şəbəkəsi [peer to peer network], geniş şəbəkənin iki variantı intranet və ekstranet
anlayışları öyrədilir.

11-ci sinif “İnformatika” kursunda kompyuter şəbəkə texnologiyalarının tədrisi prosesinin
sonunda şagirdlər aşağıdakı təlim nəticələrinə yiyələnməlidir:

 Şəbəkəni təsvir edir;
 Şəbəkənin faydalarını izah edir;
 Şəbəkələrin növlərini sadalayır və onları təsvir edir;
 Kommunikasiya vasitələrini sadalayır və onları təsvir edir;
 Kommunikasiya avadanlıqlarını təsvir edirlər.
Bu təlim nəticələrinə yiyələnən şagirdlər kompyuter şəbəkələri haqqında geniş məlumata

malik olur, onlardan istifadənin əhəmiyyətini başa düşürlər. Bu biliklər müasir dövrdə hər bir
insan üçün çox əhəmiyyətlidir.

Məqalənin aktuallığı. İstifadəçilər arasında informasiya mübadiləsinin sürətləndirilməsi,
iş yerini tərk etmədən məlumatların (e-mail və s.) qəbulu və ötürülməsini asanlaşdırmaq,
müxtəlif proqram təminatı altında işləyən müxtəlif firmaların istehsalı olan kompyuterlər
arasında informasiya mübadiləsinin mümkünlüyünü təmin etmək üçün kompyuterlərin şəbəkə
halında birləşdirilməsi zərurəti yaranmışdır. Buna görə də şəbəkələrdən səmərəli istifadəni
təmin etmək üçün kompyuter şəbəkələrinin tədrisi aktual məsələlərdən biridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Kompyuter şəbəkələrinin səmərəli öyrənilməsi yolları və əsas
pedaqoji məqsədləri göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta məktəblərdə, kolleclərdə
tədris prosesinin təşkili məqsədilə istifadə oluna bilər.
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М.Гафарлы

Из опыта преподавании сетей в средней
общеобразовательных школах

Резюме

Компьютерные сети выполняются с помощью компьютерами, которые
взаимосвязаны друг с другом. Значит существует возможность между этими
компьютерами инфармационный обмен и взаимное использование ресурсами. В
данный момент можно сказать что во всех сферах пользуются компьютерными сетями.
И поэтому, их изучение необходимо начиная со средней школы. Статья посвящена о
преподовании компьютерных сетях в 4, 8, 9 и 11 классах в средне обще
образовательных учреждениях.

M.Qafarli

From experiment of teaching in middle of general
education schools of the nets

Summary

Computer networks are carrying out with the mutually connected computers. So in
between these computers you can use both information exchange and common usage of
resources. Nowadays, computer networks are used approximately in all spheres. Meanwhile,
their training starting from the secondary school is inevitable. The article dedicated to the
training of the computer networks in 4th, 8th, 9th and 11th grade of secondary school.

Redaksiyaya daxil olub: 30.11.2017
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Riyaziyyatın məsələ vasitəsilə şagirdlərə təlimi

Azadxan Adıgözəlov
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor,

ADPU
Kəmalə Qaybalıyeva

Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimi

Rəyçilər: f.-r.ü.f.d., dos. M.Ə.Şahverdiyev
ped.ü.f.d., dos. S.C.-C.Tağıyeva

Açar sözlər: riyaziyyat, məsələ, təlimedici, riyazi işarələr, didaktik məqsədlər
Ключевые слова: математика, задача, обучающий, математическая символика,

дидактические цели
Key words: mathematics, task, training, mathematical symbols, didactic puoposes

Orta məktəbdə riyaziyyat dərslərinin təxminən yarısı məsələlərin həllinə və çalışmaların
yerinə yetirilməsinə sərf olunur. Deməli, riyaziyyatın təlimi həm də məsələ həllində həyata
keçirilir. Riyaziyyat məsələlərinin təlimedici əhəmiyyəti aşağıdakılardır: riyaziyyat
məsələlərinin həlli zamanı şagirdlər bir sıra riyazi anlayışları mənimsəyir, riyazi simvolikaya
yiyələnir, isbatın aparılmasını öyrənirlər və s., yəni bu prosesdə riyaziyyat təlim olunur.
İsbatların təlimi – riyaziyyat təliminin mühüm məqsədlərindən biridir.

İsbat təlimi praktik olaraq sual məsələlərin və araşdırmaya aid elementar sadə məsələnin
həllindən başlanır. Belə məsələlərin həlli suala cavabın axtarılmasından və onun
doğruluğunun isbat edilməsindən ibarətdir. Sual – məsələlərin həlli (cavabın doğruluğunun
isbatı) adətən bir implikasiya, verilənlərdən isbat olunana bir məntiqi addım tələb edir. Daha
mürəkkəb məsələlərin həllindəki isbat və ya teoremlərin isbatı addımlardan, implikasiya
zəncirindən ibarətdir. Sual məsələləri həll etməkdə məqsəd öyrənilən anlayışların və onlar
arasındakı əlaqələrin başa düşülməsi, dəqiqləşməsi və konkretləşdirilməsi məqsədi daşıyır.
Sual-məsələlər həm də daxil edilən simvolikanın və istifadə edilən dilin şagirdlər tərəfindən
mənimsənilməsi üçün zəruridir.

Sual məsələ nümunələri:
a) x›y verilir. x2›y2 olması zəruridirmi?
b) Üçbucağın iki meridianı (iki hündürlüyü) perpendikulyar ola bilərmi?
İsbatların təlimində hazır isbatın mətnində yazılmayan, yeri boş buraxılan sözlər,

simvollar və onların birləşməsinin doldurulmasına aid çalışmaların mühüm əhəmiyyəti vardır.
Analoji çalışmalar dilin öyrənilməsində kifayət qədər tez-tez tətbiq olunur; riyaziyyat

dərslərində onlara az rast gəlmək olar, dərsliklərdə və məsələ kitablarında onlar ümumiyyətlə
yoxdur. Bu isə kifayət qədər sadə məsələlərdən başlamaq lazımdır.

Lakin məsələ vasitəsilə riyaziyyatın təlimi bunlarla məhdudlaşmır. Riyaziyyat təliminin
bu yolunu həyata keçirərək müəllim bu və ya digər konkret məsələnin qarşısında didaktik
məqsədlər qoyur ki, onların əldə edilməsi də məsələ vasitəsi riyaziyyat təlimini həyata keçirir.
Riyaziyyat məsələləri qarşısında hansı didaktik məqsədlər qoyula bilər?

1. Riyaziyyatın nəzəri məsələlərinin öyrənilməsinə hazırlıq (yeni anlayışların, metodların,
teoremlərin) riyaziyyat məsələləri qarşısında qoyulan didaktik məqsədlərdən biri ola bilər.
Belə məqsəd məsələ həllindən əvvəl yeni riyazi faktların öyrənilməsi üçün zəruri olan



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

176

məlumatlar, biliklər şagirdlərin yaddaşında, şüurunda bərpa olunur. Həmin məsələlər
mürəkkəb olmamalı və şifahi həll olunan olmalıdır.

Nümunələr göstərək.
Misal 1. Rasional üstlü qüvvətin xassələrinin öyrənilməsindən əvvəl tam üstlü qüvvətin

xassələrinin tətbiqinə aid çalışmalar faydalı olacaqdır.
Misal 2. Rasional ədədlər üçün vurmanın paylama qanunun öyrənilməsindən əvvəl bu

qanunun tam ədədlərə tətbiqi xatırlanır. Şagirdlər doğru analogiyanı məhz belə öyrənirlər.
Misal 3. Müsbət və mənfi ədədlərin vurulmasının tərifi daxil edilməzdən əvvəl termometr

modelinin köməyi ilə belə ədədlərlə hesablamalara aid çalışmalar aparılmalıdır. Hasilin dəqiq
xarakteristikasının (işarə və model) ayrılması, onların vuruqların uyğun xarakteristikaları ilə
müqayisə edilməsi vurmanın yerinə yetirilməsi qanunauyğunluğunu tapmağa və tərifi
(qaydanı) ifadə etməyə imkan verir.

1. Riyaziyyat məsələlərinin didaktik məqsədi yenicə əldə edilmiş nəzəri biliklərin
möhkəmləndirilməsi ola bilər. Bu riyazi anlayışların və onların təriflərinin mənimsənilməsi,
bacarıqların formalaşdırılması, ifadələr, aksiomlar və teoremlərin möhkəmləndirilməsi, isbat
metodlarının möhkəmləndirilməsi və s. üçün məsələlər ola bilər. Belə məsələlər nəzəri
məlumatların öyrənilməsindən sonra gəlirlər. Misal göstərək.

Misal 4. Ortaq təpəli iki bucaq qonşu və qarşılıqlı olmaya bilərmi?
Bu məsələ şagirdlərdə qonşu və qarşılıqlı bucaqlar haqqında anlayışların

möhkəmləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Misal 5. Viyet teoreminin ifadəsini möhkəmləndirmək üçün aşağıdakı kimi məsələləri həll

etmək faydalıdır. X2+px+35=0 tənliyində köklərdən biri – 7-yə bərabərdir. O biri kökü və p
əmsalının qiymətini hesablayın.

3. Öyrənilənlərin tətbiqinin nümayişi də riyaziyyat məsələlərinin didaktik məqsədi ola
bilər. Bu məqsədlə şagirdlərə riyaziyyatın texnikada, məişətdə, əlaqəli məktəb fənlərində
tətbiqlərini nümayiş etdirən praktik məsələlər təklif olunur. Hesablamaların
sadələşdirilməsinə eyni çevrilmələrin tətbiqinə aid məsələlər bu məqsədə xidmət edir.

Misal 6. , olduqda ifadəsinin qiymətini

hesablayın.
Birbaşa hesablama mürəkkəbdir, lakin əvvəlcə sadələşdirmə aparsaq

olar. Sağ tərəfin qiyməti şifahi hesablanır.
Cəbrin həndəsə məsələlərinin həllinə tətbiqin aid məsələlərin təklifi çox faydalıdır.
Misal 7. Qabarıq dördbucaqlının iki diaqonalının cəmi onun perimetrlərindən kiçik,

yarımperimetrindən böyük olduğunu isbat edin.
Bu məsələnin həllində məsafələrin xassəsi (“üçbucaq aksiomu”) və bərabərsizliyin xassəsi

tətbiq olunur. Tətbiqlərə aid məsələlər nəzəriyyənin öyrənilməsindən sonra, bacarıq və
vərdişlərin formalaşdırılmasında təklif oluna bilər. Həmin məsələlər problem situasiya
yaratmaq məqsədilə nəzəriyyədən əvvəl təklif oluna bilər.

4. Məsələ və çalışmaların didaktik məqsədi bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması ola
bilər.

a) Bacarıqların formalaşdırılması məqsədi adətən ilk məsələlərin həllində yeni priyomlara,
alqoritmlərə, müəyyən sinif məsələlərin həlli metodlarına yiyələnmə üzrə ilk çalışmaların
yerinə yetirilməsində, həmçinin, öyrənilən üsul, priyom, metodun praktik əhəmiyyətini
göstərən məsələlərin həllində qarşıya qoyulur. Bunlar şagirdlərə yenicə öyrənilənlər üzərində
əməliyyat aparılmasını öyrədən, konkret situasiyalarda ümumi üsul, alqoritm, metodun



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

177

tətbiqini göstərən məsələlər olmalıdır. Belə məsələlər mürəkkəb olmamalı, onlarda yeni
öyrənilən aşkar şəkildə özünü göstərməli, məsələlərdə mürəkkəbləşmə yalnız tədricən elə
daxil edilə bilər ki, yeni formalaşan bacarıq artıq şagirdlərdə olan riyazi bacarıq və vərdişlər
sisteminə daxil olsun. İlk belə məsələlərin həlli şagirdlər tərəfindən həllin bütün yeni
elementləri ətraflı izah olunmaqla, yazı taxtasında ətraflı yazılmaqla aparılmalıdır. Bu
bacarıqların şüurlu formalaşmasına kömək edir, şüurlu bacarıqlar tez formalaşır və uzun
müddət yaddaşda saxlanılır.

Misal 8. Kəsr ədədlərin vurulmasına aid ilk çalışmalarda ətraflı yazılışların yerinə
yetirilməsi və onların izah edilməsi faydalıdır:

Kəsrlərin vurulması alqoritmi belə yerinə yetirilir.
Lakin üç-dörd belə məsələ həll etdikdən sonra ikinci yazılışı (və ya üçüncünü )

yazmamaq olar. Bu həm vaxta qənaət edir, həm də kəsr ədədlərin vurulması alqoritminin
tətbiqi bacarığını aralıq əməliyyatların azaldılması yolu ilə möhkəmləndirir.

b) Riyazi vərdişlərin formalaşması ayrı-ayrı məsələlərin deyil, məsələ və çalışmalar
sisteminin didaktik məqsədi ola bilər.

Riyaziyyat məsələləri həllinin bir sıra priyomları, üsulları və metodları ilə əməliyyat
aparmaq bacarığı avtomatlaşmalı, vərdişə çatdırılmalıdır ki, məsələ həllində texniki tərəf
məsələni həll edənin fikrini yayındırmasın, məsələnin həllinə kömək etsin. Şagirdlər
hesablama, eyni çevrilmələr, tənliklər, bərabərsizliklər və onların sistemlərinin həlli, həndəsi
qurmalar və digər möhkəm və davamlı vərdişlərə yiyələnməlidirlər.

Vərdişlər öyrənilmə predmetini əşkil edən əməllər, priyomlar, alqoritmlərin çoxsaylı
təkrar edilməsi yolu ilə bilik və bacarıqların əsasında formalaşır. Ona görə vərdişlərin
formalaşması üçün diqqətlə düşünülmüş çalışmalar və məsələlər sistemi lazımdır. Belə
sistemdə şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri və imkanları və “sadədən mürəkkəbə prinsipi nəzərə
alınmaqla çalışmaların ardıcıllığı düzgün müəyyən edilməlidir. Sistemdə çalışmalar və
məsələlərin müxtəlifliyi də gözlənilməlidir. Bu zaman hər bir yeni məsələnin həlli ilə
şagirdlərin riyaziyyat üzrə bilikləri təkmilləşməlidir, çalışmaq lazımdır ki, şüurlu bacarıq və
vərdişlərə şagirdlər az vaxt sərf etməklə yiyələnsinlər.

Digər əməllərin yerinə yetirilməsində əvvəllər formalaşmış bacarıqlar və vərdişlərlə
birlikdə tətbiq olunduqda möhkəm, davamlı və çevik vərdişlər formalaşır. Məhz bu qayda ilə
yeni formalaşan vərdişlər insanın biliklər sisteminə daxil olur. Buna görə əvvəllər əldə
edilmiş vərdişlərin də tətbiqini tələb edən məsələlər həlli alınmış bilik, bacarıq və vərdişləri
müxtəlif situasiyalarda tətbiq etmə bacarıqlarının möhkəmlənməsinə əhəmiyyətli dərəcədə
kömək edir.

Misal 9. Aşağıdakı verilənlərə görə kvadrat qurun:
a) Verilmiş iki təpə nöqtəsinə;
b) Iki qarşı tərəfin orta nöqtələrinə;
c) Iki qonşu tərəfin orta nöqtələrinə;
d) Mərkəzinə və tərəflərdən birinin üzərindəki nöqtəyə görə.
Bu məsələləri həll etdikdə şagirdlər verilmiş nöqtələrin müxtəlif yerləşmə variantlarını

nəzərdən keçirməklə mühakimə aparmalıdırlar. Belə ki, iki təpə nöqtəsinə görə kvadratın
qurulması bu təpələrin qonşu və ya əks təpə olmasından asılıdır. Verilmiş mərkəzə və
tərəflərdən birinin üzərindəki nöqtəyə görə konkret kvadratı sonsuz sayda üsullarla qurmaq
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olar. Bu kimi məsələləri həll edərək şagirdlər həm də məsələ situasiyasında bütün mümkün
variantları nəzərdə keçirməyi öyrənirlər.

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyat təlimi məsələ həlli ilə və təlimin nəticəsi olan
mənimsəmə də məsələ həlli ilə yoxlanılır. Bu baxımdan şagirdlərə riyaziyyat məsələlərinin
həlli həmişə aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məsələnin funksiyaları ayrılmış və didaktik
məqsədlərə uyğun məsələ nümunələri seçilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə müəllimlərin iş praktikasında nəzəri
materialın mənimsənilməsi, möhkəmləndirilməsi və yoxlanılması vasitəsi kimi istifadə oluna
bilər.
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Преподавание математики школьникам с помощью задач

Резюме

В школьной математике решению задач выделяют особое место. Часто уровень
усвоения математического материала проверяется решением задач. Перед задачами,
решаемыми в математике, ставятся разные дидактические цели.

В статье излагается несколько дидактических целей с помощью различных задач.

A.Adıgozalov
K.Qaybalıyeva

Teaching mathematics to students by use of tasks

Summary

Tasks have broad range school mathematics. Often, the level of mastering mathematical
material is checked by the problem solution.

Different didactic goals are put in front of tasks to buy solved in mathematics. The article
outlines several didactic goals through various tasks.
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böləni üçün Evklid alqoritmi” mövzusunun tədrisi
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Natural ədədlər çoxluğunda olduğu kimi birdəyişənli çoxhədlilər çoxluğunda da ortaq
bölən və ən böyük ortaq bölən anlayışları mövcuddur.

x dəyişənindən asılı çoxhədlilər çoxluğunu ][xP ilə işarə edək. Həmin çoxluğa daxil olan
)(xf və )(xg çoxhədlilərini götürək.
Tərif. Həm )(xf çoxhədlisi, həm də )(xg çoxhədlisi ][xP çoxluğundan götürülmüş )(xd

çoxhədlisinə bölünərsə, onda həmin )(xd çoxhədlisinə )(xf və )(xg çoxhədlilərinin ortaq
böləni deyilir, yəni





)(:)(
)(:)(
xdxg
xdxf

ödənilərsə, onda )(xd -ə )(xf və )(xg çoxhədlilərinin ortaq böləni deyilir.
Tərifdən aydın olur ki, eyni dərəcəli çoxhədlilərin ortaq böləni «0» dərəsəli çoxhədli olur,

yəni onların ortaq bölənləri sabitdən ibarət olur.
Qeyd edək ki, )(xf və )(xg çoxhədlilərinin sabitdən fərqli, yəni x dəyişənindən asılı

ortaq bölənləri də var. Həmin ortaq bölənlərin ən böyüyünə aşağıdakı kimi tərif verək:
Tərif. )(xf və )(xg çoxhədlilərinin ortaq bölənlərinə bölünən ortaq bölənə )(xf və
)(xg çoxhədlilərinin ən böyük ortaq böləni deyilir və aşağıdakı kimi işarə olunur:
  )()(,)( xDxgxf  .
Onda tərifə əsasən )(xD çoxhədlisi )(xd çoxhədlisinə bölünən olasaq. Onda qalıqlı bölmə

alqoritminə əsasən ][xP çoxluğuna daxil olan )(xf və )(xg çoxhədliləri üçün həmin
çoxluğa daxil olan elə yeganə )(xh və )(xr çoxhədliləri var ki, aşağıdakı münasibət ödənilir:

)()()()( xrxhxgxf  . (1)
Burada )(xf  bölünən, )(xg - bölən, )(xh  qismət, )(xr isə yalıq çoxhədlisi adlanır.
İndi isə iki ədədin ƏBOB-nun tapılması üçün mövcud olan «Evklid alqoritmini» iki

çoxhədlinin ƏBOB-nun tapılmasına tətbiq edək.
Fərz edək ki, )(xf çoxhədlisinin dərəcəsi )(xg çoxhədlisinin dərəsəsindən böyükdür.

Onda (1) düsturuna əsasən elə yeganə )(1 xg və )(1 xr çoxhədliləri tapmaq olar ki, aşağıdakı
münasibət doğru olsun:

)()()()( 11 xrxgxgxf  .
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Verilmiş )(xg çoxhədlisi və )(1 xr qalığı üçün elə )(2 xg və )(2 xr çoxhədliləri var ki,
aşağıdakı münasibət doğru olar:

)()()()( 221 xrxgxrxg  .
)(1 xr və )(2 xr çoxhədliləri üçün elə yeganə )(3 xg və )(3 xr çoxhədliləri tapmaq olar ki,

aşağıdakı münasibət doğru olar:
)()()()( 3321 xrxgxrxr  .

Bu prosesi qalıqda sıfır alınana qədər davam etdirək:

I sistem
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Burada 0)(1  xrk olur.
Bu zaman sistemdəki sonunsu bölənin (yəni )(xrk -in) )(xf və )(xg çoxhədlilərinin

ƏBOB-u olduğunu, yəni
)()( xrxD k

olduğunu göstərək. Bunun isbatı iki hissədən ibarətdir.
Əvvəlcə göstərək ki, )(xrk çoxhədlisi verilmiş )(xf və )(xg çoxhədlilərinin ortaq

bölənidir.
(8) münasibətinin sağ tərəfi )(xrk -ə bölündüyündən onun sol tərəfi də )(xrk -ə bölünür. (7)

münasibətinin sağ tərəfindəki hər iki hədd )(xrk -ə bölündüyündən onun sol tərəfi də )(xrk -ə
bölünər. (6) münasibətinin sağ tərəfindəki hər iki hədd )(xrk -ə bölündüyündən onun sol tərəfi
də )(xrk -ə bölünər. Prosesi bu qayda ilə aşağıdan yuxarı davam etdirsək, (3) və (2)
münasibətinin sol tərəfindəki )(xf və )(xg çoxhədlilərinin də )(xrk -ə bölündüyünü
göstərmiş olarıq. Deməli, )(xrk çoxhədlisi verilmiş )(xf və )(xg çoxhədlilərinin ortaq
bölənidir.

İndi isə )(xrk çoxhədlisi verilmiş )(xf və )(xg çoxhədlilərinin ən böyük ortaq böləni
olduğunu göstərək. Yəni )(xrk çoxhədlisinin )(xf və )(xg çoxhədlilərinin ixtiyari )(xd
ortaq bölünəninə bölündüyünü göstərək. Bunun üçün yuxarıdakı sistemi aşağıdakı şəkildə
yazaq. Əvvəlcə )(xf və )(xg çoxhədlilərinin ixtiyari ortaq bölənini )(xd ilə işarə edək:
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II sistem
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(2  ) münasibətinin sol tərəfindəki hər iki hədd )(xd -ə bölünür. Onda (2  )-in sağ
tərəfindəki )(1 xr çoxhədlisi də )(xd -ə bölünür. (3  ) münasibətinin sol tərəfindəki hər iki
hədd )(xd -ə bölünür. Onda (3)-in sağ tərəfindəki )(2 xr çoxhədlisi də )(xd -ə bölünər. (4)
münasibətinin sol tərəfindəki hər iki hədd )(xd -ə bölünür, deməli (4  )-in sağ tərəfindəki

)(3 xr çoxhədlisi də )(xd -ə bölünür.
Prosesi bu qayda ilə yuxarıdan aşağıya doğru davam etdirsək, (7  ) münasibətinin sol

tərəfindəki hər iki hədd )(xd -ə bölündüyünə görə onun sağ tərəfindəki )(xrk çoxhədlisi də
)(xd -ə bölünün olacaq. Yəni )()( xdxrk  olar.
Deməli, )(xrk çoxhədlisi verilmiş )(xf və )(xg çoxhədlilərinin ən böyük ortaq böləni

olur, yəni )()( xrxD k .
Beləliklə, Evklid alqoritminin köməyilə verilmiş )(xf və )(xg çoxhədlilərinin ƏBOB-

nun tapılmasını izah etmiş olduq. Çoxhədlilərin ƏBOB-u üçün aşağıdakı teoremləri isbatsız
qəbul edək.

Teorem 1. İki çoxhədlinin ƏBOB-u sabit vuruq dəqiqliyi ilə yeganədir.
Bu o deməkdir ki, əgər )(xD çoxhədlisi )(xf və )(xg çoxhədlilərinin ƏBOB-u olarsa,

onda )(xDC  -də həmin çoxhədlilərin ƏBOB-u olar.
Teorem 2. )(xf və )(xg çoxhədlilərinin verildiyi ədədlər meydanı, xüsusi halda, rasional

və ya həqiqi ədədlər meydanı olarsa, bundan asılı olaraq həmin çoxhədlilərin ƏBOB-u da
uyğun olaraq rasional və ya həqiqi ədədlər meydanı üzərində olacaq.

Sonlu sayda çoxhədlilərin ƏBOB-u bu çoxhədlilərin elə ortaq bölünəninə deyilir ki, o
qalan ortaq bölənlərin hər birinə bölünsün.

Teorem 3. ][xP çoxluğunda verilmiş )(xf və )(xg çoxhədlilərinin ƏBOB-u )(xD
olarsa, onda həmin ][xP -ə daxil olan elə )(xu və )(xv çoxhədliləri var ki, aşağıdakı
münasibət doğru olar:

)()()()()( xDxvxgxuxf  .
Misal. 3442)( 234  xxxxxf və 3452)( 23  xxxxg çoxhədlilərinin Evklid

alqoritmi ilə ƏBOB-nu təyin edək.
Həlli.
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Deməli, verilmiş çoxhədlilərin ƏBOB-u )3( x -ə bərabərdir, yəni
3)(  xXD olar.

Məqalənin aktuallığı. Ədədlərdən fərqli olaraq, birdəyişənlə çoxhədlilərin ən böyük ortaq
böləninin tapılmasında Evklid alqoritmasının böyük köməyi olur. Məqalədə çoxhədlilərin
qalıqlı bölmə alqoritmasından istifadə edilir ki, bu da onun aktuallığını göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Evklid alqoritmasından istifadə edərəkbirdəyişənli çoxhədlilərin
qarşılıqlı sadə olub-olmamasını araşdırmaq olur. Məqalədə rasional kəsrlərin surət və
məxrəcini ən böyük ortaq bölənə bölmək və onu ixtisar edilməyən rasional kəsrlərə
gətirməyin yolları araşdırılır ki, bu da onun elmi yeniliyini göstərir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tələbə və magistrlər birdəyişənli çoxhədlilər
ilə əlaqədar bəzi məsəələlərin araşdırılmasında Evklid alqoritmasından istifadə edirlər.
Rasional kəsrlərin inteqrallaşdırılmasında da kəsrin surət və məxrəcindəki çoxhədlilərin ən
böyük ortaq böləninin tapılmasından istifadə edilir. Buna görə də məqalədən tələbə və
magistrlər, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri istifadə edə bilərlər.
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Н.Шарифов

Алгоритм Евклида для наибольшего общего
делителя многочленов одной переменной

Резюме

Используя нахождение наибольшего общего делителя двух многочленов можно
выяснить являются ли многочлены взаимно простыми. Кроме того, можно объяснить
некоторые свойства взаимно простых многочленов.

N.Sharifov

Euclid's algorithm for the greatest common divisor
of polynomial of one variable

Summary

Using the finding of the greatest common divisor of two polynomials can determine
whether the polynomials are relatively prime. But else we can explain some properties of
relatively prime polynomials.

Redaksiyaya daxil olub: 19.10.2017
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X sinifdə verilənlər bazasının yaradılması və
öyrədilməsi təcrübəsindən

Ləman Həsənzadə
ADPU-nun magistrantı

E-mail: leman.hesenzadeh@gmail.com

Rəyçilər: ped..ü.e.d., prof.Ə.Q.Pələngov
tex.e.ü.f.d., dos.Ç.M.Həmzəyev

Açar sözlər: Access, verilənlər bazası, cədvəl, sahə
Ключевые слова: Access, база данных, таблица, область
Key words:MS Access, database, table, field

Hal hazırda müəssisə və təşkilatların əksəriyyəti öz fəaliyyətlərində bu və ya digər
dərəcədə müxtəlif informasiya sistemlərindən istifadə edir. Bu informasiya sistemlərindən biri
də həmin müəssisə və təşkilatların informasiya bazasını özündə saxlayan verilənlər bazasıdır.
Verilənlər bazasının strukturu verilənlərin strukturu, onların kompyuterdə saxlanılması
üsuludur və o, elə seçilməlidir ki, verilənlərdən səmərəli istifadəni təmin etsin. Bu sistem
informasiyanı strukturlaşdırmağa, sistemləşdirməyə və onların kompyuterdə saxlanması və
emalını təşkil etməyə icazə verir. Buna görə də verilənlər bazası haqqında biliklərin verilməsi
və program təminatı ilə müstəqil işləmək bacarıqlarının əsası orta məktəbdə qoyulmalıdır.
Qeyd edək ki, orta məktəb şagirdləri bu programla 10-cu sinifdə tanış olur.

Access proqramı cədvəllərdən təşkil olunmuşdur ki, bu cədvəllər də uyğun olaraq sətir və
sütuna malikdir. Verilənlər bazası cədvəllərinin sətirləri yazı, sütunlarını isə sahə adlandırılır.
Sətirlərdə eyni obyektlərin müxtəlif xarakteristikaları, sahələrdə isə müxtəlif obyektlərin eyni
xarakteristikaları qeyd olunur.

Məqalədə verilənlər bazası strukturunun yaradılması və verilənlər bazası cədvəllərinin
yaradılması haqqında məlumat alacayıq. Tutaq ki, məktəb verilənlər bazasını yaratmaq
lazımdır. Məktəb verilənlər bazasına aydındır ki, müdiriyyət, müəllimlər, texniki işçilər,
şagirdlər, onların aldığı qiymətlər və qiymətləri aldıqları fənlər daxildir. Biz şərti olaraq,
müdriyyət, müəllimlər və texniki işçilər cədvəllərini yaratmayacayıq. Məktəb verilənlər
bazamıza şagirdlər, qiymətlər və fənlər cədvəlləri daxil olacaq. Bu cədvəlləri Accessdə
qurmazdan əvvəl, bu bazaya daxil olacaq hər 3 cədvəlin strukturunu araşdıraq.

Şagird cədvəlinin strukturu

Açar sahə Sahənin adı Sahənin tipi
# Şagirdinkodu

Adı
Soyadı
Atasınınadı
Doğumtarixi
Ünvan
Sinif

Sayğac
Mətn
Mətn
Mətn
Tarix/zaman
Mətn
ədəd

mailto:leman.hesenzadeh@gmail.com
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Qiymətlər cədvəlinin strukturu
Açar sahə Sahənin adı Sahənin tipi
# Qiymətinkodu

Qiymətlər
Qiymətinverilmətarixi
Fənninkodu
Şagirdinkodu

Sayğac
ədəd
tarix/zaman
ədəd
ədəd

Fənlər cədvəlinin strukturu
Açar sahə Sahənin adı Sahənin tipi
# Fənninkodu

Fənlər
Sayğac
Mətn

Bu cədvəllərin strukturunu şagirdlərə əyani göstərmək vacibdir. Bu strukturlarda hər bir
sahənin mənası adından aydın olur. Hər cədvəldə əvvəlcə sayğac tipli verilən yəni açar sahə
qeyd olunur. Başlıca açar sahə (primary key) hər hansı cədvəldə xüsusi sahədir. Hər bir
cədvəlin praktiki olaraq açar sahəsi olmalıdır. Çünki cədvəldəki yazılar avtomatik olaraq
başlıca açara görə sıralanır. [4] Bunun sayəsində cədvəldə verilənlər həmişə nizamlanmış olur.

Daha sonra Access proqramına daxil olaraq, məktəb adlı yeni verilənlər bazası faylı
yaradırıq. View əmrindən istifadə edərək faylı konstruktor rejiminə gətiririk və açılmış
pəncərədə ilk yaradacağımız cədvələ “şagirdlər” adını qeyd edib açılmış siyahını yuxarıdakı
struktura uyğun olaraq qururuq.
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Daha sonra General hissəsindən hər tipə uyğun sahə ölçüsünü qeyd edirik və bununla da
cədvəlin doldurulması, redaktə olunmasını başa çatırırıq və cədvəli yadda saxlayırıq. Sonra
isə bazamızın ikinci cədvəli olan “qiymətlər” cədvəlini yaradırıq. Bunun üçün yuxarıdakı
qaydada siyahını doldururuq.

Biz eyni qayda ilə General hissəsində verilənlərin redaktəsi ilə məşğul oluruq. Sonuncu
cədvəlimiz isə Fənlər cədvəldir ki, bu cədvəli də əvvəlki iki cədvəlin yaradılmasına uyğun
olaraq qurub yaddaşda saxlayırıq.

Beləliklə, “məktəb” verilənlər bazasının strukturunu yaratmış olduq. Bu cədvəlləri
doldurmaqla hər hansı bir məktəb üçün verilənlər bazası yaratmaq mümkündür.
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Beləliklə, bizim bir dərs nümunəsi əsasında izah etdiyimiz mövzudan göründüyü kimi,
tətbiqi proqramılardan istifadə şagirdlərin dünya görüşünü artırır və onların gələcəkdə də
istifadə edə biləcəyi məlumatlarla təmin edir.

Məqalənin aktuallığı. Tətbiqi proqramlardan istifadə fəal təlimdə aparıcı istiqamətlərdən
biri kimi diqqəti cəlb edir və şagirdlərdə dərsə maraq yaradır, onları dərsə daha həvəslə
yanaşmağa sövq edir. İnformatika fənnində Access proqramında cədvəllərin yaradılmasına
həsr olunmuş məqalə tətbiqi proqramların aktuallığını göstərmək baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıyır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə son dövrdə aktuallıq kəsb edən proqramlardan biri
olan Accessdən “məktəb” verilənlər bazasının yaradılması üçün istifadə edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta məktəbin müəllimləri və
şagirdləri, eləcə də ali məktəb tələbələri səmərəli şəkildə istifadə edə bilər.
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Л.Гасанзаде

Из опыта создании и преподавании база данных в X классе

Резюме

Прикладные приложения также широко используются в учебном процессе. Эти
программы играют особую роль в создании более эффективного образовательного
процесса и достижении лучших результатов обучения. Поэтому планируется изучение
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таких программ, начиная с средних школ. Вот пример того, как изучить программу с
помощью нескольких примеров.

L.Qasanzada

From experiment of creating and teaching in the
X class of the data base

Summary

Applied applications are also widely used in the teaching process. These programs have a
special role in building a more effective educational process and achieving better learning
outcomes. Therefore, it is planned to study such programs starting from secondary schools.
Here's an example of how to study the program with a few examples.

Redaksiyaya daxil olub: 01.12.2017
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Orta məktəbin riyaziyyat kursunda faiz hesablamalarına aid məsələlər xüsusi yer tutur. Bu
isə riyaziyyatda həll olunan hər bir məsələnin bu və ya digər şəkildə praktika ilə sıx əlaqədar
olmasından irəli gəlir. Fizika və kimya fənlərində faiz anlayışından bəzi məsələlərin həlli
zamanı hazır düsturlardan istifadə olunur. Qarşıya qoyulan məsələnin həllinə nail olmaq üçün
istifadə olunan hər bir anlayışın məzmunu şagirdlər tərəfindən şüurlu şəkildə
mənimsənilməlidir. Riyazi anlayış və strukturu mükəmməl öyrənən şagird digər fənlərə
yaradıcı şəkildə yanaşa bilər.

Faiz latın mənşəli “prosentum” sözündən götürülüb mənası “yüzdən” deməkdir. Faiz tam
ədədin hissələrini eyni yüzdə birlərə (paylara) ifadə etdiyindən praktik məsələlərin həllində
geniş istifadə olunur. Ticarətlə əlaqədar faiz anlayışı ən çox qədim Romada yayılmışdı. Onlar
hər yüzə görə borclunun borc verənə ödədiyi pulu faiz adlandırırdılar. Faiz tədricən
romalılardan Avropa xalqlarına keçmişdir. Faizin % işarəsi bir səhv nəticəsindən yaranıb.
1675-ci ildə Parisdə nəşr olunmuş bir kitabda mətni yığan səhvən “sto” əvəzinə % işarəsindən
istifadə etmişdir. Sonradan riyaziyyatçıların çoxu bu işarədən istifadə edib və tədricən bu gün
istifadə etdiyimiz işarə formalaşmışdır.

Orta məktəbin riyaziyyat kursunda adətən faizə aid aşağıdakı məsələlərin həlli nəzərdən
keçirilir:

— ədədin faizinin tapılması;
— faizinə görə ədədin tapılması;
— iki ədədin faiz nisbəti;
— kəmiyyətlərin dəyişməsinin faizlə ifadəsi;
— sadə faiz artımı düsturunun tətbiqi;
— mürəkkəb faiz artımı düsturunun tətbiqi.
Şagirdlər faiz hesablamalarına aid qaydaları şüurlu şəkildə mənimsədikdə standart

məsələlərin həllində çətinlik çəkmirlər. Lakin hər bir məsələnin həlli zamanı kəmiyyətlər
arasındakı asılılığın düzgün müəyyən edilməsi həmişə mümkün olmur. Faiz hesablamalarına
aid sadə məsələlərin həllində çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər “faiz göstərən ədəd” ifadəsinin
mənasını başa düşsünlər. Bu şəkildə öyrənmədə artıq şagirdlərin faizlə bağlı yol verdikləri
nöqsanlar minimuma endirilə bilər. Ədədin verilmiş faizini tapmaq üçün ədədi faiz göstərən
ədədə vurmaq lazımdır. Faizinə görə ədədi tapmaq üçün ədədi faiz göstərən ədədə bölmək
lazımdır. Deməli, verilmiş ədədin kəsr ədədə vurulması və bölünməsi qaydası ilə verilmiş
ədədin faizinin tapılması və faizinə görə ədədin tapılması qaydaları arasında analogiya
yaratmaq olar. Riyaziyyatda bəzi anlayışların daxil edilməsində fəndaxili inteqrasiya zamanı
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analogiyadan istifadə olunur.
Analogiya müxtəlif obyektlərə o zaman tətbiq olunur ki, həmin obyektlərin riyazi

modelləri eyni olsun və ya eyni bir sinfə aid olsun. Əksər hallarda tədris materialının
öyrənilməsində ardıcıllığın göstərilməsi təlimdə analogiyanın tətbiq edilməsi
mümkünlüyündən irəli gəlir. Dərslik və metodik ədəbiyyatların tərtibatında bu amil həmişə
nəzərə alınmalıdır. Məsələn, cəbri kəsrlərin xassələrinin öyrənilməsində adi kəsrlərin xassələri
ilə bağlı analogiyadan istifadə etmək olar. Ədədlər arasında fərq, birinin digərindən neçə
vahid böyük olması, digərinin həmin ədəddən eyni vahid qədər kiçik olması həmişə doğrudur.
Lakin bu şəkildə analogiyanın ədədin faizinə aid edilməsi ciddi səhvlə nəticələnə bilər. Faizə
aid məsələlərin həllində şagirdlərin əldə etdikləri nəzəri biliklər adətən praktik məsələlərin
həlli zamanı formalaşır. Bu tip məsələlərin ümumi şəkildə daxil edilməsi bütün şagirdlər
tərəfindən asan mənimsənilə bilməz. Konkret ədədi qiymətləri daxil olan kəmiyyətlər üçün
belə məsələlərin həll olunması məqsədəuyğundur.

Məsələ 1. 40 ədədi ondan 15% böyük olan ədəddən neçə faiz kiçikdir?
Həlli:

1. 40 ədədindən 15% böyük olan ədəd nə qədərdir?

2. 40 ədədi 46 ədədinin neçə faizini təşkil edir?

3. 40 ədədi 46 ədədindən neçə faiz kiçikdir?

Təcrübə göstərir ki, faizə aid məsələlərin həllində tənasübdən istifadəyə şagirdlər daha çox
meyl edirlər.

Burada 2-ci bəndi aşağıdakı tənasüb şəklində də yazmaq olar:
46 – 100%
40 – x%

Bu tənasübdən olduğunu alarıq. Bu isə 40 ədədinin 46 ədədindən

az olması deməkdir. Bu tip bir neçə məsələ həll etdikdən sonra aşağıdakı

məzmunda nəzəri məsələnin həll edilməsini təklif etmək olar.
Məsələ 2. a ədədi b ədədindən p% böyükdürsə, b ədədi a ədədindən neçə faiz kiçikdir?

Həlli:
Məsələnin şərtinə görə a ədədi b ədədindən p% böyükdür. Yəni, a ədədini b ədədi ilə

ifadə etmək lazımdır.

1) b ədədi a ədədinin neçə faizini təşkil edir?

2) b ədədi a ədədindən neçə faiz kiçikdir?



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

192

Deməli a ədədi b ədədindən p% böyükdürsə, onda b ədədi a ədədindən kiçikdir.

ifadəsində məsələ 1-in şərtini nəzərə alsaq, yəni p = 15 qəbul etsək, onda 40

ədədinin 46 ədədindən neçə faiz kiçik olduğunu asanlıqla hesablaya bilərik.

Sonuncu məsələnin həlli inkişafetdirici təlimə əsaslanan nəzəri və praktik materialdır.
Eyni yanaşma ilə konkret ədədlər üçün digər tip məsələlərə baxdıqdan sonra nəzəri xarakterli
aşağıdakı məsələyə baxmaq olar.

Məsələ 3. a ədədi b ədədindən p% kiçikdirsə, b ədədi a ədədindən neçə faiz böyükdür?
Həlli:

1. b ədədindən p% kiçik olan a ədədi ifadəsinə bərabərdir.

2. b ədədi a ədədinin neçə faizini təşkil edir?

2. b ədədi a ədədindən neçə faiz böyükdür?

Sonuncu ifadəni də nəzəri material kimi qəbul etmək olar.

Məsələ 3. Dülgər müəyyən detalın hazırlanmasına sərf olunan vaxtı 10% azaltmağı nəzərə
aldı. O əmək məhsuldarlığını neçə faiz artırmalıdır?

Bu tip məsələlərin həllində kəmiyyətlər arasındakı asılılıqlar və onların bir-birilə ifadəsini
şagirdlər əyani şəkildə hiss etməlidirlər. Təcrübə göstərir ki, məsələnin şərtində kəmiyyətlərin
ədədi qiymətləri verilməyəndə onun həll edilməsində şagirdlər çətinlik çəkirlər. Məsələdə
iştirak edən kəmiyyətlər vaxt və əmək məhsuldarlığıdır. Kurikulum əsasında yazılan
dərsliklərdə iqtisadiyyata, biznesə, biologiyaya və tibbə aid kifayət qədər məzmunlu məsələlər
verilib. Həmin anlayışların məzmunu şagirdlərə məlum olarsa, onda həll prosesində faizlə
bağlı problem yaranmaz.

Belə məsələlərin həllində aşağıdakı məqamlar şagirdlərin nəzərinə çatdırılmalıdır:
— müəyyən işi görmək üçün vaxt və əmək məhsuldarlığı (işgörmə qabiliyyəti) lazımdır;
— bu kəmiyyətlər tərs mütənasib kəmiyyətlərdir;
— vahid işə sərf olunan vaxt və işi reallaşdıran əmək məhsuldarlığı 100%-i təşkil edir.
Bu qeyd olunanları şagirdlər mənimsədikdən sonra 4-cü məsələnin aşağıdakı kimi həll

etməli olar:
Vaxt Əmək məhsuldarlığı
100% 100%
90% x

Kəmiyyətlər arasındakı asılılığı nəzərə alsaq
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Yəni dülgər əmək məhsuldarlığını - 100% = artırmalıdır.

Bu məsələni başqa üsulla da həll etmək olar:
II həll üsulu:

Əvvəl detalın hazırlanmasına sərf olunan vaxtı 1 (vahid) qəbul etsək, onda məsələnin
şərtinə görə sonradan detalın hazırlanmasına sərf olunan vaxt vahid olar.

Əmək məhsuldarlığı sərf olunan vaxtla tərs mütənasib olduğundan o -ə bərabər olar.

Alınan fərq -ə bərabərdir. -in faizlə ifadəsi isə -ə bərabərdir. Deməli,

dülgər əmək məhsuldarlığını artırmalıdır.

Bəzi mürəkkəb məsələlər var ki, məsələnin şərtində iki yox, üç və daha çox kəmiyyətlər
iştirak edə bilər. Bu kəmiyyətlər arasındakı asılılıq düz və tərs mütənasiblə ifadə oluna bilər.
Fərz edək ki, məsələdə iştirak edən kəmiyyətlər x, y, z,...w-dir. Hesab edək ki, w kəmiyyəti x
və y ilə düz mütənasib, z ilə isə tərs mütənasib kəmiyyətdir. Bu o deməkdir ki, w üç
dəyişəndən – x, y, z-dən asılı funksiyadır.

asılılığında x1, y1, z1-in müvafiq qiymətlərinə w1-in müəyyən qiymətləri

uyğundur. x2, y2, z2məlum qiymətləri üçün w2-ni hesablanması üçün
w2 = və w1 = k bərabərliklərini tərəf-tərəfə bölək. Alınan son nəticə belə

olacaq:
(1)

Əgər məsələyə daxil olan kəmiyyətlər arasında düz mütənasib asılılıq olarsa, onda (1)
düsturu aşağıdakı kimi olar:

(2)

“Mürəkkəb üçlük qaydası” adlanan bu üsulla bəzi mürəkkəb məsələləri nisbətən asanlıqla
həll etmək olar. Bu tip məsələlərin həllinə metodik göstərişlərin verilməsi yuxarı siniflərdə
reallaşdırıla bilər. Bir məsələnin müxtəlif üsullarla həllinin verilməsi və alınan nəticənin
müzakirəsindən sonra hansı üsulun səmərəli olması şagirdlərin seçiminə buraxılmalıdır. Bu
tipə aid bir məsələnin həllini nəzərdən keçirək:

Məsələ 4. Dəmiryol xəttinin çəkilşi üçün tərəflər arasındakı müqavilə müddəti 18 aydan
14 aya endirildi. Əvvəlki tarif saxlanılmaqla işçilərin əmək haqqının 5% artırılması üçün
əmək məhsuldarlığını neçə faiz artırmaq lazımdır?

Bu məsələnin bir neçə üsulla həllini nəzərdən keçirək:
I üsul:

Əmək məhsuldarlığını k, əmək haqqını isə h ilə işarə edək, əmək məhsuldarlığı əmək
haqqı ilə düz mütənasibdir. Əmək məhsuldarlığı artımının p% olduğunu qəbul edək. Onda
məsələnin şərtinə görə aşağıdakı tənliyi yaza bilərik.

(3)
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(3) tənliyində h = 18 k olduğunu nəzərə alsaq və müəyyən sadələşdirmə aparsaq,
(4) tənliyini alarıq.

(4) tənliyini həll etsək p =35 olar.
Deməli, əmək məhsuldarlığı 35% artırılmalıdır.

II üsul:
Əvvəlki və sonrakı əmək məhsuldarlığını (bir aya görülən işi) uyğun olaraq k1və k2 ilə

işarə edək. Əvvəlki əmək haqqı m olarsa, məsələnin şərtinə görə sonrakı əmək haqqı
olar. Şərtə əsasən 18 aya görülən iş 18k1 və 14 aya görülən iş isə 14k2-dir.

Əmək məhsuldarlığı ilə əmək haqqının düz mütənasib olduğunu nəzərə alsaq asılılıq
aşağıdakı kimi olar:

(5)

(5) tənliyini həll etsək, olar. Əmək məhsuldarlıqlarının nisbəti

-ə bərabərdir. Bu isə son əmək məhsuldarlığının

olmasını göstərməklə artımın 35% olması deməkdir. Bəzən bu şəkildə izah sinifdə bütün
şagirdlərin başa düşməsinə imkan yaratmır. Kəmiyyətin artım faizinin tapılması üçün
kəmiyyətlər fərqinin faizlə ifadəsindən istifadə şagirdlər üçün daha səmərəli üsul hesab olunur.
Baxdığımız bu həll üsulunda olduğundan əmək məhsuldarlığının artım faizi

ifadəsinə əsasən 35 % olacaq. Məsələnin həlli prosesində çalışmaq

lazımdır ki, sadə və şagirdlərin başa düşdükləri şəkildə şərhlər verilsin.
III üsul:

Bu üsulla həll “mürəkkəb üçlük qaydası”na əsaslanır. Bu qaydanın mənimsənilməsi üçün
müəyyən mərhələlər və metodiki şərhlər əvvəldən şagirdlərə izah olunmalıdır. Bu bölmədə
bunlar haqqında müəyyən nəzəri və praktik materiallar verilib. Məsələdə təsvir edilən
situasiya real həyatla əlaqədar olduğundan onun asılılıq modelini şagirdlər asanlıqla dərk edə
bilərlər.

Məsələdə verilən situasiyanı aşağıdakı kimi təsvir edək:

Vaxt Əmək məhsuldarlığı Əmək haqqı
18 100% 100%
14 x% 105%

“Mürəkkəb üçlük qaydası”na əsasən kəmiyyətlər arasındakı aşağıdakı asılılıq doğrudur.
(6). Bu tənliyini həll etsək, x =135 olar. Deməli, əmək məhsuldarlığını

35 % artırmaq lazımdır.
Cədvələ əsasən şagirdlər bəzən vaxtla əmək məhsuldarlığının və ya əmək məhsuldarlığı

ilə əmək haqqının ayrılıqda əlaqəsinə əsasən x-i təyin etməyə çalışırlar. Bu şəkildə yanaşma
səhvdir və doğru nəticə alına bilməz. Baxdığımız hər üç üsulun özünəməxsus xüsusiyyətləri
var. Üçüncü üsul vaxt baxımından daha səmərəlidir. Lakin bu üsul ilə tənliyin tərtib
edilməsində əsas məsələ kəmiyyətlər arasındakı asılılığın düzgün müəyyən edilməsidir.
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Təcrübə göstərir ki, sonuncu hal üçün kəmiyyətlər arasındakı asılılıqların müəyyən
edilməsində şagirdlər çox halda səhvə yol verirlər. Bu hal nəzərə alınarsa, üçüncü üsul ən
səmərəli həll kimi qəbul edilə bilər.

Məqalənin aktuallığı. Mövzu yeni pedaqoji təfəkkür baxımından aktual əhəmiyyət kəsb
edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə faiz hesablamalarına aid məsələlərin müxtəlif həll
üsulları və onların metodik təhlilləri verilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təklif olunan üsul və metodik yanaşmadan
alınan nəticələri orta məktəbdə fənlərarası inteqrasiyada və riyaziyyat təlimində istifadə etmək
olar.
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М.Асадов

Способы решения задач на вычисление процентов

Резюме

Понятие процентов широко применяется в решении теоретико-практических задач.
В данной статье рассмотрены способы решения задач на вычисление процентов в курсе
математики в средней школе.

M.Asadov
Methods of solving issues related to interest calculation

Summary

Percent concept widely used in the theoretical and practical problem solving. This article
reviewed the methods of solving problems related to percent of secondary school in the math
course.
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Triqonometrik tənliyin hansı üsulla həll edilməsini müəyyənləşdirmək üçün, adətən, tənlik
üzərində çevirmələr aparılır və tənlik onunla eynigüclü olan, lakin hansı üsulla həll edilməsi
asan başa düşülən münasibətlə (tənlik, qarışıq sistem və s. ilə) əvəz olunur.

verilmiş ədədlər olduqda şəkilli tənlikləri
tədqiq edək. Bu tip tənliklər ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün yazılmış dərslikdə
köməkçi bucaq daxiletmə üsulu ilə həll edilmişdir.

Lakin belə tənlikləri müxtəlif üsullarla həll etmək olar. Onları ayrı-ayrılıqda nəzərdən
keçirək.

Misal. tənliyini həll edək.
Həlli. 1-ci üsul. Bircins tənliyə gətirmə.

Küllünün birinci tənliyindən alarıq. İkinci

tənlikdə isə olduğundan (əks halda alarıq ki, bu da

eyniliyinə ziddir), tənliyin hər iki tərəfini -yə bölərək alarıq ki,
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Buradan isə olar.
2-ci üsul. Tənliyin sol tərəfini vuruqlara ayırma.

Buradan isə birinci üsulda olduğu kimi axırıncı tənliyi həll etsək, ,

alarıq.
3-cü üsul. Köməkçi bucaq daxiletmə.

tipli tənliyin hər iki tərəfini ədədinə bölüb, köməkçi
bucaq daxil etməklə həll etmək əlverişlidir.

Verilmiş tənlikdə olduğundan hər iki tərəfi -yə
bölək:

.

olduğundan, tənliyini alarıq ki, onun da həlli

olar.
Asanlıqla göstərmək olar ki, alınan cavab əvvəlki iki üsulda alınan cavablarla eynidir.
Köməkçi bucaq daxiletmə üsulunun köməyi ilə

şəklində olan tənlikləri də həll etmək olar. Bunu misal üzərində aydınlaşdıraq.
tənliyini həll edək.
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verilmiş ədədlər olduqda

şəklindəki tənliklər ikiqat arqumentə keçid düsturlarından istifadə olunmaqla,

şəkilli tənliklərə gətirilərək həll edilə bilər.
Məsələn, tənliyini həll edək.

4-cü üsul. Triqonometrik funksiyaların fərqinin (cəminin) hasilə çevrilməsi.
Aşkardır ki,

Tənliyin sol tərəfinə düsturunu tətbiq
edib tənliyi həll edək:

⇔
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5-ci üsul. və ya -ə nəzərən kvadrat tənliyə gətirmə.
eyniliyindən tapıb, tənlikdə nəzərə alsaq

və ya

tənliyini alarıq. Alınan tənliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldək:

Buradan isə

⇔
Tənliyin həlli prosesində onun hər iki tərəfini kvadrata yüksəltdik. Aşkardır ki, bu zaman

kənar köklər alına bilər. Ona görə də yoxlama aparmaq vacibdir.
Yoxlama. Verilmiş tənliyin həlli üç həllin birləşməsindən ibarətdir:

Birinci və ikinci həllər yuxarıda əvvəlki üsullarda alınmış həllərlə üst-üstə düşür. Ona görə
kənar köklər alına bilməz. Bunlar üçün yoxlama aparmağa ehtiyac yoxdur. Üçüncü həlli

yoxlayaq:
Tənliyin sol tərəfi üçün:

Tənliyin sağ tərəfi 1-ə bərabər olduğundan, üçüncü həllər seriyası kənar həllərdir.

Deməli, tənliyin həlli olur.
6-cı üsul. Tənliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəltmə.

7-ci üsul. Universal əvəzləmə ( və -in ilə əvəzləmələri).

Hər iki funksiyanı ( və -i) ilə ifadə edək:

.
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Onda alarıq:

İlkin tənlikdə dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğu bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur
( ).

qiymətlərində -nin mənası yoxdur. Ona görə də
həllinin verilmiş tənliyin həlli olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır.

Deməli, verilmiş tənliyin həllidir. Beləliklə, alırıq ki, verilmiş
tənliyin həlli

kimidir.
8-ci üsul. Qrafik üsul. Tənliyi şəklinə gətirək. Eyni bir koordinat

sistemində və funksiyalarının qrafiklərini quraq. Alınan
qrafiklərin kəsişmə nöqtələrinin absisləri verilən tənliyin həlli olacaq.

Şəkildən göründüyü kimi tənliyin həlli

olar.
Məqalənin aktuallığı. Baxılan problemin tədqiqinin nəticələri triqonometrik tənliklərin

təlimi prosesinin intensivləşdirilməsində, baxılan üsullardan istifadə etmə bacarıqlarının,

-
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vərdişlərinin formalaşdırılmasında xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Triqonometrik tənliklərin həlli üsullarına əsaslanaraq bir

triqonometrik tənliklərin səkkiz müxtəlif üsulla həlli verilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələrindən riyaziyyatı dərindən

öyrənən siniflərdə, şagirdlərin ali məktəblərə qəbul imtahanlarına və olimpiadalara hazırlığı
üçün istifadə edilə bilər.
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М.Агаяров
М.Садигов
А.Алиева

Решение одного и того же тригонометрического
уравнения различными способами

Резюме

В учебнике для общеобразовательных школ 10-го класса было рассмотрено решение
тригонометрического уравнения с помощью введения вспомогательного угла. В статье
существует семь других методов, отличных от этого метода для решения таких
уравнений.

M.Agayarov
M.Sadigov
A.Aliyeva

The solution of the same trigonometric equation
in different ways

Summary

The textbook for the 10th grade of general education schools has addressed the solution of
the trigonometric equation that has been solved by assistive angle entry. In the article, there
are seven other methods different from this method to solve such equations.

Redaksiyaya daxil olub: 17.11.2017



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

202

Azərbaycan-Türkiyə elmi-pedaqoji əlaqələrinin ilkin mərhələsi
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1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası elan olunduqdan sonra Türkiyə ilə
siyasi əlaqələr quruldu. Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət kimi ona hər
cür dəstək verməyə başladı. Müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan dövlətinin qarşısında iki ən
mühüm məsələ dururdu. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamaq, mübahisəli
əraziləri Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıtmaq və məktəblərin milliləşdirilməsini
həyata keçirmək. Türkiyənin hərbi yardımı ilə azərbaycanlılara divan tutan daşnaq-bolşevik
dəstələri darmadağın edildi, Bakı düşmən ünsürlərdən azad edildi. Azərbaycan Parlamentinin
dəvəti ilə Türkiyədən 50 nəfər müəllim dəvət olundu. Onlar ümumtəhsil məktəblərinin
milliləşdirilməsində, pedaqoji prosesin milli dəyərlər əsasında qurulmasında, yeni
proqramların tərtibində iştirak etdilər. Azərbaycan bolşevikləşdirildikdən sonda Türkiyədən
gələn müəllimlərin çoxu burada öz fəaliyyətlərini davam etdirdilər. Ali Kişi Pedaqoji
İnstitutunda, Bakı Dövlət Darülfünunda, pedaqoji seminariyalarda müəllimlik etdilər,
pedaqoji kadr hazırlığında iştirak etdilər. Azərbaycanda pedaqogika və psixologiya elminin
inkişafına dəyərli töhfə verdilər. Demokratik təhsil-tərbiyə nəzəriyyəsinin Azərbaycanda
formalaşmasında türk pedaqoq və psixoloqlarının (Xəlil Fikrət, Mühiddin Birgen, İsmayıl
Hikmət, M.Tofiq, N.İsmət, H.Məhbubə və b.) mühüm rolu oldu. Onların bəzilərinin həyat və
fəaliyyətlərinə diqqət yetirək.

Mühiddin Birgen (1885-1959) İstanbul şəhərində anadan olub. İstanbul Universitetinin
ədəbiyyat fakültəsini bitirib. Hicaz Dəmir Yolunda müfəttiş, müxtəlif qəzet və jurnallarda
şöbə müdiri və baş yazar, orta məktəblərdə fəlsəfə və ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. Bir
müddət Azərbaycan Maarif Komissarlığında, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda, Bakı
Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərmişdir. Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra Qalatasaray
liseyində tarix müəllimi işləmiş, geniş ictimai-siyasi fəaliyyət göstərmişdir. Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin (VI ) millət vəkili olmuşdur.

İsmayıl Hikmətin (1889-1967) yaradıcılığı və pedaqoji fəaliyyəti daha zəngin olmuşdur. O,
İstanbulda Bəylərbəyi məhəlləsində anadan olub. Orta təhsilini Qalatasaray liseyində alıb.
İstanbulda Mülkiyyə Məktəbini bitirib (1911). Qalatasaray liseyində, Robert kollecində,
Xarici İşlər Nazirliyində çalışıb. Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə 1923-cü ildə Bakıya
göndərilib. BDU-da, ADPİ-də, Bakı Teatr Məktəbində müəllim kimi fəaliyyət göstərib. BDU-
da ədəbiyyat fakültəsinin dekanı işləyib (1924). “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” mövzusunda
dissertasiya yazıb (1927). Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra Qazi Təhsil İnstitutunda ədəbiyyat
müəllimi, Milli Təhsil Nazirliyində müfəttiş, Kipr Türk Liseyinin, Ankara Cümhurbaşkanlığı
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Orkestrinin, İstanbul Gözəl Sənətlər Akademiyasının direktoru vəzifələrində çalışıb (1933-
1935). 1939-cu ildə Əfqanıstan hökumətinin dəvəti ilə həmin ölkəyə göndərilib. Şəxsi
təşəbbüsü ilə Kabildə “Gecə Universiteti” təşkil edib. Əfqanıstanın təhsil sisteminin bütün
pillələri üçün tədris proqramlarının hazırlanmasına rəhbərlik edib. İstanbul Universitetinin
“Türk dili və ədəbiyyatı tarixi” kafedrasının ordinar professoru vəzifəsində çalışıb (1943-
1960). “Türk ədəbiyyatı tarixi” (I cild, 1925), “Türk ədəbiyyatı tarixi” (II cild, 1925), “Türk
ədəbiyyatı tarixi” (III cild, 1925), “Türk ədəbiyyatı tarixi (Osmanlı qismi, 1908-1918)”,
(1926), “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Mənşəyindən 1905-ə qədər” (doktorluq dissertasiyası,
1928), “Zəfər divanı. İstanbul” (1964) kitablarının müəllifidir. “Maarif və mədəniyyət” və
“Şərq qadını” jurnallarında çoxlu şeirləri və elmi məqalələri dərc olunub.

Azərbaycanda pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixinin tədris fənni kimi formalaşmağında
Xəlil Fikrətin mühüm xidmətləri olmuşdur. Onun haqqında prof. F.Rüstəmovun (107; 108) və
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi M.Nəsrəddinovun (100,101) maraqlı
araşdırmaları var. Xəlil Fikrət Kanad (1892-1974) Yunanıstanda Manastrın Serficə
qəsəbəsində Osman bəyin ailəsində anadan olmuşdur. Doğma kəndlərində ibtidai təhsil almış,
10 yaşında Manastrda yeni açılan sənaye məktəbinə (sənət məktəbinə) göndərilmişdir. Sənət
məktəblərində tədris olunan fənlər o zamankı rüşdiyyələrdə – orta məktəblərdə öyrədilən
fənlərlə, əsasən, eyni idi. Sənət məktəblərində əlavə olaraq dərzilik, pinəçilik, mürəttiblik
öyrədilirdi. 1910-cu ildən başlayaraq hər il lisey məzunlarından imtahanda yüksək nəticə
göstərənlərdən iki nəfəri Avropaya göndərilirdi. Almaniya təhsil mühiti Xəlil Fikrətin
görkəmli təhsil işçisi və bir alim kimi formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. O, 1910-
1912-ci illərdə Almaniya liseylərinin birində almanca mükəmməl öyrənmiş, Berlin
Universitetinin fəlsəfə, sonra Leypsiq Universitetinin pedaqoji fakültəsində təhsil almışdır.
1917-ci ildə prof. Eduard Spranqerin doktorantı olmuş, “Pestalossinin dövlət məktəbi ilə bağlı
düşüncələri (1809-cu ilə qədər)” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. Xəlil Fikrət
alman dili ilə yanaşı, fransız dilini də mükəmməl bilirdi. O, Türkiyədə təhsil sahəsində
dissertasiya müdafiə edən ilk elmlər doktorudur. Xəlil Fikrət təhsilini başa vurduqdan sonra
Vətənə dönmüş, Maarif Nazirliyində müşavir kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1918-1919-
cu illərdə hərbi xidmətdə olmuş, burada həm də hərbi təhsil almışdır. 1919-cu ildə
İstanbuldakı Erenköy və Səlçuk Xatun liseylərində (qız məktəblərində) “Fenn-i Terbiye ve
Malumat-ı Ahlakiye” (Tərbiyə və əxlaqi bilgi) müəllimi kimi çalışmışdır. Həmin dövrdə o
həm də Çamlıca qız liseyində dərs demişdir. 1923-cü ildə Azərbaycan Xalq Maarif
Komissarlığının dəvəti ilə Bakıya gəlmiş, Nazirliyin məktəbəqədər təhsil bölümünün rəhbəri
təyin edilmişdir. O dövrdə nazirliyin nəşriyyat şöbəsinə Xəlil Fikrətlə birlikdə Bakıya gələn
Mühiddin Birgin rəhbərlik edirdi. X.Fikrət 1923-1926-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetində
pedaqogika və psixologiya fənlərini tədris etmişdir. Bakıda işləyərkən onun ən böyük xidməti
azərbaycanlı tələbələr üçün ilk dəfə olaraq ana dilində “Tədris və tərbiyə tarixi” adlı 2 hissəlik
dərslik yazması olmuşdur.

Xəlil Fikrət Bakıda işləyərkən “Coğrafiyanın tədris üsulu” adlı kitab yazmışdır. Bakıda
nəşrinə nail ola bilmədiyi həmin kitabı 1927-ci ildə bəzi əlavələrlə Türkiyədə nəşr etdirmişdir.
Kitabda Azərbaycanla bağlı xeyli coğrafi adların mənşəyi verilmiş, fauna və floramız
haqqında dəyərli fikirlər söylənilmişdir. Xəlil Fikrət Odenvald məktəbinin təcrübəsini
öyrənmək üçün Almaniyaya gedir. 1927-ci ildə on gün həmin məktəbdə olur. Böyük istək və
arzularla yaşayan Xəlil Fikrət öyrəndiyi təcrübəni tətbiq etmək üçün Bakıya qayıtmaq istəsə
də, ona sovet hökuməti Azərbaycana gəlməyə viza vermir. Həmin dövrdə keçmiş SSRİ-də
siyasi vəziyyət kəskin şəkildə dəyişmişdi. O, 1927-ci ildə Almaniyadan Türkiyəyə dönmək
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məcburiyyətində qalır. Konyada açılan Qazi Orta Müəllim məktəbində pedaqogika müəllimi
kimi pedaqoji fəaliyyətə başlayır. Az sonra həmin məktəbin Ankaraya köçməsi ilə əlaqədar
olaraq o da tələbələri ilə birlikdə Ankaraya gəlməyə məcbur olur, 1956-cı ilə - təqaüdə çıxana
kimi bu məktəbdə (29 il) işləyir. 1936-1939-cu illərdə Təlim-Tərbiyə Kurulunda çalışarkən
belə pedaqoji fəaliyyətdən ayrılmır, həmin təşkilatın “Tərbiyə” adlı jurnalında təhsil –
tərbiyənin vacib problemləri ilə bağlı məqalələrlə çıxış edir. Həmin məktəb Qazi Egitim
İnstitutuna (indiki Qazi Universiteti) çevriləndə Xəlil Fikrət orada pedaqoji şöbə yaradır və
ona rəhbərlik edir. 1945-1946-cı illərdə isə o, Türkiyə Kooperativçilik Kurumuna rəhbərlik
etmiş, “Okul Kooperatifi” Qanununun qəbuluna nail olmuşdur. Xəlil Fikrət Türkiyədə elmi-
pedaqoji və siyasi mühitdə yaxşı tanınan alim olmuş, türk ziyalılarını bir araya gətirərək
Anadolu Klubunu yaratmışdır. “Şiller” (1929), Höte” (1929), “İlk məktəb müfəttişlərinə
rəhbərlik” (1929), “Höte və Faust” (1922; 1940), “Pestalossi” (1931), “Tərbiyə və tədris
tarixi” (1930, 1946, 1963), “Müasir tərbiyə idealları və təhsildə yeniliklər” (1934), “Pedaqoji”
(1937; 1938), “Ailədə uşaq tərbiyəsi” (1941), “Milliyət idealı və hərtərəfli milli tərbiyə”,
“Xarakter anlayışı və xarakter tərbiyəsi”, “İş pedaqojisi” (1944), “Şahmat bələdçisi” (“Satranc
Kılavuzu”) (1936), “Təhsil sosiologiyası” (“Egitim sosiolojisi”) (1958), “Pedaqoji təkamül və
pedaqoji elm” (1955) kitablarının müəllifidir.

Xəlil Fikrətin “Tərbiyə və tədris tarixi” dərs vəsaiti xarici ölkələrin məktəb və
pedaqogikasını öyrənməkdə qiymətli mənbə olmaqla bərabər, sonralar Azərbaycanda yaranan
“Pedaqogika tarixi” dərs vəsaitlərinə qüvvətli təsir göstərmiş, ilk mənbə rolunu oynamışdır.

Azərbaycanda demokratik təhsil-tərbiyə ənənələrinin yaranmasına, pedaqoji
nəzəriyyələrin formalaşmasına güclü təsir göstərən, bu sahədə mühüm xidmətlər göstərən
türkiyəli alimlərin əməyi yetərincə qiymətləndirilməmiş, onlar (Xəlil Fikrət, Əhməd Cövdət,
Nazim Hikmət, M.Tofiq, İsmayıl Hikmət, Mühiddin Birgen və b.) pantürkist və panislamist,
kamalizmin təbliğatçıları kimi damğalanaraq Azərbaycandan uzaqlaşdırılmışdır. XX əsrin 90-
cı illərində aparılan araşdırmalarda ilkin olaraq onların əsərlərinin adı çəkilmiş, qısa da olsa
pedaqoji fəaliyyətlərinə toxunulmuşdur.

Məqalənin aktuallığı. XXəsrin 20-ci illərində Azərbaycan-Türkiyə pedaqoji əlaqələrinin
inkişafının ayrı-ayrı istiqamətlərinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan-Türkiyə
pedaqoji əlaqələrinin inkişafının ayrı-ayrı istiqamətləri tədqiq olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan-Türkiyə
pedaqoji əlaqələrinin inkişafının ayrı-ayrı istiqamətlərinin öyrənilməsi mühüm elmi-mədəni
hadisə olmaqla yanaşı, praktik əhəmiyyət kəsb edir. Araşdırmaların nəticələrindən
“Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi” kursunun tədrisində istifadə etmək olar.
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Д.Аксель

Первый этап Азербайджано-Турецких
научно-педагогических отношений

Резюме

Первый этап Азербайджано-Турецких научно-педагогических отношений
анализируется в 20-е годы 20-го века. Преподаватели из Турции внесли ценный вклад в
развитие педагогики и психологии в Азербайджане, а также преподавания. Турецкие
педагоги и психологи (Халил Фикрет, Мухиддин Бирген, Исмаил Хикмет, М.Тофик, Н.
Исмет, Х.Мебуб и др.) сыграли важную роль в формировании демократической
образовательной теории обучения в Азербайджане. В статье основное внимание
уделяется жизненно важным воспоминаниям и деятельности этих педагогов.

J.Aksel

The first stage of the Azerbaijani-Turkish
scientific-pedagogical relations

Summary

The first stage of Azerbaijani-Turkey scientific-pedagogical relations is analyzed during
the 20-ies of the 20th century. The educators from Turkey have made valuable contributions
to the development of pedagogy and psychology in Azerbaijan as well as teaching. Turkish
educators and psychologists (Halil Fikret, Muhiddin Birgen, İsmail Hikmet, M.Tofiq, N.
İsmet, H.Mehbube etc.) played an important role in the formation of democratic education-
training theory in Azerbaijan. The article focuses on these educators' critical life memories
and activities.
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XIX əsrin II yarısında Azərbaycan maarifçilərinin
yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi tərbiyə məsələləri

Tamilla Vahabova
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

ADPU
E-mail: tamilla_vahabova@yahoo.com

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. F.A.Rüstəmov
ped.ü.f.d., dos. Y.T.Rzayeva

Açar sözlər: Azərbaycan maarifçiləri, tərbiyə nəzəriyyəsi, ictimai-pedaqoji fikir, mənəvi
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педагогические идеи, нравственное воспитание, нравственное воспитание

Key words: Azerbaijani educators, theory of education, social and pedagogical ideas,
moral education, moral education

XIX əsrin II yarısı və XX əsrin əvvəllərində yaşayıb fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan
maarifpərvərlərini düşündürən, məşğul edən mühüm məsələlərdən biri də mənsub olduqları
vətənin vətəndaşlarını mənəvi-əxlaqi cəhətdən kamil, yetkin, zəngin və saf görmək idi. Onlar
ayıq, müasir baxışlı, həssas bir ziyalı fəhmi ilə dərk edirdilər ki, hər bir cəmiyyətdə olduğu
kimi bizdə də ölkə vətəndaşlarının universal, geniş, hərtərəfli, ahəngdar tərbiyəsinin mühüm
faktorlarından biri də mənəvi-əxlaqi tərbiyədir. Bu amilə yetərincə nail olmadan, son məqsəd
və hədəf kimi götürülən böyük milli ideala yetişmək mümkün deyil. Yəni ancaq məktəb,
maarif, elm, mədəniyyət amillərini diqqət mərkəzində saxlayıb yalnız bu amillərin qayğısına
qalmaq nəticədə yarımçılığa gətirib çıxarar. Bununla millət övladlarını bütöv, kamil və
hərtərəfli müsbət amal və ideala malik şəxsiyyət kimi yetişdirmək olmaz. Mənəvi-əxlaqi
tərbiyəyə dürüst şəkildə yiyələnməyən ölkə vətəndaşları yalnız naqis tərbiyə və
dünyagörüşünə malik şəxsiyyətlər kimi yetişə bilərlər. Bununla da nə fərdlərin, nə də
bütövlükdə cəmiyyətin tərəqqi və səadətinə, milli hürriyyət və istiqlala nail olmaq olar.

Həqiqətən də, tərbiyənin başqa amilləri, məsələn, əqli, fiziki, vətənpərvərlik, humanizm,
beynəlmiləlçilik və s. tərbiyə amilləri də ciddi şəkildə mənəvi-əxlaqi tərbiyəyə bağlıdır. Belə
ki, mənəvi-əxlaqi cəhətdən yetkin olmayan insan heç vaxt göstərilən tərbiyə faktorları
baxımından kamil ola bilməz. İstər düşüncə, həyata baxış, istərsə də əməl nöqteyi-nəzərindən
onda müəyyən naqis xarakterin təzahürü adi haldır.

Görkəmli pedaqoq İ.H.Pestalotsi əxlaq, zehni və fiziki tərbiyənin əlaqə və vəhdəti
üzərində geniş dayanır və belə bir qənaətə gəlir: “İnsan bütün öz təzahürlərinə görə özünə
oxşardır. Əxlaqi cəhətdən o, zehni və fiziki cəhətin eynidir. O, əxlaqi cəhətdən şikəst olduqda,
tərbiyə cəhətdən də, fiziki və intellektual cəhətdən də şikəst olur, çünki onu düzgün olmayan
tərbiyə ilə şikəst edib, don kixot, şarlatan, yırtıcı və uzunqulaq etmişlər. Əxlaqi cəhətdən
şarlatan olan adam (Herzenscharletan) intellektual cəhətdən şarlatan kimi (Verstandscharletan)
öz hədsiz bilikləri sayəsində elm məşəli kimi görünə bilər və eyni zamanda ailə adamlarına və
onu əhatə edən başqa adamlara qarşı ən rəhimsiz adam ola bilər. Qəlbin hökmünə belə
etinasız şarlatan və şarlatancasına birtərəfli əqli inkişaf, adətən, bir-biri ilə sıx əlaqədardır” (2,
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86).
Təbii ki, klassik tərbiyə nəzəriyyəçiləri kimi XIX-XX yüzilliklərin hüdudlarında yaşamış

Azərbaycan mütəfəkkirləri də insanın mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinə uşaq yaşlarından başlamağı
zəruri sayırdılar. Belə bir tərbiyə sistemi klassik pedaqogikanın çoxdan sübut etdiyi həqiqətdir
ki, bünövrəsi insanın lap körpəliyində qoyulmayan tərbiyə amilləri sonradan istənilən effekti
vermir, naqisliklərlə müşayiət olunur. Həyata göz açan uşaq ətraf aləmlə davranışında naşı,
səriştəsizdir. Biliksizlik, məlumatsızlıq ucbatından necə davranacağını, necə hərəkət edəcəyini
bilmir. Deməli, əsas şərt uşağa düzgün yol göstərməkdir, onu dürüst istiqamətə yönəltməkdir.
Uşaqlarda pis adətlərə, bəd əməllərə nifrət yaratmaq lazımdır. Uşaq inkişafın ilk anlarında
çoxlu səhvlərə yol verər, qəbahətli işlər görər, çox zaman yalançı, paxıl, oğru, xəbərçi, tərs və
inadkar olar, füzulluq eləyər, dediyindən əl çəkməz, başqalarını da zərərli və xoşagəlməz iş
tutmağa vadar edər, sonra isə tənbeh və tərbiyə yaşı keçər. Deməli, uşağı körpəlikdən tərbiyə
etmək lazımdır. Sonra dərs öyrətməyə, təlimə başlarlar, hikmətli kəlamlar, tərbiyəvi şeirlər
əzbərlədərlər ki, öyrətmək istədikləri şeylər yadında qalsın, mənasını unutmasın” (5, 157).

Göründüyü kimi, əxlaqşünas alim burada həm tərbiyənin nə vaxtdan başlanması, həm
zərurəti, həm də istiqaməti, xarakteri, üsulu barədə maraqlı, dürüst məsləhətlər verir.

Göstərilən məziyyəti biz Azərbaycan xalqının da ədəbi, mədəni, fəlsəfi, pedaqoji fikir
tarixində aydın surətdə izləyə bilirik. Bizim zəngin, maraqlı, məzmunlu folklor
nümunələrimizdən tutmuş klassik yazılı ədəbiyyat xadimlərimizin əsərlərinədək bütün
ədəbiyyat xəzinəmiz ilk növbədə dinləyicinin və oxucunun mənəvi-əxlaqi cəhətdən
tərbiyəsinə xidmət edir. Bunun arxasınca tərbiyənin başqa kateqoriyaları gəlir. Biz Nizaminin,
Xaqaninin, N.Tusinin, Marağalı Əvhədinin, Nəsiminin, Füzulinin, Xətainin, Saib Təbrizinin,
A.Bakıxanovun və s. sənətkarlarımızın yaradıcılığında daim mənəvi-əxlaqi fikirlərin ön plana
keçdiyini görürük. N.Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi”, M.Əvhədinin “Cami-cəm”i, N.Tusinin
“Əxlaqi-Nasiri” əsəri, Ş.İ.Xətainin “Nəsihətnamə”si, A.Bakıxanovun “Kitabi-nəsihət”i və s.
onlarla söz sənəti nümunələrimiz dəyərli əxlaq dərsliyi rolunu oynaya bilər. Xalqımızın tarixi
inkişafında milli intibah dövrünün başlanğıcı kimi diqqəti cəlb edən XIX əsrin ortalarında bu
ənənə yeni məzmunda, yeni fikir və təfəkkürün işığında inkişaf etməyə başlayır. XIX-XX
əsrlərin qovşağında Azərbaycanın qabaqcıl fikir adamları, qələm sahibləri XIX yüzilliyin
ortalarından start götürmüş həmin yeniliyi daha da inkişaf etdirib müasir zamanın, çağdaş
dünyanın tələblərinə uyğunlaşdırırlar. Bununla yanaşı onlar bu sahədə, yəni mənəvi-əxlaqi
tərbiyə ilə əlaqədar nəzəri, pedaqoji fikrin yüksəlişinə də kifayət qədər töhfə vermiş olurlar.
Zikr etdiyimiz ənənənin bünövrə daşını ilk maarifçilər – A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh və
İ.Qutqaşınlı qoyur. M.F.Axundov isə onu şahrah bir məcraya yönəldir.

M.F.Axundovun tərbiyə nəzəriyyəsində diqqəti cəlb edən əsas məsələlərdən biri din, elm
və tərbiyə probleminin müasir baxış prizmasından şərhidir. Din və tərbiyənin qarşılıqlı
münasibəti məsələsinə toxunan Mirzə Fətəli “Kəmalüddövlə məktubları” adlı məşhur fəlsəfi
traktatında söyləyir ki, dinin insanlar tərəfindən yaradılması müəyyən səbəb və məqsədlərlə
bağlı olmuşdur. Bu məqsədlər içərisində ən əsası əxlaqdır. Yəni bəşər övladının üzvü olduğu
ictimai toplumun əxlaqını nizama salmaq və ona məqsədəuyğun istiqamət vermək. Yəni insan
öz xəyalında ideal, xəyali, bütün nöqsanlardan xali pak və müqəddəs bir varlıq yaradır. Bu,
ilahi varlıq, daha dəqiqi, Allahdır. Belə bir varlığı xəyalən yaradıb bir etalona çevirdikdən
sonra insan özü də kamal və əxlaqca ona bənzəmək istəyir və buna can atır. Başqa sözlə, öz
əxlaq və mənəvi aləmini kamilləşdirmək niyyəti izləyir. M.F.Axundov əsərdə onun ideya və
mətləblərinin ruporu olan Kəmalüddövlənin dili ilə deyir: “Bunu bilməlisən ki, hər din üç
müxtəlif əməldən ibarətdir: etiqad, ibadət və əxlaq. Hər dinin icad olunmasından əsl məqsəd
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üçüncü əməldir. Etiqad ilə ibadət bu əsl məqsədə görə təfərrüatdır. İnsanın gözəl əxlaq sahibi
olması üçün lazım görürük ki, xəyalən gözəl əxlaq sahibi, əzəmət, cəlal sahibi, qüdrət və
rəhmət sahibi, təzim və sitayiş icad etdirən bir varlıq fərz edək və öz əxlaqımızı onun əxlaqına
oxşadaq, bu növ varlığı biz pərvərdigari-aləm və kainatı yaradan deyə adlandırırıq. Bu cür
varlığı fərz etdikdən və təzim və sitayişə layiq saydıqdan sonra ona təzim və sitayiş üsullarını
icra etməyi lazım bilirik: namaz, oruc, həcc, zəkat və bu kimilər” (1, 160-161). Deməli, din
əxlaqın təmizlənməsinə, kamilləşməsinə xidmət etməlidir. Bir etiqad və ibadət vasitəsi kimi
onun ən mühüm vəzifəsi budur. Bəs islam şərqində din (islam) bu şərəfli vəzifəni yerinə
yetirə bildimi? Uzun əsrlərin təcrübəsi, məntiqi və nəticəsi buna gətirib çıxardımı?

M.F.Axundov bir tərbiyəçi ideoloq kimi bu suala mənfi cavab verir. Yəni islamın yüz illər
boyunca bu məqsədə nail bilmədiyini, əksinə müsəlman cəmiyyətində əxlaq və mənəviyyatın
tədricən fənalaşdığını, cəhalət və pozğunluğa uğradığını söyləyir. Bəs buna səbəb nədir? İstər
“Kəmalüddövlə məktubları”nda, istərsə də ayrı-ayrı şəxslərlə yazışmalarında maarifçi
sənətkar həmin suala aydın surətdə cavab verir. Mirzə Fətəli həmin məktubunda nəzərə
çatdırır ki, biz hər yerdə – minbərlərdə, məscidlərdə, camelərdə, məclislərdə kütləni ruhanilər
vasitəsi ilə “xeyir əməllərə və yaxşı əxlaq sahibi olmağa çağırırıq”. Lakin kütlə cahildir, onu
cahil hala salan din xadimləridir. Bu cahil kütləyə vəz olunan mövhumatla, fanatizmlə dolu
boş, sxolastik, mənasız, uydurma nəsihətlər, moizələr insanların əxlaqına faydadan çox ziyan
vurmuşdur. Nəticədə kütlə cahil qalmışdır. Cahillər içərisində oğruların, qatillərin, quldurların,
ədəbsizlərin, nadanların, mənəvi-gözəllikdən məhrum adamların daha çox çıxması təbiidir.
Maarifçi mütəfəkkir özünəməxsus qənaətlə mənəvi-əxlaqi tərbiyənin əsas vasitəsini dində
deyil, elmdə görür və yazır: “Pis və çirkin əməlləri tərk etmək üçün yeganə təsirli vasitə
elmdir. Bütün dünyada alimlər, ariflər və mütəfəkkirlər içərisindən bir nəfər də olsun oğru,
quldur və ya qatil çıxdığını görən və ya eşidən adam tapılarmı? Əlbəttə, xeyr!” (1, 284).
M.F.Axundovun fikrincə elmli, maarif və mədəniyyət sahibi olan insanın “ağıl güzgüsü
seyqəllənir”, pis işlərə qoşulmaqdan uzaqlaşır, mənəviyyatlı və əxlaqlı olur.

M.F.Axundov bədii əsərlərə, xüsusilə də tənqidi ruhda yazılmış söz sənəti nümunələrinə
“əxlaqı yaxşılaşdıran” gərəkli tərbiyə vasitəsi kimi yanaşır. O, komediyalarını da bu məqsədlə
qələmə almışdır. Müəllif 1870-ci ildə Fətəli şah Qacarın oğlu Cəlaləddin Mirzəyə
“Təmsilat”ın (M.F.Axundov “Təmsilat” deyəndə öz komediyalarını nəzərdə tuturdu) fars
dilinə tərcüməsinə yardımçı olmağı xahiş edir və bildirirdi ki, “bu cür əsərlərin məqsədi
əxlaqı yaxşılaşdırmaqdır”. Sənətkar onu da əlavə edirdi ki, Avropa mütəfəkkirləri, filosofları
dərk etmişlər ki, insanların təbiətindən, xarakterindən eybləri, pis əməlləri yalnız “məsxərə və
istehza vasitəsilə rəf etmək olar”. Buna görə də onlar “onların istilahınca dram fənni adlanan
bu cür əsərlər yazmağa başladılar və bundan sonra teatr adı ilə məclislər və cəmiyyətlər təsis
etdilər ki, eyb və pis əməl sahiblərinin surətini xalqın qarşısında göstərib, yaramaz adamların
çirkin işlərini mücəssəm etsinlər ki, camaat onlardan ibrət alıb, pis və çirkin əməllərdən
uzaqlaşsın” (1, 149).

M.F.Axundovun yaxın dostu, həmməsləki H.Zərdabi də müsəlmanlar arasında cəhalətdən
doğan əxlaqi naqislikləri, yaramaz əməlləri qabardır. Bunların insanlıqla, müsbət mənəvi
keyfiyyətlərlə bir araya sığmadığını nəzərə çatdırır. Belə mətləbləri o daha çox XIX əsrin 80-
ci illərində “Kaspi” qəzetində işıq üzü görən məqalələri vasitəsi ilə oxuculara çatdırır. Həmin
məqalələrdə, əsasən, müsəlman ictimai mühitində o zaman geniş yayılmış vəhşi əməllər –
oğurluq, quldurluq, qız qaçırmaq, qan ədavəti üstündə iki nəslin bir-birini qırması, fitnəkar
din xadimlərinin fitvası ilə müəyyən cinayət əməlləri işlətmək, şeyxlərə, vəzifəli şəxslərə kor-
koranə itaətkarlıq və s. məsələlər göz önünə gətirilir. Deyilən səpkidə “Kaspi”də çap olunmuş
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mətbu yazılardan bunları göstərmək olar: “Şeyxin gəlişi” (1883, 23 dekabr), “Bir daha şeyx
haqqında” (1885, 11 yanvar), “Zərdab. Göyçay arasında baş verən münaqişədə ən azı 5-6
adam qətlə yetirilir (7, 52-53).

“Zərdabdan” sərlövhəli məqalədə Zərdab nayihəsində Şükür bəyin qızının başqa bir varlı
adamın oğlu tərəfindən qaçırılmasından, iki tərəf arasında baş verən ixtilaflardan, qızın
taleyindən və s.-dən danışılır.(7, 133-134) Müəllifin “Novoye obozreniye” (1888, №1703)
qəzetində dərc olunan “Zərdab. 12 noyabr” sərlövhəli məqaləsində mal oğrularından, onların
cinayətlərindən söz açılır (7, 149-151). Maraqlı burasıdır ki, Həsən bəy barəsində danışdığı
hadisələri cinayət əməli kimi xarakterizə etməklə yanaşı bu hadisələrin baş vermə səbəblərini,
nəticələrini, bu əməlləri törədənlərin xarakterini, mənəvi-əxlaqi səciyyəsini də oxuculara
təqdim edir. İzah edir ki, cahil və tərbiyəsiz bir mühitdə böyüdüklərindən bu adamlar cahil,
mənəvi cəhətdən kasıb, əxlaqi cəhətdən qüsurlu böyüyüb yetirmişlər. Sosial tərbiyə mühiti
onları mənəvi və əxlaqi baxımdan saf, kamil, yetkin böyütməyə yaramır. Mövcud müsəlman
ictimai gerçəkliyi vətəndaşları mənəvi cəhətdən bu cür şikəst edib cinayətkara çevirir.
İnsanların başqa bir qrupu isə mənəvi cəhətdən, dünyagörüşü etibarı ilə nadan, cahil və avam
olduğundan Şeyx Əlibaba kimi fırıldaqçılara itaət etməyi, ona bir müqəddəs varlıq kimi
yanaşıb qulluq etməyi özlərinə şərəf sayırlar. “Şeyxin gəlişi”, “Bir daha şeyx haqqında”
məqalələrində müəllif bu məsələlərdən bəhs edir (7, 60-61, 85-86).

Ümumiyyətlə, bir milli tərbiyəçi kimi məsələni belə qoyur: vətən övladını mənəvi-əxlaqi
cəhətdən kamil tərbiyə etməkdən ötrü cəmiyyətdə saf tərbiyə mühiti olmalıdır. Müsəlman
aləmində nə ailə, nə də sosial mühit vətəndaşı normal tərbiyə etməyə imkan vermir. Deməli,
bu mühitin özü dəyişməlidir. Əks təqdirdə kamil əxlaq və mənəviyyata malik vətəndaşlar
yetişdirmək mümkün deyil.

Mənəvi-əxlaqi tərbiyə məsələləri S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığında aparıcı xətlərdən birini
təşkil edir. Xüsusilə onun “Rəbiül-ətfal” və “Tacül-kütüb” adlı dərsliklərində bu səpkili ideya
və təlqinlərin parlaq ifadəsini görürük. Əlbəttə, bu, səbəbsiz deyil. Həmin dərsliklər məktəb
şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdu. Seyid Əzim də böyüməkdə olan vətən övladlarını
mənəvi-əxlaqi cəhətdən yetkin və kamil görmək istəyirdi. O, bir müəllim-tərbiyəçi kimi öz
niyyət, məsləhət və ideyalarını gənc nəslə ötürmək, onları saf mənəviyyatlı insanlar kimi
görmək istəyirdi.

Bir tərbiyə nəzəriyyəçisi kimi S.Ə.Şirvani dərsliklərində əlverişli bir yol tutur. O, həm
uşaqlara mənəvi-əxlaqi tərbiyə ilə bağlı dəyərli nəsihətlər verir, həm də nəzəri şəkildə dediyi
fikirləri yaddaqalan, təsirli etməkdən ötrü maraqlı, məzmunlu hekayələr təqdim edir.
Hekayələrin bir qismi nəzmlə, bir qismi nəsrlədir.

“Ziya” qəzeti də öz səhifələrində mənəvi-əxlaqi tərbiyə probleminə bu və ya digər
dərəcədə yer verirdi. Qəzet daha çox H.Zərdabinin “Kaspi” qəzetində qaldırdığı məsələlər
səpkisində olan sosial bəlalara toxunurdu: oğurluq, quldurluq, qaçaqçılıq, qarət və s. Qəzetin
naşiri S.Ünsizadə bir məqaləsində (28 mart, 1880) Naxçıvan qəzasının Şərur mahalına
getdiyindən, orada kütləvi hala çevrilmiş soyğunçuluq, qarət və ölüm hallarından ürək yanğısı
ilə danışır. Qeyd edir ki, bu vəhşi hərəkətlər o qədər kütləviləşmişdir ki, yarım ayda bu
səbəbdən on dörd adam öldürülmüşdür. İş o yerə gəlib çatmışdır ki, camaat axşam olanda
evlərinin qapısını bağlayıb qorxudan bayıra çıxmır. Müəllif bunun səbəbini maarifsizlikdə,
mənəvi aşınmada görür. Məktəb və maarifsizlikdən cəmiyyətin vəhşi bir əxlaqa, əmələ
büründüyünü təəssüf hissi ilə xatırladır. Qəzetin başqa bir nömrəsində (1879, 17 aprel) eyni
əməlin Şamaxı, Zərdab, Salyan və s. yerlərdə təkrar olunmasından söhbət açılır. “Ziya”nın 26
iyun 1880-ci il sayında isə qaçaqların törətdiyi vəhşiliklərdən, bu hərəkatın ictimai bəlaya
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çevrilməsindən danışılır (6, 336). Müəllif nəzərə çatdırdığı bu faciələrin fonunda mənəvi-
əxlaqi tərbiyəni ön plana çəkir. Onun fikrincə cəmiyyət həm fərdlər, həm də bütövlükdə
toplum şəklində ciddi mənəvi tərbiyəyə, əxlaqi islaha möhtacdır. Qurtuluş yolu isə ancaq
məktəb, maarif və elmdədir.

Mənəvi-əxlaqi tərbiyə konsepsiyasında M.Şahtaxtlı, əsasən, modern düşüncə modelindən
çıxış edir. Onun fikrincə həmin tərbiyə kodeksi öz mahiyyətinə, çalarına görə əzəli, daha
doğrusu, bəşər övladı ilə yaşıd olsa da, zaman-zaman dəyişməyə, təshihə möhtacdır. Bir qədər
də dəqiq desək, hər bir zamanın və cəmiyyətin özünəməxsus mənəvi-əxlaqi meyarları,
ölçüləri vardır. Deməli, cəmiyyət dəyişib inkişaf etdikcə bu meyara və ölçülər də dəyişməli,
təzələnməli, çağdaş gerçəkliyin əhval-ruhiyyəsinə uyğunlaşdırılmalıdır. Bu mənada
müsəlman aləmində bir durğunluq və ətalət hökm sürür. Tərbiyəçilər, ruhani rəhbərlər,
dünyəvi rəislər min il əvvəlki qaydada düşündükləri kimi, kütlə də min il əvvəlki modellə
tərbiyələndirilir. Nəticədə başqa sahələrdə olduğu kimi mənəvi ölçülərin, əxlaqi kriteriyaların
aşılanmasında müsəlman ictimai mühiti müasir dünya ilə ayaqlaşa bilmir. Orta əsrlərin
ənənəvi bataqlığında ilişib qalır. “Şərqi-rus” (1904, 26 iyun) qəzetində dərc olunan “Hər gün
bir az” məqaləsində M.Şahtaxtlı qeyd edir ki, maddi məsələlərdə olduğu kimi mənəvi
məslələrdə də heç vaxt islam çərçivəsindən kənara çıxa bilmirlər: “Maddiyyatda deyil,
mənəviyyatda dəxi müsəlmanlar heç vaxt qeyri-islam dinlərində olanların kamalatının
məhsulatından bəhrəvər olmaqdan istinkaf etməmişlər” (3, 132).

M.Şahtaxtlı mədəniyyət və mənəviyyatın əlaqəsi, birincinin ikinciyə təsiri məsələsini də
kütləyə başa salmaq məqsədi izləyir. “Hər gün bir az” (“Şərqi-rus”, 1904, 21 iyul)
silsiləsindən olan məqalələrindən birində o, dediyimiz problem üzərində ayrıca dayanır.
Mədəniyyətin mənəviyyat və əxlaqa yalnız müsbət deyil, həm də mənfi təsir göstərə
biləcəyini aydınlaşdırır. Deməli, mədəniyyət həm tərəqqi, dünyaya və başqa xalqlara, sivil
dünyaya inteqrasiya, həm də özünümüdafiə, güclünün əlində əsir və məğlub olmamaq üçün
gərəkdir.

Məqalənin aktuallığı. Mənəvi-əxlaqi tərbiyəyə dürüst şəkildə yiyələnməyən ölkə
vətəndaşları yalnız naqis tərbiyə və dünyagörüşünə malik şəxsiyyətlər kimi yetişməlidirlər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ümumiyyətlə, bir milli tərbiyəçi kimi məsələni belə qoyur:
vətən övladını mənəvi-əxlaqi cəhətdən kamil tərbiyə etməkdən ötrü cəmiyyətdə saf tərbiyə
mühiti olmalıdır.

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

Духовно-нравственные вопросы в творчестве просветителей
Азербайджане во II половине XIX века

Резюме

Статья посвящена толкованию мнений азербайджанской интеллигенции,
обладающих прогрессивным мышлением авторов о духовно-нравственном воспитании
во второй половине XIX века. В процессе исследований в поле зрения находились
такие просветители, как М.Ф.Ахундов, сотрудники газет «Экинчи» и «Зия»,
С.А.Ширвани, М.Шахтахтлы, Н.Нариманов и т.д. Пристальное внимание творчеству
данных личностей связано с тем, что основная ведущая демократическая мысль
указанного времени связана именно с их именами.

T.Vahabova

Spiritual-moral upbringing issues in the activity of the Azerbaijani
enlighteners in the II half of the XIX century

Summary

The article features the interpretation of the opinions of the progressive-minded
Azerbaijani intelligentsia and writers about spiritual-moral upbringing in the II half of the
XIX century. The interpretation focuses on the key enlighteners: M.F. Akhundov, associates
of “Akinchi” and “Ziya” newspaper, S.A. Shirvani, M. Shatakhli, N. Narimanov and others.
The reason why their activity is under the spotlight is that the key democratic idea of the
period in question is mainly related to these figures.
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Vətənə məhəbbət tərbiyəsinin milli mənlik şüurunun
formalaşmasına təsiri
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Əxlaqi və mənəvi tərbiyənin mühüm tərkib hissələrindən biri uşaqlarda milli mənlik
şüurunun formalaşdırılmasıdır. XX əsrin son illərində aşkarlıq və demokratiyanın təsiri
Azərbaycan xalqının öz soy kökünə, tarixinin açılmamış səhifələrinə müraciət etməsinə,
xalqın tarixi köklərini, görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətini öyrənməyə, milli
özünüdərkinə, milli özünütəsdiqə, milli özünəməxsusluğun bütün əlamətlərini aşkar etməyə
geniş imkanlar yaratmışdır. Bu qayıdış böyüyən nəslin tərbiyəsində də yeni bir ruh, yeni
təfəkkür, yeni mahiyyət vermişdir. Milli mənlik şüurunun formalaşdırılması günümüzün
vacib problemlərindən birinə çevrilmişdir.

Müasir tərbiyə konsepsiyası belə bir həqiqəti təsdiq edir ki, mədəniyyətin, elmin inkişafı,
xalqın böyüklüyündən və kiçikliyindən deyil, həmin xalqın müdrikliyindən, zəngin təfəkkür
tərzindən asılıdır. Kiçik yaşlı uşaqların müsbət əxlaqi keyfiyyətlərinin, mənəviyyatının
inkişafı milli mənlik şüurunun formalaşması ilə bilavasitə bağlıdır (1, 12).

Milli mənlik şüurunun formalaşması Vətənə, doğma yurda məhəbbət yaradır. Torpaq
insanın yaşayış və əbədiyyət məskənidir. Uşaqların öyrəndiyi yeniliklər, iştirak etdikləri
kütləvi tədbirlər, müxtəlif oyunlar onlarda belə bir əqidəni inkişaf etdirir ki, torpaq, vətən
müqəddəsdir.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar düzgün dərk edirlər ki, dünyada Azərbaycan xalqı yaşayır və
özünün çox hiyləgər düşməninə — erməni seperatçılarına qarşı mübarizə aparır. Onların
vətənpərvərliklə bağlı oyunları və səyləri xalqımızın qüdrətli, yenilməz hərəkatı ilə birləşib,
tariximizin misilsiz qəhrəmanlıq səhifələrinin yaranmasına və yazılmasına səbəb olur.

Milli mənlik şüurunun qabarıq təzahürü olan doğma yurda, torpağa məhəbbət kiçik yaşlı
uşaqları gözəgörünməz müqəddəs tellərlə bir-birinə bağlayır, onları suverenliyin, milli
bütövlüyün qorunması naminə səfərbərliyə alır. Onlar belə bir həqiqəti dərk edirlər ki, milli
borc, torpağa bağlılıq, milli qürur və iftixar, onlara vətəndaşlıq hüququ qazandırır.

Milli mənlik şüuru, milli özünüdərk vətənlə, mədəniyyət və incəsənətlə bağlı gerçəkliyin
təzahürü olub, sosial-iqtisadi, mədəni və mənəvi mühitin qavranılması, dərk edilməsi ilə
təsdiqlənir. Fəal, ictimai varlıq olan kiçik yaşlı uşaqlar vətəni, milləti hiss və duyğuları,
təfəkkürü vasitəsilə özününküləşdirir. Milli mənlik şüuru formalaşmış və tərbiyə olunmuş
uşaqlarda əqidə bütövlüyü, sözlə işin tam vəhdəti özünü parlaq şəkildə təzahür etdirir. Milli
mənlik şüuru olmayan bir kəs ötəri hisslərlə yaşayıb hansı məsləkə, əqidəyə xidmət etdiyini
bilməz. Milli mənliyi, qeyrəti olan şəxs isə əqidəsi naminə hər cür işgəncəyə tab gətirər.
Məsələn, xalqımızın mədəniyyət və qəhrəmanlıq tarixində xüsusi yerləri olan Babək, Nəsimi,
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Mehdi Hüseynzadə əqidəsi naminə ölümdən qorxmayıblar.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafı və tərbiyəsi məsələsi hələ çox qədimlərdən dünya

mütəfəkkirlərinin diqqətini cəlb etmişdir. Onlar məktəbəqədər uşaq dünyasını düzgün kəşf
etməklə, bu barədə öz müdrik baxışlarını və nəzəri müddəalarını irəli sürmüşlər (3,78).

Tanınmış pedaqoqlar və mütəfəkkirlərin tarixən gəldikləri qənaətlər, yaratdıqları
nəzəriyyələr bəzən üst-üstə düşsə və ya fərqli, bir-birinə əks fikirlər söyləsələr də, müasir
dövrümüzdə uşaqların tərbiyəsi və inkişafı üçün təcrübə əldə etməyin, nəzəri fikirlər
söyləməyin əsasını qoymuşlar. Belə ki, bu gün onların bu mövzu ilə bağlı fikirlərindən
istifadə etməklə məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsinin mahiyyətini, məzmununu
müəyyənləşdirir və dərk edirik.

Tərbiyə işinin məqsədi bir halda, məsələn, vətənpərvərlik hissini formalaşdırmaqdan,
digər halda düzlük və doğruçuluq hissini inkişaf etdirməkdən, başqa bir halda halallıq
şüurunu kamilləşdirməkdən və s. ibarət olur. Bu baxımdan uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsi
zamanı onlara aşılanacaq mənəvi keyfiyyətləri aşağıdakı kimi sadalamaq olar: Azərbaycan
Respublikasının ərazisi, uca dağları, zəngin meşələri, gen dərələri, çayları, gölləri, çölləri,
düzənləri və s. haqqında məlumat vermək; mədəniyyət və incəsənət inciləri, alimləri,
sərkərdələri, böyük keçmişi ilə tanış etmək; vətən sevgisi, vətənə qayğı hisləri
formalaşdırmaq, vətənin daha da çiçəklənməsi üçün var qüvvəsi ilə çalışmağın, vətən naminə
vuruşa hazır olmağın mahiyyətini anlatmaq; tarixdə vətənpərvərlik nümunələri göstərmiş
şəxsləri uşaqlara tanıtmaq və s.

Azərbaycanın şair və yazıçılarının qələmə aldığı şer və əsərlərdə də vətənpərvərlik
hisslərinin geniş tərənnüm olunduğunu, bu təqdimatın uşaqların vətənpərvər ruhda
böyüməsinə müsbət təsir göstərdiyini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Mirzə Fətəli Axundzadə
uşaqlara nəcib əxlaqi keyfiyyətlər aşılamağa, vətənpərvərlik tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət
verirdi, əxlaq tərbiyəsi haqqındakı fikirlərində yoldaşlıq, insanpərvərlik və dostluğu əsas
hesab edirdi. Görkəmli ədib deyirdi ki, gərək yeni yetişən insan mətin iradəli, yenilikçi,
azadlığı sevən, ədalətsizliyə nifrət edən mübariz qəhrəman kimi yetişsin. O istəyirdi ki,
yetişməkdə olan nəsil xalqın mənafeyini öz şəxsi mənafeyindən üstün tutan, sədaqətli,
möhkəm ideyalı, prinsipial olsun.

Azərbaycanın görkəmli şairi Seyid Əzim Şirvani də gənc nəslin əxlaq tərbiyəsinə böyük
əhəmiyyət verərək irəli sürdüyü əxlaq normalarında humanizmə və demokratizmə geniş yer
vermişdir. O, adamlarda müşahidə etdiyi kobudluğu, paxıllığı, xəsisliyi, mənsəbpərəstliyi,
yaltaqlığı, qorxaqlığı, boşboğazlığı və s. xoşagəlməz keyfiyyətləri tənqid etmişdir. Seyid
Əzim gənc nəslə yoldaşlıq, təvazökarlıq, mərdlik, əməksevərlik, təşəbbüskarlıq, səxavətlilik
və s. ən nəcib əxlaqi keyfiyyətlər aşılamağı tələb edirdi.

Dahi şairimiz Mirzə Ələkbər Sabirin əsərlərində də əxlaq tərbiyəsinə, vətənpərvərliyə,
dostluğa, böyüklərə hörmətə və s. keyfiyyətlərə yüksək qiymət verilirdi. O, vətənə, xalqa
xidməti hər şeydən üstün tuturdu. Sabir vətənə, xalqa xidməti adamların mənsəb və tutduğu
vəzifəsi ilə deyil, gördüyü konkret əməli işlə qiymətləndirməyi tələb edirdi.

Milli mənlik şüuru ayrı-ayrı şəxslərin və ümumilikdə cəmiyyətin böyük uğurlar
qazanmasına stimul verir. Müşahidələr göstərir ki, keçmişə, tarixə və ənənələrə olan inamı
itirmək sivilizasiyanın tənəzzülünə aparıb çıxarır. Milli mənlik şüuru və vətənpərvərlik
hissləri bəşəriyyətin real tərəqqisi, elm, texnika və iqtisadiyyatın inkişafı üçün əhəmiyyətli rol
oynayır. Vətənpərvərlik hissi insanları birləşdirir, mübarizliyə səsləyir, onların əsl vətəndaş
kimi formalaşmasına bilavasitə təsir göstərir. Buna görə də uşaqların və gənclərin milli
mənlik şüurunun və vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsində bu məsələlərə ciddi yanaşılması
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olduqca zəruridir.
Öz kökünə bağlılıq vətəninin, xalqının tarixini dərindən bilməyi, onu qorumağı özündə

birləşdirir. Həmçinin vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşması əsas götürülür. Burada əsas
diqqət onların biri-biri ilə qarşılıqlı münasibətlərinə, əxlaqi və mənəvi dəyərlərin
formalaşmasına yönəldilir, eyni zamanda, milli mədəniyyətə, ana dilin qorunmasına, vətən
qarşısında öz borcunu yerinə yetirməyə diqqət artırılması günün vacib məsələlərindən birinə
çevrilir.

Məqalənin aktuallığı. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin vətəndaşının tərbiyəsində və milli
mənlik şüurunun formalaşmasında vətənpərvərlik tərbiyəsinin imkanlarının araşdırılması
məqalənin aktuallığını şərtləndirən xüsusiyyətlərdəndir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə xalqın mövcudluğu, yaşaması üçün onun
vətəndaşlarında vətənpərvərlik və milli mənlik şüurunun yüksək olması labüddür. Bu
xüsussiyyətlərin məktəbəqədər yaş dövründən aşılanması ideyası məqalədə öz əksini
tapmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər tərbiyə və təlim
ixtisası üzrə təhsil alanlar, bu sahədə çalışanlar bəhrələnə bilərlər.
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Summary

Citizenship is a matter of self-as teem dignity and universal qualities. One of the most
important constituent parts of spiritual upbringing is the formation of national consciousness.
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İslam həmrəyliyi ümummüsəlman birliyi uğrunda siyasi, mədəni-mənəvi hərəkatdır. İslam
həmrəyliyinin əsasında islam dünyasının dini, mədəni müxtəlifliyinin, əxlaq və hüququn
vəhdəti durur. “İslam həmrəyliyi tərəfdarları “yoxsul” ölkələrə “varlı” dövlətlər tərəfindən
yardım etməkdə müsəlman ölkələri arasında əməkdaşlığı ifadə edən müsəlman dünyasına
inteqrasiya proseslərinin zəruriliyini qeyd edirlər. İslam həmrəyliyi ideyalarının reallaşması
uğrunda ən qətiyyətli şəkildə İslam ölkələri liqası çıxış edir... İslam həmrəyliyinin nəzəri
əsasları kimi bütün müsəlman dünyasının ümumiliyini, ümumi mənşə ilə əlaqədar olmasının,
tənqidi, vahid dini mərkəzin-Mərkəzdə Kəbənin mövcudluğu, əxlaqi mənəvi hüquqi
normaların məcmusu olan Qurani-Kərim və şəriətlə məcəlləşdirilmiş bütün müsəlman
dünyasının birliyi xidmət edir” [1,93-94].

Vəhdət və müxtəlifliyi özündə əks etdirən İslam həmrəyliyi inkişafın milli-vətənpərvərlik
modeli, iqtisadiyyatın modernləşməsi kimi çıxış edir. Ənənəviliklə müasirliyin vəhdətindən
ibarət olan islam həmrəyliyi müsəlman ölkələrinin vəhdət amilidir. İslam həmrəyliyinin
əsasını təşkil edən islam hümməti praktiki olaraq müsəlman vəhdətidir. İslam vəhdəti və onun
təzahürlərinin əlamətləri aşağıdakılardır:

— siyasi vəhdət (xilafət) və ya islamın və onun sisteminin həyatın bütün sahələrində
reallaşmasının praktiki metodu;

— ideya vəhdəti (akıd və şəriət, onların, qəti və ikinci dərəcəli qanunları);
— hisslərin vəhdəti... Başqa sözlə, bu islam qardaşlığında praktiki həyatdır” [2].
İslam həmrəyliyində müsəlman etikası və dini hüququn (fiqhin) mədəni-tarixi kökləri

ümumidir. Fiqhlə müsəlman etik fikri qiymətləndirmə sisteminə görə üst-üstə düşür. Bunlar
beş kateqoriyadan ibarətdir: məcburi (vacib, fərd), tövsiyə olunan (məndub, sünnət), biganə
(mübəh), tövsiyə olunmayan (makruh), icazə verilməyən (haram, mahzur) kateqoriyalardır.
“Bu təsnifat bir tərəfdən əmrlə və qadağanla (nahi) digər tərəfdən o dünyaya mükafatı və ya
cəzası (cəza) qarşılıqlı münasibətdədir, ya mükafatın (savab), ya cəzadır (ikab) əmr və ya
qadağan sünnətin mətnində ifadə olunub və qanunvericinin iradəsini ifadə edir” [3,28].

İslam həmrəyliyi birlik, ədalət, azadlıq və müsəlman qardaşlığının ifadəsi olduğu üçün
burada mənəviyyat və qanun birliyi, dini hüquq vəhdət təşkil edir.

İran islamşünası Seyid Müstəba Müsəvilari yazır ki, zəiflərin güclülər tərəfindən əzildiyi
və hər cür insaniyyətə zidd olan adət-ənənələrin hökmranlıq etdiyi bir mühitdə İslam
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Peyğəmbəri (s.ə.v.v) zühur edib misilsiz şəhadətlə bütün yaramaz qayda-qanunları ləğv etdi:
“O, bütün fərdlərin hüquq bərabərliyini və azadlığını elan etdi. Bu səmavi din indiyədək heç
bir sistemin və məktəbin yarada bilmədiyi ən kamil və ən humanist ictimai ədaləti bərqərar
edə bildi” [4,200]. Müəllif əsası Peyğəmbər tərəfindən qoyulmuş islam həmrəyliyinin
müxtəlif mədəniyyətli bütün millətlər və irqlər arasında bərabərlik və qardaşlığının bərqərar
olduğunu göstərir

Ən ədalətli qərarları ilə şöhrət qazanan islam məhkəməsi əxlaq və hüququn vəhdətinə
əsaslanan qərarlar verir. “İnsanlar biləndə ki, qanunlar Allah tərəfindən təyin olunub və hakim
də onlarla eyni hüquqlu, tərəfkeşlik etməyən adil bir müsəlmandır, Belə şəraitdə cəmiyyətdə
məhkəmə sisteminə həqiqi inam yaranır” [4, 209].

İslam həmrəyliyinin hədəfi bütün müsəlman millətlərini ən ali bəşəri vəhdətə
yüksəltməkdir. Əsas məqsəd müsəlmanların qəlblərinin saflaşması, məhəbbət və mərhəməti,
bərabərlik və qardaşlığı əsasında onların bir-birinə bağlılığını daha da möhkəmləndirməkdir:
“İslamdakı qardaşlıq məsələsi inkarolunmaz bir gerçəklikdir və onun çox böyük əhəmiyyəti
vardır. Müxtəlif millət, irq və siniflərdən olan insanlar bu prinsipə əsaslanaraq öz aralarında
həqiqi bağlılıq yarada bilirlər” [4, 210].

İslam həmrəyliyi dini, milli, ümumbəşəri mənəvi və hüquqi dəyərlərin vəhdətini nəzərdə
tutur. S.Xəlilov İslamda iki bir-birinə qarşılıqlı əlaqədə olan istiqamətə xüsusi yer verir: “1.
İnsandan Allaha-müqəddəslik duyğusu. 2. Allahdan insana: necə yaşamağın konkret yolları
(sosial rakurs, şəriət) [5,316], Müəllif islam həmrəyliyinin əsasını məhz bu istiqamətlərin
təşkil etdiyini və mənəvi müqəddəsliklə dini hüquqi normaların vəhdətdə olduğunu nəzərə
çatdırır.

Azərbaycanda əsası Ulu Öndər Heydər Əliyevin “ədalət və humanizm mücəssəməsi” elan
etdiyi islam həmrəyliyi siyasəti bu gün onun layiqli siyasi varisi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının sərəncamı ilə
2017-ci il Azərbaycanda islam həmrəyliyi elan olunmuşdur.

Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri, müxtəlif dinlərin və millətlərin mehriban və
dinclik, əmin-amanlıq şəraitində yaşaması aparılan uğurlu siyasətin nəticəsidir.

Ulu Öndər Heydər Əliyev islamı məhz həmrəylik yaratdığına görə yüksək dəyərləndirirdi:
“İnsanların mənəvi sərvətlərinin hamısından dinin fərqi ondadır ki, o, dini mənsbiyyətindən
asılı olmayaraq, həmişə insanları dostluğa, həmrəyliyə, birliyə dəvət etmişdir”[6,12]

Azərbaycanda dövlət səviyyəsində dini etiqad azadlığı bütün dini və mədəni müxtəlifliyə
tolerant münasibət bəslənir. Müasir dövrdə islam dünyasında ən mürəkkəb bir şəraitin
yaranması ölkədə islam həmrəyliyi onun islam aləmində və dünyada barışdırıcı və sülhsevər
rolunu artırır.

Uzun əsrlər boyu Şərq müsəlman ölkəsi kimi tanınan islam sivilizasiyasının
mərkəzlərindən biri kimi tanınan Azərbaycanda islam onun milli mədəniyyətinin üzvu tərkib
hissəsinə çevrilmiş, milli-mənəvi dəyərlər və ənənələrin ayrılmaz hissəsi olmuşdur. İslamın
yayılmasında və müsəlman dirçəlişində əsas rol oynamış, hətta sovet dövründə belə ateizm
siyasətinin gücləndiyi şəraitində belə islamı azərbaycanlıların qəlbindən və şüurundan
çıxarmaq mümkün olmamışdır. O dövrün ziddiyyətli məqamlarını fəlsəfə üzrə elmlər doktoru,
professor belə şərh edir: “İslam ictimai şüurda qaldı, lakin ateist elementləri və seremoniallıq
(adətlər sisteminə ciddi riayət olunmasına sadiqlik) müsəlman mərasimlərində əks olunurdu”
[7,187]. Müəllif sovet dövründə islam irsinin saxlandığını, dində mənəvi-hüquqi dəyərlərin
komponenti olaraq qaldığını diqqətə çatdırır.

Ateizm siyasəti yenidən kommunist ideologiyasının sarsılması islamın dirçəlməsinə şərait
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yaratdı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi, müstəqil demokratik Azərbaycan dövləti
dini etiqad azadlığının bərqərar olması, köhnə məscidlərin bərpası, uçurulmuş məscidlərin
yenidən tikilməsi və yeni məscidlərin tikilməsi istiqamətində ciddi tədbirlər gördü.
“Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra xalqın sovet ideologiyasının təsiri ilə icbari
yolla imtina etmiş olduğu dini dəyərləri qaytarmaq təşəbbüsü, heç şübhəsiz təqdirəlayiq bir
hadisədir. Həm də nəzərə alsaq ki, islam bizim üçün əsrlər boyu təkcə əqidə deyil, həm də
əxlaq (hüquq normaları - A.M.), adət-ənənə hətta düşüncə tərzinin formalaşmasının mühüm
mənbələrindən biri olub, ona qayıtmağın bizim üçün necə dəyərli bir hadisə olduğunu
təsəvvür etmək çətin deyildir” [8,97]. Məhz buna görə də Ulu Öndər Heydər Əliyev islam
dininin həmrəylik, əxlaqi və hüquqi normalarının vəhdəti ideyalarını dirçəldərək inkişaf
etdirdi.

Bu gün Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür, o, islam dünyası ilə sıx
əlaqələr yaratmışdır. “Azərbaycan tolerant mühitin formalaşmasına, multikulturalizmin
bərqərar olmasına, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararsı dialoqa, dünyada islam
dəyərlərinin təbliğinə töhfələr bəxş etmişdir. Azərbaycan islam dünyasında 2009-cu ildə
Bakını, 2018-ci ildə Naxçıvanı islam mədəniyyətinin paytaxtı elan etməklə böyük nüfuz
qazanmışdır. 2017-ci ildə Bakıda IV İslam Həmrəyliyi oyunlarının keçirilməsi qərarı
ölkəmizin islam həmrəyliyinin möhkəmlənməsi sahəsində növbəti praktiki addımlar atması
üçün əlverişli şərait yaradır” [9].

Azərbaycanda əsrlər boyu da bu gün də müxtəlif baxışlara, adət-ənənələrə tolerant
münasibət mövcuddur. Şərqlə Qərbin vəhdətindən ibarət olan Azərbaycan mədəni məkanda
müxtəlif mədəniyyətlər, dinlər, qarşılıqlı anlaşma, dinc yanaşı yaşamaq şəraitində inkişaf
etmişdir. Bütün tarixi mərhələlərdə və bu gün də Azərbaycanda etnik və dini birliklərə
qarşılıqlı hörmət əsasında yaşamış, heç bir milli, dini, irqi zəminində ayrı-seçkiliyə yer
verilməmişdir.

İslam həmrəyliyinə çıxarış müasir dövrdə islama qarşı çıxanlara, onu terrorizm və
ekstremizmlə əlaqələndirməyə cəhd edənlərə ən tutarlı cavabdır. “Halbuki bütün tarixin
gedişində islam daim insanları əqidə əsasında birliyə dəvət etmiş, onların ləyaqətli şəxsi və
ictimai həyatı uğrunda mübarizə aparmışdır” [10,226]

Bakıda bütün dinlər arasında həmrəylik hökm sürür. Sinoqoqlara, kilsələrə, xristianlara,
digər dinin nümayəndələrinə dövlət qayğı göstərir, dini bayramlar günü dövlət başçısı onları
təbrik edir.

Bu gün Azərbaycanın da qoşulduğu İslam həmrəyliyi hərəkatı Qərb və Şərq arasında
etimadın yaranmasında, islamın dünyaya sülhpərvər din kimi təqdim olunmasında mühüm rol
oynayır. Bu hərəkat həm də Azərbaycanla islam ölkələri arasındakı dostluq və qardaşlıq
münasibətlərinə yeni təkan verəcək.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə İslam həmrəyliyinin mədəniyyətlərarası,
sivilizasiyalararası, dınlərarası dialoqda rolunun artması, problemin elmi tədqiqinə zərurətin
yaranması mövzunun aktuallığını şərtləndirən amillərdən biridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Şərqlə Qərbin vəhdətindən ibarət olan Azərbaycan mədəni
məkanında müxtəlif mədəniyyətlər, dinlər, qarşılıqlı anlaşma, dinc yanaşı yaşamaq şəraitində
inkişaf etməsində əxlaq və hüququn yeri və rolunun tədqiq olunması məqalənin yeniliyinə
dəlalət edir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən elmi tədqiqatçılar, magistrlər,
doktorantlar və ümumiyyətlə geniş oxucu kütləsi istifadə edə bilər.
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А.Мамедова

Исламское религиозное и культурное разнообразие,
как единство морали и права

Резюме

В статье изучаются суть, понятия, основные цели социально – философского
аспекта и структуры исламской солидарности.

Автор не только показывает религиозное и культурное разнообразие исламской
солидарности, но и представляет сочетание его морали и права.

Здесь привлекаются и исследуются проведение в Азербайджана Исламской
Солидарности, миротворческая миссия и роль нашей страны, её позиция и авторитет.

A.Mammadova

Islamic solidarity as the unity of religious and cultural diversity,
morality and law

Summary

The article examines the essence, structure and main targets of the concept of Islamic
solidarity from a socio-philosophical aspect. The author presents Islamic solidarity not only as
a religious and cultural diversity, but also as a unity of morality and law. The issues of
building a reputation of Azerbaijan in the Islamic world and worldwide with the Islamic
solidarity, reconciliation and peacekeeping mission of our country are also involved in the
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Azərbaycan incəsənətini dünyaya tanıdan əsərlərimiz
tədris mövzusu kimi

Xəyalə Yusifova
Bakı Qızlar Universitetinin baş müəllimi

E-mail: xeyaleyusifova@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. G.V.Sultanova
ped.ü.f.d., dos. F.M.Allahverdiyeva

Açar sözlər: dünya muzeyləri, şəxsi kolleksiyalar, miniatür, xalça, təsviri sənət
nümunələri, təbliğat, tədris

Ключевые слова: музеи мира, личные коллекции, миниатюр, ковер, примеры
изобразительного искусства, пропаганда, преподавание

Key words: museums of the world, private collections, miniature, carpet, illustrative art
examples, propagation, teaching

Azərbaycan dünyanın ən qədim mədəniyyət ocaqlarından biri sayılır. Azərbaycanda tarixi
sənət nümunələrimizin 5 min ildən artıq yaşı vardır. Orta əsr Azərbaycan incəsənətinə dünya
şöhrəti qazandıran miniatür sənətimiz olmuşdur. Miniatür sənəti Yaxın və orta Şərq
xalqlarının bütün dünya tərəfindən ən çox tanınan növüdür.

Xalqımızın yaratdığı bir çox qiymətli sənət abidələri hazırda xarici ölkələrin muzey və
şəxsi kolleksiyalarında saxlanılır. Biz fəxrlə Parisin Luvr, Londonun Viktoriya və Albert,
Nyu-Yorkun Metropolitan, Berlinin, İstanbulun, Tehranın, Romanın, Rusiyanın zəngin muzey
kolleksiyalarına baxarkən orada Azərbaycan sənətinin nümunələrini görürük.

Dünya muzeylərinin bəzəyi sayılan bu nadir sənət əsərlərimizin Avropa, Asiya, Amerika
qitəsindəki ölkələrin muzey və şəxsi kolleksiyalarına yayılması da böyük bir tarixə malikdir.
Onların bir çoxu ayrı-ayrı şəxslərdən alınmış, bəziləri müxtəlif vaxtlarda ölkəmizdə olmuş
əcnəbi səyyah, tacir, diplomat və alimlər tərəfindən alınmış, bəziləri isə qarət olunmuşdur.
Lakin müxtəlif yollarla bu muzey və şəxsi kolleksiyalara düşən sənət əsərlərimiz uzun illər
ünvansız qalmışdır. Onlar bir müddət “islam mədəniyyətinin” nümunələri kimi qələmə
verilmiş, sonra İran incəsənəti kimi qeyd olunmuşdur. Bu sənət əsərlərimiz bəzən Rusiyada və
hətta Ermənistanda düzəldildiyi fikirləri ilə irəli sürülmüşdür.

Son illərdə Qərbi Avropa və Amerikada dərc olunan bir çox nüfuzlu albom və kitablarda
Azərbaycana aid olan sənət örnəklərinin ünvanının düzgün təyin olunduğu nəzəri cəlb edir.
Bu sevindirici hal üçün yeni nəsil xarici alimləri və azərbaycanlı sənətşünaslara
minnətdarlığımızı bildirməliyik.

Mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumatlara görə Azərbaycan sənət abidələrinə xüsusilə
Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İsveçrə, Rusiya, İran,
Macarıstan, Türkiyə kimi ölkələrdə daha çox təsadüf edilir. Hazırda ABŞ-ın Vaşinqton, Nyu-
York, Çikaqo, Los-Anjelos, Filadelfiya, Hyuston, San-Fransisko, Klivlend, Detroyt, Boston
və başqa şəhərlərindəki muzey, bədii qalereya və şəxsi kolleksiyalarında yüzlərlə nadir sənət
əsərlərimiz var. Burada saxlanılan sənət əsərlərimizin əksəriyyətini xalça, parça, bədii metal
və təsviri sənət nümunələri təşkil edir. Tarixən ən qədim metal nümunələrimiz ABŞ-da
saxlanılan sənət əsərlərimizin siyahısındadır. Belə sənət əsərlərimizin bir qismi müxtəlif
vaxtlarda ayrı-ayrı şəxslərdən satın alınmış, bir qismi isə arxeoloqlar tərəfindən aşkar
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edilmişdir. Ən qədim metal sənəti nümunəmiz hazırda ABŞ-ın Nyu-York şəhərindəki
Metropoliten və San-Fransisko şəhərindəki Asiya incəsənəti muzeyindədir.

Metropolitan muzeyində saxlanılan bədii metal sənəti əsərlərimiz içərisində ən maraqlısı
Urmiya gölü ətrafındakı Ziviyə mahalından tapılmış e.ə. VIII-VII əsrlərə aid edilən zərgərlik
nümunələridir. Bu sənət nümunələrindən bir olan qızıldan bilərzik bədii xüsusiyyətləri və
icrasına görə bir çox dünya sənətşünaslarının diqqətini cəlb etmişdir. Üç min ilə yaxın tarixi
olan bu bilərziyin üzərində verilmiş şir təsvirləri real işlənməsi və dinamikası ilə diqqəti cəlb
edir. Belə ki, bu bilərzik üslubu və texniki icrası baxımından həmin dövrlərdə Qara dənizin
şimal sahillərindən tutmuş Azərbaycanın cənub sahillərinədək yayılan, elm aləmində “skif
mədəniyyəti” kimi tanınan sənət əsərləri nümunələrini xatırladır. Həqiqətən də mənbələr
göstərir ki, təqribən həmin dövrlərdə Azərbaycanın şimal hissəsinin düzənlik yerlərində skif
çarlığı yaranmışdı. Skiflər Azərbaycanın siyasi və mədəni tarixinə xeyli təsir göstərmişlər. Bu
təsir yerli sənətkarlar tərəfindən düzəldilən əşyaların bədii xüsusiyyət və məzmununda da
özünü büruzə verir. Skiflərin Azərbaycan ərazisində yerli tayfalarla birgə yaşayıb yaratmasını
1979-cu ildə Şəmkir bölgəsində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş skif
məzarları və oradan tapılan mədəniyyət nümunələri də təsdiq edir.

Metal sənəti nümunələrimiz içərisində Nyu-Yorkda Piyerpont Morqanın şəxsi
kolleksiyasında saxlanılan, XII-XIII əsrlərə aid edilən Naxçıvanda düzəldilmiş bürünc qabı,
Cənab Hararinin şəxsi kolleksiyasında saxlanılan, 703-cü il hicri tarixli və üzərində “Olcayt
Xudabəndə” sözləri yazılmış bürünc qabı və yenə həmin kolleksiyada saxlanılan bürünc
iztirlab, e.ə. birinci minilliyə aid D.Bramerin şəxsi kolleksiyasına aid olan tunc qoç fiquru,
San-Fransiskoda Asiya incəsənət muzeyində saxlanılan e.ə. birinci minilliyə məxsus qadın
fiquru və bir çox sənət nümunələrimizin adını qeyd etmək olar.

Almaniyada Drezden, Hersoq Anton Ulrix, Berlində İncəsənət muzeylərində Azərbaycan
nümunələrinə rast gəlmək mümkündür.

Azərbaycan incəsənəti deyiləndə ilk ağla gələn nümunələr siyahısında xalça durur. Bir çox
xarici ölkələrdə Azərbaycan incəsənətini ən çox xalça sənətimiz təmsil edir. Hazırda ABŞ-da
Azərbaycanın əsas sənət mərkəzlərində toxunmuş xovlu və xovsuz, ornament və süjetli əla
növlü xalça sənəti nümunələrimiz vardır. ABŞ-da ən qədim Azərbaycan xalçaları Nyu-
Yorkun Metropoliten muzeyində nümayiş etdirilir. M.Abadyanın şəxsi kolleksiyasında
saxlanılan 1802-ci ilə məxsus Qarabağ xalçası, 1894-cü ilə məxsus Namazlıq xalçası,
Ulmkenin şəxsi kolleksiyasında saxlanılan, XIX yüzilliyə aid edilən “Damğalı” adlı Qazax
bölgəsində toxunan xalı, XVIII yüzilliyə aid edilən “Əjdaha” adlı Qazax bölgəsində
toxunulmuş xalı və elə eyni yüzilliyə aid edilən Qarabağda toxunulmuş eyni adlı xalı
Vaşinqtonun Tekstil muzeyində, Nyu-Yorkda şəxsi kolleksiyada saxlanılan ”Yarpaq” adlı
Şamaxı xalçası və başqa xalça sənəti nümunələrinin adlarını qeyd etməsək olmazdı.

ABŞ-da XVI yüzilliyə aid süjet xarakteri daşıyan bədii parçalarımızın da bir neçə gözəl
nümunəsi vardır .Bunlar Boston şəhərindəki Gözəl sənətlər müzeyində, Nyu-Yorkda missis
Morun, cənab Selikoviçin və görkəmli Amerika sənətşünası Filis Amerikanın şəxsi
kolleksiyasındadırlar. Bu dövr Azərbaycan parça və xalçalarının elmi cəhətdən
araşdırılmasında Amerikada yaşayan həmyerlimiz Məhəmməd Ağa oğlu da (1896-1949) xeyli
iş görmüşdür. O, uzun illər Nyu-Yorkdakı Metropoliten muzeyinin elmi məsləhətçisi, İslam
sənəti toplusunun baş redaktoru olmuşdur.

Böyük Britaniyanın London şəhərində yerləşən Viktoriya və Albert muzeyində saxlanılan
Təbrizə aid 1539-cu ilə məxsus “Şeyx Səfi” xalçası, İranın Tehran şəhərində Arxeologiya
muzeyində saxlanılan Səfəvilər dövrünə aid “Cənubi Azərbaycan xalısı”, Türkiyədə Topqapı
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Sarayı Muzeyində saxlanılan “Namazlıq xalı” növləri dünyada xalçaçılıq sənətimizi uğurla
nümayiş etdirir.

Dünya muzeylərində təsviri sənət əsərlərimizin də bir çox gözəl nümunələri qorunur.
Bunların içərisində Xoy, Marağa, Təbriz kimi Azərbaycan şəhərlərində yaranmış miniatür
sənətimizin nümunələri əsas yer tutur. Yaxın və Orta Şərqdə miniatür sənətimizin ən qədim
nümunələrindən bir çoxu məhz bu şəhərlərdə yaradılmışdır. Bu, təsadüfi deyil. Çünki XIII
yüzilliyin sonu - XIV yüzilliyin əvvəllərində Elxanilər sülaləsinin mərkəzi olan bu şəhərlər
Şərqin ən görkəmli mədəniyyət mərkəzləri idi.

İbn Baxtuşinin 1298-ci ildə Marağada yaratdığı “Mənafi əl heyvan” əsəri üçün çəkdiyi
“Şirlər”, Firdovsinin” Şahnamə” si üçün 1340-cı ildə yaradılan “İsgəndərin cənazəsi üzərində
ağlaşma” (Vaşinqtonun Frir qaleriyası), Sultan Mirzənin kitabxanası üçün hazırlanmış
Məcnunun Leyli ilə görüşməsini təsvir edən miniatür (1565-ci il, Vaşinqton, Frir qaleriyası),
İbn Baxtuşi “Adəm və Həvva” (Marağa, 1298-ci il), Firdovsinin “Şahnamə” əsərinə çəkilmiş
miniatür (1330-1340, Təbriz), elə həmin əsərə çəkilmiş “Keyxosrovla Əfrasiyabın vuruşması”,
Kembricin Harvard üniversitetinin muzeyində qorunan XVI yüzilliyə aid Mir Seyid Əlinin
“Köçərilərin həyatı“ adlı miniatürü, Metropaliten muzeyində saxlanılan 1537-ci ilə aid
miniatürçü rəssamımız Müzəffər Əlinin Firdovsinin “Şahnamə”sinə çəkdiyi “Keyumərz
insanlara sənət öyrədir. ”Sankt-Peterburqda Mirzə Əli Təbrizinin “Musiqi məclisi” miniatürü,
Soltan Məhəmmədin “Şahın ov məclisi” miniatürü, Böyük Britaniyanın London şəhərində
saxlanılan miniatürçü rəssamımız Əbül Qasım Təbrizinin “Dəf çalan Münəvvərin
portreti”, ”Tarzən Münəvvərin portreti” (1816), Mir Seyid Əlinin Nizaminin “Xəmsə”sinə
çəkdiyi “Dilənçi qarının Məcnunu Leylinin yanına gətirməsi”, Frasada Parisin Luvr
muzeyində saxlanılan 1578-ci ilə aid rəssam Məhəmməd bəyin “Kənd həyatı” miniatürü,
Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən Topqapı Sarayı Muzeyində saxlanılan Firdovsinin
“Şahnamə” poemasına çəkilən “Zal ovda” miniatürlərinin adlarını çəkməsək vacibdir.

Dünya üzərindəki incəsənət nümunələrimiz təkcə yuxarıda haqqında danışdığımız sahələrə
aid deyil. Azərbaycan incəsənətinə aid olan keramika sənətinin nümunələri də mövcuddur. Bu
sahəyə misal olaraq Nyu-Yorkda saxlanılan şirələnmiş bədii saxsı nimçələr, Londonun əntiq
mallar mağazasında Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasına həsr edilmiş bədii nimçə, Sankt-
Peterburqda Dövlət ermitajında saxlanılan, XI-XIV yüzilliklərə aid edilən Hacıqabul
bölgəsinə məxsus Pir Hüseyn sərdabəsinin kaşıları, XII-XIII yüzilliklərə aid edilən mürəkkəb
boyalı bədii nimçənin adını çəkə bilərik.

Bütün bunlar dünya incəsənətində qədim Azərbaycan nümunələri idi. Bəs müasir
Azərbaycan incəsənəti ölkəmizi dünyada necə təmsil edir? Bu mövzuya dair mənbələrdən
əldə etdiyim məlumatlara əsaslanaraq bu suala ətraflı cavab vermək istərdim.

Müasir azərbaycanlı rəssamlarımız tərəfindən yaradılmış boyakarlıq, heykəltəraşlıq,
qrafika əsərlərimizin də bir çox maraqlı nümunələri dünya muzeylərini bəzəyir. Onların bir
qismi ele xarici ölkələrdə yaşayan rəssamlarımız tərəfindən yaradılıb. Bİr qismini isə Bakıya
səyahət edərkən Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığından, üslubundan təsirlənən
qonaqlarımızın sayəsində oralara gedib çıxmışdır. Bu əsərlərin əksəriyyəti Tahir Salahov,
Toğrul Nərimanbəyov, Cavad Mircavadov, Rasim Babayev, Altay Şaxtaxtinski, Hüseyn
Haqverdiyev, Akif Əsgərov və başqaları tərəfindən yaradılmış əsərlərdir. Rasim Babayevin
“Adəm və Həvva” (1980), ”Bəzəkli dəvə” əsərləri Koliforniyada şəxsi kolleksiyada saxlanılır.

Almaniyada müasir Azərbaycan incəsənəti dedikdə ilk olaraq ağla bu üç ad gəlir: Əşrəf
Heybətov, Əkrəm Behkəlam, İbrahim Əhrari. Hər üç rəssam Almaniyada yaşayıb yaradan
rəssamlardandır.
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Fransada yaşayıb yaradan müasir dövrü təmsil edən rəssamlarımızdan Məhəmmədsəlim
Turan, Bəhrəm Əmioğlu, Toğrul Nərimanbəyovun adlarını qeyd etmək lazımdır.

XX yüzillikdə Moskvada yaşayıb yaradan rəssam və dekorativ sənət ustalarımızdan bir
çoxlarının əsərləri hal-hazırda muzey və şəxsi kolleksiyalardadır. Dövlət Tretyakov
qaleriyasında Fuad Əbdülrəhmanovun “Çoban”, Tahir Salahovun “Bəstəkar Qara Qarayevin
portreti” əsərləri müasir Azərbaycanı incəsənət sahəsində təmsil edir.

Türkiyə-Azərbaycan rəssamlıq əlaqələri o biri ölkələrlə nisbətdə daha dərin köklərə
malikdir. Belə ki, müxtəlif vaxtlarda müxtəlif səbəblər nəticəsində Türkiyədə olmuş
Azərbaycan rəssamları bu əlaqələrin əsas səbəbkarlarındandır. Hələ XVI-XVII yüzilliklərdə
İstanbulda Soltan sarayının xüsusi emalatxanasına Şahqulu və Vəlican kimi Təbriz rəssamları
rəhbərlik etmişlər. Verilən məlumatlara görə, hazırda Türkiyədə, onun demək olar ki, bütün
şəhərlərində fəaliyyət göstərən təhsil ocaqlarında çoxlu heykəltəraşlarımız, qrafika, yağlı boya
sahəsində çalışan rəssamlarımız var.

Onlardan bir neçəsinin, xüsusi ilə müasir türk təsviri sənətinin inkişafında rolu olan
həmyerlilərimiz Əli Bəy Hüseynzadə, İbrahim Səfi və s. adlarını qeyd etmək olar.

İbrahim Səfi İstanbulda yaşadığı illərdə həm pedaqoji işlə, həm də yaradıcılıqla məşğul
olmuşdur. Onun əsərləri Rəssamlıq Akademiyasında, İstanbul Dolmabahçe sarayında, şəxsi
kolleksiyalarda saxlanılır.

Bütün bu haqqında danışdığımız incəsənət nümunələrimiz təbii ki, dünya üzrə incəsənət
məkanlarında saxlanılan Azərbaycan sənət abidələri haqqında tam məlumat vermir. Hələ bir
çox sənət nümunələrimiz dünya ölkələrinin muzeylərində, əntiq mallar mağazalarında və
şəxsi kolleksiyalarda Azərbaycanımıza aid sənət nümunələri aşkar ediləcək, yeni
rəssamlarımızın adları dünya incəsənət tarixinə düşəcəkdir. Bunun üçün azərbaycanlıyam
deyən hər kəs özünə məxsus tərzdə bir şücaət göstərməlidir. Dünyada incəsənətimizi hansı
nümunələrlə təbliğ etməyimiz haqda gənc nəsil məlumatlandırılması bu məsələdə atılan ən
təsirli təbliğat üsulu ola bilər. Təkcə sənətşünaslıq və yaxud rəssamlıq təhsili alan gənc nəsil
deyil, eyni zamanda natamam ali və ali təhsil alan hər kəs bu məsələyə daha həssas
yanaşmalıdır deyə düşünürəm. Təkcə xarici ölkələri gəzərkən oradakı muzeylərdə bizi təmsil
edən əsərlərimiz haqında məlumat toplamaqla deyil, eyni zamanda Azərbaycandan qırağa
çıxa bilməyən və ya ümumiyyətlə ixtisas sahəsi tam fərqli istiqamətdə olan azərbaycanlılar da
bu əsərlər haqqında kifayət qədər məlumata yiyələnməlidir.

Mən bir azərbaycanlı kimi öz üzərimə düşən vəzifəmin həlli yolunu tədris etdiyim Bakı
Qızlar Universitetində “Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası” fənninin proqram tərtibatçısı
kimi özümə borc bilərək bu mövzunu gələcəkdə müəllim vəzifəsində çalışacaq tələbələrə
tədris edirəm. Düşünürəm ki, bu üsul bu məsələnin təbliği prosesində uğurlu olacaqdır. Hər
bir azərbaycanlı öz keçmiş tarixi ilə yanaşı incəsənət tarixini də yaxşı bilməlidir.

Məqalənin aktuallığı. Bildiyimiz kimi, incəsənətə maraq, duyarlılıq təkcə bu sahədə
işləyib, yaradan insanlar tərəfindən deyil, tamamilə başqa sahələrdə ixtisaslaşıb, fəaliyyət
göstərən şəxslər tərəfindən də müşahidə olunur. Dünya nəzərindəki incəsənətimizin dəyərinin
fərqində olmalıyıq. Məqalə bu mövzuda aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Təsviri incəsənət sahəsində ölkədaxili nə qədər inkişaf etsək,
bir o qədər bunu dünyaya duyurmağımızın yollarının axtarışında olmalıyıq. Bu məqalə bu
mövzuda axtarışa təkan verə bilər. Dünya muzeylərində Azərbaycan incəsənəti dedikdə, hər
bir azərbaycanlı adlarını sadalayaraq nümunələrlə öz fikrini çatdırmağı bacarmalıdır. Bunun
üçün bu mövzu daha müxtəlif istiqamətlərdə tədris oluna bilər.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Azərbaycanlıyam deyən hər kəs, təhsil
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ocaqlarında, necə ki Azərbaycanın keçmişi və müasir dövrü haqqında lazımi tarixi biliklərə
yiyələnir, incəsənət tariximiz haqqında da eyni tədris üsulu vasitəsi ilə bilik əldə edərsə,
incəsənətimizin daxili və xarici təbliğinə daha duyarlı olacaqdır.
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Х.Юсифова

Работы, представляющие азербайджанское искусство
миру, как предмет обучения

Резюме

В статье собраны точные сведения об образцах Азербайджанского творчества,
находящихся в музеях мира. В этой статье излагается мысль о том, что должны быть
проинформированы не только художники и искусство веды в области изобразительного
искусства, но и все каждый гражданин Азербайджана. Именно эти привитые знания
могут способствовать более серьезному подходу молодежи к искусству в
Азербайджане.

X.Yusifova

Our works those introduce to the world as teaching subjects

Summary

In the article, exact information on art works of the art of Azerbaijan from the world
museums is assembled. This information is not just on art works but also they are valuable
sources informing the readers on those works. This information could help propagation of the
Azerbaijan art and painting.
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Türk sivilizasiyası min illər ərzində Mərkəzi Asiyanın özək sivilizasiyası olaraq Uzaq
Şərq istiqamətində Çin və yapon sivilizasiyaları ilə, Cənub-Şərq istiqamətində hind
sivilizasiyası ilə, Yaxın Şərq istiqamətində islam (başlıca olaraq ərəb və İran) sivilizasiyası ilə,
Qərb istiqamətində Avropa və slavyan sivilizasiyaları ilə davamlı münasibətlərdə olmuş,
amma tarixən, onların ayrılıqda hər birindən daha çox multikulturalizm məkanını yaratmaq
funksiyasını həyata keçirə bilmişdir.

Ən qədim çağlarda Altay və onun hüdudlarında, daha sonrakı zamanlarda isə Asiya və
Avropanı qovuşduran çox geniş coğrafiyada dövlət və imperiyalar yaratmış və sarsılmaz
dövlətçilik ənənələrini bu günə qədər davam etdirərək təkmilləşdirmiş türk superetnosuna
mənsub xalqların dünya tarixindəki əzəmətli həyatı, möhtəşəm mədəniyyəti, ümumdünya
proseslərindəki rolu – bütövlükdə türk sivilizasiyasının etnokulturoloji və etnosiyasi
potensiyalının tükənməzliyini göstərir.

Tarixi inkişaf prosesində türklər qədər intensivliklə dünya mədəniyyətini özünə
transformasiya edən və özündən transformasiya edən ikinci bir superetnos (özündən etnoslar
törədən superetnos!) nişan vermək bəlkə də heç mümkün deyil. “Türk sivilizasiyası” kimi
dəyərli bir əsərin müəllifi Mətin Aydoğan belə bir səciyyəvi xüsusiyyəti önə çəkərək yazır:
“Tarixdə heç bir toplum türklər qədər dünyaya açılıb geniş məkanlara yayılmadı. Heç bir
toplum özünü və münasibətlər qurduğu cəmiyyətləri türklər qədər dəyişdirmədi. Heç bir
toplum tarixin irəliləyişi üzərində türklər qədər təsiredici olmadı, öz çağına və gələcəyə yön
vermədi. Tarixi zamanların hər dəyişməsində və çox uzun dönəmlər boyunca daim hərəkətdə
oldular, çox uzaq yerlərə getdilər, getdikləri yerləri təsirləndirdilər və o yerlərdən təsirləndilər.
Sivilizasiyalar içərisində əriyərək, ya da onları öz içərisində əridərək, yeni və daha mütərəqqi
birlik formaları, qaynayıb-qarışmalar yaratdılar, tarixin hərəkətinə yön verən inqilabi
dəyişmələrə səbəb oldular. Bəşər tarixinin hər dönəmində var oldular və tarixlə bütünləşdilər.
Bu bütünləşmə o dərəcədə mürəkkəb və dərin olmuşdur ki, alman alimi, professor Fritz
Neumarkın sözləri ilə desək, “türkləri tarixdən çıxartsan, ortada tarix deyilən bir şey
qalmaz” – durumu yaranmışdır” [7, 9].
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Müvafiq humanitar elmlər üzrə aparılan araşdırmalar da təsdiq edir ki, hələ islamaqədərki
tarixində türklər böyük dövlətçilik mədəniyyətinin, maddi və mənəvi mədəniyyətin, xüsusilə
mükəmməl yazı mədəniyyətinin, tranzit texnologiyasının sahibi olmuşlar. Avrasiyanın
davamlı dövlətçilik tarixinin yaradıcıları da məhz türklər olmuşdur. Avrasiyanın özünü bütöv
qlobal məkan kimi hiss etməsinin tarixi özünüdərki prosesi məhz türk sivilizasiyasının
quruluşyaradıcı təbiəti ilə bağlıdır. Buna görə də türk sivilizasiyası həm islamaqədərki tarixi,
həm islam dövrü, həm də müasir dövrünün ardıcıllığını və inteqral birliyini nəzərdə tutan
gələcəkyönlü konseptual yanaşmada öz həqiqi dəyərini ala bilər. Türk – islam kontaktından
qopan qığılcımlarsa Şərq sivilizasiyasına yeni energetik balans gətirmiş, dövlət və din, siyasət
və mənəviyyat münasibətlərində tarazlıq effektini törətmişdir. Bu – xüsusilə islam Şərqində
nəinki mənəvi həyatı, dini-ortodoksal baxışları, həm də sosial-siyasi həyatı əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişikliklərə uğradan türk sufiliyinin və irfaniliyinin fəlsəfəsi və praktikasında
gerçəklənmişdir.

Şərqin üç böyük dilində (ərəb, fars, türk) mədəniyyət yetişdirən, Şərqin bütün mütərəqqi
meyl və tendensiyalarını (hətta buddizm və xristianlığın!) özündə birləşdirən türklərin öz
hərbi-siyasi və mədəni-mənəvi qüdrəti ilə Avrasiyada dominant sivilizasiya yaratması
tamamilə təbii idi. Çünki türk imperatorluqları epoxasında Qərb imperializminə məxsus
istismar rejimi, məğlub etnos və mədəniyyətlərin kökünü kəsmək strategiyası, demək olar ki,
olmamışdır. Göytürk, Moğol, Atabəy, Osmanlı, Səfəvi imperiyalarından qopan bütün xalqlar
öz tarixi-mədəni həyatını normal şəkildə, təbii axarında davam etdirə bilmişlər. Əlbəttə, Türk
imperatorluq hərəkatının köklü ziddiyyətli məqamları da olmuşdur ki, bunlar da toplanaraq,
bir başqasının yox, ayrı-ayrı tarixi zamanlarda məhz onun özünün böhranlara uğraşmasına
gətirib çıxarmışdır.

Türk tarixindəki etnokulturoloji diferensiasiya prosesləri müəyyən itkilərlə müşayiət
olunsa da, əsasən, öz ümumtürk köklərindən üzülməyən, ancaq getdikcə xüsusiləşən
türksoylu milli mədəniyyətlərinin yaranması ilə başa çatır. Həmin ümumtürk kökləri o qədər
zəngin bir irsdir ki, müasir türk milli mədəniyyətləri məhz onun əsasında ortaq dəyərlərə
sahibdirlər. Və həmin varislik xəttilə sonradan ayrı-ayrılıqda nə əldə ediblərsə, bu da onların
ümumi sərvətidir.

Dünyanın ən seçkin mədəniyyət və siyasət ənənələrindən birinə malik olan türklərin
yaradıcı düşüncəsi tarix boyunca qanunauyğun-effektiv modellərdə özünü qurmağı və
işləməyi bacarıb: türk milli mədəniyyətləri – ümumtürk mədəniyyəti – dünya mədəniyyəti.
Bu, tarixin və müasir dünyanın da qəbul etdiyi sınanmış bir modeldir. Qərb mədəniyyəti
(Avropa, Şimali Amerika milli mədəniyyətləri – Qərb-ümumavropa mədəniyyəti – dünya
mədəniyyəti), Ərəb mədəniyyəti (ərəb milli mədəniyyətləri – ümumərəb mədəniyyəti – dünya
mədəniyyəti) və s. məhz bu qanunauyğunluq əsasında qurulmuşdur. Dünya milli
mədəniyyətlərinin universal-ümumbəşəri sivilizasiyada ahəngdarlaşmasının ən təbii, ən
məntiqi, ən perspektivli yolu budur. Çünki bu modeldə dünyanın qlobal inkişafı prosesində
milli mədəniyyət və dövlətçiliyin yaşaması qarantiyası və labüdlüyü vardır.

Göründüyü kimi, müasir dünyada türk milli dövlətlərinin birliyi ideyasının kökündə bu
dövlətləri yaratmış türk xalqlarının etnogenetik təməli, ulu sivilizasiya qaynaqları, böyük
dövlətçilik təcrübəsi və ənənəsi, bütün tarix boyu davam etmiş etnomədəni əlaqələri, tarixi
diferensiasiya proseslərində itirmədikləri, qoruyub saxladıqları və daim inkişaf etdirdikləri
ortaq dəyərləri dayanır. Bu elə bir möhkəm özüldür ki, tarixin ən amansız dövrlərində belə
sarsılmamış, məqam düşdükcə bərkimiş, hazırda isə güclü energetik potensiyasını yenidən və
daha məqsədəyönlü şəkildə hərəkətə gətirmək qüdrətindədir.
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Həm tarixən, həm də bu gün multikulturalizm arenasında türk varlığının öz bütünlüyünü,
dinamikliyini və çeşidli mədəniyyətlərlə orqanik təmasyaratma qabiliyyətini qoruması – onun
bu qədər geniş üfüqlərə çıxmasına və zənginləşməsinə açar olmuşdur. Tarixi-mədəni
proseslərin getdikcə mürəkkəbləşməsi və universallaşması stixiyasında türklər özünü
itirməmiş, həmişə özlərini toplayaraq, mədəniyyətlərini seçkinlik örnəyi kimi üstün mövqeyə
qaldıra bilmişlər.

Dünyada mövcud olan mədəniyyətlərin qarşılıqlı münasibətləri prosesində türk
sivilizasiyasının qazandığı özünəməxsus funksional keyfiyyətlər, fikrimizcə, bunlardır:

1. Təbiətin mədəniyyət düşüncəsində arxetipikləşməsi: təbiət – türklər üçün hər yerdə
Vətəndir.

2. Dilin inkişafı prosesində onun öz linqvistik “özəyini” və təkamül qanunlarını qoruması:
qarşılıqlı sivilizasiya münasibətlərində türk dilinə nə qədər gəlmə sözlər daxil olsa da, bu
kəmiyyət artımı onun struktur spesifikasını zədələmir, əksinə, bu, dilin keyfiyyət göstəricisinə
çevrilir.

3. Mifik dünyagörüşü türk sivilizasiyasının təşəkkül prosesində onun “poetik
arxitekturasını” yaradır: türk epos mədəniyyətinin arxetipləri bədii-estetik gəlişmənin sonrakı
mərhələlərində də yeni forma və görsənişlərdə təzahür edir.

4. Xalq yaratdığı sivilizasiyanın bütün dönəmlərində özünü dövlətinin ayrılmaz parçası
sanır: bu mənada ulus – dövlət sintezi türk siyasi-mədəni özünütəşkilinin sinergetik
qanunauyğunluğu kimi çıxış edir.

5. Türkün müasirləşməsi – onun öz köklərindən ayrılmasına gətirib çıxarmır: ənənə və
novatorluq – türk sivilizasiyasının həyat prinsipi olaraq özünü doğruldur.

6. Türk sivilizasiyası daim harmoniyayaradıcı başlanğıca can atır – həm öz daxilində, həm
də başqa sivilizasiyalara münasibətdə. “Aldıqları” ilə “verdikləri”nin tarazlığı – bu
sivilizasiyanın daxili ləngərini qoruyur.

7. Türklər geniş Avrasiya məkanında dövlət və imperiyalar yaratsalar da və bu siyasi
quruluşlarda tarixən ayrı-ayrı milli mədəniyyətlər formalaşsa da, bu tarixi-etnik, siyasi-
mədəni diferensiasiya türk sivilizasiyasının nüvəsini dağıtmamışdır. Türk sivilizasiyası –
tarixin bütün zamanlarında türk milli mədəniyyətlərinin birləşdirici bazası olaraq qalmış və
həmin “cərəyanlardan” gələn enerji ilə daim güclənmək, daha sarsılmaz təməllərə malik
olmaq imkanları əldə etmişdir. Bu mənada türk dünyasının vəhdəti – türk sivilizasiyasının
vəhdəti, bölünməzliyi deməkdir.

Sivilizasiya tarixinə və nəzəriyyəsinə yeni metodologiya ilə yanaşan görkəmli tədqiqatçı
Rocer Osborn belə bir doğru mövqedən çıxış edir ki, Qərb sivilizasiyasının meyarlarını
birtərəfli şəkildə dünyanın digər sivilizasiyalarına tətbiq etmək və həmin sivilizasiyanı tarixdə
bütövlük, “zəncirvarilik” yaradan və yeganə mütərəqqi inkişafı şərtləndirən fenomen hesab
etmək olmaz. Dünya sivilizasiyaları nə qədər ümumi cəhətlərə malik olsalar da, onları
fərqləndirən keyfiyyətlərin “polifoniyası” daha cazibədardır. Yunan, Ellin və Roma
sivilizasiyalarının bütün ətraf xalqlara və mədəniyyətlərə “barbar dünyası” kimi baxması –
sonradan ümumən Qərb sivilizasiyasının digər sivilizasiyalara ayrı-seçkilik meyarları ilə
yanaşmasına başlanğıc olmuşdur [15, 144-172]. Təbiidir ki, belə bir münasibət – həm də Qərb
imperializminə digərləri üzərində guya “sivilizasiya üstünlüyü” qazanmağa bəhanə vermişdir.
Həmin münasibətin elmdə “rasionallaşması” isə eyni meyar əsasında mədəniyyət və
sivilizasiyaları – “primitiv” və “klassik” kateqoriyalarına böldürmüşdür. Halbuki bütün
mədəniyyətlərin öz arxaik durumundan kamilləşməyə, klassikləşməyə doğru özünəməxsus
təkamül yolu var. Bu prosesi çox zəngin material əsasında araşdıran Felipe Fernandes
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Armesto, təəssüf ki, tədqiqatının “Sivilizasiyanın yolları: Avrasiya çölü” adlı bölümündə
ciddi bir yanlışlığa yol verir: o, Avrasiyanın sivilizasiyalararası münasibətlərdə oynadığı tarixi
rola toxunarkən, burada yalnız monqollardan, Çingiz xanın yaratdığı “vahiməli imperiyanın”,
əslində, sivilizasiyaların bir-biri ilə əlaqə qurmağına imkan verməsindən bəhs edir. Bu da
təəccüblüdür ki, o, Çingiz xan kimi fatehin portretini cızmaq üçün erməni mənbələrindən
faydalanır: “Monqol ordusu harada peyda olursa-olsun, onların dəhşət saçan sorağı özlərindən
qabaq gəlir. Erməni mənbələri Qərb sakinlərinə qabaqcadan “anti-Xristin” gəlməsi müjdəsini
verirlər: onların qorxunc görkəmi var, rəhm nə olduğunu bilməzlər, adam öldürməyə sanki
toya-bayrama gedirmiş kimi cumurlar” [10, s.160]. Monqolların tükürpədici obrazının onların
yağılarının psixologiyasında yaradılması bir yana, bu etnosun Avrasiya tarixindəki gerçək
rolu da təhrif edilib. Məsələ burasındadır ki, Avrasiyanın siyasi-mədəni tarixində monqollar
yalnız XIII-XV əsrlərdə türklərlə hərbi ittifaq yaratmaqla öncinahda görünüblər. Bu dövrdən
həm əvvəl, həm də sonra ta XIX əsrə qədər Avrasiya geopolitikasının və geosivilizasiyasının
“müəllifi” məhz türklər olublar. F.F. Armesto isə Avrasiyanın sivilizasiya tarixində “epizodu”
(monqolu) görür, bütün “əsəri” (türkü) isə görmür və ya görmək istəmir. Eramızın birinci
minilliyinin sonu – ikinci minilliyinin əvvəllərindən türklərin Avrasiya boyunca şərqdən
qərbə doğru hərəkətində monqollar hərbi birləşmələrin komponenti kimi (sanki müasir
ordunun desant qüvvələri kimi!) iştirak ediblər. Dövrün tarixi faktlarının obyektiv şəkildə
öyrənilməsi sübut edir ki, hətta Çingiz xan və onun varisi Teymur Ləngin dövründə türk-
monqol hərbi ittifaqının dominant etnosu və siyasi qurucusu türklər olub [19, 9-55]. Onların
məskunlaşdığı bütün ərazilərdə türk mədəni-siyasi sistemi qərarlaşıb. Xüsusilə, Xəzərətrafı və
Qara dənizətrafı bölgələrdə, Qafqazda, İran və Anadoluda məhz türklər həlledici mövqeyə
yüksəlib. Həmin ərazilərdə, təsadüfi deyil ki, yalnız türk dili həm yerli, həm də transregional
səviyyədə (hətta monqollar arasında!) işlədilib [13, 385]. Monqol dilinin bu ərazilərdə əsər-
əlaməti də yoxdur. Buradakı mədəni sistemin təkamülündə monqol komponentinin izinə belə
rast gəlmək mümkün deyil. Sonrakı tarixi dövrlərdə də Monqolustandan başqa Avrasiyanın
bütün mərkəzi koordinatları – yalnız türk superetnosu, türk dili və türk sivilizasiyasının
Vətəni olub! Həm də, F.F. Armestonun zənn etdiyinin əksinə olaraq, bu Çöl-Vətən
sivilizasiya tarixində təkcə “katalizator” deyil, başlıca funksiyasında “beşik” rolunu oynayıb
[10, 169].

Məhz beşik müqəddəsliyini qoruduğu üçün türk sivilizasiyası öz təbiətinə və folkloruna
bunca bağlıdır. Türk passionarlığının kökü – onun təbiətindən, Georgi Qaçevin təbirincə
desək, “kosmo-psixo-loqosundan” su içir [12, 11-20]. Türklər hara gedirlərsə, sanki
“təbiətlərini” də özləri ilə “daşıyırlar”. Təbiət və Folklor – türkün mənəvi dünyasının bir-
birinə sarmaşan ornamentləridir. Bəlkə buna görə türkü – dünyanın ən ekoloji xarakterli
etnosu saymaq olar. Passionarlıq – türkün stixiyasıdır. Türk sivilizasiyası – Avrasiyanın
zəngin təbiətini, etnosfer rəngarəngliyini, folklor arxetiplərini öz məğzində yüzillər boyu
yaşada və onların vəhdətini mənəvi enerjiyə, hərbi-siyasi mütəşəkkillik qüdrətinə çevirə
bildiyi üçün, sözün əsil mənasında passionar sivilizasiyadır.

Arxeoloji araşdırmaların nəticələrinə görə, özündə prototürk mədəniyyətinin izlərini
saxlayan “hun incəsənəti skiflərinki qədər qədimdir” [20, 24]. Hun-türklərin maddi
mədəniyyət nümunələrində təsvirini tapan qəhrəmanlıq motivləri sonradan ən müxtəlif
incəsənət sahələrində yaradılan əsərlərin daimi süjet xəttinə çevrilir. “Ortaq türk keçmişindən
ortaq türk gələcəyinə doğru” [3, 74] sivilizasiya hərəkatının bundan sonra heç zaman
kəsilməyəcək addımları məhz bu çağdan başlayır!

Təqribən eramızdan əvvəl birinci minilliyin ortalarında formalaşmağa başlayan “qədim



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

230

türk eposu bir neçə min illik mifoloji-epik düşüncə axtarışlarının nəticəsi olaraq” [2, c. 3, s.
230] meydana çıxır. Türk epos mədəniyyətinin yaddaşına az qala türkün bütün tarixi – dil və
təfəkkür arsenalı ilə birgə – hopur. Türk sivilizasiyasının ana xətti kimi epik düşüncə
mədəniyyəti dünyanın “Oğuz Kağan”, “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Manas” kimi ən
möhtəşəm qəhrəmanlıq eposlarını ərsəyə gətirir. Bu epik dastanlarda türklərin böyük
cahangirlik xarakteri təcəssümünü tapır. Əgər türklər Avrasiyanın bir küncünə sıxılıb
qalsaydılar, onlar heç zaman bu cür monumental abidələr yarada bilməzdilər. Türk epos
mədəniyyətinin özəlliyini şərtləndirən bir cəhət də bundan ibarətdir ki, həmin abidələrdə
türklərin etnocoğrafiyası, etnoqrafiyası, konkret hadisələrin nəqli, süjet dramatizmi,
qəhrəmanların şücaəti, dövlət əxlaqı, müxtəlif xalqlarla təmas genişliyi elə Avrasiyanın özü
qədər əlvan və miqyaslıdır. Struktur və funksional keyfiyyətlərinə görə, türk etnik-mədəni
sistemi hər zaman “vahid tamlıq nümayiş etdirir və bütöv bir dünya modelinin daşıyıcısı olur.
Bu mənada ümumtürk mifoloji dünya modeli birdir. Onun hansısa elementinə bu və ya digər
türk xalqında, təbiidir ki, rast gəlinməməsi mümkün haldır. Bununla belə, ayrı-ayrı türk
xalqlarında təsadüf edilən dünya modelləri başlıca modelin variantı sayıla bilər. Başlıca
model isə həm bütöv halında, həm də elementləriylə ayrı-ayrı türk xalqlarında elə bir ciddi
dəyişikliyə uğramadan müasir dövrümüzədək yaşayan dayanıqlı ümumtürk mifoloji dünya
modelidir” [1, 34].

Türk epik mədəniyyəti klassikasına daxil olan, lakin türk superetnosunun sonrakı
diferensiasiya prosesində xeyli dərəcədə milliləşən (qazax, qırğız, özbək, türkmən,
Azərbaycan, türk...) ən müxtəlif zamanların eposlarını sanki bir Türk Kitabəsi halına gətirən
başlıca ideya isə – türk boylarının həmrəyliyi, türk dünyasının bütünlüyüdür. Məsələn,
“Kitabi-Dədə Qorqud”da İç və Dış Oğuz boylarının arasındakı ziddiyyətlərin aradan
qaldırılması və onların birliyinin təmin edilməsi – bu eposun ideya panteonudur.
Qanunauyğundur ki, monumental eposlardan sənətin janr müxtəlifliyinə keçid prosesində
həmin ideya sanki ayrı-ayrı çay məcralarına axıb özünü hər yerdə qoruyur. Kiçik janrların
təkamülündə belə türk mədəniyyətinin dil və təfəkkür özəlliyi qorunur. Tuyuqları bayatılar
əvəz edir. Ozanları aşıq. Qopuzu saz. Çadırı saray. Eposu poema. Amma forma və məzmun
yeniləşməsinin heç bir mərhələsində türk koloriti itirilmir. Professor Məhərrəm Qasımlının
qeyd etdiyi kimi, “yüzillər boyunca türk ulusu qılıncı qolunun, sazı isə ürəyinin davamı bilir”.
Örnək olaraq, “qopuz – saz transformasiya prosesinə” nəzər salsaq, görərik ki, qopuzun
tədrici təkamülü Altay – Türküstan – Qafqaz – Anadolu xətti ilə gəlişməsində sənətkarlıq
baxımından nə qədər zənginlikləri özünə sığdırır [4, 117-118]. Ümumiyyətlə, qopuzun bütün
türk xalqlarının musiqi mədəniyyətində təkamülü tamamilə fərqli və özünəməxsus şəkildə
getsə də, o, hər bir diferensiasiya yönündə ozançılıq sənətinin arxetiplərini yaşadır.
Azərbaycan aşıq sənəti islam dönəmində təsəvvüf somvolikasına yüksəlsə də, “arxetipik
yuvasında” “qam-şaman kompleksini” [4, 7, 127] yaşatmırmı?! Siz bir ənənənin
möhkəmliyinə baxın ki, Azərbaycan folklorunda artıq bayatının önə çıxdığı, dövrün
poeziyasınınsa (XIV əsr) ərəb və fars dilini hələ yadırğamadığı zamanda, bir-biri ilə daimi
çəkişmələr aparan qaramanlı, osmanlı, türkmən tayfaları arasındakı düşmənçiliyi yox etmək
və ölkədə qanun-qaydanı möhkəmləndirmək üçün əlindən gələni etmiş hökmdar-şair Qazi
Bürhanəddin türk ədəbiyyatının ən qədim janrlarının birində – tuyuqlar yazırdı! Çünki
tuyuqlar – türk ruhunun birlik qanını coşdurur, alpərənliyin əzəli köklərinə çağırışları
dilləndirirdi!

Türk sivilizasiyasının islam sivilizasiyası ilə sintez məqamı – dünya tarixinin ən maraqlı
hadisələrindən biri kimi baş vermişdir. İslamla bir addımlamağa başlayan türklər özləri
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kifayət qədər dini-sivilizasion dəyişikliyə uğradıqları qədər də, islam dünyasının demoqrafik,
sosial, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatını yetərincə dəyişikliyə uğrada bilmiş, heyrət doğuran
bir vüsətlə islam cəmiyyətlərinin mübariz avanqardına çevrilərək, bu məkanda mövcud olan,
demək olar ki, bütün dövlətlərin idarəçiliyini öz əllərinə almışlar [8, 134-281]. Türklər
müsəlmanlaşdığı qədər də islam sivilizasiyasını türkləşdirmişlər. Artıq bizim eranın birinci
minilliyinin sonu – ikinci minilliyinin əvvəllərindən (950-1150-ci illərdən) “müsəlman
dünyası” “türk dünyası” ilə orqanikləşmə prosesini yaşamış [14] və bu prosesdə türk siyasi
iradəsi – türk və islam sivilizasiyalarının vəhdəti əsasında müsəlman Şərqinin yeni simbioz
sivilizasiya quruculuğunu başlamışdır.

Türklər – islam sivilizasiyasının avanqard superetnosu, islam sivilizasiyası isə – dünyanın
avanqard sivilizasiyası olmuşdur. X-XII əsrlərdən başlayaraq, Yaxın və Orta Şərq xalqlarının
tarixində əhəmiyyətli dönüş yaradan bu “transformasiyalar epoxası” [14, 3] islam və türk
sivilizasiyalarının müştərək inkişafına yol açmış, “müsəlman renessansı” deyilən mütərəqqi
bir mədəniyyət dalğasını ərsəyə gətirmişdir. İslam sivilizasiyasının passionar təməli kimi
təşəkkül tapan türk sivilizasiyası Göy Türk epoxasından sonra özünün ikinci və həlledici
dalğasında doğma türkcəni – Sivilizasiya Dili kimi İslam Şərqinin beynəlxalq ünsiyyət
vasitəsinə çevirmişdir. Bu dildə Şərq mədəniyyətinin inciləri olan klassik abidələr
yaranmışdır.

Öncə qeyd etdiyimiz kimi, Şərqin üç böyük dilində – ərəbcə, farsca və türkcə əsərlər
yazan, divanlar bağlayan, ensiklopedik biliyə, dərin elmi, fəlsəfi və poetik idraka malik olan
türk fikir öndərləri, əslində, bununla dünya mədəniyyətində universallaşdırıcı proseslərə təkan
vermiş, mədəniyyətlərarası münasibətlərin çoxdillilik bünövrəsini yaratmışlar. Humanizm
fəlsəfəsini, ilahiyyatın (teologiyanın) rasionallığını, ümumbəşəri dəyərlərin bütün insanlığa
məxsus olması ideyasını, siyasi hakimiyyətin, ictimai qanunların ədalətliliyini, əxlaqi və
cismani gözəlliyi, ailə dəyərlərini, ilahi məhəbbətin füsunkarlığını ən yüksək bədii sənətkarlıq
və elmi məntiqlə aça bilən ümumtürk poeziyasının, elm və fəlsəfəsinin klassikləri dünya
mədəniyyətinin inkişafında yeni bir İntibah Erasına təkan vermişlər. Türk imperatorluqları
həm özlərinin, həm islamın, həm də dünyanın tarixinə və mədəniyyətinə tamamilə yeni baxışı
ortaya qoyan ictimai elmlərin, tarixşünaslığın, eyni zamanda, tibb və təbiət elmlərinin,
coğrafiya, riyaziyyat, astronomiya, biologiya və texnoloji biliklərin inkişafına xüsusi diqqət
yetirmiş, türklərin cahanşümul ideologiyalarını təbliğ edən bir məfkurə sistemi yaratmış,
dünya klassiklərinin əsərləri bu imperiyaların paralel dili kimi işlənən ərəbcə, farsca və
türkcəyə tərcümə olunmuşdur [23]. Ümumiyyətlə, türk dövlətləri və imperiyalarına daxil olan
şəhər və vilayətlərdə sözün müasir mənasında əsil çoxmədəniyyətli, çoxdilli mühit
formalaşmışdı. Təsadüfi deyil ki, bu zaman həm farsca yazan Nizami Gəncəvi, Mövlana
Cəlaləddin Rumi, həm də türkcə yazan Yunis Əmrə, İmadəddin Nəsimi (o, fars və ərəbcə də
divanlar bağlamışdı) məşhurdu. Hətta türk hökmdarları Şərq dünyasının üç aparıcı dilində –
türk, fars və ərəbcə əsərlər yazmaqla, siyasi hakimiyyətlərinin canlı sənət və mədəniyyət
həyatından ayrılmaz olduğunu sanki təsdiq edirdilər.

Özü də türk sivilizasiyasının islamla qanad-qanada irəliləməsi epizodik olmamış, yüzillər
boyu davam etmişdir. Türk-islam dövlətlərinin Yaxın və Orta Şərq siyasətini idarə etməsi bu
regionda yaşayan xalqların və onların mədəniyyətlərinin məhz türk və islam sivilizasiyaları
nüvəsində inteqrasiyasına meydan açmışdır. Türklərin siyasi dominantlığı islamı Din,
Sivilizasiya və Siyasət olaraq öz tarixinin ən parlaq mərhələsinə çıxarmışdır. Bunu türk-islam
təmasının hələ ilk çağlarındakı ərəb mənbələrində türklərə verilən üstünlük də təsdiq edir.
Ərəblər türklərin döyüşçü ərənliyini və hərb sənətindəki qabiliyyətlərini yüksək
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dəyərləndirirlər [11, s.21-22]. XX əsrin iki görkəmli fransız alimi – Anri Masse və Fernand
Braudel də türk dövlətlərinin islam regionunu vahid siyasi-sivilizasion məkana çevirməsi
faktında türklərin hərbi şücaətini və dövlətlərarası münasibətlərdə həmin hərbi qüdrəti ağıllı
siyasətlə birləşdirmələrini önə çəkir, eyni zamanda, onların öz hərbi-siyasi qüdrətini
sivilizasiya dəyərlərində möhkəmləndirmək üçün göstərdikləri səyləri qiymətləndirirlər [5,
s.190-227; 18, s.55-68].

Çiçəkləndiyi dövrdə türk sivilizasiyası – həm də münasibətlərdə olduğu mədəniyyət və
sivilizasiyaların arxitektonikasını yaradır. Hind, Çin, islam, Qərb və slavyan sivilizasiyaları
çevrəsində türk sivilizasiyasının konsentrasiyayaradıcı funksiyası onun bəşəriyyətin tarixi
inkişafını mütərəqqi bir istiqamətə yönəltmə təşəbbüslərində özünü bütün məqsədyönlülüyü
ilə ifadə edir. Türk sivilizasiyasının çiçəklənməsi ilə Şərq İntibahı ən yüksək tərəqqi çağına
çatır. Avrasiya sivilizasiyaları arasındakı münasibətlər region dövlətlərinin siyasi ambisiyaları
ilə müşayiətdə nə qədər gərgin və dramatik olsa da, daha intensiv şəkildə davam etdirilir və
özünün dəyərlərini yaradır. Tarixin yaddaşında qalan ən silinməz faktlardan biri də budur ki,
türk imperiyalarının heç birində millətlərarası diskriminasiyaya yol verilməmiş, əksinə, digər
millətlərin, din və sivilizasiyaların nümayəndələri dövlət işlərində irəli çəkilmiş, hətta ali
hakimiyyətdə təmsil olunmuşlar. Siyasi bioqrafiyasını öz doğma dilində – türkcə yazan
Böyük Moğol imperiyasının qurucusu Babur və onun varisi Əkbər ölkəsində (Hindistanda)
bütün millətlərə və dinlərə bərabər yaşamaq və inkişaf etmək hüququ vermişdi [16, 69-72; 22,
178-183].

Türk-islam sivilizasiyasının tərəqqi çağında (XI-XVII əsrlər) ən müxtəlif mədəniyyət və
sivilizasiyalara mənsub sənətkarlar türk dövlətlərinin paytaxt-şəhərlərinə (məsələn, Səfəvi
imperiyasının hökmdarı Şah İsmayıl Xətainin göstərişi ilə Təbriz miniatür məktəbinə) dəvət
olunur, burada klassik mədəniyyət və incəsənət mərkəzləri yaradılır. Böyük Moğol hökmdarı
Cahan Şah özünün türk sələflərinin (Babur və Əkbərin) paytaxt seçdiyi Hindistanın Aqra
şəhərində (XVI əsr) “Mərkəzi Asiya, Persiya, Ərəbistan və dünyanın başqa yerlərindən
çağırdığı memar, nəqqaş və digər incə sənət ustalarının, həmçinin iki yüz min daşyonan və
fəhlənin birgə çalışması ilə 17 il müddətinə Tac Mahal kompleksini tikdirir” [24, s. 434].
İslamı qəbul etmiş Memar Sinan (1494-1588) İstanbulda Süleymaniyyə kompleksini və bütün
zamanlara örnək olan digər onlarla memarlıq abidəsini ucaldır. Osmanlı imperiyasının
sevimlisi, böyük sənətkar Memar Sinan sağlığında hər cür qayğı ilə əhatə edilmişdi. Onun
var-dövlətinə 18 malikanə, 38 dükan, 9 ev, həmçinin, torpaq sahələri, dəyirmanlar, kiçik
məscidlər və mədrəsələr daxil idi [21, 22]. Həmin çağda, dövrün estetik mədəniyyəti elə bir
universal istiqamət götürür ki, bu zəmində “türk üslubu” və “islam simvolikası” dominant
olmaqla, fərqli mədəniyyət və sivilizasiyaların mütərəqqi ənənələri və sənətkarlıq dəyərləri
konsentrasiya nöqtəsini tapır, orijinal-sinkretik yaradıcılıq örnəkləri ərsəyə gəlir.

Türk dünyasının təkcə ictimai-siyasi baxımdan deyil, həm də bədii-estetik mədəniyyət
baxımından orqanikliyi, bütövlüyü və rəngarəngliyi bütün gözəl cəhətləri ilə üzə çıxır. Türklər
siyasi cəhətdən digər millətlərə, dinlərə qarşı diskriminasiyaya yol vermədikləri kimi, digər
xalqların tarixi abidələrinə (məsələn, antik sivilizasiyaların bütün izləri Mərkəzi Asiyadan
Anadoluya qədər bütün türk məmləkətlərində yetərincə toxunulmaz qalıb), sənət
texnologiyalarına, əxlaq və mənəviyyat qanunlarına da ehtiramla yanaşır, dünyaya özlərini
yüksək soya, nəcabətə malik insanlar olaraq təqdim etdikləri qədər də, başqa cəmiyyət və
mədəniyyətlərdən, yaradıcılıq üslublarından, qabaqcıl həyat təcrübələrindən bəhrələnməyə
çalışırılar. Çoxirqli, çoxdilli, çoxmədəniyyətli, çoxdinli türk şəhərləri multikulturalist
dünyagörüşünün təcəssümü olaraq inkişaf edir (Bu polifonizmə müasir Amerika və Avropa



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

233

belə qibtə edə bilər!). Şəhərsalma mədəniyyəti, memarlıq, miniatür sənəti, xalçaçılıq,
keramika və tətbiqi sənətin digər sahələrində yüksək sənətkarlıq səviyyəsinə çatılır [9].
Ədəbiyyat, elm və təhsil dünya təcrübəsinin klassik dəyərlərini mənimsəyərək, Şərq mənəvi
mədəniyyətinin, bilik və rasionallığa əsaslanan meyarların üstünlüklərini təsdiq edir.

Elə buradaca qeyd etməliyik: türk dünyasında universallaşma stixiyası o qədər güclü olur
ki, hətta aşırı həddində narahatlıq doğuran yabançılaşma tendensiyalarını törədir. Bax bu
zaman türk sivilizasiyasının sütunlarını laxlamağa qoymayan türkçülük hərəkatı – ərəbləşmə,
farslaşma, daha sonrakı dönəmdə isə avropalaşma, konkret olaraq, fransızlaşma, ruslaşma
meyllərinə qarşı müqavimət gücünü təbii olaraq ortaya qoyur. Təsəvvür edin ki, XIX əsrdə
Osmanlı imperiyasında 465 amerikan, 83 ingilis, 72 fransız, 44 rus, 24 italyan, 7 alman, 7
avstriyalı və 3 yunan olmaqla, cəmi 705 missioner məktəbi açılmışdı ki [7, 149], bunların da
hər biri öz maraqlarına uyğun təhsil və tərbiyəni həyata keçirirdilər...

Digər dövlətlərin (xüsusilə Rusiya, İran və Çinin) tərkibində, qeyri-müstəqillik
vəziyyətində yaşayan türkəsilli cəmiyyətləri öz milli köklərindən qopartmağa yönəli siyasət
və ideologiya isə daha böyük təhlükələr yaradırdı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, türk
sivilizasiyasının o qədər dərin əsasları, sarsılmaz dayaqları vardı ki, bu sivilizasiyanın
kodlarını daşıyan türk cəmiyyətləri dünya imperializminin bütün basqılarına sinə gərməklə,
təqribən yüz əlli illik mübarizədən sonra XX əsrin sonlarında yenidən öz müstəqil dövlətlərini
bərpa edə bildilər. Bu – türk xalqlarının dünya miqyasında qələbəsi olduğu qədər də, türk
sivilizasiyasının yenilməzlik qüdrətinin təsdiqidir!

Müasir dövrümüzdə müstəqil türk dövlətlərinin milli mədəniyyətləri türk sivilizasiyasını
ümumdünya səviyyəsində təmsil edəcək yaradıcı potensiala malikdir. XX əsrin əvvəllərindən
ta bugünə qədər türk sivilizasiyasının dünyaya bəxş etdiyi siyasət, elm, sənət və ədəbiyyat
xadimlərini (Mustafa Kamal Atatürk, Heydər Əliyev, Turqut Özal, Nursultan Nazarbayev,
Həsən Özbəkxan, Lütfi Zadə, Tofiq Fikrət, Namiq Kamal, Rəşad Nuri Güntəkin, Fazil Hüsnü
Dağlarca, Nəcib Fazil Qısakürək, Əziz Nesin, Qafur Qulam, Musa Cəlil, Çingiz Aytmatov,
Qara Qarayev, Bəxtiyar Vahabzadə, Toğrul Nərimanbəyov, Oljas Süleymenov, Muxtar
Şaxanov, Orxan Pamuk, Oraz Yağmur, Rauf Pərvi...) göz önünə gətirsək, görərik ki,
həqiqətən türk mədəniyyəti ümumbəşəri dəyərlərin, humanizm ideallarının ərsəyə gəlməsində,
insanlığı tərəqqiyə yetirən fəaliyyətlərin aparılmasında, milli-mədəni düşüncəni məhv edən
total-ideoloji alətlərin sındırılmasında həmişə öndədir. Qazax şair-mütəfəkkiri Oljas
Süleymenov hələ 1970-ci illərdə Avrasiyanı – türk ruhunun Vətəni kimi təsbit edən, türk dili
və mədəniyyətinin ana xətlərini antik sivilizasiyaların köklərinə bağlayan “Az – Ya” əsərini
yazmaqla bərabər [6], həm də 1980-ci illərdə “Nevada – Semipalatinsk nüvə əleyhinə
hərəkat”a rəhbərlik edərək, onu beynəlxalq ekologiya və antimüharibə hərəkatı missiyasında
tanıtmışdı. “Sivilizasiyanın yanılması” və “Cəzaverici yaddaşın kosmoformulası: Çingiz
xanla aparılan sirr” adlı dünyanın əksər dillərinə tərcümə olunmuş monumental epos-romanın
müəllifi Muxtar Şaxanov haqqında Roberto Çiuli yazır: “Açıq desək, Avropada bizim çağdaş
şairlər arasında Şaxanova tay olanı yoxdur” [17, s.8]. Təsadüfi deyil ki, türk sivilizasiyasının
dramatik taleyini realist cizgilərlə canlandıran bu əsərlər həm də qlobal problemlərin
ümumbəşəri mənasına toxunduğuna görə YUNESKO səviyyəsində müzakirəyə çıxarılmış,
“İpək yolunda elm və mənəviyyat” adlı beynəlxalq konfransın mövzusuna çevrilmişdir.

Əgər bu gün türk dünyasının birliyi ideyası aktuallaşıbsa, bu o məntiqi həqiqətin reallığını
diqqət mərkəzinə gətirir ki, həmin ideyanın gerçəkləşməsi – türk sivilizasiyasının bütün
səviyyələrdə özünüdərk prosesinin uğurla davam etməsindən bilavasitə asılıdır. Türk siyasi-
mədəni sisteminin özünü bütöv görməsi – multikulturalizm arenasında bu sivilizasiyanın
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sistemlilik qanunauyğunluqlarının necə dərk edilməsinə, türk varlığının özünütəsdiq
qətiyyətinə bağlıdır. Ona görə də bu sivilizasiya məkanına daxil olan türk dövlətlərində
mədəniyyət düşüncəsinin əsas istiqaməti – türk birliyi ideyasının Avrasiyanı dolaşan
trayektoriyası ilə hərəkət edir. Bu hərəkatın baş yolu isə türk sivilizasiyasını – qlobal
sivilizasiyanın aparıcı inkişaf tendensiyalarına birləşdirir.

Məqalənin aktuallığı. Tarixi inkişaf prosesində türklər intensiv şəkildə dünya
mədəniyyətini özünə transformasiya etmiş və öz mədəniyyətini digər mədəniyyətlərə
ötürmüşüdür. Bu baxımdan dünya mədəniyyətində türk superetnosunun yeri və türk
sivilizasiyasının funksional keyfiyyətlərinin öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə türk sivilizasiyasının funksinal keyfiyyətləri ilk dəfə
sistemli şəkildə təhlil olunur. Dünyanın ən seçkin mədəniyyət və siyasət ənənələrindən birinə
malik olan türklərin yaradıcı düşüncəsi, onun digər sivilizasiyalardan əxz etdiyi və eyni
zamanda dünya sivilizasiyasına ötürdüyü töhfələr tədqiqata cəlb edilmiş, təhlillər aparılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə mədəniyyətşünüslıq, sivilizasiyalar
tarixi, multikulturalizm, geosiyasət mövzusunda tədqiqat aparanlar, ali məktəb müəllim və
tələbələri üçün praktik əhəmiyyətə malikdir. Həmçinin ondan dərslik və metodik vəsaitlər tərtib
edənlər faydalana biləcəklər.

Ədəbiyyat

1. Bəydili C. Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya. Bakı: Mütərcim, 2007.
2. Cəfərov N. Seçilmiş əsərləri. V cilddə, III cild. Bakı: Elm 2007.
3. Qarayev Y. Tarix: yaxından və uzaqdan. Bakı: Sabah, 1996.
4. Qasımlı M. Ozan Aşıq sənəti. Bakı: Uğur, 2003.
5. Masse A. İslam. Bakı: Azərnəşr, 1964.
6. Süleymenov O. Az – Ya. Bakı: Şərq-Qərb, 2007.
7. Aydoğan M. Türk Uygarlığı. İzmir: Umay Yayınları, 2006.
8. Brockelmann C. İslam Ulusları və Devletleri Tarihi. Türkceye çevirən N.Çağatay.

Ankara: Türk Tarihi Kurumu Basımevi, 2002.
9. Ögel B. Türk Kültür Tarihine giriş. 9 ciltde. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1991.
10. Арместо Ф.Ф. Цивилизации. М.: АСТ, 2009.
11. Асадов Ф.М. Арабские источники о тюрках в раннее средневековье. Баку: Элм,

1993.
12. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Еллада, Германия, Франция: опыт

экзистенциальной культурологии. М.: Логос, 2011.
13. Гумилев Л. Этносфера: история людей и история природы. М.: Астрель, 2010.
14. Мусульманский мир. 950-1150. М.: Наука, 1981.
15. Осборн Р. Цивилизация. Новая история западного мира. М.: АСТ, 2008.
16. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. М.: АСТ, 2011.
17. Шаханов М. Заблуждение цивилизации (Сага о нравах эпохи). Космоформула

карающей памяти (Тайна, унесенная Чингизханом). Астана: Фолиант, 2003.
18. Braudel F. A History of Civilizations. Penguin Books, 1995.
19. Findley C.V. The Turks in World History. Oxford University Press, 2005.
20. Grousset R. The Empire of the Steppes. A History of Central Asia. Rutgers University

Press, 2010.
21. Günay R. Sinan the Architect and His Works. İstanbul: YEM, Güzel Sanatlar



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

235

Matbaası, 1998.
22. Koller J.M. Asian Philosophies. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007.
23. The Great Ottoman-Turkish Civilization. In 3 volumes, v. III. Ankara: Yeni Türkiye,

2000.
24. World History. Combined Edition. J. Upshur, J. Terry, J.Holoka, R.Goff, B.Lowry,

USA: West Publishing Company, St. Paul, New York, Los Angeles, San Francisco, 1991.

Дж.Фейзиев

Функциональные качества тюркской цивилизации

Резюме

Будучи на протяжении веков одной из основных стержневых цивилизаций
Центральной Азии, тюркская цивилизация имела прочные взаимоотношения с
китайской и японской цивилизациями на дальневосточном, с индийской
цивилизацией – на юго-восточном, с исламской цивилизацией (в основном арабской и
иранской) – на ближнеевосточном, с европейской и славянской цивилизациями – на
западном направлениях, но исторически гораздо больше, чем каждая из них в
отдельности, смогла реализовать функцию создания пространства
мультикультурализма. Ближне и средневосточная политика, проводимая тюрко-
исламскими государствами, создало возможности для интеграции проживающих в
этом регионе народов и их культуры именно на основе тюркской и исламской
цивилизаций. Политическое доминирование тюрков вывело Ислам как Религию,
Цивилизацию и Политику на самый яркий этап его истории, а тюркский язык сделало
международным средством общения. И в настоящее время национальная культура
независимых тюркских государств обладает творческим потенциалом, способным
представлять тюркскую цивилизацию на мировом уровне.

C.Feyziyev

Functional Qualities of the Turkic Civilization

Summary

As a core civilization of the Central Asia, the Turkic civilization has been in continuous
relationship with the Chinese and Japanese civilization in the Far Eastern direction, with the
Indian civilization in the Southern and Eastern direction, with the Islamic civilization (mainly
the Arabic and Iranian civilizations) in the Near Eastern direction and with the European and
Slavic civilization in the Western direction over the centuries. However, the Turkic
civilization had more managed to create the multiculturalism space other than the mentioned
civilizations had. Governance of the Near and Middle Eastern politics by the Turkic-Islamic
states caused the integration of peoples and their cultures lived in this region in the nucleus of
the Turkic and Islamic civilizations. Turks’ political dominance had raised Islam to its peak
level as the Religion, Civilization and Politics and made the Turkic language (“Türki”) the
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means of international communication. Even in the contemporary period, national cultures of
the independent Turkic states have the creative potential for representation of the Turkic
civilization in a world-wide level.
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Şübhəsiz ki, bütün fəlsəfi-etik məzələlər bu və ya digər dərəcədə bilavasitə insanla
bağlıdır. Multikultural dəyərlər də mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi insan probleminə təsir
edir. Məlum olduğu kimi, insan canlı varlıq tərəqqi ideyasına əsaslanır, irəliyə, daha yüksək
zirvələrə doğru hərəkət etməyə qabildir. İnsanın ”intellektual və əxlaqi inkişafı düşüncə
qabiliyyətlərinin tərəqqisinə əsaslanır” (6, 30). Multikultural dəyərlər özündə insanın
humanist tolerant mahiyyətini əks etdirir və böyük sivilizasiyaların əsasını təşkil edir.
Multikultural dəyərləri əxz edən insan müxtəlif mədəniyyətlərə, dinlərə və sivilizasiyalara
tolerant münasibət bəsləyir. “Yalnız tolerant cəmiyyətlərdə multikulturalizm qarşılıqlı
zənginləşməyə təsir edir və müxtəlif xalqları birləşdirən mədəni dəyərlər sisteminin
formalaşmasına gətirib cıxarar” (10). Bu mədəni dəyərlərin tərkibində miltikulturallıq cox
əhəmiyyətli fenomen əxlaqi dilemma kimi insanın lokal və qlobal cəmiyyətlərdə münaqişəsiz
ünsiyyətini təmin edir.

Hər bir insan öz millətinin nümayəndəsi olmaqla yanaşı, həm də bəşəriyyətin ayrılmaz bir
hissəsini təşkil edir. Bu baxımdan onun əxz etdiyi multikultural dəyərlər milliliklə
ümumbəşəriliyin vəhdətindən ibarətdir. Qloballaşma məhz bu proseslərə də öz təsirini
göstərir. Belə ki, qlobal məkanın yaranması əslində kosmopolit dəyərlərin də formalaşmasına
səbəb olur.

İnsanların universal mədəni dəyərlər modeli ətrafında birləşdirən elə multikultural
dəyərlərin özüdür. İnsan probleminə mənfi təsir göstərən amillərdən biri milli-mənəvi
xüsusiyyətləri nəzərə almayan kosmopolit dəyərlərdir. Qərb insanı liberal əsaslı ənənəvi və
müasir multikultural dəyərlərə əsaslandığı halda Şərq insan ənənəviliyin üstünlük təşkil etdiyi
milli-mənəvi dəyərlərə əsaslanır. Şərqdə mədəni müxtəliflik və multikulturalizm qonşu
sivilizasiyalarla qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsir şəraitində mövcuddur. Müxtəlif
sivilizasiyaların (Çin, yapon, türk, hind, İran və s.) daşıyıcısı olan Şərq insanı “ümumi
tolerantlıq mədəniyyəti formalaşdırmış və birgə həyat tərzi” keçirirlər. Azərbaycan
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tədqiqatçısı A.Həbibbəyli haqlı olaraq göstərir ki “Qərb dəyərlərinə əsaslanan
multikulturalizmdən fərqli olaraq minillik Şərq sivilizasiyalarının multikultural həyat
tərzlərində böhran müşahidə olunmur”. [10]

Bu gün Azərbaycanda multikultural dəyərlər hər bir insanın həyat tərzinə, dünyagörüşünə,
mənəviyyatının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Ölkəmizdə dəyər konsensusu axtarışı,
ümumvətəndaş, ümumdövlət vətənpərvərliyi, milli birlik ideyası vəhdətdə olub. Hər bir
azərbaycanlının dəyər yönümünün əsasını təşkil edir. Dövlət başçısı İlham Əliyev
Azərbaycandakı multikultural mühitin yetişdiyini inamla göstərmişdir: «…Sivilizasiyaların
qovuşuğunda yerləşən Azərbaycanın zəngin mədəni-mənəvi irsə və tolerantlıq ənənələrinə
malik olması beynəlxalq aləmdə etiraf edilən həqiqətlərdəndir. Mövcud milli-mədəni
müxtəliflik və etnik-dini dözümlülük mühiti onu çoxmillətli, çoxkonfessiyalı diyar kimi
dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dialoqun bənzərsiz məkanı etmişdir. Azərbaycan
Respublikasında bu gün həmin mədəni, linqvistik, etnik rəngarəngliyin qorunmasına
yönəldilən və uğurla həyata keçirilən dövlət siyasəti multikulturalizm sahəsində əsrlərdən bəri
toplanmış böyük tarixi təcrübənin xüsusi qayğı ilə əhatə olunmasını, zənginləşdirilməsini,
cəmiyyətdə bu istiqamətdə qazanılmış unikal nailiyyətlərin beynəlxalq aləmdə təbliğinin
gücləndirilməsini zəruri edir. Multikulturalizmin həyat tərzinə çevrildiyi Azərbaycanın
dünyaya tolerantlıq nümunəsi olaraq daha geniş tanıdılmasının vacibliyi, eləcə də ayrı-ayrı
ölkələrdəki müxtəlif multikultural modellərə xas fəlsəfi, sosial, siyasi və digər aspektlərin
Azərbaycan reallığında təhlili və təşviqi əhəmiyyət» kəsb edir [9]. Buradan görünür ki, dövlət
həm cəmiyyətdə multikultural mühitin yaranmasına qayğı göstərir, həm də hər bir şəxsiyyətin
multikultural dəyərlərə qovuşmasına səy göstərir. Multikulturalizmin əxlaqiliyi hər bir
insanda bütün mədəniyyətlərə hörmət hissi formalaşdırır. Multikultural dəyərlərin cəmiyyətdə
reallaşması insanın, şəxsiyyətin və dövlətin maraqlarının vəhdətini tələb edir.

Bəziləri belə ehtimal edirlər ki, multikulturalizm termini sovet beynəlmiləl mədəniyyətinə
cavab olaraq yaranmışdı. Hətta bu dövrdə «homo sovetkus» termin ilə meydana gəlmişdi.
«qərbdə anlaşılmayan rasional və proqmatik xüsusiyyətlə malik olan insanı sovetşünaslar belə
adlandırırdılar» [2, 142]. Dəyərlərin transformasiyası bu gün yeni Azərbaycan insanın
formalaşmasına gətirib çıxarır. Şübhəsiz ki, multikultural dəyərlərdən bəhs edərkən insan,
mədəni birlik və dövlətin qarşılıqlı münasibətlərini də diqqətə çatdırmaq lazımdır. Insan öz
baxışlarına, dəyərlərinə, məqsədlərinə uyğun davranış strategiyası seçməli olur, liberal
multikultural dəyərlərə sahib olur. Buna bəzən «yumşaq multikulturalizm strategiyası»da
deyirlər. Rusiya tədqiqatçısı A.Sokolov multikulturalizmə mikrosəviyyəli problem kimi –
müxtəlif mədəniyyətlərə aid insanların qarşılıqlı anlaşması və qarşılıqlı mövcudluğu problemi
kimi, eləcə də makrosəviyyəli problem kimi – tam cəmiyyətin əmələ gəlməsi kimi baxır [8,
64]. Digər tədqiqatçı M.Qlostanova multikulturalizmin plüralist (liberal), dialoji (polisentrik),
üsyançı (müxalif) mühafizəkar (korporativ) növlərini göstərir [7, 74]. Şübhəsiz ki, plüralist
liberal multikulturalizm daha geniş yayılmışdır. Indi insanlar belə düşünürlər ki, liberal
dəyərlərin reallaşdığı cəmiyyətlərdə sosial qüvvələr insanlara mütləq münasibətlər
bəsləməməlidir, onlara öz müəyyənliklərində sərbəstlik verilməlidir, müəyyən mədəniyyət
çərçivəsində insanların rolu və statusu olmalıdır. Azad insan öz identikliyini mədəniyyət
çərçivəsində əldə edə bilir. Canlı, liberal mədəni müxtəliflik mühitində multikultural, tolerant
insana cəmiyyətin bütün təşkilatları və dövlət yardım etməlidir. Belə halda multikultural
paradiqma şəxsiyyət və dözümlülüyün liberal anlaşılması kimi çıxış edir.

İndi elmdə dəyərlərin, xüsusilə multikultural dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsi barədə
çağırışlar səslənməkdədir.
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«Bu transformasiya mədəni, dini normaların, makro və mikro, başqa sözlə şəxsi və ictimai
səviyyədə dünyagörüşlərin dəyişməsi ilə ifadə olunur. Dəyər transformasiyası kontekstində
cəhdlər dəyər plüralizmi ilə şərtlənən cəmiyyətin çox mədəniyyətlilik anlayışına əsaslanan
yeni mədəniyyətin qurulmasına yönəldilmişdir. Bugünkü sosio-mədəni şəraiti mədəniyyətin –
klassik modelinin və yüksək nümunələrin aradan qaldırılması kimi səciyyələndirmək olar.
Çox yayılmış iddialardan biri, multikulturalizmin postmodernin mədən vəziyyətini əks
etdirməsidir. Hər şeydən əvvəl, əsas arqument, modern üçün xarakterik olan ümumi məxrəcə
gətirmədən imtinadır və multikulturalizmin mədəniyyət modelinin inkişafın mərkəzləşmiş
vektorunun aradan qaldırılmasını, fərqli mədəniyyət formalarının deiyerarxiyası və
qanuniləşdirilməsini nəzərdə tutmasıdır. Bütövlükdə, demək olar ki, multikulturalizm
postmodernin dəyər istiqamətləri ilə həmahəngdir» [5, 177-178]. Azərbaycan tədqiqatçısı
R.Rzayeva multikulturalist diskursun postmodernist formasında eyniliyin yerini
diferensiallaşma ritorikasının tutduğunu multikulturalizmin yeni dialoq fəlsəfəsi kimi,
diologizm ideyalarını özündə əks etdirən liberal dəyərlər sistemi kimi qiymətləndirildiyini
diqqətə çatdırır. Burada ən diqqəti cəlb edən məqamlardan biri odur ki, müəllif plüralist
cəmiyyətdə dəyər konsensusları və şəxsi normativlik hüdudlarının atılması məsələsini də şərh
edir.

Digər Azərbaycan tədqiqatçısı İ.Məmmədzadə multikulturalizmi «qloballaşma dövrünün
çağırışı kimi» səciyyələndirərək multikulturalizmin fəlsəfi aspektdən tədqiqinin aktuallığını
göstərir. Müəllif multikultural dəyərlərin insanların şüurlarına təsir edərək burada müəyyən
dəyişikliklərə səbəb olduğunu da qeyd edir: «…multikulturalizm, əlbəttə ki, mədəniyyətlərin
dialoqudur, lakin bu dialoq cəmiyyətin daxilində də, submədəniyyətlər və mədəniyyətlər
arasında da gedir. Azərbaycanda digər submədəniyyətləri özündə birləşdirən mədəniyyəti
qəbul etmək ənənəsi formalaşıb. Yəqin buna görə də kütləvi şüurda multikulturalizmə
münasibət ümumilikdə pozitivdir. Lakin digər cəmiyyətlərin bizə münasibətində müəyyən
inamsızlıq mövcuddur. Müasir informasiya texnologiyalarına dərindən yiyələnmək «mozaik
şüur» adlanan anlayışı genişləndirir, halbuki universal şeylər getdikcə daha çox arxaikləşir…
Multikulturalizmin həm empirizmə, həm nəzəriyyəyə, həm də fəlsəfəyə ehtiyacı var.
Multikulturalizmin fəlsəfəsi mədəniyyətdə, insanların şüurunda rasionallığın təsdiqinə can
atmalı, bu anlayışı müxtəlif mədəniyyətlərdə müqayisə edib genişləndirməklə humanizm
ideallarını təsdiq etməlidir [3, 196-197]. Göründüyü kimi müəllif haqlı olaraq Azərbaycan
vətəndaşlarında, kütləvi şüurda multikultural dəyərlərin köklü yer aldığını, lakin bəzi
insanlarda və xalqlarda Azərbaycana və Azərbaycana qarşı münasibətdə inamsızlığın
olduğunu, bizim insanların şüurunda dözümlülük, humanizm, qayğıkeşliyin yer aldığını
göstərir.

Artıq dünyada multikultural dəyərlərin təsiri ilə «Homo saplens» tipli insandan «Homo
culturalies» tipli insana keçid prosesi baş verir.

Azərbaycanda dostluq atmosferində multikultural mühitdə yaşayan hər bir azərbaycanlı
humanitar birgə yaşayışı, milli birliyi dialoq fəlsəfəsini özünün həyat tərzinə çevirir,
sivilizasiyalararası, dinlərarası münaqişələrdən uzaq olur.

Sivilizasiyaların kəsişdiyi məkanda yerləşən, mədəniyyətlərarası dialoqa töhfələrini
əsirgəməyən Azərbaycan sosial-mədəni-humanitar sahələrdə dünyaya açılan məkandır.
Hazırda dünyada qlobaallaşmanın yeni təzahürləri dövrlərin sıx humanitar birliyində özünü
göstərir. Məhz bu baxımdan sivilizasiyalararası dialoq, multikulturalizm meyilləri hər il
dərinləşir, humanitar forumların keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Regionda sabitliyin
və qarşılıqlı həmrəyliyin, əməkdaşlıq şəbəkəsinin gələcəyi humanitar inteqrasiyadan,
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dialoqdan çox asılıdır. Çünki humanizm multikulturalizm deməkdir, başqa xalqın
nümayəndəsinə hörmət, başqa dinə hörmətdir. Öz dininə hörmət başqa dinə hörmətdən
başlayır. Humanitar inteqrasiya bütün xalqları birləşdirir, sülh şəraitində dostluğa və
qardaşlığa doğru meyilləndirir» [1,2].

Beləliklə, multikultural dəyərlər ənənəvi və mədəni müxtəlifliyi özündə əks etdirən
fenomen kimi insan şüurunda tolerantlıq, digər insanlara, xalqlara, dinlərə, mədəniyyətlərə,
sivilizasiyalara, dillərə və dinlərə hörmət hissi formalaşdırır.

Bu gün artıq Avropada multikultural dəyərlərin iflasından böhranından söhbət gedir. Bu,
həm Avropanın demokratik imicinə ağır zərbə vurur, həm də Qərb və Şərq insanları arasında
etimadsızlıq, hətta düşmənçilik yaradır. Qərbdə islamofobiya, şərqdə antiqərb əhval ruhiyyəsi
getdikcə güclənir, ayrı-seçkilik, aparteid, irqçilik, ksenofobiya, antisemitizm, bəşəriyyəti
fəlakətə sürükləyən dəhşətli antibəşəri amillərə çevrilir. Bütün bunlara son qoymaq üçün
Azərbaycanın multikulturalizm, multikultural dəyərlər sistemi modeli ən yaxşı demokratik və
humanist yol kimi dövlət başçısı İlham Əliyevin ibrətamiz fikirlərində öz əksini tapmışdır:
«Biz istəyirik ki, bütün xalqların, bütün dinlərin nümayəndələri bir-biri ilə sıx təmasda
olsunlar, bütün problemləri açıq şəkildə müzakirə etsinlər, öz fikirlərini bildirsinlər. Əsrlər
boyu Azərbaycanda müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub olan xalqlar bir ailə kimi yaşamışlar.
Heç vaxt Azərbaycanda milli, yaxud dini zəmində heç bir qarşıdurma, anlaşılmazlıq
olmamışdır. Heç vaxt ayrı-seçkiliyə yol verilməmişdir və bu gün də müstəqil Azərbaycan bu
ənənələrə sadiqdir. Hesab edirəm ki, bizim təcrübəmiz əyani şəkildə göstərir ki, müxtəlif
mədəniyyətlərə, müxtəlif dinlərə mənsub olan xalqlar mehribanlıq, sülh, əməkdaşlıq
şəraitində yaşaya bilərlər» [10].

Yalnız multikultural dəyərlər insanlarda mədəniyyətlərarası ədalət, kompromis, mədəni
müxtəliflik, əxlaqi dəyərlərin plüralizmi arasında vəhdət, vətəndaşların bərabərliyi statusunu
və s. yarada bilər.

Məqalənin aktuallığı. Məqalə müasir dövrdə multikultural dəyərlərin insanlara təsirinin
araşdırılması baxımından aktuallıq kəsb edir. Əsərin aktuallığı həm də ondadır ki,
muitikultural dəyərlərin Şərq, Qərb insanına və azərbaycanlılara təsirinin spesifikliyini
göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə multikultural dəyərlər və insan probleminin qarşılıqlı
münasibətlərinin ilk dəfə araşdırılması baxımından yeniliyilə fərqlənir

Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə multikulturalizm və insan probleminə
dair tədqiqatlar, bakalavr və magistr tələbələri üçün faydalı ola bilər. Ona görə də o, praktik
əhəmiyyət kəsb edir.
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Мультикультуральные ценности и проблема
человека в Азербайджане

Резюме

В работе исследуется влияние мультикультуральных ценностй на проблему
человека с философско-этических позиций, а также автор дает сравнительный анализ
толерантности людей на Западе и Востоке. Исследуется на Западе кризис
мультикультуральных ценностей, а на Востоке- влияние стабильности ценностей на
человека.

F.Mammadzada

Multicultural problem of costs and man in Azerbaijan

Summary

The impact of multicultural values to the human being problem is studied from the
philosophical and ethical aspect in the article. The author analyses multicultural values, the
tolerance of western and eastern people comparatively, and explains the specific features of
human being problem and multicultural values in Azerbaijan. The crisis of multicultural
values in the West, and the impact of the stability of these to the people in the East are studied
in the article.
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«Мультикультурализм» — актуальная и неотложная парадигма, которая была в
значительной мере опосредована понятием «этническое возрожденияе». Категория
«культура» сменила категорию «этничность» так как представила более мягкую
формулу для феноменологии конфликтов современного международного общежития.

Сам термин «мультикультурализм» возник в Канаде в 60-е годы XX века в ходе
поисков путей разрешения ситуации и управления бикультурной в то время (англо-
французской) страной. В канадском случае это было продиктовано опасностью
квебекского сепаратизма. Объявляя основной целью своего правления построение
мультикультурного - но, подчеркнем, не мультинационального — общества —
канадские власти пытались, с одной стороны, нейтрализовать устремления
франкофонного Квебека, а с другой — смягчить обеспокоенность англоязычного
большинства относительно национально-государственной целостности страны [6].
Официальное политическое признание мультикультурализм получил в 1971 году.

В Австралии это понятие стало употребляться начиная с 70-х годов. До середины
XX века Австралия дублировала паневропейскую концепцию «плавильного котла»,
характерной для США, проводя свою жесткую политику Белой Австралии, при которой
иммиграция рассматривалась как не опасная для нации, только в том случае, если она
была ограничена белыми европейцами. Но австралийский экономический бум 50-х гг.
XX века сделал страну более толерантной — британской иммиграции стало не
достаточно для нужд растущей экономики.

Таким образом, мультикультурализм есть не просто универсальная модель, а в
действительности сосуществуют альтернативные принципы мультикультурального
строительства общественных отношений, которые являются предметом яростных
дебатов в современных международных отношениях и межкультурных связях.

Ученые рассматривают различные очень оригинальные грани «мультикультуризма».
Заслуживает внимания понимание мультикультурализма Х.Д.Хоффманом-

Новотным как «стремления к равноправию различных культур, а также модели их
равноправного существования в противовес модели гегемонии одной культуры» [ 2, 2].
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Ф.-О. Радтке говорит, что «мультикультурализм есть не что иное, как программа,
основанная на моральных нормах политической философии и направленная на решение
проблемы справедливости и урегулирование конфликтов, программа, возникшая из
реакции на кризис национального государства в конце ХХ века» [7, 108].

Г.Дмитриев называет это явление многокультурным образованием, которое
представляет «способ противостоять расизму, предубеждениям, ксенофобии,
предвзятости, этноцентризму, ненависти, основанной на культурных различиях» [4, 34].

С. Хантингтон определяет «мультикультурализм» как «сущность антиевропейской
цивилизации», который «представляет собой движение, противостоящее
монокультурной гегемонии Европы, которая, как правило, ведет к маргинализации
прочих культур...» [ 9, 268].

Согласно предположению А.А.Борисова, мультикультурализм следует понимать как
идеологию и политику, надстраивающую над этническими ценностями
общенациональные - во-первых; во-вторых, как феномен этнокультурной
фрагментации социума, который синонимичен «многокультурности» и выступает,
таким образом, против культуры как общенационального движения [3, 8].

Оригинальным является подход Н.С.Кирабаева, который характеризует
мультикультурализм как «теорию, практику и политику неконфликтного
сосуществования в одном жизненном пространстве множества разнородных
культурных групп. Он утверждает уважение к различиям, но при этом не отказывается
от поиска универсальности» [5, 20].

Таким образом, политика мультикультурализма рассчитана на достижение
толерантного отношения между этническими группами в государствах с
полиэтническим составом. Очень интересной является феноменология
мультикультурального сосуществования в рамках Азербайджанского государства.

Так, госсоветник Кямал Абдуллаев пишет, что после подписания Президентом
Ильхамом Алиевым Распоряжения об объявлении 2016 года «Годом
мультикультурализма» в Азербайджане, к этому вопросу проявляется еще больший
интерес. Он отмечает, что мультикультурализм означает обеспечение комфортного и
свободного сосуществования людей, мыслящих в разных направлениях. В основе всего
перечисленного лежит большая ответственность как гражданского общества, так и
государства .

Кямал Абдуллаев подчеркивает, что азербайджанский мультикультурализм - это
новая наука, интеллектуальная, творческая сфера, отражающая психологию,
литературу, нравственность, историю, сегодняшний день и перспективы Азербайджана.

Государственный советник указывает, что интерес к азербайджанскому
мультикультурализму является результатом популяризации в мире нашей республики
как страны, обладающей образцовыми ценностями исторического значения [1].

Внедрение мультикультуральных ценностей предполагает необходимость
культурологической основы образования, воспитания,умения вести диалог с иными
культурами в современных реалиях приобретает особую актуальность.

Специфика общественной жизни обозначается полиэтническим и
многоконфессиональным составом населения. В республике проживают представители
многих наций и национальностей. Некоторые из них — компактно, что усиливает
этнокультурное многообразие и особенности.

В этих условиях важно создание возможностей для восстановления и развития
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этнических культур, взаимодействия между ними в интересах общенационального
единства. Поэтому становится актуальной разработка официальной политики
государства в сфере межэтнических отношений, интерпретирующей этносоциальную
ситуацию в целом и ее отдельные аспекты. Ее частью должна быть концепция
реализации этнокультурных интересов населения в области образования. Основной
идеей последней является создание модели образования, ориентированной на
сохранение самобытности этнических групп и, одновременно, освоение ценностей и
стандартов других культур.

Стратегия этнокультурного образования направлена на реализацию двух
взаимосвязанных целей: этническая идентификация и государственная интеграция.

Этнокультурная идентичность народа складывается в результате знания событий
своей истории, культуры, верности сложившимся духовным ценностям, почитания
национальных героев. Она формируется в процессе свободного и добровольного
жизнетворчества нации. Состояние этнокультурной идентичности достигается через
созданную народом социокультурную сферу.

Государственная интеграция — фундаментальная и стратегическая цель
этнокультурного образования. Если этнической идентичности отдельный народ может
достигнуть в относительно короткое время, то достижение государственной
интеграции – длительный процесс, требующий усилий всех этносов в государстве. В
конечном итоге именно государственность и есть основное условие возможности
этнической идентификации народа, населяющего страну.

Содержание этнокультурного образования ориентирует воспитание и развитие
личности ребенка на формирование базовых социокультурных идентичностей, которые
являются пожизненными и задают расположение, самовосприятие человека в мире. К
базовым социокультурным идентичностям относятся гражданская общенациональная,
конфессиональная, цивилизационнная принадлежность. В массовом сознании
совокупность базовых идентичностей образует целостный образ родной страны,
Родины, который включён в образ мира. Субъектами этнокультурного образования в
плане определения его целей и задач выступают государство как представитель
общества в целом, региональные органы власти как представители регионального
сообщества, отдельные группы граждан, стремящиеся к сохранению своей
этнокультурной и языковой идеентичности. Особенность этнокультурного образования
заключается в том, что оно допускает – в установленных законом пределах – свободное
мировоззренческое самоопределение, получение образования в соответствии со своими
мировоззренческими установками.

Этническая идентичность — это осознание своей тождественности к определенной
этнической общности, это результат когнитивно-эмоционального процесса осознания
себя представителем определенного этноса, определенная степень принадлежности
себя с ним и обособления от других этносов.

В структуре этнической идентичности выделяют следующие компонен-ты: -
когнитивный, т.е. знания об особенностях своей этнической группы, об истории,
традициях, культуры своего народа и осознание себя ее членом на основе
этнодифференцирующих признаков: языка, ценностей, традиций, религии,
исторической памяти, национального характера, народного искусства и т. п.; -
аффективный, чувство принадлежности к группе, оценка ее качеств, отношение к
членству в ней.
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Этническая культура — это совокупность присущих этносу способов освоения
условий своего существования, направленных на сохранение этноса и воспроизводство
условий его жизнедеятельности. Этническая культура проявляется буквально во всех
областях жизни этноса: в языке, в воспитании детей, в одежде, в устройстве жилища,
рабочего места, домашнем хозяйстве и, конечно, в традициях. На формирование
этнической культуры оказывают влияние природные условия, язык, традиции, а также
психический склад этноса.

Следует согласиться с мнением Т.Г.Стефаненко, которая пишет, что человеку
всегда необходимо ощущать себя частью «мы», и этнос - не един-ственная группа, в
осознании принадлежности к которой человек ищет опору в жизни. Этническая
идентификация, динамичное образование, т.к. процесс ее становления, не
заканчивается в подростковом возрасте. Внешние обстоятельства могут толкать
человека любого возраста на переосмысление роли этнической принадлежности в его
жизни, приводить к трансформации этнической идентичности и развивать общество, в
котором осуществляет свою деятельность тот или иной индивид [8,5].

Этнокультурное образование - это образование, направленное на сохранение
этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и
культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры. Принятие идеи
этнокультурного образования означает создание национальной системы обучения и
воспитания.

Таким образом, существенной проблемой является разработка такой
образовательной концепции, которая обеспечила бы преемственность этнокультурных
традиций народов, базирующейся на особой субкультуре данного сообщества, и в то
же время в максимально возможной степени могла бы соответствовать требованиям
сегодняшней мировой цивилизации.

Из анализа теории и практики общественной жизни мы приходим к утверждению,
что основой образовательной концепций должно явиться обучение и воспитание
творческой личности, готовой к преобразованию окружающего мира, при
одновременном углублении культурно-языкового сознания как основы сохранения и
развития национально-культурной принадлежности.

Актуальность статьи. В современном мире столкновение культур стало серьезной
проблемой. Главной особенностью идеологии мультикультурализма является то, что на
место «этноса», «этничности», «национальности» ставится категория «культура».
Культурные различия играют огромную роль в социальной жизни. Их игнорирование
может привести к недоразумениям, имеющим иногда трагические последствия.

Научная новизна статьи. Обращение к понятию мультикультурализма можно
считать определенным позитивным сдвигом в области научного и общественного
сознания. На основе анализа данных проблем можно сделать вывод, что исследования
в области мультикультурализма имеют большую социальную значимость, и требуют
дальнейшего широкого развития.

Практическое значение и применение статьи. Результаты дальнейшего изучения
проблем мультикультурализма могут быть использованы в общих курсах по истории и
теории культуры, по политологии и социологии культуры, а также при проведении
политики межкультурных взаимодействий.
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K.Qasımova

Multikulturalizm siyasəti, etnik kimlik və etnomədəniyyət
təhsili üzrə strategiya

Xülasə

Məqalədə müasir inkişaf mərhələsində olan multikuluralizm anlayışı nəzərdən keçirilir.
Nəzərə alsaq ki, hazırda əksər dövlətlərdə müəyyən dərəcədə mədəniyyət müxtəlifliyi
mövcuddur, mədəni və etnik azlıqlara münasibətdə multikulturalizm aktual və daha məqbul
bir model təşkil edir. Məqalədə etnik mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin qurulması
üçün, habelə onların inkişaf üçün imkanların yaradılması zərurəti nəzərdən keçirilir. Müəllif
multikulturalizmi etnik və milli azlıqların prioritetlərini müdafiə edən konsepsiya kimi
nəzərdən keçirir. Məqalədə, həmçinin multikulturalizm anlayışına müxtəlif yanaşmalar öz
əksini tapıb.

K.Gasimova

Policy of multiculturalism, ethnic identity and strategy
of ethno-cultural education

Summary

The article examines the concept of multiculturalism at the present stage of its
development. Since most states have a certain degree of cultural diversity these days,
multiculturalism represents a relevant and the most acceptable model of an attitude towards
cultural and ethnic minorities. The article reviews the need for creating interaction
opportunities among ethnic cultures, as well as their development. The author views
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multiculturalism as a concept defending the priorities of ethnic and national minorities. The
article also examines various approaches to the concept of multiculturalism.

Redaksiyaya daxil olub: 13.11.2017
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Dəyərlər sistemi xalqın yaddaşında və dövlət səviyyəsində formalaşmazdan çox-çox əvvəl,
Qurani-Kərimdə bildirilirdi: ”Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından (Adəm və
Həvvadan) yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və
qəbilələrə ayırdıq (Hücurat 13). Heç də təsadüfi deyildi ki, ulu öndər Heydər Əliyev də İslam
dininin xalqımızın ən önəmli milli-mənəvi dəyərlərinin ən vacib ünsürlərindən biri olduğunu
vurğulayırdı və deyirdi ki, xalqlara və qəbilələrə ayrılmış cəmiyyət, həm də milli-mənəvi
dəyərləri ilə seçilməlidir. “Dinimiz xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir” sözləri bu fikrin
sübutudur. O, dinimizin gənclər tərəfindən ilahi əxlaqi dəyərlər sistemi kimi
mənimsənilməsini və bu dəyərin gənclərimizin formalaşmasında böyük rolunun olmasına
diqqəti cəlb edirdi. Heydər Əliyev dilindən, irqindən, millətindən, sosial mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq, bütün ölkə vətəndaşlarını həmrəy olmağa, həqiqi vətəndaş olmağa dəvət
edirdi. Milli-dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın ölkəmiz, Vətənimiz
üçün sahiblik hissini yaşamasını isə tolerantlığın nümunəsi sayırdı.

Müasir dövrdə aktual problemlərdən biri milli özünütəcrid və qloballaşma kimi iki kənar
hal arasında optimal nisbətin tapılmasıdır. Qloballaşma prosesi milli kimliyi müəyyən edən
mədəni-mənəvi amillərə də sirayət etməyə cəhd göstərir. İstər düşünülmüş şəkildə, istərsə də
qərəzsiz olaraq-fərqi yoxdur. Belə bir şəraitdə ilk növbədə nələri qorumaq lazım olduğunu,
məhz hansı məsələlərdə məqsədyönlü surətdə ənənəçi, konservator olmağın labüdlüyünü
ziyalılar müəyyənləşdirməlidir.

Ölkəmizin beynəlxalq miqyasda tanınması və hörmət qazanması üçün müasir dövrdə
siyasi, iqtisadi və mədəni sahədə bir sıra dünya miqyaslı tədbirlər keçirilir. Bizim milli-
mədəni, intellektual qüvvələrimiz öz sahələrində Azərbaycan dövləti adına olan bütün işlərini
Avropa şərtlərinə və standartlarına uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Əlbəttə ki, bu çalışmaların
içərisində mütləq və mütləq xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin də Avropaya və bütün
dünyaya inteqrasiyası şərti gözlənilməlidir və gözlənilir. Bu mənada Azərbaycan dövlətinin
daxili və xarici siyasəti hər bir yerdə müasir tələblərə, siyasi və iqtisadi şəraitə, xalqımızın
tarixi-mədəni ənənələrinə, dilimizə, dinimizə, milli-mənəvi dəyərlərimizə arxalanaraq həyata
keçirilir.

Əxlaqi seçim problemlərini araşdırarkən bu münasibətlə bir sıra mənbələrə üz tutdum. Ən
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vacib saydıqlarımdan biri olan f.e.d. İ.Məmmədzadənin fikirlərinə istinad edirəm. “Sosial və
mənəvi xarakter daşıyan sahələrdə problemlər az deyildir. Bu səbəbdən də ölkənin bu gün
ənənə və müasirliklə, keçmiş və gələcək arasında olan, dinə meyllənmə və mənasız həyat
tərzilə bağlı üzə çıxan ziddiyyətlərlə doludur.” Komediyalardan birinin qəhrəmanı deyir:
“...İstanbul təzadlar şəhəridir”. İndi isə biz deyirik ki, təzadlar ölkəsi və şəhərində yaşayırıq.
Deməli, təzadları yaradan səbəb müəyyən edilməli, onların yumşaldılması yolları
aydınlaşdırılmalıdır. Bu məsələdə modernizasiya strategiyalarına, variantlarına, modellərinə
dair diskussiyalar müsbət rol oynayır.

Etiraf edək ki, bir çox dövlətlərin ekspertləri modernizasiyaya dair öz variantlarını təqdim
etsələr də bu məsələdə diskussiyaya ehtiyac duyulur. Lakin, fikrimizcə, onun necə
səslənməsindən asılı olmayaraq, istər kütlə üçün, istərsə də elita, ya bürokratiya üçün davranış
qaydaları qurarkən. ən əsası insanlar vətəndaş təşəbbüslərinə cəlb edilməli və
fəallaşdırılmalıdır. Aydındır ki, demokratiya dərin sosial və mənəvi əlaqələrin xarakter
dəyişikliyini tələb edir” [4, 56-57].

Tamamilə razıyam və xüsusilə, təhsilin bu gün gənclərimizə seçim etməkdə təsirinin nə
qədər güclü olması danılmazdır.

Hər bir xalqı, milləti digərlərindən fərqləndirən onun özünəməxsus adət-ənənələri,
folkloru, mədəniyyət və incəsənət abidələri, kulinariyası, dili, mentalitetidir. Bu mənəvi
dəyərlər öz varlığını qorumaq, yaşatmaq üçün xalqın, cəmiyyətin əksəriyyətinin inanıb qəbul
etdikləri ortaq dünyagörüşü, əxlaq normaları və inanclarıdır. Bu gün dövlətin hər cür
imkanlardan istifadə edərək yaşatdığı başlıca dəyərlər bunlardır: ədalətli olmaq, ailə birliyinə
önəm vermək, vətənpərvər olmaq, qanunlara və dinə hörmət etmək, eyni zamanda, tolerantlıq,
xeyriyyəçilik, qonaqpərvərlik və çalışqanlıq. Saydıqlarımızın Azərbaycan xalqının qədimdən
formalaşıb bu günə qədər yaşamasında böyük rolu olduğu kimi, milli tarix, dahi
şəxsiyyətlərimiz və keyfiyyətlərimiz də bizim milli dəyərlər sistemimizə daxildir.

Bu dəyərləri yüksək tutan ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi: “Heç vaxt inamımızdan,
dinimizdən uzaqlaşmayacağıq və bu mənəvi mənbələrimizdən istifadə edərək gələcəyimizi
quracağıq”.

Qloballaşma şəraitində insanın mənəvi tərəqqisində təkcə milli maraqların deyil,
ümumbəşəri maraqların da nəzərə alınması ilə bağlı yeni keyfiyyətli cəhətlər meydana çıxır.
Əxlaq bir daha insan-insan münasibətləri çərçivəsindən kənara çıxır, insanla təbiət arasındakı
münasibətin qlobal miqyas alması qarşıya yeni əxlaqi problemlər qoyur. Müsəlman əxlaqının
da, xristian əxlaqının da tələbləri fərqlidir. Xristian əxlaqı Qərbin şüuruna nəzarət etmir. Dini
mütləqdə də, dünyəvi mütləqdə də zəiflik problemi özünü göstərir. Bu zəifliyin əlamətlərini İ.
Məmmədzadə düzgün izah edir. O, mütləq əxlaqın Allahdan (c.c.) və yalnız ağıldan
gəlmədiyini göstərir. Azərbaycan alimi qlobal etikanın ölkəmizdə utopik göründüyünü də
düzgün izah edir: “Bunun səbəbi odur ki, mütləq etika və ya qlobal etika Qafqazda regionun
vahid taleyini anlamaqdan irəli gəlməlidir. Qlobal etika Azərbaycanda o zaman meydana gələ
bilər ki, biz Qafqazda başqa xalqların da yaşadığını və onlarla əməkdaşlığın zəruriliyini dərk
edə bilək. Buna görə də, qlobal etika çoxpilləli olmalı, o, mütləq dəyərlərdən bu və ya digər
region və mədəniyyətin konkret həyatına, mədəniyyətlərin müxtəlifliyinə həqiqi loyallıq
(hörmət) kəsb edərək daxil olmalı, dünyada real həyatın faktına çevrilməlidir” [7. 138].

Əslində, dini və etnik tolerantlıq xalqımızın qanında, kökündə, ənənələrində vardır. Bizim
adət-ənənələrimizdə, mentalitetimizdə, habelə, folklorumuzda, mədəniyyət və tariximizdə
başqa dinlərə, millətlərə dözümlü münasibət həmişə üzünü büruzə vermişdir. Vətənimizdə
həmrəy, əsl vətəndaş ruhunda yaşamış müxtəlif millətlərə, dinlərə mənsub olan qəhrəman
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oğullar bu gün Şəhidlər Xiyabanında qardaşlıq məzarlarında yanaşı uyuyurlar. Onlar bu
torpağa və azəri xalqına olan sevgilərini öz canları və qanlarıyla sübut ediblər.

“Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ölkəmizdə yaşayan müxtəlif dini inanclara
sahib olan vətəndaşlarımız arasında movcud tolerantlığın, milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunması və inkişaf etdirilməsi, vətəndaşlarımızda, xüsusən də dindarlarda dövlətə inamın
və dövlətçiliyimizə dəstəyin formalaşması üçün son dövrlərdəki yenilikçi fəaliyyəti ilə
əhalinin razılığını qazanıb” [6].

Bir az ölkəmizdən kənara çıxsaq və qloballaşan dünyanın dinlərə qarşı münasibətini
nəzərdən keçirsək çox təzadlı məqamlar görərik. Bu prosesin cəmiyyətlərin mənəvi
həyatlarının ən zəif və mühafizəkar tərəfi olan dinlə münasibətləri olduqca diqqətçəkicidir.
Dünyanın elmi, siyasi və mədəni məclislərində qloballaşmanın ayrı-ayrı lokal
mədəniyyətlərdə, yerli adət-ənənə, milli mentalitet, milli dəyərlərə münasibətləri haqqında
çox danışılsa da, dini məsələlərdə qarşılıqlı münasibət çox vaxt gizli saxlanılır, bu barədə
fikir bölüşməyə, obyektiv qərarlar verməyə risk edilmir. Çünki dinlə bağlı problemlərin
çözülməsi özü də bir problemə çevrilə bilir. Bu baxımdan dinin qloballaşmaya qarşı
müqaviməti haqqında və bəzi başqa problemlər haqqında dinşünas alim Peter Beyerin
araşdırmaları maraqlıdır. O belə hesab edir ki, din və qloballaşma arasında münasibətlər
birmənalı deyil. Başqa sözlə, qloballaşmanın hakim, dinin isə məhkum olduğu qənaətlər
doğru deyil. Din qlobal sistemin inkişafında və ya onun cəmiyyətdən kənarlaşdırılmasında
mühüm rol oynamaqdadır.

Dinin qlobal cəmiyyətdəki mövqeyini müəyyənləşdirməyə cəhd etsək, aşağıdakılara
xüsusilə diqqət yetirməliyik.

1. Modern dünyanın meydana gəlməsi dindar cəmiyyətləri böhrana sürükləmişdir.
Ənənəvi inanclar elmi tənqidlərə məruz qalmış, fərqli dünyagörüşləri ortaya çıxmış, ideoloji
mənada din bunlarla mübarizə apara bilməmişdir.

2. Dünyanın çoxmədəniyyətli qlobal bir kənd vəziyyətinə gəlməsi bir-biriylə toqquşan
vəziyyət yaratmış və meydana çıxan bu xaos vəziyyəti bir tərəfdən antik ənənələrin
canlanmasına, fundamentalizm formasında yenidən dirilməsinə imkan verərkən, digər
tərəfdən sivil din və millətçilik kimi hərəkatlar ortaya çıxmışdır.

3.Bu vəziyyət insanlığı məcburi bir seçimlə qarşı-qarşıya gətirmiş, qlobal kənddə dini
adətlə ya bir xaos mühiti, ya stabil bir cəmiyyət yaratma, ya sülhpərvər bir dünyanın
yaradılmasına təşəbbüs, ya da sosial qruplar arasındakı qarşıdurma və vəhşiliyi haqlı
hesabetmə kimi həyati bir seçimə məcbur edilməkdədir.

Bəs XXI əsrdə nələr olacaq? Məsələn, Robertson ənənəvi dinlərin və lokal
mədəniyyətlərin qloballaşmanın təhdidi altında olduğu iddialarına rəğmən dinin və
mədəniyyətin gələcəyinin parlaq olacağı fikrini müdafiə edir. Digər tərəfdən tanınmış
sosioloqlardan Peter Berger isə qeyd edir ki, XXI əsrin dövrümüzdən daha az dindar olacağını
söyləmək üçün heç bir səbəb yoxdur. Bir qrup din sosioloqları isə İslam və Yevangelik
xristianlığın dinin son müdafiə xətti olaraq uzun müddət müqavimət göstərə (dözə)
bilməyəcəyini bildirməkdədir. Lakin Bergerin fikrincə, sekulyarlaşmanın qələbəsi iranlı
mollaların, dindar xristian keşişlərin və tibetli lamaların Amerika universitetlərindəki dünyəvi
professorlar kimi düşünüb, onlar kimi davranış sərgiləyəcəkləri deməkdir. Bu isə inandırıcı
deyil. Bergerə görə yaşadığımız XXI əsrdə din siyasi hərəkatlar üçün də önəmli bir ilham
qaynağı olmağa davam edəcəkdir” [1, 9].

Müsəlman-türk cəmiyyətinin ən önəmli dəyəri başqasını xoşbəxt etməyə əsaslanır. Hər
gün bir dəyərin qloballaşmaya qurban edilməsi, sıradan çıxdığı bir dövrdə ailə dəyərlərinin də
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korlanması cəmiyyətin əxlaqi kodeksinə vurulan zərbədir. Sevgi, hörmət, güvən, ümumi
mənafe yerinə ikiüzlülük, xəyanət, eqoizm kimi mənfi davranışlar ortaya çıxır. Bax beləcə
mürəkkəb bir dönəmdə millət olaraq, əvvəlcə ailədən başlamaq şərtilə ümumbəşəri dəyərləri
milli və mənəvi dəyərlərimizlə birləşdirərək gələcəyə inamla baxan, fədakar və əzmli,
ənənələrə sadiq, demokratik prinsiplərə sahib, sevgi və ədalət duyğusu uca olan gənclər
yetişdirmək ən ümdə vəzifəmiz olmalıdır.

Biz nə Şərqə məxsusuq, nə də Qərbə. Biz həm Şərqə məxsusuq həm də Qərbə. Çünki biz
qədimdən hər iki mədəniyyət içərisində formalaşmış, lakin özümüzə məxsus toplumuq. Biz
dünyaya qazandıqlarımızdan daha çox şeylər verə bilərik. Bunun üçün heç bir mədəniyyətin
içində əriməməliyik, əksinə, inteqrasiya proseslərinin mərkəzinə çevrilməyi bacarmalıyıq.

Təbii ki, islam dininin də mənəvi dəyərlərimizin inkişafındakı rolunu qeyd etmək vacibdir.
İslam dini təmizlik, düzlük, insanlıq, kimi bəşəri, ali hissləri tərbiyə edən dəyərdir. Bütün
bunların kontekstində Azərbaycan vətəndaşının varlığı göstərilir. Uzun illərin yolu və əsrlərin,
qərinələrin sorağı bu ənənələrə bizi bağlamış, dövrümüzə körpü salmışdır. Müasir insanın
formalaşması və özünü təsdiqi, məhz milli-mənəvi dəyərlərin aşılanması prosesi ilə bağlıdır.

Bütün bu araşdırmalardan sonra Azərbaycan məkanında qloballaşmanın elə bir təhlükəli
proses olmadığını, dövlətimizin xalqla birgə apardığı düzgün daxili və xarici siyasət
nəticəsində milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunduğu, bütün millətlərə və dinlərə tolerant
münasibətin hökm sürdüyü və hər kəsin mənəvi seçimində yanılmayacağı arzularıyla bu
mövzuyla vidalaşır, ölkəmə işıqlı gələcək diləyirəm.

Məqalənin aktuallığı. Mövzunun aktuallığı ondadır ki, müasir qloballaşma dövründə
dünyəvi əxlaq normaları ilə yanaşı, dini dəyərlər də multikultural Azərbaycan cəmiyyətində
insanların həyat tərzinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmiş, onların etik təhlili xüsusi
aktuallıq kəsb etmişdir.

Məqalənin eimi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq qloballaşma şərai-tində multikultural
cəmiyyətdə əxlaq və dini etiqadın ənənəvilik və müasirlik baxımından təhlilinə cəhd
edilmişdir. Bu isə məqalənin yeniliyinə dəlalət edir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən gənclərin milli-mənəvi
dünyagörüşünün formalaşmasında istifadə oluna bilər, müəllimlər, tələbələr, geniş oxucu
kütləsi üçün də praktiki əhəmiyyət kəsb edir.
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Этический анализ проблемы моральной и религиозной веры в
современных условиях

Резюме

В статье исследуются позитивные и негативные стороны влияния глобализации в
обществе Азербайджана по отношению мульти-культурализма. Одновременно
рассматриваются новые подходы современной молодежи к религии и духовным
ценностям. В этой области автор показывает и одобряет точку зрения и подход
Азербайджанского государства к мультикультурализму и глобализации.

Sh.Musayeva

Ethic analysis of morality and religious belief
problems in modern situation

Summary

In this article there are reached processes and global world’s principles in Azerbaijan in
the light of multiculturalism positive and negative sides of effect in society. In the same there
are looked new methods of ties to religion and spirit values .The author and approves the view
of opinion and scientific approach of Azerbaijan government to multiculturalism and
globalization.
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İnsan alverinin yayılması əhalinin əsasən səmərəli məşğulluğa, təhsilə, sosial müdafiəyə
və digər resurslara çıxışının məhdudluğu və əmək bazarında mövcud olan seqreqasiyanın,
əhalinin arasında yoxsulluğun yayılması ilə bağlıdır.

Dünyada baş verən sosial-iqtisadi proseslər — qeyri-qanuni miqrasiyanın, varlı və yoxsul
ölkələr arasında fərqin artması, iqtisadiyyatın qlobal restrukturizasiyası, ölkə daxilində
iqtisadi problemlərin və işsizliyin mövcudluğu bir tərəfdən, demoqrafik problemlərin,
xidmətlər sahəsində və əyləncə sənayesindəki əməyə tələbatın artırılması, habelə transmilli
cinayətkarlığın yayılması, informasiya texnologiyaları sahəsində və nəqliyyatın inkişafında
tərəqqi digər tərəfdən insan alveri kimi təzahürün böyük miqyas alınmasını şərtləndirir.

İnsan alveri qurbanlarının yerləşdirilməsi, müvafiq həyat şəraiti ilə təmin olunması,
məşğulluğu və sosial müdafiəsi üzrə həyata keçirilən tədbirlərin səmərəli olması üçün onların
sosial-demoqrafik tərkibinin öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, onların
reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası yaş, cins, təhsil və s. xarakteristikaları ilə
bilavasitə bağlıdır.

İnsan alveri qurbanlarının yaş-cins strukturu onların identifikasiyası prosesində də vacib
məsələlərdəndir. Belə ki, qurbanların identifikasiyası zamanı aşağıdakı demoqrafik
xüsusiyyətlər və digər vacib indikatorlar nəzərə alınır:

— yaş - insanın yaşı çox olduqca onun insan alveri qurbanına çevrilməsi ehtimalı azalır;
— cins - qurbanların hansı cinsdən olmasının əhəmiyyəti təyinat ölkəsindən və istismarın

növündən asılıdır;
— yoxsulluq - maddi imkansızlıq, irqi ayrı-seçkilik faktorları insan alveri qurbanına

çevrilmə ehtimalını artırır;
— işsizlik - iş tapmaq imkanlarının məhdud olması kimi iqtisadi çətinliklər miqrasiya

prosesini aktivləşdirir. Bu zaman isə insanlar asanlıqla insan alverçilərinin hədəfinə çevrilir;
— sənədlər - şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport, müvəqqəti olma, müvəqqəti və daimi yaşama və

ya yol sənədlərinin olmaması insan alveri qurbanına çevrilmə riskini artırır. İnsan alverinin
coğrafi miqyası da sənədlərin istifadəsinə və əhəmiyyətinə təsir göstərir;

— qurbanın son dəfə olduğu yer - qurbanın aşkar edildiyi yerdən əvvəl sonuncu dəfə
olduğu yerin müəyyənləşdirilməsi vacibdir;
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— aşkar edilmə halları - polis, sərhəd və miqrasiya xidmətinin əməkdaşları tərəfindən
səlahiyyətləri daxilində əxlaqsızlıq yuvalarında, qanunsuz iş yerlərində, sərhəd xidməti
əməkdaşları tərəfindən isə sərhədboyu zonalarda keçirilmiş reydlər zamanı zərərçəkmişlərin
aşkar edilməsi onların insan alveri qurbanı olmasına daha çox dəlalət edir;

— fiziki və ya psixoloji zorakılıq əlamətləri - şəxsdə hər hansı fiziki və ya psixoloji
travma əlamətlərinin mövcudluğu yoxlanılır;

— qurbanı təhvil verən hüquqi və fiziki şəxsin ilkin məlumatı — insan alverinə qarşı
mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssisin qurbanı müəyyənləşdirmə metodu üçün
mühüm amil olmaqla, ümumi qiymətləndirmə zamanı nəzərə alınmalıdır [1].

Araşdırmalar göstərir ki, insan alverinin qurbanına çevrilən qadınların yaş həddi əsasən
20-35 yaş arasında olur. İnsan alverçiləri bu yaşda olan qızları öz işlərinə daha çox cəlb
edirlər.

Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının böyük əksəriyyətini qadınlar təşkil edir və bu
üstünlük ildən-ilə artır. Belə ki, 2015-ci ildə 2013-cü ilə nisbətən qadınların xüsusi çəkisi 17,3
faiz vahidi artmışdır (şəkil 2.14).

Şək. 2.14. Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının cins üzrə bölgüsü
Mənbə: http://www.insanalveri.gov.az
Qeyd etmək lazımdır ki, bu qadınlar əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, İran və s.

ölkələrdə cinsi istismara məruz qalırlar. Kişilər isə Rusiya və digər ölkələrdə məcburi əməyə
cəlb olunurlar [2].

Məlumdur ki, insan alverçiləri əsasən gəncləri müxtəlif vasitələrlə insan alveri prosesinə
cəlb edərək istismar edir. Lakin insan alverinin növündən asılı olaraq yaşlı insanlar da insan
alveri qurbanına çevrilir. Bu zaman həmin şəxslər daha çox dilənçilik və narkotik daşınması
məqsədilə istismar edilir. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər isə az sayda olsa da rast gəlinir.
Bu qrupa daha çox valideyn himayəsindən məhrum və ya tək valideynli uşaqlar daxildir.
Onlar əsasən ölkə daxilində dilənçiliyə və məcburi əməyin digər formalarına məruz qalırlar.
Lakin insan alveri qurbanına çevrilmiş uşaqların identifikasiyasında çətinliklər olduğundan
onlarla bağlı statistik göstəricilər bir çox hallarda reallığı əks etdirmir.
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Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının yaş strukturunda 18-29 yaş qrupuna aid olanlar
üstünlük təşkil edir və bu yaş qrupunda ildən-ilə artım müşahidə olunur. Digər yaş
qruplarında isə nisbi azalma qeyd olunur (cədvəl 2.5).

Cədvəl 2.5
Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının yaş qrupları üzrə bölgüsü

İllər Cəmi

onlardan yaş qrupları üzrə:
yetkinlik
yaşına

çatmayan

18-29
yaşlı

30-35
yaşlı

35
yaşdan
yuxarı

2012 47 0 25 13 9
2013 44 2 35 5 2
2014 51 1 34 8 8

Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur.
Mənbə: İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım Mərkəzi
Araşdırmalar göstərir ki, insan alverinin qurbanına çevrilən qadınların yaş həddi əsasən

20-35 yaş arasında olur. İnsan alverçiləri bu yaşda olan qızları öz işlərinə daha çox cəlb
edirlər.

Son dörd ildə hər hansı bir formada yardım alan həm potensial, həm də faktiki insan alveri
qurbanlarının tərkibində də qadınlar əksəriyyət təşkil edir (cədvəl 2.6).

Cədvəldən göründüyü kimi, 2015-ci ildə 2012-ci ilə nisbətən qadınların xüsusi çəkisində
potensial qurbanlar arasında azalma (71,4 %-dən 66,7%-dək), faktiki qurbanlar arasında isə
artım (61,7 %-dən 87,9%-dək) müşahidə olunmuşdur.

Cədvəl 2.6
Azərbaycanda yardım alan insan alveri qurbanlarının sosial-demoqrafik tərkibi

2012 2013 2014 2015
Yerli
vətən-
daş

Xarici
vətəndaş

Yerli
vətəndaş

Xarici
vətəndaş

Yerli
vətən-
daş

Xarici
vətəndaş

Yerli
vətəndaş

Xarici
vətən-
daş

Potensial
qurbanlar

49 - 18 - 46 - 18 1

O cümlədən:
Qadın 35 - 11 - 33 - 12 -
Kişi - - 5 - 13 - 6 1
Qız uşağı - - 2 - - - - -
Oğlan
uşağı

14 - - - - - - -

Faktiki
qurbanlar

47 - 42 2 48 3 58 4

O cümlədən:
Qadın 29 - 29 2 46 - 51 4
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Kişi 18 - 13 - 1 3 7 -
Qız uşağı - - - - - - - -
Oğlan
uşağı

- - - - 1 - - -

Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur.
Mənbə: İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım Mərkəzi
Ölkə daxilində müəyyən edilən qurbanların və yardım alan uşaqların sayı olduqca azlıq

təşkil edir. Bu isə həmin qurbanların identifikasiyasında olan çətinliklərlə bağlıdır.
Qadınların insan alveri qurbanlarına çevrilməsi səbəblərinin təhlili göstərir ki, onların

böyük əksəriyyəti cinsi istismar, müəyyən qismi isə məcburi əmək və orqan transplantasiyası
qurbanı olur. Qadınların cinsi istismara cəlb edilmə səbəbləri müxtəlifdir. Onların bəziləri
onlara təklif olunan işin sonunun riskli olduğunu bilirlər, lakin iqtisadi problemlər onları bu
təklifi qəbul etməyə təhrik edir. Bəziləri isə ailədaxili zorakılıqdan azad olmaq məqsədilə
istənilən təklifi qəbul edir, bir çoxları isə başqa ölkədə daha çox gəlir əldə edəcəklərini,
gedəcəyi ölkədə onu tanımayacaqlarını və orada daha rahat olacaqlarını düşünərək insan
alveri qurbanına çevrilirlər. Digər səbəblərə isə valideynlərin narkotik, alkoqollu vasitələr
kimi zərərli vərdişlərinin olması, uşaqların ailədə olan zorakılıqların şahidi olmaları, ögey
valideynlərin olması, evsizlik, sağlamlıq və təhlükəsizliklə bağlı problemlərin olması, aclıq,
müharibə şəraiti, təhsil almaq imkanının olmamasını aid etmək olar [3].

Müəyyən olunan qadın qurbanların faiz nisbətinə baxdıqda, onların 58%-i cinsi istismar,
36%-i məcburi əmək qurbanlarıdır [4]. Azərbaycanda 2014-cü ildə müəyyən olunmuş
qurbanların 68,5%-i Türkiyə Respublikasına, 14,8%-i Rusiya Federasiyasına, 11,1%-i
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılmış, 3 əcnəbi (Rusiya Federasiyasının iki, Çin Xalq
Respublikasının bir vətəndaşı) ölkə daxilində istismara məruz qalmışdır [5].

İstismardan sonra qurbanların fiziki və psixoloji vəziyyəti ağır olur. Belə ki, qurbanlar
istismarın ilk günündən başlayaraq istismar bitdikdən sonrakı uzun müddət ərzində fiziki,
psixoloji və s. problemlər yaşayırlar. Bu zaman psixi problemlər daha çox narahatlıq doğurur.
Qadınların 70%-dən çoxunda istismarın ilk 14 günündə depressiya, həyəcan, aqressiya
müşahidə olunur. Növbəti 28 gün ərzində zərərçəkmişlərin 52%-i əqli sağlamlıq probleminin
on və daha çox sayda simtomunu yaşayır. 90 günə qədər bu simptomlar azalmır [6, səh. 9].

İnsan alveri qurbanları içərisində digər həssas qrupa uşaqlar daxildir. Bir çox uşaq
təhsildən, uşaqlıq həyatından uzaqlaşdırılaraq onların sağlamlığı üçün təhlükəli olan işlərə
cəlb olunur. Bu, uşaqlar üçün ağır olsa da onlar yoxsulluq səbəbindən öz ailələrinə köməklik
etməyə bəzən məcbur olurlar. Amma bir çox hallarda uşaqlar onlara müvafiq olmayan və
onların hüquqlarını ciddi şəkildə pozan işlərdə işləməyə məcbur edilirlər. Uşaqların
əməyindən ev qulluqçuluğu, kənd təsərrüfatı, otel, restoran, təmizlik işlərində istifadə olunur.
Lakin onların müəyyən edilməsi digərləri ilə müqayisədə daha mürəkkəbdir. Belə ki, minlərlə
uşaq əməyin istismarına məruz qaldığı halda, onlar qanunvericiliklə insan alveri hesab
olunsalar da, praktikada bu məsələ özünü doğrultmur. Belə ki, “İnsan alverinin, xüsusən
qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması” haqqında
Protokola (2000-ci il) əsasən, uşaq alveri dedikdə uşaqların istismar məqsədilə cəlb edilməsi,
daşınması, təhvil verilməsi, təhvil alınması, gizlədilməsi başa düşülür. Bu, onların hüquqları
və rifahını pozur, potensiallarının reallaşmasının qarşısını alır [7, maddə 3]. İnsan alveri
barədə Palermo Protokolu uşaqlarla əlaqədar (c) yarım-bəndində uşaqların xüsusi vəziyyətini
tanıyır və onlarla əlaqədar insan alverinin baş tutması üçün “vasitənin” olması zərurətini
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aradan qaldırır. Başqa sözlə, uşaqlarla əlaqədar insan alverinin baş verməsi üçün “hədələmək”
və ya güc istifadə etmək və ya məcburetmənin başqa formaları, qaçırma, dələduzluq, aldatma”
hallarının mövcud olması vacib deyil. Məsələn, əgər valideyn öz övladını müəyyən yerə
göndərirsə və orada o, işləməyə məcbur edilirsə (məs., küçələrdə dilənçilik etməyə), hətta
uşaq bu işin könüllü iştirakçısıdırsa və bir müddətdən sonra geri qaytarılırsa, bu, insan alveri
hesab edilir. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, uşaq əməyi haqqında dövlətlərin daxili
qanunvericiliyi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir və Protokolda göstərilən standartlara uyğun
gəlməyə bilər.

Azərbaycan Palermo Protokoluna 2003-cü ildə qoşulsa da Azərbaycan Respublikasının
Cinayət Məcəlləsində müvafiq dəyişiklik 19 aprel 2013-cü il tarixində edilmişdir.
Dəyişiklikdə yuxarıda qeyd edilən hal nəzərə alındı. Belə ki, Məcəllənin 144-1.1-ci
maddəsinə (3-cü bənd) qeyd şəklində daxil edilmişdir: “yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin
istismar məqsədi ilə cəlb edilməsi, əldə edilməsi, saxlanılması, gizlədilməsi, daşınması,
verilməsi və ya qəbul edilməsi bu Məcəllənin 144-1.1-ci maddəsində göstərilən üsullardan
istifadə olunmasa da, insan alveri hesab edilir” [8].

İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Avropa Birliyinin Brüssel Bəyannaməsinə (2003-cü il
mayın 13-də Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə təsdiq edildi) əsasən uşaq cinayətləri,
köləlik, ev qulluqçuluğu, cinsi istismar, məcburi əməklə yanaşı uşaqların diləndirilməsi də
insan alverinin formalarından biri hesab edilir [9, s. 3].

Gəlirlərini ata-analarının və yaxud başqa insanların mənimsədiyi bu uşaqların işləməyə
məcbur edilib-edilməməsini, eləcə də gəlirlərinin mənimsənilməsini araşdırmaq hüquq
mühafizə orqanlarının birbaşa vəzifəsidir. Burada bir təzad var: məcburiyyət üzə çıxarsa,
bənzər əməllərə yol verənlər, buna şərait yaradanlar Cinayət Məcəlləsinə görə deyil, İnzibati
Xətalar Məcəlləsinə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Kişilər də insan alverinin qurbanı ola bilirlər. Dünyada 21 milyon məcburi əmək
qurbanının 9,5 milyon nəfərini kişilər təşkil edir [10]. İnsan alveri ilə məşğul olan
cinayətkarlar əsasən 19 yaşından 55 yaşınadək kişiləri əməyin istismarına cəlb edirlər.
Kişilərin alver qurbanına çevrilmə səbəbləri qadın qurbanlarla eyni olmasa da, demək olar ki,
oxşardır. Kişi qurbanlar əsasən iqtisadi problemlər səbəbindən insan alverçilərinin hədəfinə
çevrilirlər. Çətin həyat şəraitində yaşayan, iş axtaran, təhsilsiz, məlumatsız olan gənc oğlanlar
daim insan alverçilərinin hədəfində olur. Həmin potensial kişi qurbanların etibarını qazanan
insan alverçiləri onları başqa ölkələrdə tikintidə və ya ofisiant kimi işləmək adı ilə cəlb edirlər.
Lakin sonradan həmin şəxsləri ölkə daxili və ya xaricində digər fəaliyyətlər üzrə istismar
edirlər. Qadın qurbanlar kimi, kişi qurbanların da üzərinə istismar zamanı borc asılılığının
qoyulması, sənədlərin insan alverçisində saxlanılması halları müşahidə olunur. Bu isə, həmin
şəxsləri daha çox istismar etmək məqsədi daşıyır. İnsan alverçiləri qurbanları asılı vəziyyətdə
saxlamaq və daha çox istismar etmək məqsədilə daim onları şantaj edirlər. Son tədqiqatlar
göstərir ki, kişilərin deportasiya olunmasının səbəbi onların çox vaxt təyinat ölkəsində qurban
kimi müəyyən edilməməsidir.

Statistik məlumatlar göstərir ki, kişilər və gənc oğlanlar məcburi əməklə yanaşı, cinsi
istismara da cəlb edilirlər. Lakin dünyada kişi qurbanların müəyyən edilməsi və onlara
müvafiq yardımların göstərilməsində hələ də problemlər müşahidə olunur. Kişi qurbanlara hər
ölkədə rast gəlmək mümkündür. BƏT-in məlumatına əsasən cinsi istismar məqsədilə istismar
olunan qurbanların 98%-i qadınlardır. Lakin qalan 2% haqqında məlumat verilmir. Kişilər
cinsi istismar prosesindən azad olduqda çox vaxt bu haqda məlumat vermirlər və bu növ
cinayət çox vaxt gizli qalır. Kişilər cinsi istismar səbəbindən utanc hissi yaşadıqları üçün çox
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nadir hallarda onların istismarı ictimaiyyətə açıqlanır. İnsan alveri cinayətlərinin sayının
artması ilə kişi qurbanların da sayının artması müşahidə olunur [11]. Lakin, milli hesabatlarda
adətən kişi qurbanlarla bağlı rəqəmlər gizli saxlanılır [12, 3].

Araşdırmalar göstərir ki, adətən insan alveri qurbanları aşağı təhsil səviyyəsinə malik
olurlar (şəkil 2.15).

Şək. 2.15. Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının təhsil səviyyəsi
Mənbə: http://www.insanalveri.gov.az
Şəkildən göründüyü kimi, insan alveri qurbanlarının 20,3%-nin heç bir təhsili yoxdur.

Qurbanların 78%-i natamam və tam orta təhsillidir. Yalnız 1,8%-in orta ixtisas təhsili var. Ali
təhsillilər və peşə təhsili alanlar, yəni hər hansı bir peşə və ixtisasa yiyələnmişlər yoxdur.

İnsan alveri qurbanlarının cəmiyyətə reinteqrasiyasında işlə təminat mühüm rol oynayır.
2012-2015-ci illər ərzində insan alveri qurbanına çevrilmiş insanlardan 118 nəfəri (45%) işlə
təmin edilmiş, 82 nəfəri (31,3%) peşə kursuna göndərilmişdir [13]. 2014-cü ildə bu fəaliyyət
daha müvəffəqiyyətli olmuşdur. Belə ki, qurbanların hamısı işlə təmin edilmiş (44,4%) və ya
peşə kursuna göndərilmişdir (55,6%) (şəkil 2.16).
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Şək. 2.16. Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının işlə təminatı və peşə kurslarına cəlb
edilməsi

Mənbə: http://www.insanalveri.gov.az
Beləliklə, Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının əksəriyyətini qadınlar təşkil edir. 2015-

ci ildə onların xüsusi çəkisi 90,5% təşkil etmişdir. Bu hal bütün dünya üçün səciyyəvidir və
ilk növbədə qadınların fiziki cəhətdən zəifliyi və cinsi istismardan gələn gəlirin daha çox
(bütün dünyada il ərzində 99 milyard dollar) ilə bağlıdır. Digər tərəfdən, qadınların gəlir
gətirmə imkanları kişilərə nisbətən böyükdür. İnsan alveri qurbanları aşağı təhsil səviyyəsinə
malikdirlər. Qurbanların əksəriyyəti işlə təmin edilmiş və ya peşə kursuna göndərilmişdir.

Təkliflər
— İnsan alveri qurbanı olan uşaqların düzgün identifikasiyası istiqamətində tədbirlərin

gücləndirilməsi;
— İnsan alverinin potensial qurbanlarına göstərilən yardımların sayının artırılması

məqsədilə qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi;
— Məcburi əmək qurbanlarının müəyyən edilməsi istiqamətində fəaliyyətin

gücləndirilməsi ilə daha çox kişi qurbanın reabilitasiyasına şərait yaratmaq;
— Qadın qurbanlar arasında reabilitasiya prosesinə inam yaratmaq məqsədilə müvafiq

qurumların fəaliyyəti ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsi
Məqalənin aktuallığı. İnsan alverinin müasir dünyamızda ciddi problem olduğunu nəzərə

alsaq, bu mövzunun aktuallığı özünü açıq-aydın göstərər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik insan alveri qurbanlarının sosial-demoqrafik

xüsusiyyətlərinin onların həm identifikasiyası, həm də reabilitasiyası prosesində vacib
əhəmiyyət kəsb etməsinin əsaslandırılmasından ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də insan alveri ilə mübarizə sahəsində çalışan
mütəxəssislər istifadə edə bilərlər.
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Psixologiyaya şəxsiyyət kateqoriyası ilk dəfə XIX əsrin ortalarında gətirilib. Obraz,
fəaliyyət, ünsiyyət, motivasiya və digər kateqoriyalar kimi şəxsiyyət kateqoriyası da elmi
psixologiyanın kateqoriyalar sisteminin işlənməsində mühüm rol oynayır. Hələ klassik
psixologiyada belə bir fikir formalaşırdı ki, insanın psixi xassələrinin, proseslərinin,
keyfiyyətlərinin yığımı kimi təsəvvür edərək öyrənmək o qədər səmərəli mövqe sayıla bilməz.
İnsan təkrarolunmaz, özünəməxsus, ictimai mahiyyətə malik olan sosial varlıq kimi
öyrənilməlidir. İnsana şəxsiyyət kimi yanaşmaqla onun psixi həyatının bütün istiqamətlərini
onun şəxsiyyətinin məzmununa daxil etmək olar. Şəxsiyyət bir tərəfdən tarixi, yəni
filogenetik, digər tərəfdən isə fərdi, yəni ontogenetik inkişafın məhsuludur. Filogenetik
inkişaf dedikdə o nəzərə alınır ki, insan özünün tarixi inkişafının müəyyən mərhələsində
sözün həqiqi mənasında şəxsiyyətə çevrilmək imkanı əldə etmişdir. Şəxsiyyət ictimai-tarixi
inkişafın məhsuludur, dedikdə məhz bu cəhət nəzərə alınır ki, dünyaya gələn uşaq həyatının
müəyyən mərhələsindən başlayaraq şəxsiyyətə çevrilə bilər. Şəxsiyyət anlayışının və onun
mahiyyətinin müasir vəziyyətini anlamaq üçün bu anlayışın işlədilməsinin tarixinə nəzər
salmaq lazımdır.

Şəxsiyyət yunan sözü olub “maska” anlayışını ifadə edir. Qədim Yunanıstanda əgər
karnaval gecələrində, şənliklərində kimlərsə üzlərinə maska geyinib, rəqs edirdilərsə, onları
şəxsiyyət adlandırırdılar. Sonralar teatr tamaşalarında səhnəyə çıxan aktyorları şəxsiyyət kimi
xarakterizə edirdilər. Burada sadəlövh yönlü bir fikir dururdu. Belə hesab olunurdu ki,
şəxsiyyət olmaqla insan ətrafdakılardan fərqlənir və sanki özündə yeni əlamətlərin olduğunu
nümayiş etdirir. Axı səhnəyə çıxan aktyor həyatda olduğu kimi görünməyə də bilər... əlbəttə
bu sadəlövh yanaşmaları şəxsiyyətin mahiyyəti kimi qəbul etmək mümkün deyil.

Bütün yuxarıda qısa şəkildə qeyd edilən yanaşmalarda elmi - psixoloji mövqe nəzərə
çarpmır və onların vasitəsi ilə şəxsiyyətin psixoloji mahiyyətini açmaq, ona tərif vermək
qeyri-mümkündür.

Bəs müasir psixologiyada şəxsiyyətin mahiyyətini hansı istiqamətdə təhlil edir?
Şəxsiyyətə verilən ən yığcam klassik tərifin müəllifi K.Marksdır. K.Marks şəxsiyyətə belə bir
tərif verir: “Şəxsiyyət bütün ictimai münasibətlərin məcmusudur”. Bu tərifin mahiyyətini
təşkil edən əsas cəhət ondan ibarətdir ki, yalnız cəmiyyətdə, sosial həyatda mövcud olan
münasibətlər də fəal iştirak edən insan şəxsiyyət kimi müəyyənləşəcək fəaliyyətini nümayiş
etdirə bilər. Məhz iqtisadi, siyasi, ideoloji, psixoloji, şəxsi münasibətlərə aktiv surətdə daxil
edilən insan tədricən ahəngdar surətdə inkişaf edən şəxsiyyətə çevrilməyə başlayır. Şəxsiyyətə
olan yanaşmalar əsasında biz şəxsiyyətə belə bir tərifin verilməsinin mümkünlüyündən çıxış
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edirik: cəmiyyətə, həyata, insanlara və bütövlükdə varlığa müəyyənləşmiş münasibətlər
sistemi olan insanı şəxsiyyət adlandırmaq olar.

XIX əsrin II yarısında psixologiya elminin anlayışlar sistemi işlənərkən ilk irəli sürülən
kateqoriyalardan biri şəxsiyyət kateqoriyasıdır. Məhz bunun üçün həmin dövrdən başlayaraq
tədqiqatçılar şəxsiyyət və onun təşəkkül tapması, inkişafın öyrənilməsinə xüsusi diqqəti
yetirirdilər. Nəzərə çarpan o idi ki şəxsiyyətin öyrənilməsində psixoloqlarla yanaşı filosoflar,
sosioloqlar, filoloqlar, pedaqoqlar və s. elm sahələrinin nümayəndələri yaxından iştirak
edirdilər. Şəxsiyyətə bəslənən bu maraq heç də təsadüfi deyil. Güman edilirdi ki, şəxsiyyəti
öyrənmək yolu ilə, necə deyərlər psixologiyanın qapısını açaraq onun çox şaxəli
problemlərinin öyrənilməsi işini müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək olar. Odur ki, XIX əsrin
əvvəllərində insanın öyrənilməsi ilə əlaqədar olaraq çap olunan müxtəlif səpgili işlərdə
şəxsiyyətə, onun inkişaf məsələsinə, tərbiyənin roluna və digər bu yönümlü məsələlərin
araşdırılmasına geniş diqqət yetirildi. Bütün bu işlər və şəxsiyyətə bəslənən maraq çox şaxəli
olsalar da belə onların mərkəzində bir mühüm ideya və yanaşma dururdu. İnsan şəxsiyyəti
necə əmələ gəlir və hansı şəraitdə inkişaf edir. Şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici
qüvvələrini nələr təşkil edir. Bir sözlə XIX əsrin sonralarında psixologiyanın ən əhəmiyyətli
və öyrənilməsi zəruri olan problemlərindən biri – şəxsiyyətin hərəkətverici qüvvələrinin
müəyyənləşdirilməsi problemi idi. Bu problem bütün XIX əsr boyu psixologiyanın ən mühüm
və öyrənilməsi zəruri olan problemlərin tərkibində qalmaqda idi: bu bir daha şəxsiyyətin nə
qədər çətin və vacib olduğunu vurğulamağa əsas verir.

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq şəxsiyyətin hərəkətverici qüvvələri
probleminin öyrənilməsi ilə əlaqədar müxtəlif nəzəriyyələr və baxışlar irəli sürülməyə başladı.
Hal-hazırda şərti olaraq bu nəzəriyyəni klassik və müasir nəzəriyyələr adı altında iki qrupa
ayıra bilərik. Keçən əsrin 40-ci illərinədək irəli sürülən nəzəriyyə və yanaşmalar klassik
nəzəriyyə adı altında, sonrakı dövrdə irəli sürülən nəzəriyyələr isə şəxsiyyətin müasir
nəzəriyyələri adı altında birləşdirərək təhlil etmək olar. Belə bir şərti bölgü əsasında
aparacağımız təhlil daha anlaşıqlı və sistemli ola bilər.

Şəxsiyyətin mahiyyətinin və inkişafının hərəkətverici qüvvələrinə dair irəli sürülən klassik
yanaşmalar içərisində aşağıdakıları qeyd etmək olar. Şəxsiyyətin inkişafının bioloji və ya
biogenetik nəzəriyyəsi və şəxsiyyətin inkişafının sosial və ya sosiogenetik nəzəriyyəsi,
şəxsiyyətin inkişafının biososial nəzəriyyəsi və s.

İndi isə bu nəzəriyyələri qısada olsa şərh edək.
XIX əsrin sonralarına yaxın psixologiyada insanın inkişafının hərəkətverici qüvvələri

məsələsi psixologiyanı düşündürən problemə çevrilmişdir. Bu problemin konkret ifadəsi
şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvələri kimi də xarakterizə oluna bilər. Psixoloqları,
filosofları, bioloqları və insanla yaxından maraqlanan digər elm nümayəndələrini bir məsələ,
yəni psixi inkişafın hansı amillərlə şərtlənməsi məsələsi dərindən düşündürürdü. Hamı bir
suala cavab tapmaq istəyirdi. Necə olur ki, insan inkişaf edir, onun psixi imkanları genişlənir
və şəxsiyyətin yeni tipli əlamətləri təzahür edir.

Qarşıya qoyulan belə tipli çox sayli suallar psixologiyanın diqqətini psixi inkişafın və
bütövlükdə insan şəxsiyyətinin formalaşmasının hərəkətverici qüvvələrinin
müəyyənləşməsinə yönəltdi.

Bu zəmində bəzi nəzəriyyələr və yanaşmalar irəli sürülməyə başladı. İlk dəfə olaraq qeyd
edilən problemə məşhur nevroloq və psixoloq Z.Freyd öz münasibətini bildirdi. Freyd insanın
inkişafının hərəkətverici qüvvələrindən danışarkən belə hesab edirdi ki, bu proseslər bioloji
amillərlə və xüsusi ilə onların ifrat təzahürü olan seksual (cinsi) meyllər vacib rol oynayırlar.
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Freydə görə, insan özünün inkişafında reallıq və ləzzət prinsipləri ilə qarşılaşmalı olur. Ləzzət
prinsipinin əsasını Freyd seksual tələbatların ödənilməsində görürdü. Reallıq prinsipi isə
Freydə görə, mövcud qadağalar, normalar, əxlaqi tələblərlə əlaqədardır. Freyd hesab edirdi ki,
bu iki prinsip ziddiyyət şəraitində mövcud olduğundan seksual tələbatlar insanın şüurunun
daxili məzmununa girir və istər şüurlu, istərsə də şüursuzluq səviyyəsində insanın davranışını,
münasibətlərini və s. şərtləndirir.

İfrat biologizm nəzəriyyəsi bütün insanşünaslıq elmləri tərəfindən ciddi tənqidə məruz
qaldı. Çünki bu nəzəriyyə insanın sosial varlıq olmasını görmürdü və ya görmək istəmirdi.
Biogenetik nəzəriyyə şəxsiyyətin hərəkətverici qüvvələri problemini həll etmədi və həll edə
bilməzdi. Xüsusi ilə sosioloqlar bu nəzəriyyəni ardıcıl surətdə tənqid edirdilər. Bu zəmində
keçən əsrin 20-ci illərində şəxsiyyətin inkişafının sosiogenetik nəzəriyyəsi formalaşmağa
başladı. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları ilk növbədə ifrat biogenetik baxışı rədd edərək subut
etməyə çalışırdılar ki, şəxsiyyətin formalaşmasında sosial amillərin aparıcı rolu vardır.
Şəxsiyyətə yanaşmada bu irəliyə atılan bir addım idi və psixologiyada şəxsiyyətin
sosiogenetik nəzəriyyəsi çox böyük varlıq hissi ilə qarşılandı. Lakin bu nəzəriyyənin ilk
baxışda iki çatışmayan cəhəti özünü büruzə verdi.

1. Sosiogenetik nəzəriyyənin tərəfdarları insanın inkişafında bioloji amillərin rolunu
tamamilə inkar edərək insan övladını təbii varlıq olmasını nəzərə almaq istəmirdilər.

2. Onlar belə hesab edirdilər ki, sosial mühit şəxsiyyəti bir başa olaraq istədiyi kimi
formalaşdıra bilər və bu prosesdə insanın şəxsi mövqeyinin və aktivliyinin heç bir əhəmiyyəti
yoxdur.

Sonralar sosiogenetik nəzəriyyənin mütləq mövqeyi ciddi tənqidə məruz qaldı. Artıq başa
düşülürdü ki, insanın inkişafında bioloji, istərsə də sosial faktor bir tərəfli rədd edilə bilməz.
Bu zəmində şəxsiyyətin inkişafının biososial nəzəriyyəni irəli sürüldü. Bu nəzəriyyəyə görə
insanın inkişafında istər bioloji istərsə də sosial amillər eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir. Bəs
müasir psixologiya bu klassik nəzəriyyənin ümumi axarında şəxsiyyətin inkişafında bioloji və
sosial amillərin rolunu necə qiymətləndirir? Müasir psixologiyada qəbul olunmuş mövqeyə
görə şəxsiyyətin inkişafında istər sosial, istərsə də bioloji amillərin rolu təsdiqlənir. Bununla
yanaşı belə hesab edilir ki, insanın formalaşmasında daha çox üstün mövqeyə sosial amillərin
rolu məsələsi bir dəfəlik həll edilib. Bunu mütləq surətdə iddia etmək olmaz. Heç olmasa ona
görə ki, müasir psixologiya da müxtəlif yaş mərhələlərində bioloji və sosial amillərin rolunun
nisbəti problemi hələlik həll olunmamış qalır.

XIX əsrin axırlarında psixologiyada humanist psixologiya deyilən bir istiqamət də
mövcud idi. Bu istiqamətin tərəfdarları belə hesab edirdilər ki, şəxsiyyətin inkişafı ona
bəslənilən humanist yanaşma əsasında reallaşır. Humanist psixologiya belə bir tezisdən çıxış
edirdi ki, insanı inkişaf etdirmək üçün onun bütün imkanlarının reallaşdırılmasına nail olmaq
lazımdır.

XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı bir sıra digər nəzəriyyələr
irəli sürülürdü. 20-ci illərin sonralarında dialektikanın inkişaf prinsipini psixologiyaya gətirən
L.S.Vıqotski psixi inkişafın tarixi-mədəni nəzəriyyəsini irəli sürdü. L.S.Vıqotskiyə görə,
insanın sosial varlıq kimi formalaşmasında onun bir şəxsiyyət kimi ahəngdar inkişafında
bəşəriyyətin əldə etdiyi təcrübənin mənimsənilməsinin müstəsna əhəmiyyəti vardır.

Psixologiyada şəxsiyyətlə bağlı bəzi spesifik nəzəriyyələr mövcud olsalar da belə, onların
içərisində elələri vardır ki, onlar şəxsiyyət psixologiyasının inkişafına ciddi təsir göstərmişdir.
Belə yönümlü yanaşmalar içərisində məşhur alman psixoloqu K.Levinin baxışları diqqəti cəlb
edir. K.Levin şəxsiyyətin inkişafı, formalaşması, onun sosial münasibətlərinin
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müəyyənləşməsi ilə yaxından maraqlanan psixoloqlardır. Şəxsiyyətin inkişafını öyrənən
Levin özünün tipoloji və ya sahə nəzəriyyəsini irəli sürülmüşdür. Fiziki anlayışa istinad edən
Levin şəxsiyyətin formalaşmasında onun qrupdaxili mövqeyinin rolunu ön plana çəkmişdir.
Bu zaman o, konformizm və nonkonformizm anlayışlarına istinad etmişdir. Birinci anlayışa
görə şəxsiyyət ya birbaşa olaraq daxil olduğu qrupun ardınca gedir ya da qrup onu öz ardınca
aparır. İkinci halda isə nonkonformizm zamanı insan qrupun ardınca getmir və ya onu rədd
edir.

XX əsrin 30-40-cı illərində amerikan sosial psixologiyasında rollar nəzəriyyəsi və rol
gözləmələri deyilən bir nəzəriyyə irəli sürülürdü. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları belə bir
mövqedən çıxış edirdilər ki, insana məxsus olan rolları öyrənmək əsasında onun şəxsiyyətin
haqqında əsaslı fikir və mülahizələr irəli sürülə bilər. Başqa sözlə desək amerikan sosial
psixoloqları şəxsiyyətə məxsus rollardan istifadə edərək onun mahiyyətinin açıqlanması
imkanına nikbin yanaşırdılar. Öz-özlüyündə rollar nəzəriyyəsi maraq doğurur və məzmunlu
xarakter daşıyır. Doğurdan da insana məxsus olan rolları öyrənmək əsasında onun şəxsiyyəti,
şəxsi keyfiyyətləri haqqında aydın təsəvvürlərə nail olmaq olar. Məs, auditoriyada tələbə,
ailədə övlad rolunu yaşayır. Rəfiqəsi ilə münasibətdə rəfiqə rolunu yerinə yetirir və s.
müvafiq belə tipli rollar şəxsiyyəti haqqında müəyyən ilkin məlumat üçün əlverişli şərait
yaradır. Hər bir adam yaşından, mövqeyindən, həyat və fəaliyyət şəraitindən asılı olaraq
bəzən onlarca rolu reallaşdırmağa istiqamətlənə bilər və bu rolların öyrənilməsi şəxsiyyətin
psixoloji simasını müəyyənləşdirmək üçün heç də az əhəmiyyət kəsb etmir.

Psixologiyada şəxsiyyətin bir kateqorial sistem kimi öyrənilməsi prosesində bir sıra elmi
prinsiplərin təhlil edici və izah edici imkanlardan geniş həcmdə istifadə edilir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir elmi psixologiyanın öyrəndiyi və tədqiq etdiyi problemlər
içərisində şəxsiyyət problemi mərkəzi mövqeyə malikdir. Bu, ilk növbədə onunla əlaqədardır
ki, şəxsiyyət kateqoriyasının geniş izah edici və təhlil edici imkanları mövcuddur. Həmin
imkanlara müraciət etmək əsasında insanın psixi həyatının bütün əlamət və xüsusiyyətlərinin
şəxsiyyət baxımından təhlilinin izahını vermək mümkündür. Qeyd edilən aspektlərdə istər
klassik, istər müasir psixologiyada şəxsiyyətin hər tərəfli öyrənilməsinə böyük önəm verilir.
Şəxsiyyət kateqoriyası insanın ictimai-tarixi varlıq kimi formalaşması qanunauyğunluqlarını
öyrənmək üçün əlverişli elmi zəmin yaradır. Bu baxımdan şə xs iyy ə t ps i xo log iya s ı n ı n
öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə psixologiyada mühüm kateqoriya hesab olunan
şəxsiyyət nəzərdən keçirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr təcrübi
əhəmiyyət kəsb edir. Nəticələr məktəb təcrübəsinə və tədrislə bağlı iş sahələrinə tətbiq edilə
bilər.
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С.Фархатлы

Theories about the development of personality

Summary

Personality category has been brought to the psychology in the middle of the XIX century
for the first time. Personality category plays the important part as like image, activities,
intercourse, motivation and other categories develop of the scientific psychology. Man must
be learnt as like social being had the unique specific social being in the psychology. All
directions of theirs psychical life approach to people as like personality to include to the
maintenance of theirs personality are possible.

S.Farxatli

Теории развития личности

Резюме

Категория личности в психологических теориях впервые прозвучала в 19 веке. Как
категория образа, деятельности, общения и мотивации она сыграла огромную роль в
разработке системы научных понятий. Еще в классической психологии
сформировалось такое мнение что поскольку человек неповторимое имеющее
общественную значимость социальное существо то изучать его как совокупность
психических свойств, процессов, качеств нецелесообразно.

Redaksiyaya daxil olub: 06.10.2017
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Актуальность данной темы определяется, прежде всего современным состоянием
общества, в котором уже на протяжении многих лет происходят качественные
изменения всех сфер жизни. Радикально меняются все общественные отношения и
социальные институты, изучение особенностей социализации молодежи становится
особенно востребованной и актуальной исследовательской проблемой, привлекающей
внимание не только ученых, но и практических работников разного уровня – от
политиков до учителей и родителей.

«Социализация -это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны ,
усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему
социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом
системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в
социальную среду. Человек не просто усваивает социальный опыт, но и
преобразовывает его в собственные ценности, установки ориентации» (1.с.63).

Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и
воспитания, с помощью которых человек приобретает социальную природу и
способность участвовать в социальной жизни.

«А.Н. Леонтьев считал, что личность действительно рождается дважды . Первый раз
это происходит примерно в три года, когда малыш произносит: Я сам». Второй раз –
тогда, когда возникает сознательная личность как высшее единство человека,
сохраняющее свое постоянство. «Ведь независимо от накапливаемого опыта, от
событий, которые меняют его жизненное положение, наконец, независимо от
происходящих физических его изменений, он как личность остается в глазах других
людей и для себя самого тем же самым» (2,с.67-68).

Под социализацией можно понимать процесс усвоения личностью образцов
поведения, ценностей и норм, принятых в обществе, в конкретных социальных
общностях. Социализация может быть представлена как процесс освоения социальных
норм, становящихся неотъемлемой стороной жизни личности не в результате внешней
регуляции, а вследствие внутренней необходимости следовать им. Это – один аспект
социализации.

mailto:71gulnara71@mail.ru
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Второй аспект касается характеристики ее как существенного элемента социального
взаимодействия, предполагающего; что люди хотят изменить свой собственный имидж,
улучшить представление о себе в глазах других, осуществляя свою деятельность в
соответствии с их ожиданиями. Следовательно, социализация связана с выполнением
социальных ролей личности.

Все механизмы социализации, так или иначе, касаются решения трех групп проблем:
социально психологических, естественно–культурных и социально культурных.
Социально–психологические проблемы связаны со становлением самосознания
молодых людей, их самоопределением, самоактуализацией, самоутверждением и
саморазвитием. На этапе молодости эти проблемы социализации имеют особое,
специфическое содержание, появляются разные способы их решения.

Естественно – культурные проблемы также оказывают влияние на процесс
социализации молодежи в современном обществе. Его содержание связано с
достижением человеком определенного уровня физического и сексуального развития.
Проблемы эти часто касаются региональных различий, поскольку темпы физического и
полового созревания могут заметно разниться. Естественно–культурные проблемы
социализации могут затрагивать также вопросы формирования эталонов
мужественности и женственности в различных культурах, этносах, регионах.

Социально – культурные проблемы социализации имеют своим содержанием
приобщение личности к определенному уровню культуры, к той или иной
совокупности знаний, умений и навыков.

Все перечисленные проблемы социализации и их решения являются объективной
необходимостью для личности. В случае осознания таких проблем она вполне способна
их плодотворно решать – конечно, при наличии необходимых объективных
предпосылок для этого. Значит, тогда человек выступает субъектом собственного
развития, субъектом социализации.

Однако нужно иметь в виду, что, если какие – либо проблемы социализации не
решаются на том или ином ее этапе, это может тормозить процесс развития личности,
делать его неполноценным. Осмысление такой ситуации может заставить человека
ставить перед собой новые цели, менять способы их достижения. В целом это не
страшно. Гораздо хуже, если нерешенные или не решаемые проблемы не будут
осознанны личностью, и она не станет искать никаких поворотов в процессе
социализации.

В этом случае может возникнуть явление, которое некоторые авторы
применительно к такой личности определяют термином «жертва социализации». Дело в
том, что процесс социализации противоречив. С одной стороны, он предполагает
успешность освоения личностью социальных ценностей, норм, стандартов поведения, с
другой –способность человека определенным образом противостоять обществу в том
случае, если оно (или его отдельные структуры) мешают удовлетворению его
потребностей в социализации.

Следовательно, необходима, с одной стороны, идентификация личности с
обществом, с другой –обособление в нем. Здесь и возможны две крайности, которые
приводят личность к тому, что она становится «жертвой социализации». Во-первых, в
случае полной идентификации с обществом и «абсолютного «принятия его ролевых
предписаний и ролевых ожиданий, неспособность хоть в чем –то ему противостоять
личность превращается в конформиста. Во-вторых, неприятие многих социальных
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требований принципиального для общества характера способно превратить человека в
борца против его устоев (что особенно характерно для тоталитарного или
авторитарного режима). Острота этого противоречия сопряжена не только с характером
общества, но и процесса социализации, а также влиянием социальных факторов на
личность.

Между тем социализация предполагает высокую степень внутренней активности
личности, необходимость ее самореализации. Другими словами, много зависит от
человека, его умения управлять собственной деятельностью. Но этот процесс имеет
место тогда, когда объективные условия жизни порождают определенные потребности
и интересы, создают у личности те или иные стимулы деятельности. В этом и состоит
существо перехода объективной детерминации личностной деятельности в
субъективную.

Социализация связывает разные поколения, через нее осуществляется передача
социального и культурного опыта. Центральное звено социализации – значимая
деятельность. И если ее нет, энергия направляется на «дискотечное –потребительское
«времяпрепровождение, утверждение себя лишь в сфере развлечений. Постоянное
навязывание потребительской психологии и бездуховности нашей молодежи привело к
кризису нравственных идеалов и смыслообразующих целей, культивированию
сиюминутных удовольствий, что способствует широкому распространению
девиантного поведения.

Примером такого поведения может служить массовое распространение алкоголизма
и наркомании среди молодежи. Основной целью потребления является повышение
настроения Кроме того, 50%молодых людей употребляют спиртное, чтобы поддержать
компанию – также; среди девушек более популярна такая причина, как снятие стресса.
Отказаться от предложения выпить уже не могут «20 % юношей. И 6,7% девушек.

Таким образом, на лицо виден дефект социализации молодых людей, когда в роли
социализирующего агента выступали улица, общение с каким – либо неформальными
молодежными группами, также возможно негативное воздействие семьи, в которой
живет и воспитывается молодой человек.

«Самое опасное в нашем обществе – усиливающее ощущение духовной пустоты,
бессмысленности, бесперспективности, временности всего происходящего, которое
зримо охватывает все новые слои общества. Самое главное – нарастание
разочарованности в перспективах, психологии «нервизма «(здесь и сейчас),
распространение правового нигилизма, снижение нравственных критериев. Молодое
поколение оказалось в нелепой, тяжелой и сложнейшей ситуации, когда оно, логикой
истории призванное продолжать развитие на базе унаследованных материальных и
духовных ценностей, вынуждено, находясь в стадии становления, участвовать в
выработке этих ценностей, зачастую осуществлять эту работу самостоятельно, нередко
вопреки рецидивам старого мышления своих отцов, их попыткам реставрировать
прошлое. В результате естественные противоречия отцов и детей «в нашем обществе
приняли гипертрофированный характер и также стали источником конфликтов на фоне
процессов отчуждения молодежи в обществе, снижение ее социального статуса,
сокращения социальных молодежных программ, возможностей получения образования,
работы, политического участия.» (3.с.122)

Социализация – непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на
протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно он протекает в детстве
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и юности, когда закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются
основные социальные нормы и отклонения, формируется мотивация социального
поведения. Процесс социализации человека, его формирования и развития, становления
как личности происходит во взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает
на этот процесс решающее влияние посредством самых разных социальных факторов.
Важное значение для социализации подростка имеет социум. Эту ближайшую
социальную среду подросток осваивает постепенно. Если при рождении ребенок
развивается в основном в семье, в дальнейшем он осваивает все новые и новые среды –
дошкольные учреждения, компании друзей, дискотеки и т.д. С возрастом освоенная
ребенком «территория«социальной среды все больше и больше расширяется. При этом
подросток как бы постоянно ищет и находит ту среду, которая для него в наибольшей
степени комфортна, где подростка лучше понимают, относятся к нему с уважением и т.
д. Для процесса социализации важно, какие установки формирует т, а или иная среда, в
которой находится подросток, какой социальный опыт может накапливаться у него в
этой среде — положительный или негативный.

Подростковый возраст, особенно 13-15 лет – это возраст формирования
нравственных убеждений, принципов, которыми подросток начинает
руководствоваться в своем поведении. В этом возрасте появляется интерес к
мировоззренческим вопросам, таким, как возникновение жизни на Земле,
происхождение человека, смысл жизни. Формированию у подростка правильного
отношения к действительности, устойчивых убеждений необходимо придавать
первостепенное значение, т. к. именно в этом возрасте закладываются основы
сознательного, принципиального поведения в обществе, которые дают о себе знать и в
будущем. Нравственные убеждения подростка складываются под влиянием
окружающей действительности. Они могут быть ошибочными, неправильными,
искаженными. Это имеет место в тех случаях, когда они складываются под влиянием
случайных обстоятельств, дурного влияния улицы, неблаговидных поступков. В тесной
связи с формирование нравственных убеждений молодых людей складываются их
нравственные идеалы. Этим они существенно отличаются от младших школьников.
Как показали исследования, идеалы у подростков проявляются в двух основных
формах.

У подростка младшего возраста в качестве идеала выступает образ какого-либо
конкретного человека, в котором он видит воплощение высоко ценимых им качеств. С
возрастом у молодого человека наблюдается заметное «движение «от образов близких
людей к образам лиц, с которыми он непосредственно не общается. Старшие подростки
начинают осознавать, что окружающие, даже очень любимые и уважаемые ими, в
большинстве своем самые обыкновенные люди, хорошие и достойные уважения, но не
являются идеальным воплощением человеческой личности. Поэтому в 13-14 летнем
возрасте особенное развитие приобретают поиски идеала за пределами близких
родственных отношений.

В развитии познания молодежи окружающей действительности наступает такой
момент, когда объектом познания становится человек, его внутренний мир. Именно в
подростковом возрасте возникает направленность на познание и оценку морально –
психологических качеств окружающих. Наряду с ростом такого интереса к другим
людям у подростков начинают формироваться и развиваться самосознание,
потребность в осознании и оценке своих личностных качеств. Формирование
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самосознания – один из важнейших моментов в развитии личности подростка. Факт
формирования и роста самосознания накладывает отпечаток на всю психическую
жизнь подростка, на характер его учебной и трудовой деятельности, на формирование
его отношения к действительности. Потребность самосознания возникает из
потребностей жизни и деятельности.

Под влиянием растущих требований со стороны окружающих у подростка
возникает потребность оценить свои возможности, осознать, какие же особенности его
личности помогают им, наоборот, мешают быть на высоте предъявляемых ему
требований. Большую роль в развитии самосознания молодого человека играют
суждения других. У подростка появляется и приобретает довольно заметное значение
стремление к самовоспитанию – стремление сознательно воздействовать на себя,
формировать такие качества личности, которые он рассматривает как положительные,
и преодолевать у себя отрицательные черты, бороться со своими недостатками. В
подростковом возрасте начинают складываться и закрепляются черты характера.

Одной из наиболее характерных особенностей подростка, связанные с ростом его
самосознания, является стремление показать свою «взрослость. «Молодой человек
отстаивает свои взгляды и суждения, добиваясь того, чтобы взрослые считались с его
мнением. Он считает себя достаточно взрослым, хочет иметь одинаковые с ними права.
Переоценивая возможность своих возрастных способностей, подростки приходят к
убеждению, что они ничем не отличаются от взрослых людей. Отсюда их стремление к
самостоятельности и известной «независимости «, отсюда –болезненное самолюбие и
обидчивость, острая реакция на попытки взрослых, недооценивающих их права и
интересы. Следует отметить характерную для подросткового возраста повышенную
возбудимость, некоторую неудовлетворенность характера, сравнительно частые,
быстрые и резкие смены настроения. Анализируя все вышесказанное можно обобщить
и выявить следующие возрастные особенности характерные для подросткового периода.
1.Потребность в энергетической разрядке; 2.Потребность в самовоспитании; активный
поиск идеала; 3.Отсутствие эмоциональной адаптации; 4.Подверженность
эмоциональному заражению; 5.Критичность; 6.Бескомпромиссность; 7.Потребность в
автономии; 8.Отвращение к опеке; 9.Значимость независимости как таковой; 10.Резкие
колебания характера и уровня самооценки; 11.Интерес к качествам личности;
12.Потребность быть; 13.Потребность что-то значить; 14.Потребность в популярности;
15. Гипертрофия потребности в информации. У подростков появляется желание
изучать свое «Я», понять, на что они способны. В этот период они стремятся себя
утвердить, особенно в глазах сверстников, уйти от всего детского. Все меньше
ориентируются на семью и обращаются к ней. Но зато возрастает роль и значение
референтных групп, появляются новые образы для подражания. Подростки,
потерявшие ориентир, не имеющие поддержки среди взрослых, стараются найти идеал
или образец для подражания.

Таким образом, они примыкают к той или иной неформальной организации.
Особенностью неформальных объединений является добровольность вступления в них
и устойчивый интерес к определенной цели, идее. Вторая особенность этих групп –
соперничество, в основе которого лежит потребность самоутверждения. Молодой
человек стремится сделать что-то лучше, чем другие, опередить в чем – то даже самых
близких ему людей. Это приводит к тому, что внутри молодежные группы
неоднородны, состоят из большого числа микрогруппировок, объединяющихся на
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основе симпатий и антипатий.
Многие из них, молоды и полны сил, часто хочется выть по ночам от тоски и

одиночества. Многие из них лишены веры, во что бы то было и оттого мучаются
собственной ненужностью. И пытаясь разобраться в себе, отправляются на поиски
смысла жизни и приключений в неформальные молодежные объединения.

Таким образом делая вывод, можно сказать, что социально – психологические
проблемы связаны со становлением самосознания молодых людей, их
самоопределением, самоактуализацией, самоутверждением и саморазвитием. На этапе
молодости эти проблемы социализации имеют особое, специфическое содержание,
появляются разные способы их решения. Социально – культурные проблемы
социализации имеют своим содержанием приобщение личности к определенному
уровню культуры, к той или иной совокупности знаний, умений и навыков.

Все перечисленные проблемы социализации и их решения являются объективной
необходимостью для личности. В случае осознания таких проблем она вполне способна
их плодотворно решать – конечно, при наличии необходимых объективных
предпосылок для этого. Значит, тогда человек выступает субъектом собственного
развития, субъектом социализации.

Делая вывод, можно сказать что изменения, возникающие в обществе, влияют на
все сферы его жизнедеятельности, и в особенности на молодое поколение. Молодежь
все время вынуждена приспосабливаться к этим изменениям. В связи с этим возникают
новые проблемы в процессе социализации, поэтому в современном обществе возникла
острая необходимость осмысления основных проблем социализации молодежи. Отсюда
вытекающий вывод – необходимо искать пути решения проблем социализации
молодежи и разрабатывать новые способы и механизмы социализации адекватные
условия современного общества.

Актуальность статьи. Актуальность статьи определяется, прежде всего
современным состоянием общества, в котором уже на протяжении многих лет
происходят кaчественные изменения всех сфер жизни. Радикально меняются все
общественные отнощения и социальные институты, изучение особенностей
социализации молодежи становится особенно востребованной и актуальной
исследовательской проблемой, привлекающей внимание не только ученых, но и
практических работников разного уровня - от политиков до учителей и родителей.

Практическое значение. Изменения, возникающие в обществе, влияют на все
сферы его жизнедеятельности и в особенности на молодое поколение. Молодежь все
время вынуждена приспосабливаться к этим изменениям. Необходимо искать пути
решения проблем социализации молодежи и разрабатывать новые способы и
механизмы социализации адекватные условия современного общества.

Теоретическая значимость. Социализация непрерывный и многогранный процесс,
который продолжается на протяжении всей жизни человека. Однако наиболее
интенсивно он протекает в детстве и юности, когда закладываются все базовые
ценностные ориентации, усваиваются основные социальные нормы и отклонения,
формируется мотивация социального поведения.
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Müasir cəmiyyətdə sosiallaşmanın psixoloji çətinlikləri

Xülasə

İnsanın cəmiyyətdə rolu nədən ibarətdir. İnsan sosiumda özünü necə reallaşdıra bilər?
İnsanın formalaşmasında nələrin daha çox rolu var? Bir şəxsiyyətin formalaşması üçün sosial
daxilində və həyatında bu pillələrin hamısından keçir. İnsan özü ile mübarizə aparır.
Cəmiyyətdə öz yerini tutmağa çalışır özünə və sosial normalara riayət edir. Məhz bu zaman
özünü reallaşdırır və təsdiq edir.

G.Rizayeva

Psychological difficulties social in the modern society

Summary

What is the role of a person in a society. How can he self-realize himself in a society.
What aspects are the most important during the formation of the personality. As to
successfully finish the formation of a personality a person should overcome stages of life
mentioned above. This average person desperately tries to find his place in a society and
follows the required norms of it and, consequently, he self-realizes himself.
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Verbal kommunikasiyanın vasitəsi nitqdir. Ünsiyyət prosesində nitq mühüm rol oynayır.
İnsan istər onu əhatə edən mühit, istərsə də keçmiş və gələcək barədə hər cür məlumatı əsasən
yazılı və şifahi nitq vasitəsilə əldə edir. Nitqin əsas struktur vahidi olmaq etibarilə söz çox
böyük qüvvəyə malikdir. İ.P.Pavlovun sözləri ilə desək «Söz fırtına kimi insanın
orqanizminin ən etibarlı hesab edilən psixofizioloji prosesləri belə dağıda bilər, tərsinə çevirər,
hətta yox edər və ya dəyişə bilər».

Söz yalnız pozan, dağıdan deyil, eyni zamanda müsbət təsirə malik ən qüvvətli
qıcıqlandırıcıdır. Ən çətin şəraitdə deyilən bircə kəlmə xoş söz belə insanda ruh yüksəkliyi
yaradır, onda müsbət emosiyaların baş qaldırmasına, nəcib əxlaqi keyfiyyətlərin yaranmasına,
təzahürünə, həmçinin, formalaşmasına istiqamət verə bilər. Burada əsl məsələ hər sözdən
yerində istifadə etmək, bununla da ünsiyyətə düzgün qiymət verməkdir. Ünsiyyət verbal və
qeyri-verbal vasitələrlə həyata keçirilir. Nitq verbal ünsiyyət vasitəsidir.

Nitqin müxtəlif funksiyaları var. Onlardan bəzilərini qeyd edək:
1. Nitq insanın intellektual fəaliyyətinin əsas silahıdır.
2. İctimai-tarixi şərait haqqında məlumat nitq vasitəsilə alınır.
3. Nitq ümumbəşəri təcrübənin mövcudluğunu təmin edir.
4. Nitq milli mədəniyyətin inikası vasitəsidir.
5. Nitq idrak alətidir.
Nitqin əsas funksiyası ilə yanaşı köməkçi funksiyaları da mövcuddur:
a) nitqin emotiv funksiyası (danışanın emosiyasını, hisslərini ifadə etməsi);
b) nitqin poetik, yaxud da estetik funksiyası;
c) nitqin nominativ funksiyası;
ç) nitqin yardımçı funksiyası (məSələn, alo);
d) nitqin fərqləndirmə (diakretik) funksiyası;
e) nitqin interdiktiv (qadağanedici) funksiyası və s.
Bütün bu funksiyalarla yanaşı olaraq nitqin özünəməxsus xüsusiyyətləri də mövcuddur.
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Bunlara nitqin məzmunluluğu, anlaşıqlılığı, təsirliliyi və ifadəliliyini aid etmək olar.
Nitqin məzmunluluğu onda ifadə olunan məlumatın əhatə dairəsindən asılıdır. Nitqdə

ifadə olunan fikir və hisslərin həcmi nə qədər geniş olarsa, verilən məlumatlar gerçəkliyə nə
dərəcədə uyğun gələrsə və nə dərəcədə əhəmiyyətli olarsa o bir o qədər məzmunlu hesab
olunur. Nitqin məzmunlu olması üçün insanın geniş biliyi, həmin bilikdən və istilahlardan
düzgün istifadə etmək bacarığı olmalıdır. Bunlar olmadan nitq özünün məlumat vermə
vəzifəsini həyata keçirə bilməz.

Nitqimizin bizi dinləyənlər tərəfindən qavranılması üçün onun anlaşıqlı olması xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Nitqin anlaşıqlılığı ikitərəfli xarakter daşıyır. Bir tərəfdən
kommunikatorun nitqinin nə qədər səlis, aydın olması, yersiz ibarələrlə yüklənməməsi, dilin
qrammatik qayda və qanunlarına uyğun olmasından asılıdır. Danışan adam öz fikrini konkret
nümunələrlə əsaslandırmağı, dinləyicilərin səviyyəsini nəzərə almağı bacarmalıdır. Eyni bir
mövzunu bir müəllimin olduqca aydın, anlaşıqlı, digərinin isə qarmaqarışıq şəkildə şərh
etdiyinin şahidi oluruq. Nəticədə birinci müəllimi dinləyicilər həvəslə dinləyir, onun
dərsindən yeni biliklərlə çıxırlar, ikinci müəllimin verdiyi məlumatları qavraya bilmir, onu
dinləməyə həvəs göstərmirlər.

Nitqin anlaşılması dinləyicilərin hazırlıq səviyyəsindən də asılı olur. Dinləyicinin mövzu
ilə bağlı zəruri biliyə malik olmaması onu anlamasını da çətinləşdirir. Ona görə də müəllim
müəyyən məlumatları çatdırarkən dinləyicilərin bu sahədəki hazırlıq səviyyəsini nəzərə
almalıdır.

Nitqin bu xüsusiyyəti xüsusilə xarici dil dərslərində nəzərə alınmalıdır. Bunun üçün
müəllim şagirdlərin tədris etdiyi dilə hazırlıq səviyyələrini aşkara çıxarmalı və öz fikrini
onların başa düşəcəyi səviyyədə şərh etməlidir.

Ünsiyyət prosesində nitqin təsirlilik xüsusiyyətinin nəzərə alınması da az əhəmiyyətə
malik deyildir. Nitqin təsirliliyi onun fəaliyyətə təhrik etmək funksiyasını yerinə yetirməyə
imkan verir.

Nitqin təsirliliyi inandırma, sübut, təlqin, məsləhət, tapşırıq, təlimat, xahiş, əmr, qadağan,
komanda və s. şəklində həyata keçir. Bu cür təsir vasitələrindən yerində və müvafiq şəkildə
istifadə olunması lazımi nəticəni verə bilir.

Məsələn, əmr formasında söz və ifadələr heç bir bəzək-düzək olmadan qısa, aydın, kəskin
intonasiya ilə deyilir:

Təkcə gücsüzlüyündən
yıxılmır, atam balası,
Arabir gücündən yıxılır adam.
Başını dik tutub gəzdiyi yerdə
içindən yıxılır adam.
İllər boyu neçə dərdə
dözüb dayanır,
Qəfil sevincindən yıxılır adam.
Dünya qaçır ayağının altından –
yıxılmır,
Bu dünyanın ən dəlisov atından
yıxılmır,
Amma bir kəpənəyin qanadından,
bir otun ucundan yıxılır adam.
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…Gülmə hər yıxılana,
atam balası, gülmə, –
Elə bilmə
bu dünyada təkcə gücsüzlüyündən
ya da ki, acından yıxılır adam…

(R. Rövşən)

və ya
Ürəyimi xatirələr
Yarpaqları külək qovur.
Adamların arasıyla
Tale məni hara qovur?
Ya dəli ol, ya dərdli ol,
Biri bilsə, beşi bilməz.
Bu küləkdə hönkürtüylə
Ağlasan da eşidilməz! (S. Yusifoğlu)

yaxud

Şəklimi as gözündən,
Ağla, şəklim nəm olsun.
Qoy qara kipriklərin
Qara çərçivəm olsun! (R. Yusifoğlu)

və ya

Hələ qatardayıq, təyyarədəyik,
Hələ güllə üstə, bomba üstəyik.
Nə olsun,
Mən səni sevirəm, get arxayın yat.
Ürəyin ağrısa, qatar yıxılsa,
Təyyarə sürüşsə göyün üzündən
Qorxma,
Mən səni sevirəm, ölməzsən heç vaxt,
Ölməzsən heç vaxt.

(Q. Nəcəfzadə)

Bəzən nitqin təsirliliyi məsləhət formasında təzahür edir:

Dedin bu qanadla necə uçarsan,
Özünü ələ al, könlünü uyut.
Dedin ki nifrət et mənə bacarsan
Nifrət et, bu vaxtsız sevdanı unut.

(M. Yaqub)
və ya

Cəfər, ey nuri-dideyi-Seyyid,
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Qönçeyi-növrəsideyi-Seyyid!
İttifaq eylə dust ilə hər an,
İttifaq ilə əmr olur asan.
Dəhrdə etmə iftiraqə həvəs,
İttifaq ilə kəslər olmuş kəs.
Vardır, ey baği-ömrümün şəcəri,
İttifaq etməyin gözəl səməri.
İttifaq eyləyəndə beş barmaq,
Xeyli asandı bir şeyi tutmaq.
Yoxdur, ey sərvərim, tək əldə səda,
İttifaq ilədir sürurü səfa.

(Seyid Əzim Şirvani)

yaxud

Məhəbbətsiz omür sürən kimsədən
Bir aşiqin məzar daşı yaxşıdır.

Xahişdə isə tamamilə başqa ahəng, başqa məzmun nəzərə çarpır, burada müraciət
olunanın iradəsinə xitabən fikir çatdırılır:

Gözlərim yollarda qalacaq sənsiz,
Həsrətin qəlbimə dolacaq sənsiz.
De, Filyar, bəs necə dözəcək sənsiz,
Sənsizlik dərdindən məni tez qurtar,
Sən Allah, ay ana, gəl məni apar.

Yüz kərə çağırıb yalvardım sənə
Gəlmədin, gəlmədin, gəlmədin, niyə?
Yəqin çox ağırdı o daşlar sənə
Əgər imkan tapsan, bir təhər qopar,
Sən Allah, ay ana, gəl məni apar.

(F. Həsənoğlu)

və ya

Gecə ölmək istəyirəm
Səhər ölsəm, bağışla.
Bilsən, necə istəyirəm
Necə ölsəm, bağışla.

Arzu formasında da həmçinin, sözlər intonasiya ilə məntiqi vurğunun vasitəsilə ifadə
edilir:

Mən hələ bir cavan bulud yaşdayam,
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Bir yağış olmadı, yağıb yaşayam.
Bir cüt göz vardı, istədim baxıb yaşayam
Qoydular üz-üzə baxtınan məni...

(Ə. Qoşalı)
və ya

Yenə o bağ olaydı
Yenə yığışaraq siz
O bağa köçəydiniz.
Biz də muradımızca
Fələkdən kam olaydıq
Sizə qonşu olaydıq.

(M. Müşfiq)

yaxud

Bir səhər yuxudan durub
Özünü uşaq görəsən.
Görəsən hamı evdədi
Ölənləri sağ görəsən.

(R. Rövşən)
və ya

Xəstələn mənimçün, ölüm səninçün
(Z. Yaqub)

Nitqin təsirliliyinin inandırma forması aşağıdakı kimi təzahür edir:

Qara matəm rəngidir
Belə deyirlər yalandır.
Qaldır kipriklərini
Gözlərinlə inandır.

Bəzən nitqin təsirliliyi qadağan formasında təzahür edir:

Sən heç zaman ayrılma məndən
Ayrılsan günəş kimi pəncərəndən doğaram.
Səni özün də bilmədən
Bax bu əllərimlə
Yatağında böğaram!

(A. Babayev)

Nitqin təsirliliyi güman formasında da təzahür edə bilər:

Bəlkə də sevgidən doğulanlar az,
Bəlkə də sevgidən ölən olmayıb.
Bəlkə də sevginin nə olduğunu,
Tanrıdan savayı bilən olmayıb.
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Başqa cür sevəcək sevənlər bəlkə,
Dünya dəyişəcək yerişimizi.
Bir vaxt adımız da dəbdən düşəcək,
Dünya dəyişəcək hər ikimizi.

(R. Yusifoğlu)
və ya

Sən də bu şəhərin harasındasa,
İndi oyanırsan
Gün gülür sənə...
Firudin Həmidli

Təəssüf forması da nitqin təsirliliyi kimi təzahür edir:

Torpağın bir küncünə
Gətirərək atdılar
Atdılar, unutdular....

(V. Şekspir)
və ya

Ayrıldıq, sən bir evdə, mən bir evdə köç saldıq,
Ayrıldıq, sən bir evdə, mən bir evdə
qocaldıq..........

və ya
Sən məndən ayrıldın gör nəyin üstə
Bir gülə bir dəfə gülməyim üstə.

yaxud
Min hava çalan dünya,
Dolub boşalan dünya.
Alimi ehtiyacda,
Cahili kalan dünya.

Sual formasında başqa bir məzmun nəzərə çarpır:
Nə yemisən qara torpaq
Bu qədər qan içirsən
Bu qədər də göz yaşı?

(Peterfi)
və ya

Daha mən səninçün keçilmiş yolam
Oxunmuş kitabam, dərilmiş çiçək.
Dönüb indən belə lap qızıl olam
Ya da daş parçası, nəyinə gərək?

Qıyma məhəbbətin cavan çağına
Payız həsrət çəkər yaz yarpağına.
Ölmüşəm, qalmışam nəyinə gərək?
Harda qocalmışam, nəyinə gərək?
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(M. İsmayıl)
yaxud

Qara qış üstümə tökər qarını
Nərgiz gözlərini məndən ayırsan.
Mənim ümidimin qapılarını
Niyə gah açırsan, gah qapayırsan?

(M. Müşfiq)
və ya

Əzizinəm Salyana
Zülfün dara, sal yana.
Necəsən bir ah çəkim
Kür quruya, sal yana?

Hər bir təsir vasitəsinin özünün psixoloji məzmunu var. Bu, təsadüfi deyildir. Nitqin
təsirliliyi, hər şeydən əvvəl, onun ideya məzmunundan asılıdır. Bundan başqa, danışanın
səmimiliyi nitqin təsirliliyini şərtləndirən amillərdəndir.

Nitqin ifadəliliyi yüksək nitq mədəniyyətinə yiyələnməyin əsas göstəricilərindən biri
hesab olunur. Danışan və ya yazan adam öz nitqində şərh etdiyi məzmuna münasibətini nitqin
ifadəliliyinin köməyi ilə bildirir.

Şifahi və yazılı nitqdə nitqin ifadəliliyi müxtəlif şəkildə həyata keçir. Şifahi nitqdə təsvir
olunan cisim və hadisələrə münasibətin nitqin ifadəliliyi vasitəsilə çatdırılması nisbətən asan
baş verir. Burada mimika və pantomimikanın iştirakı, səsin ahəngi və s. nitqin ifadəliliyini
gücləndirir.

Məqalənin aktuallığı. Verbal kommunikasiyanın vasitəsi nitqdir. Ünsiyyət prosesində
nitq mühüm rol oynayır. İnsan istər onu əhatə edən mühit, istərsə də keçmiş və gələcək barədə
hər cür məlumatı əsasən yazılı və şifahi nitq vasitəsilə əldə edir. Nitqin əsas struktur vahidi
olmaq etibarilə söz çox böyük qüvvəyə malikdir. Bu baxımdan psixologiyada mühüm
kateqoriya hesab olunan verbal kommunikasiya prosesinin öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə psixologiyada mühüm kateqoriya hesab olunan verbal
kommunikasiya prosesi nəzərdən keçirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr təcrübi
əhəmiyyət kəsb edir. Nəticələr məktəb təcrübəsinə və tədrislə bağlı iş sahələrinə tətbiq edilə
bilər.
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У.Газвини
Х.Зейналова

Вербальная коммуникация и психологические эффекты

Резюме

Вербальное общение - это речь. Речь играет важную роль в процессе коммуникации.
Человек может получить доступ ко всей информации, окружающей окружающую среду,
а также к прошлым и будущим барьерам, главным образом посредством письменной и
устной речи. Слово имеет право быть главной единицей речи. В этой связи актуальным
является изучение процесса вербальной коммуникации, который считается важной
категорией в психологии.

U.Qazvini
H.Zeynalova

Verbal communication and psychological effects

Summary

Verbal communication is a speech. Speech plays an important role in the communication
process. A person can access all the information surrounding the environment, as well as the
past and future barriers, mainly through written and verbal speech. The word has the power to
be the principal unit of speech. In this regard, the study of the verbal communication process,
which is considered to be an important category in psychology, is topical.

Redaksiyaya daxil olub: 16.10.2017
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İnsan inkişafının başlıca şərti və əsas amili sosial mühit hesab olunur. Sosial mühit
olduqca mürəkkəb quruluşa malikdir. Bura bizim psixi və harmonik inkişafımıza birbaşa təsir
göstərən, ən yaxın əhatəmiz hesab olunan mikromühit, insan davranışına və psixikasına
dolayı təsir gücünə malik olan sosial institutlar və cəmiyyətdə münasibətlər sisteminin əsasını
təşkil edən makromühit daxildir. İnsanı daxil olduğu sosial mühitdən ayırmaq, təcrid etmək
mümkün deyil. Məhs insanın daxil olduğu münasibətlər sistemi, onu qoruyan və qayğısına
qalan cəmiyyətin kiçik modeli hesab olunan ailə, daim qarşılıqlı təsir və əlaqədə olduğu
“insan-insan” və “insan-mühit” kimi diadlar onun ehtiyac və tələbatları, “mən obraz”ı,
davranış formaları, özünüqiymətləndirmə və iddia səviyyəsi və s. formalaşmasında mühüm
rol oynayır. Bu əlaqə və münasibətlər sistemində baş verən pozuntular insanın bir şəxsiyyət
kimi formalaşmasına, psixi sağlamlığına böyük təsir göstərərək əsasən hər bir yaş dövrü üçün
xarakterik olan emosional və psixi inkişafın ləngiməsi ilə şərtlənir. Ətraf mühitlə qarşılıqlı
əlaqənin pozulması uşağın psixi inkişafını şərtləndirən anadangəlmə tələbatların ödənilməsini
məhdudlaşdırır və nəticədə psixi deprivasiyanın inkişafına zəmin yaradır.

Deprivasiya(ingilis dilindən tərcümədə deprivation-məhrum olma, itirmə, məhdudlaşma)
anlayışı psixologiya elminə ilk dəfə 1952-ci ildə İngilis psixoloqu Dj.Boulbi tərəfindən daxil
edilmişdir. Boulbi “Ana qayğısı və psixoloji sağlamlıq” əsərində göstərir ki, erkən yaşlarda
ananın sevgi və qayğısından ayrı düşən uşaqlar emosional, fiziki və intellektual inkişafda
müəyyən geriləmələrə məruz qalırlar.

Deprivasiya anlayışının psixoloji mahiyyətini ifadə etmək üçün psixoloji və bioloji
deprivasiya anlayışlarını fərqləndirmək lazımdır. Bioloji deprivasiya orqanizmin inkişafı üçün
zəruri olan vitamin, oksigen və zülalların çatışmazlığıdır. Psixoloji deprivasiya isə sensor
stimulların, sosial əlaqələrin, emosional münasibətlərin məhdudluğu kimi başa düşülür. Hər
iki halda “aclıq” prosesi yaranır və nəticədə istər psixika istərsə də orqanizm böyük zərər
görür.

Müasir dövrdə deprivasiya anlayışının şərhində müxtəlif ziddiyyətlər nəzərə çarpır. V.
Kaqan deprivasiyanı “subyekt üçün arzuolunan və ya zəruriolanın itirilməsi, çatışmazlığı”
kimi şərh edir. A.Reberin fikrincə, deprivasiya - arzuolunan insan və obyektin itirilməsidir.
Bu zaman deprivasiya həm proses (arzuolunan obyekt və insandan məhrumolma) həm də
psixi vəziyyət kimi ifadə olunur. D.Xebb qeyd edir ki, psixi deprivasiya: “bioloji adekvat
lakin psixoloji məhdud mühit”dir [3; 18].

Y.Lanqmeyer və Z.Mateyçek psixi deprivasiyanı aşağıdakı kimi şərh edir: Psixi
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deprivasiya psixi haldır hansı ki, elə həyati situasiyalar nəticəsində yaranır ki, bu zaman
subyekt kifayət qədər uzun müddət ərzində əsas psixi təlabatlarının ödənilməsidən məhrum
olur [5; 10].

Deprivasiya anlayışı ilə yanaşı separasiya, prevasiya, hospitalizm anlayışları da istifadə
olunur.

Separasiya anlayışı Dj Boulbi tərəfindən elmə daxil edilmişdir. Separasiya uşaqla onun
mikromühiti arasında artıq formalaşmış emosional əlaqələrin pozulmasıdır. Uşaq həyatının ilk
3-5 illərində bu əlaqələrin pozulması onun psixi inkişafında olan ləngimələrdə öz əksini tapır.

Prevasiya zamanı uşaq dünyaya gəldiyi anda əsas həyati tələbatların formalaşmasını
məhdudlaşdıran emosional əlaqələrdən məhrum olur [6; 36]. Separasiya və prevasiya
nəticəsində deprivasiya inkişaf edir. Bu situasiyanı bir proses kimi təsəvvür etdikdə
separasiya və prevasiya səbəb, deprivasiya isə nəticə kimi çıxış edir.

Hospitalizm termini ilk dəfə 1945-ci ildə R.Şpiç tərəfindən şərh edilmişdir. Hospitalizm
adı altında yaş yarıma qədər olan uşaqlarda inkişaf keyfiyyətinin marazm və ölümə qədər
aşağı düşməsi ifadə olunur. Hospitalizm-ünsiyyət və tərbiyə defisiti nəticəsində uşağın
həyatının ilk illərində üzə çıxan dərin fiziki və psixi gerilikdir. Onun əsas göstəriciləri kimi,
gecikmiş hərəki inkişaf, nitq inkişafının qəfil dayanması, məntiqsiz sayrışan hərəkətlər,
antropometrik göstəricilərin kifayət qədər aşağı olması, rəxitlik və s. göstərilə bilər.

Psixi deprivasiyanın aşağıdakı səviyyələrini fərqləndirmək olar [6; 39].
 Ümumi psixi deprivasiya. Deprivasiyanın bu növü Uşaq evləri və İnternat tipli

müəssisələrdə böyüşmüş, valideynləri və yaxın qohumları ilə ünsiyyətdən tamamilə məhrum
olan uşaqlarda müşahidə olunur. Bu uşaqlar artıq doğulandan və ya həyatının ilk 3 ilində
valideyn və yaxın qohumları ilə istənilən fiziki və emosional əlaqədən məhrum olurlar.
 Parsial və ya hissəvi psixi deprivasiya. Əsasən öz valideynləri və ya yaxın qohumları

ilə birlikdə müəyyən zaman keçirtmək imkanı olan uşaqlarda, və ya asosial ailələrdə böyüyən
yeniyetmələrdə qeydə alınır.

Psixi deprivasiyanın göstəricələri olduqca müxtəlifdir və geniş əhatə dairəsinə malikdir.
Bura normal hesab edilən şıltaqlıq və ya hay-küyçülükdən tutmuş, ağır nəticələrə səbəb olan
psixofiziki inkişafın ləngiməsi aiddir. Bu baxımdan psixi deprivasiyanın 3 dərəcəsini
fərqləndirmək lazımdır.

1. Yüngül dərəcə. Emosional-iradə və motivasiya-tələbat sahəsinin qeyri-sabitliyi ilə
şərtlənir.

2. Orta dərəcə. Psixi, sinir və somatik pozuntulara səbəb olur.
3. Ağır dərəcə. Psixi inkişafın ləngiməsi ilə şərtlənir.
İnsanın hansı təlabatının ödənilmədiyindən asılı olaraq deprivasiyanın müxtəlif növləri

ayrıd edilir. Lakin bu zaman istənilən tələbat deyil, uşağın psixi inkişafında mühüm rol
oynayan həyati əhəmiyyətli təlabatlar nəzərdə tutulur. Bu baxımdan psixi deprivasiyanın
aşağıdakı növlərini fərqləndirmək olar.

1. Valideyn deprivasiyası. Valideyn deprivasiyasının ana və paternal(ata) kimi növləri
fərqləndirilir. Ana deprivasiyası anlayışı çoxşaxəlidir və müxtəlif halları əhatə edir (ananın
laqeydliyi, sevgi və diqqətin çatışmazılığı və s). Lakin ana deprivasiyası adı altında ilk
növbədə uşağın anadan kənar düşməsi və ondan ayrı tərbiyə olunması başa düşülür. İnsanın
bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında ananın rolu danılmazdır. Z.Freyd göstərirdi ki, uşağın
erkən yaşlarda anadan ayrı düşməsi acizlik, qorxu kimi hisslər formalaşdırır. Bu isə sonda
digər neqativ faktorlarla birlikdə xarakterdə fiksə olunaraq fobiyaların, nevrotik və psixopatik
pozuntuların yaranmasını şərtləndirir.
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Dj Boulbi öz tədqiqatları nəticəsində müəyyən etmişdi ki, uşağa qarşı diqqətcil və həssas
münasibət onda ətrafdakılara, ilk növbədə isə valideynlərə qarşı bağlılıq hissini formalaşdırır.
M.Eynsvort uşaq şəxsiyyətinin inkişafında bağlılıq hissinin əhəmiyyətini vurğulayaraq qeyd
edir ki, insan müstəqillik dövrünə çatdıqda belə bu hiss itmir.

Ana deprivasiyası nəticəsində aşağıdakı hallar özünü göstərir:
 dünyaya qarşı ilkin etibarın itməsi;
 özünüdərketmənin kifayət qədər formalaşmaması;
 digər insanlarla normal münasibət saxlama qabiliyyətində biruzə verən infantillik,

davranışın ixtiyari formalarının deformasiyası.
E.Erikson həyata qarşı ilkin etibar hissinin itirilməsini olduqca ağır qiymətləndirir.

Erikson qeyd edir ki, bu hiss uşaqlıq dövrünün oral-sensor mərhələsində formalaşır və
şəxsiyyətin inkişafında olduqca önəmli rol oynayır. Körpə ilkin etibar hissi ilə ətraf aləmi
təhlükəsiz və stabil, insanları isə qayğıkeş və diqqətcil olaraq qavrayır. Bu hiss isə özünüidarə,
identiklik, avtanomluq kimi keyfiyyətlərin formalaşmasına zəmin yaradır.

E.Erikson uşaq həyatında ilk psixoloji böhranı məhz ana qayğısı və nəvazişindən məhrum
olması ilə əlaqələndirir. Bu isə uşaqda qorxu, şübhəçilik, etibarsızlıq kimi hisslər doğurur.
Daha sonra bu hisslər şəxsiyyətin ustanovkasına çevrilərək, uşaqlıq dövründə kəskin
depressiya, böyüdükdə isə paranoya ilə nəticələnə bilər. Erikson qeyd edir ki, şəxsiyyətin
normal inkişafı yalnız inam hissində deyil, inam və inamsızlıq hissinin düzgün nisbətində
büruzə verir [8; 222].

Hələ körpəlik dövründən valideyn deprivasiyası şəraitində tərbiyə alan uşaqlarda ətraf
mühitə marağın itməsi, susqunluq, passivlik kimi xüsusiyyətlər müşahidə olunur. Belə
körpələr çox zaman arxası üzərində uzanır, təkliyə meyilli olur, barmağını və ya oyuncaqları
sorur, gözlərini bir nöqtəyə, çox zaman tavana zilləyirlər. Göz kontaktı qurmağa meyilli
olmurlar və gözlərini qaçırırlar. Uşaq evlərində və ya digər İnternat tipli müəssisələrdə
böyüyən və tərbiyə alan bu uşaqlar başqa insanlara çətinliklə uyuşur və bu da özünü
neqativizm, qıcıqlanma və s. kimi xüsusiyyətlərlə göstərir.

Valideyn deprivasiyası şəraitində böyüyən uşaqların psixomotor inkişafı infantilliyi ilə
seçilir. 2001-ci ildə S.V.Petrovanın rəhbərliyi altında aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, bu
uşaqlarda lakomotor funksiyaların inkişafı gecikmə ilə gedir. Belə ki, onlar 4 ayında başlarını
saxlamağı bacarır, 6 ayında belləri və qarınları üzərinə çevrilə bilir, 8-9 aylarında müstəqil
oturur və iməkləyir, 10 ayında isə ətrafdakı əşyalardan tutaraq ayağa qalxırlar. Ətraf aləmin
qavranılması da öz xarakterinə görə fərqlənir. Deprivasiya olunmuş uşaqlar öz “mən”inə olan
mənfi münasibətlə seçilirlər. Belə ki, öz davranış və imkanlarını, “mən”ini adekvat
qiymətləndirməyi bacarmırlar.

2. Emosional deprivasiya. Uşağın hərtərəfli psixi inkişafı üçün onun öz bioloji valideynləri
və ya onları əvəz edən şəxslərlə emosional kontaktı vacib şərtdir. İstər müsbət istərsə də
mənfi emosiyalar uşaq dünyaya gəldikdən sonra onun sevgiyə və mənsubluğa,
qəbulolunmaya olan tələbatlarının nə qədər ödənilib ödənilməməsindən asılı olaraq büruzə
verir. Fransız psixoloqu Vallon qeyd edir ki, uşaq həyatının ilk günündə onun dərisinin taktil
stimulyasiyası zamanı, həyatının 20-ci günündə isə ətrafdakıların münasibətinə cavab olaraq
gülüş emosiyası özünü göstərir. R.Şipiç və digərləri öz tədqiqatlarında göstərir ki, gülüş
spesefik emosional fenomen kimi 2-6 aylarında müşahidə olunur.

Körpəlik və çağalıq dövründə valideynin uşaq ilə emosional ünsiyyətinin xarakteri
olduqca əhəmiyyətlidir. F.Dunbar göstərir ki, uşaqlar gərgin emosional halətdə olan anadan
qida qəbulundan imtina edir, böyüklərin kəskin və sərt emosiyalarına reaksiya bildirirlər.
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M.Friesin tədqiqatlarına əsasən isə çağada və körpədə orqanizmin müxtəlif disfunksiyalarına
səbəb olan təşviş və s. kimi mənfi emosiyaların əsası ana ilə çağanın erkən qarşılıqlı təsiri
zamanı formalaşır. Eyni zamanda çağalar valideyn qayğı və nəvazişi ilə əhatə olunmursa,
onlarda bir sıra psixoloji patalogiyalar-autizm (L.Kanner), ağır analitik depressiya (R.Şpiç,
V.Kobliner) inkişaf edə bilər.

Valideynlərin major emosiyaları körpənin psixoemosional inkişafına, müsbət idraki
təcrübənin əldə olunmasına, kommunikativ aktivliyin formalaşmasına təkan verir. Bunun
əksinə olaraq valideynlərin minor emosiyaları (laqeydlik və etinasızlıq) orqanizmin fizioloji
intensivliyini aşağı salır, uşağın ətraf aləmə marağının itməsinə, ünsiyyət tələbatının
zəifləməsinə gətirib çıxarır. Bu isə öz növbəsində uşağın kommunikativ, emosional və idraki
sferasının inkişafına mane olaraq, psixi deprivasiya şəraitinin yaranması ehtimalını artırır.

Rus psixoloqu İ.V.Dubrovina göstərir ki, uşağın ana ilə qarşılıqlı təsiri şəxsiyyətin
“effektiv əsası”nın formalaşmasında birbaşa rol oynayaraq onun sonrakı həyat təcrübəsində
münasibətlər sisteminin xarakterini müəyyən edir. DJ.Boulbi qeyd edir ki, uşağın öz
valideynləri yəni bağlılıq obyekti ilə qarşılıqlı münasibəti onun “işlək modelində” öz əksini
tapır. Bu model insanın özünün və bağlılıq obyektinin modelini əks etdirir, bu da digər
insanlarla qarşılıqlı təsir zamanı “mən və O” diadlarının xarakterini müəyyən edir. Beləliklə,
erkən uşaqlıq dövrünün emosional təcrübəsi, ünsiyyət manerası, empatiya və qadağalar,
ünsiyyətə qabillik və s. qaydalar toplusu kimi şüuraltı sferada öz əksini tapır.

Ailədən kənar və ya assosial ailələrdə böyüyən uşaqlar digər insanlarla müsbət qarşılıqlı
təsir qura bilmək təcrübəsindən məhrum olurlar. Çünki, məhz anaya intuitiv olaraq mənsub
olan taktil, görmə və nitq ünsiyyəti onun əvəz edən şəxslərdə özünü göstərmir. Əgər uşağa
qulluq onu yalnız yedizdirmə, altını dəyişmə, bələmə və s. kimi davranışlarla məhdudlaşırsa,
uşaq valideynin emosional davranışını, jest və mimikalarını, səs tonunu və s. tədqiq etmək və
yadda saxlamaq imkanından məhrum olur. Deprivasiya şəraitində böyüyən uşaqlarda dərin
emosional bağlar formalaşmır və nəticədə uşaqlar mənfi emosiyaların dəf olunması
imkanlarından məhrum olurlar.

3. Koqnutiv deprivasiya. İnformasiya axının xaotikliyi, qeyri-müəyyənliyi, dəyişkənliyi,
defisiti ətraf aləmin adekvat modelini qurmağa, məhsuldar davranış strategiyaları nümayiş
etdirməyə və s. mane olaraq koqnutiv deprivasiyanın formalaşmasına zəmin yaradır [4; 18].
İnformasiya yetərsizliyi istər gündəlik həyatda istərsə də professional sahədə bir sıra
problemlərin(məhsuldar ideya və qərarların formalaşmasını əngəlləyir, mövcud hadisələr və
ətrafdakı insanlarla bağlı yanlış fikirlərə yol açır və s.) yaranmasına səbəb olur. İnformasiya
yetərsizliyi şəxsi və professional ünsiyyətdə konfliktlərin mənbəyi hesab olunur. Lakin
koqnutiv deprivasiyanın insan psixikasına əsas təsiri ekstremal şəraitlərdə aydın müşahidə
olunur.

4. Sensor deprivasiya. İnsanın harmonik inkişafı onu əhatə edən insanlarla və xarici
mühitlə daim ünsiyyət və qarşılıqlı təsirə əsaslanır. L.İ.Bojoviçin fikrincə, yeni təəssüratlara
tələbat körpə həyatının 3-5 həftələrində aparıcı rol oynayaraq yaxın insanlarla ünsiyyət
tələbatının formalaşmasının əsasını təşkil edir. Deməli insan daim sensor təəssüratlara və
stimullara ehtiyac duyur, onlardan məhrum olma isə sensor deprivasiyanın yaranmasını
şərtləndirir. Sensor deprivasiya yalnız körpə və uşaqlara deyil, yaşından asılı olmayaraq hər
bir insan üçün dözülməzdir. 1956-ci ildə Makqill universitetinin psixoloqları tərəfindən
aparılmış təcrübədə insanlar istənilən sensor stimulyasiyanı məhdudlaşdıran xüsusi kamerada
saxlanılırlar. Eksperement iştirakçılarından yalnız bu şəraitə mümkün qədər çox tab gətirmək
xahiş olunur. Yalnız iştirakçılar 2-3 gündən artıq mövcud şəraitə tab gətirə bilməyərək
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eksperimentin dayandırılmasını tələb edirlər.
Sensor deprivasiya zamanı şüur xaricdən heç bir stumulyasiya ala bilmədiyi üçün psixi

aktivlik bütünlüklə daxilə yönəlir və hallisunasiyaların, qarabasmaların yaranmasına səbəb
olur. Deməli, orqanizm öz tarazlığını qorumaq üçün ətraf aləmdən daim informasiya axınına
ehtiyac duyur.

5. Sosial psixi deprivasiya. Sosial deprivasiya insanın onu əhatə edən sosial mühitlə
əlaqələrinin məhdudlaşması və ya tamamilə pozulması zamanı formalaşır. Sosial
deprivasiyanın aşağıdakı formalarını fərqləndirmək olar [4; 27].

a) arzuolunmayan təcridlik - bu zaman insan və ya qrup şəxsi istəyi və cəmiyyətin
təşəbbüsü olmadan, mövcud şərtlərdən asılı olaraq sosial mühitdən ayrı düşür.

b) Məcburi təcridlik- insanın şəxsi istək və iradəsinə qarşı olaraq müəyyən müddət ərzində
cəmiyyətdən ayrı düşməsi(əmək-islahetmə müəssisələri, İnternat və Uşaq evləri kimi qapalı
qruplar və s.).

c) könüllü təcridlik – Şəxsi arzu və təşəbbüsə əsasən insanın cəmiyyətdən uzaqlaşması
(rahib və rahibələr, sektantlar).

ç) könüllü-arzuolunmayan (könüllü-məcburi) təcridlik-qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq
üçün insanın niyyətli şəkildə yaxın ətrafı ilə əlaqələrini məhdudlaşdırılması (ixtisaslaşdırılmış
təhsil ocaqları və s.).

Sosial təcridin ifadə və nəticələri çoxcəhətlidir və əsasən insanın yaşı, sosial izolyasiyanın
davam etmə müddəti və s. ilə şərtlənir. Ən ağır psixoloji nəticələr erkən sosial təcrid zamanı
müşahidə olunur. Buna misal olaraq sıx meşəliklərdə tapılmış və heyvanabənzər davranışları
nümayiş etdirən Amalə və Kəmalə bacılarını göstərmək olar. Kəmalənin çox uzun və qabarlı
əlləri var idi. O, demək olar ki, istini və soyuğu hiss etmir, çiy ət yeyir, süd içir və gecələr
gəzişirdi [1; 128]. Erkən sosial deprivasiyaya məruz qalan bu bacıların cəmiyyətə uyğunlaşa
və insanı vərdişləri mənimsəyə bilmədikləri üçün bir müddətdən sonra dünyalarını dəyişdilər.

Sosial deprivasiyanın başlıca göstəricisi insanın kommunikativ aktivliyinin aşağı
düşməsidir. Körpəlik və erkən uşaqlıq dövründə bu özünü görmə kontaktının zəif olmasında,
təqlidi aktivliyin zəifləməsində, apatiya şəklində, bir qədər böyük yaşlarda isə ünsiyyətcilliyin
zəifləməsində, ətrafdakı hadisələrlə marağın itməsində göstərir.

5. Somatik psixi deprivasiya. Psixi deprivasiya somatik pozuntulara səbəb ola bilər. 2000-
2003-cü illərdə İ.V.Yaroslavçeva tərəfindən aparılmış tədqiqatlarda göstərilir ki, deprivasiya
olunmuş körpə və yeniyetmələrin psixofizioloji imkanları məhdud xarakter daşıyır. Belə ki,
yeniyetmələrdə səhər və axşam vaxtlarında ürəkdə aritmiyalar, nəfəs aktının sürətlənmsi və s.
qeydə alınmışdır. Deprivasiya şəraitində böyüyən uşaqların diaqnostikası nəticəsində
müəyyən olunmuşdur ki, bu uşaqların əksəriyyəti sağlamlıqla bağlı problemlər yaşayır (1-ci
dərəcəli sağlamlıq) və xəstəliyə meyilli olurlar. Belə uşaqlarda tənəffüs yollarının xroniki
xəstəlikləri, ürək-damar sistemi xəstəlikləri, həzm problemləri, nevrotik problemlər müşahidə
olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, gündəlik həyatda psixi deprivasiya kompleks xarakter daşıyır.
Onun bu və ya digər növünü yalnız ekspremental şəraitdə ayırd etmək olar [7; 17].

Ailə yalnız bir-birinin yanında yaşayan və bir-birini sevən insanlar toplusundan ibarət
deyil. Ailə eyni zamanda “Mən Obraz”ın, özünüdərketmənin, kişilik və qadınlıq etalonlarının,
davranış formalarının, qarşılıqlı münasibət modellərinin formalaşmasında və inkişafında ilkin
nümunə rolunu oynayır. “Mən”in ilkin identifikasiyası “uşaq-ana” kimi diadlarda və “uşaq-
ana-ata” kimi triadalarda gedir. “Ana-uşaq” diadlarında obyektiv münasibətlərin pozulması
mən konsepsiyasının formalaşmasında destruktiv nəticələrə səbəb olaraq emosional-şəxsi və
davranış sferasında özünü aydın şəkildə göstərir.
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Məqalənin aktuallığı. Məqalədə deprivasiya problemi, onun müxtəlif növləri Azərbaycan,
ingilis və rus dili materialları əsasında araşdırılmış, uşaq psixikasına, harmonik inkişafına
göstərdiyi mənfi təsir elmi-nəzəri mülahizələrlə sübut edilmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq deprivasiya problemi, onun müxtəlif
növləri və ifadə dərəcələri Azərbaycan, ingilis və rus dili materialları əsasında öyrənilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən məlumatlar ali
məktəblərin magistr hazırlığı üzrə sosial, klinik psixologiya fakültələrində, həmçinin
deprivasiya şəraitində böyümüş uşaqlarla çalışan pedaqoq və psixoloqlar tərəfindən istifadə
oluna bilər.
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Г.Адигезалова

Проблема депривации в психологии

Резюме

В настоящее время в контекстах разных исследований концепция психической
депивации рассматривается с различных точек зрения; существует множество
трактовок понятия «депривация». Особый интерес представляет анализ результатов
исследований по проблеме депривации, который показывает, что последствия
депривации осложняют социализацию и социальную адаптацию ребенка в обществе,
при этом ребенок теряет присущую его возрасту физическую и психическую
активность.

G.Adigozalova

Deprivation problem in psychology

Summary

Currently, in the contexts of different studies, the concept of mental deprivation is viewed
from different perspectives; there are many interpretations of the concept of "deprivation". Of

http://www.phantastike.com/social_psychology/pers_development/zip/
http://lib100.com/book/social_psychology/pers_development/doc/
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particular interest is the analysis of the results of research on deprivation, which shows that
the consequences of deprivation complicate the socialization and social adaptation of the child
in society, while the child loses his physical and mental activity inherent in his age.

Redaksiyaya daxil olub: 01.11.2017



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

287

Некоторые рассуждения о поликультурной личности

Джамиля Сафарова
преподаватель

Бакинского Государственного Университета
Е-маил: h_jamilya@mail.ru

Рецензенты: док. филос. по психол. М.Н.Эйюбова
док. филос. по психол. М.Г.Мустафаев

Ключевые слова: этническое, поликультурная личность, полиэтничность,
толерантность, этническая идентичность, поликультурное образование, этнокультурная
идентичность

Açar sözlər: etnik, polikultural şəxsiyyət, polietniklik, tolerantlıq, etnik identiklik,
polikultural təhsil, etnomədəni identiklik

Key words: ethnic, polycultural personality, polyethnicity, tolerance, ethnic identity,
polycultural education, ethnocultural identity

Проблемы этнического самоопределения, этнической идентичности,
этнотолерантное взаимодействие являются чрезвычайно актуальными при
исследовании проблемы на социальном, психолого-педагогическом и научном уровнях.

Этнокультурная идентичность выступает показателем социальной мобильности.
И.В.Малыгина предлагает следующее определение этнокультурной идентичности:
«Это сложный социально-психологический феномен, содержание которого составляет
как осознание индивидом общности с локальной группой на основе разделяемой
культуры, так и осознание группой своего единства на тех же основаниях,
психологическое переживание этой общности, а также индивидуальные и
коллективные формы ее манифестации» [5, 144].

Е.Макаренко выделяет три основных типа этнической идентичности:
этноцентрическую, полиэтническую, трансэтническую [4,61]. Этноцентрическая
идентичность ориентирует человека только на свой этнос, где он видит перспективы и
будущее. Этноцентризм характеризуется признанием превосходства своей этнической
группы над другими. Полиэтническая идентичность рассматривает другие этносы как
равноценные, отличается наличием у личности желания знать несколько языков и
бывать в других этнокультурных обществах. Трансэтнизм редко встречается и
характеризуется тем, что личность не идентифицирует себя ни с одним этносом, а
относит себя ко всему человечеству. Так формируется образ человека мира, и он
выходит на более глобальный уровень мышления.

Этническая идентификация как феномен национального самосознания формирует у
человека представление о себе, своей роли, месте как части этнической группы. По
определению французского социолога А. Турена, идентичность востребована в
обществе как потребность, прежде всего в безопасности, в принадлежности к группе и
в позитивной самооценке индивида и этноса в целом [2, 17].

В современных условиях глобализации и миграционных процессов полиэтническая
образовательная среда является современной реальностью, в которой развивается
личность, требующая специально организованного целенаправленного психолого-
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педагогического сопровождения. Оно предполагает создание системы, в которой будут
созданы необходимые психолого-педагогические условия для успешного развития
поликультурной личности.

Современное общество формирует новые факторы, которые становятся особенно
актуальными в условиях глобализации. Среди этих факторов особенно значимым
кaчеством развития общества является - полиэтничность. Поэтому в современную
эпоху возникают социально-психологические проблемы связанные с кризисом
этнической идентичности, межнациональными конфликты, этнофобиями. Процесс
осознания себя личностью, способной сохранить этническую принадлежность и
готовой, и способной к взаимодействию с этнически диверсифицированной средой
является сложным и в то же время уникальным, что представляется возможным для
нового типа личности - «поликультурной личности». Этнически поликультуральное
общество при демократиическом устройстве предполагает такое важное качество
человеческого сосуществования как толерантность.

В современном мире культура толерантности представляет собой неотъемлемую
часть общей культуры личности. В соответствии с Декларацией принципов
толерантности, которая была принята ЮНЕСКО в 1995 г., толерантность
рассматривается как ценность и социальная норма гражданского общества. Она
проявляется в праве всех индивидов быть различными, а также в обеспечении
устойчивой гармонии между конфессиями, политическими, этническими и другими
социальными группами, в уважении к разнообразию мировых культур; в готовности к
сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениями,
обычаям и верованиям. В декларации подчеркивалось, что конструктивное
взаимодействие людей и социальных групп, имеющих разные ценности, может быть
достигнуто на основе формирования установок толерантного сознания и поведения;
веротерпимости и миролюбия, выработки навыков межкультурного взаимодействия,
профилактики экстремизма.

Слово «личность» означает личину, то есть маску, функция которой заключается в
акцентуации образа, роли исполнения (древнегреческий театр). Это обстоятельство
подчеркивает типическое в личности. Специфика социально-психологического подхода
к пониманию поликультурной личности заключается в объяснении механизмов
социализации личности в этническом разнообразии; раскрытии ее социально-
психологической структуры; диагностике данной структуры характеристик
поликультурной личности и влияние на нее [8, 24].

Поликультурная личность в психологических и педагогических науках
рассматривается как особое свойство, качество человека, приобретаемое им в
социокультурной среде в процессе совместной деятельности и общения между
представителями различных национальностей. В психологических концепциях
поликультурная личность - это человек как ценность этнически диверсифицированного
общества, ради которой осуществляется развитие этнически диверсифицированного
общества. Представители разных этнических течений социогенетической ориентации
изучают процессы этнической социализации человека, освоения им социальных норм и
ролей, приобретения социальных и ценностных ориентаций, формирование
социального и национального характера человека как типичного члена той или иной
этнической общности [6, 174].

Практика взаимодействия людей различных национальностей и специальные
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исследования, особенно исследования формирования качеств поликультурной
личности на разных возрастных этапах, дают нам основания, утверждать о том, что
способ поведения поликультурной личности может не полностью соответствовать или
вообще не соответствовать характеру отношения, имеющегося у поликультурной
личности к кaкой-то стороне социокультурной действительности [1, 111].

О поликультурной личности говорят и как об особом индивидуальном образе
данного человека: как он воспринимается другими представителями этносов, как он
воспринимает себя сам, какова его этническая идентификация, этническое
самосознание. Поликультурная личность является частью психики, активно
организующей поведение в этнически диверсифицированном обществе. Мы
обнаруживаем, что поликультурная личность как объект социально-психологического
исследования во все времена человеческого общества вызывала интерес ученых,
мыслителей.

В психологическом аспекте поликультурная личность интерпретируется как некое
ядро, интегрирующее начало, связывающее воедино различные психические процессы
индивида и сообщающие его поведению необходимую последовательность и
устойчивость. Общепсихологическое изучение поликультурной личности - это
исследование человека как носителя совокупности психических свойств,
обусловленных этнически диверсифицированным обществом и качеств, определяющих
социально значимые формы деятельности и поведения в данном обществе [9, 34].

В педагогическом контексте, поликультурная личность - это человек - участник
историко-эволюционного процесса, выступающий носителем этнических, социальных
ролей и обладающий возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого он
преобразует природу, этнически диверсифицированное общество и самого себя.

Образование поликультурной личности порождается специфически
межнациональными отношениями. В поликультурной личности с рождения заложены
генотипические и другие составляющие личности, однако ее признаки проявляются и
развиваются только во взаимодействии с этнически диверсифицированной средой.

Л.С.Выготский писал, что личность есть понятие социальное, она охватывает
надприродное, историческое в человеке. Она не врожденна, но возникает в результате
культурного развития, поэтому личность есть понятие историческое» [3, 315]. Идеи
Л.С.Выготского подтверждают тезис о том, что поликультурная личность является
результатом этнокультурного развития и в то же время — это развитие обусловлено
этническим разнообразием общества, обладающим коллективным межнациональным
сознанием в котором личность живет. Данные постулаты действительны в культурно-
исторической психология Л.С.Выготского, который утверждает, что индивидуальное
сознание является в онтогенезе и филогенезе более поздним образованием, чем
коллективное сознание. Коллективное сознание выступает в качестве основы
формирования индивидуального сознания, следовательно, структура общественных
связей и отношений может выступать источником и моделью структуры и связей
индивидуального сознания.

Этнически диверсифицированное общество представляет собой источник,
питающий развитие личности, непосредственно определяющий поведение. Будучи
условием осуществления деятельности человека, такое общество несет те
общественные нормы, ценности, роли, церемонии, орудия, системы знаков, с которыми
сталкивается индивид. Движущей силой развития поликультурной личности выступают
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совместная деятельность и общение людей различных национальных принадлежностей,
посредством которых осуществляется движение поликультурной личности в этнически
диверсифицированном обществе, приобщение ее к культуре. В рамках системно-
деятельностного подхода поликультурная личность рассматривается как относительно
устойчивая совокупность психических свойств, как результат включения индивида в
пространство межэтнических связей.

Поликультурная личность как объект социально-психологического изучения
рассматривается как продукт развития этнически диверсифицированного общества, то
есть содержит элементы личностной динамики.

Поликультурная личность, развивающаяся в условиях этнически
диверсифицированного общества, как и личность, вообще, согласно многим ученым
исследователям обладает самосознанием, которое выступает центральным ядром
личности, интегрирующее когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты,
способствующий достижению личностью внутренней согласованности и
определяющим интерпретацию опыта межэтнического взаимодействия.

Развитие поликультурной личности рассматривается как опосредованный процесс,
заключающийся в присвоении (освоении) культурно-исторического опыта.

В современном мире многие люди оказываются вовлеченными одновременно в две,
три и больше культур. Этому способствуют разные ситуации - длительные зарубежные
командировки, межнациональные браки, образовательные программы, иммиграции, а
также проживание в поликультурных странах. Знание нескольких языков нередко
становится залогом успеха не только в деловых отношениях, но и в личной жизни. В
смешанных браках, и особенно в семьях мигрантов, родители стремятся к тому, чтобы
дети с ранних лет говорили на двух языках. Во всем мире растет количество
подростков и студентов, которые овладевают иностранными языками. Следовательно,
появляется все больше двуязычных и трехъязычных людей разного возраста, и
многоязычие становится важным фактором социальной и межкультурной мобильности,
способствующим тому, что мир все более перемешивается [7, 35].

Таким образом, формирование новых идентичностей в этнически
диверсифицированном мире в противоречивую эпоху нарастания процесса смешения
народов и культур, с одной стороны, и стремлений сохранить этническую и
культурную идентичность - с другой, остается одним из самых значимых социально-
психологических процессов.

Таким образом, этническое самоопределение и готовность личности к
взаимодействию в этнически диверсифицированном обществе не возникает у человека
сразу, а складывается постепенно на протяжении его жизни под влиянием различных
психологических и социальных факторов. Поликультурность личности не может
появиться внезапно, она имеет определенные уровни и стадии своего развития, что
является основанием для определения содержания целей дальнейшего исследования
развития поликультурной личности в условиях этнической диверсификации общества.

Поликультурная личность становится сегодня неотъемлемой частью не только
многонационального общества, но и мира в целом, наполняя смысложизненной
ориентацией межэтнические отношения людей.

Пликультурная личность воспитывается в среде поликультурного образования,
которая функционирует по определенным принципам.

Принцип полилингвальности. Лингвосоциокультурной основой идентичности
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является языковая компетенция, обеспечивающая формирование поликультурно-
ориентированной личности, владеющей несколькими языками.

Принцип преемственности. Одной из необходимых основ формирования
гражданской идентичности является такая система образования, которая способна
транслировать от поколения к поколению национальную культуру, обеспечивая
открытость для взаимодействия с другими культурами и современное цивилизационное
развитие нации.

Принцип дифференциации и разнообразия. Жизнеспособность сложных
саморазвивающихся систем зависит от дифференцированности и богатства их
элементов. Потенциал выживания системы тем выше, чем разнообразнее и
дифференцированнее ее реакции, соответствующие многообразию внешних
воздействий.

Принцип креативности. Основным жизнеобеспечивающим ресурсом в современном
обществе становится сам человек с его способностью к саморазвитию и творческому
преобразованию информации.

Принцип культурной целостности. Понимание культуры как сущностной основы
образования требует формирования и развития универсальных умений и компетенций,
в том числе освоения учащимися актуальных культурных норм и принятие
общезначимых образцов деятельности и поведения.

Принцип объемной (стереоскопической) картины мира. Формирование
гражданской идентичности предполагает отказ от разделения содержания образования
на несколько компонентов и включение необходимого этнокультурного и
регионального содержания образования.

Принцип вариативности. Стратегии и технологии поликультурного образования
должны соответствовать региональным обстоятельствам и целям формирования
гражданской идентичности.

Принцип этической актуальности. Поликультурное образование имеет
значительный морально-этический потенциал, поскольку создает универсальную
основу для воспитания и культивирования личностного, культурного, национального
достоинства каждого гражданина государства.

Актуальность данной статьи состоит в том, что в настоящее время
полиэтническая образовательная среда является современной реальностью, в которой
развивается личность, требующая специально организованного целенаправленного
психолого-педагогического сопровождения. В поликультурной личности с рождения
заложены генотипические и другие составляющие личности, однако ее признаки
проявляются и развиваются только во взаимодействии с этнически
диверсифицированной средой. В статье рассматриваются взгляды и рассуждения о
поликультурной личности.

Научная новизна статьи состоит в том, что исследования позволяют проследить
как поликультурная личность наполняет смысложизненной ориентацией
межэтнические отношения людей. Полиэтническая идентичность рассматривает другие
этносы как равноценные, отличается наличием у личности желания знать несколько
языков и бывать в других этнокультурных обществах.

Практическое применение и значимость исследования, поведенного в рамках
данной статьи в том, что автор делает попытку рассмотреть и разработать принципы,
по которым функционирует и воспитывается поликультурная личность.
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C.Səfərova

Polikultural şəxsiyyət haqqında bəzi mülahizələr

Xülasə

Məqalədə polikultural şəxsiyyətin mühüm xüsusiyyətləri araşdırılır. Müəllif etnik
identikliyin, polikultural şəxsiyyətin, polikultural təhsilin əlaqələrini təhlil edir. Sonra elmi
işdə polikultural şəxsiyyətin mahiyyəti, tərifi verilir. Polikultural təhsilin prinsiplərinə xüsusi
diqqət yetirilir. Nəticədə, müasir təhsilin, millətlərarası kommunikasiyanın aktul problemi
nəzəri, sistemli şəkildə ümumiləşdirilir.

Dj.Safarova

Some reasonings about the polycultural personality

Summary

The article reveals the essential features of the polycultural personality. The author, first of
all, points out the relationship of ethnic identity, polycultural personality, polycultural
education. Further, the essence and definition of the polycultural personality are noted.
Particular attention is paid to the principles of multicultural education. The conclusion
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summarizes the results of the systemic theoretical presentation, devoted to the extremely
topical problem of modern education and interethnic communication.

Redaksiyaya daxil olub: 30.10.2017



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

294

Zorakılığın sosial-psixoloji mahiyyəti

Şahnaz Aslanova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,

Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: shahnaz-qurbanova@rambler.ru

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. E.A.Piriyeva
psixol.ü.f.d. İ.M.Məmmədli

Açar sözlər: zorakılıq, məişət zorakılığı, ailədaxili münaqişə, zorakılıq qurbanı qadınlar,
gender əsaslı zorakılıq

Ключевые слова: насилия, бытовое насилие, внутрисемейные конфликты,
женщины жертвы насилия, гендерное насилие

Key words: violence, domestic violence, conflicts within the family, female victims of
domestic violence, gender-based violence

Təhlil obyekti olan “zorakılıq” anlayışını təhlil etməzdən əvvəl həmin psixoloji təzahürün
meyarlarını müəyyənləşdirmək lazımdır. Bütün dövrlərdə zorakılıq, onun formalaşması və
təzahürü mexanizmi müxtəlif tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. Hesab edirik ki,
zorakılıq anlayışının sosial-psixoloji mahiyyətinin ümumi prinsiplərini təhlil etməzdən əvvəl
ona yanaşma tərzlərinə diqqət yetirmək zəruridir.

Zorakılıq insanın fiziki, cinsi, psixoloji və ya iqtisadi baxımdan zərər görməsi ilə
nəticələnən və ya nəticələnməsi ehtimal olunan hərəkətləri, buna bağlı olan hədə, təzyiq ya da
azadlığın bilərək məhdudlaşdırılmasını da özündə ehtiva edən, cəmiyyətdə və ya şəxsi sferada
meydana gələn fiziki, cinsi, psixoloji, sözlü və ya iqtisadi hər növ davranış və münasibətləri
əhatə edir.

Zorakılıq sözünün etimologiyasını görkəmli rus alimi A.A.Hüseynov “Zorakılıq anlamı”
məqaləsində belə qeyd edir: “Zorakılıq güc tətbiq etmək, gücə arxalanmaq, gücün vasitəsilə
hərəkətdir”. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, güc tətbiq edilən bütün hərəkətlər zorakılıq anlamı
kimi qəbul edilə bilməz. Zorakılıq şəxsin istəyinin əleyhinə qarşı törədilən hərəkətlərdir.
Zorakılıq güc tətbiq etmək yolu ilə bir şəxsin digər şəxs üzərində hakimiyyətini bərqərar
etmək üçün vasitədir.

Zorakılıq fiziki gücün və ya ərkin hədə mahiyyətində və ya yaralanma, ölüm, psixoloji
zərər, inkişaf pozuntusu və yoxluğu kimi nəticələrə gətirib çıxaran və ya belə nəticələr
verməsi ehtimal oluna biləcək şəkildə bilərəkdən istifadə olunmasıdır.

Zorakılıq həmçinin sahib olunan güc və ya qüdrətin yaralanma və itkiylə nəticələnən və ya
nəticələnmə ehtimalı yüksək bir şəkildə başqa insana, özünə, bir qrupa və ya cəmiyyətə qarşı
hədə yoluyla və ya birbaşa tətbiq edilməsidir.

Zorakılığa daha geniş bir tərif vermək istəsək, zorakılıq onu törədən tərəfindən şüurlu
olaraq qarşısındakı şəxsə və ya şəxslərə, qurum və birliklərə, hətta digər canlı varlıqlara (bitki
örtüyü, heyvanlar aləmi, canlı həyat qaynaqları və s.) fərqli məqsədlər üçün mənfəət əldə
etmək, onlara qarşı üstünlük əldə etmək və ya hakimiyyət qurmaq, istənilən hal və
hərəkətlərin əldə edilməsinə şərait yaratmaq, imtiyaz və ya ayrı-seçkilik əldə etmək, hörmət
və sevgi qazanmaq, başqa sözlə desək, maddi və mənəvi mənfəətlərin əldə edilməsinə nail
olmaq məqsədilə fiziki, sözlü, psixoloji və ya jestlər vasitəsilə tətbiq olunan şəxs və ya
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şəxslərin, qurum və birliklərin, hətta digər canlı varlıqların (bitki örtüyü, heyvanlar aləmi və s.)
həyat, azadlıq, iradə, istək, hüquq və sağlamlıqlarına zərərverici, bu haqların aradan
götürülməsinə və ya müvəqqəti olaraq ləğv edilməsinə səbəb olan hal və hərəkətlərin
məcmusudur (1).

Bəşər tarixinin müxtəlif dövrlərində, fərqli şəkildə təzahür edən zorakılıq nümunələri hər
zaman olmuşdur. Hər bir cəmiyyət sosial mövcudluğunu təmin etməyə çalışarkən müəyyən
sosial problemlərlə qarşılaşırlar. Bu problemlər isə ictimai mövcudluğun davamlılığı və
bütünlüyünü riskə atan situasiyanın yaranmasına şərait yaradır. Sosiomədəni həyatın bu qədər
mürəkkəb olmasının insanların davranışında bu və ya digər iz buraxmasını ehtimal etmək elə
də çətin deyildir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, bir cəmiyyətdə hansı davranışların zorakılıq olaraq
qavranılması o cəmiyyətin sosial strukturunun xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir.
Cəmiyyətdə yaşayan insanların zorakılıq təzahürlərini məhz zorakılıq kimi qavraması həmin
toplumun adət-ənənələrindən, dəyərlərindən, milli, etnik xüsusiyyətlərindən asılıdır (5).

Zorakılığın növlərini araşdırmazdan əvvəl zorakılıq hesab edilməyən davranışın
mahiyyətinə nəzər salmaq lazımdır. Çünki zorakılıq zorakı olmayan davranışdan qaynaqlanır.
Hər bir davranışın elementləri mövcuddur. Onun bütünləşməsi üçün müxtəlif komponentlər
olmalıdır.

Zorakılıq hesab edilməyən davranışın təməlində başqalarına qarşı mərhəmətli və şəfqətli
davranış dayanır. Belə halları cəmiyyətdə daha çox möhkəmləndirmək üçün çalışan müxtəlif
mərkəzlər mövcuddur. Bunlardan biri geniş miqyasda araşdırmalar aparan “Ünsiyyət
Mərkəzi”dir. Bu mərkəz klinik psixoloq M. Rozenberq tərəfindən yaradılmış və zorakı
olmayan ünsiyyət dili vasitəsilə insanların bir-birləri ilə şəfqət, anlayış və mərhəmət dolu
ünsiyyət qurmaları üçün müxtəlif tipli təhsil verir.

Bu ünsiyyət dili nə gözlədiyimiz, nə hiss etdiyimiz, nəyə ehtiyac duyduğumuza və nə
istədiyimizə mərkəzləşərək özümüzü ifadə etməyə və başqalarını da bu yolla anlamağa
çalışmağa əsaslanır. Beləliklə, tənqid etmək əvəzinə gözlənilənin, hiss edilənin və ehtiyac
duyulanın nə olduğuna mərkəzləşərək başqalarının ehtiyaclarını daha yaxşı anlamağı
hədəfləyir.

Nobel sülh mükafatını qazanmış argentinalı Adolfo Perez Eskivelə görə, zorakılıq hesab
edilməyən davranış həyata və fərdə hörmətdir, zorakı meyillərə sahib olmaqdan daha böyük
bir mənaya sahibdir.

2010-cu ildə qəbul edilmiş “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Qanuna
əsasən, məişət zorakılığı deyiləndə yaxın qohumluq münasibətlərindən, birgə və ya əvvəllər
birgə yaşamaqlarından sui-istifadə etməklə bir şəxsin digərinə qəsdən fiziki və ya mənəvi
zərər vurması başa düşülür. Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxs bir yerdə yaşadığı ailə
üzvünün, yaxın qohumunun, qanuni nigahda olmadığı və ya əvvəllər birgə yaşadığı şəxsin
ona qarşı qəsdən törətdiyi hərəkətlərin (fiziki, psixi, cinsi və iqtisadi xarakterli zorakılığın)
nəticəsində fiziki və ya mənəvi zərər çəkmiş şəxsdir, zorakılığın “qurbanı”dır (2).

Qadınlara qarşı törədilən zorakılıq formaları arasında məişət zorakılığı mühüm yer
tutmaqla yanaşı, əksər hallarda həm dövlətin, həm ictimaiyyətin, həm də ailənin diqqətindən
kənarda qalır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, məişətdə qadınlara qarşı tətbiq edilən
zorakılıq nisbətən mürəkkəbdir və ayrı-seçkilik zəncirinin ən çətin tədqiq olunan həlqəsidir.
İşin mürəkkəb cəhəti ondan ibarətdir ki, bir qayda olaraq bu halda zorakılıq qurbanları
zorakılığı öz-özlüyündə məqbul proses kimi qəbul edirlər, hətta bir çox hallarda zorakılığın ən
kobud formalarında belə bu barədə danışmamağa üstünlük verirlər.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

296

Təhqirdən yaranmış xəcalət hissi, fiziki və mənəvi əzabların təkrarlanması qorxusu, ailə
münasibətlərinə müdaxilənin yolverilməzliyi ilə bağlı ənənəvi təsəvvürlərin kökünün
kəsilməsinə olan ümidsizliyin hiss edilməsi zorakılığın həm adi hal olmasına, həm də
güclənməsinə səbəb olur. Bu baxımdan məişət zorakılığına münasibətin cəmiyyətin və ayrı-
ayrı fərdlərin mədəni dəyərlər əsasında formalaşdığını vurğulamaq xüsusilə əhəmiyyətlidir.

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, məişət zorakılığının ən geniş yayılmış forması qadın
cinsindən olan ailə üzvlərinə, xüsusilə də, cinsi tərəfdaşa yönəlmiş ailədaxili zorakılıqdır. Bu
zorakılıq halı qadınların əmək qabiliyyətini itirmələrinə səbəb olduğu üçün iqtisadi böhrana
da şərait yaradır (4).

Təbii müşahidələrdən bəllidir ki, zorakılıq halları ilə adətən qadınlar üzləşir; təəssüflər olsun ki,
fiziki zəifliyin mənəvi cəhətdən kompensasiya olunmaması ailədə qadın hüquqlarının pozulmasına,
şiddətlərin artmasına, ailələrin dağılmasına və digər fəsadlara səbəb olur. Ailədaxili zorakılığa
məruz qalmış qadınlar sosial baxımdan özlərini yalnız hiss edirlər. Belə qadınlar əsasən
zorakılığın bütün ailələrdə olduğuna inanırlar, zorakılığın baş verməsində özlərini
günahlandırırlar, onlara qarşı zorakılıq nümayiş etdirən şəxsin nə vaxtsa düzələcəyinə ümid
edirlər və buna görə də itaətkardırlar. Özlərinə olan güvəni itirmiş və digər insanlardan asılı
olan belə qadınlar baş verən zorakılığı inkar etməyə meyillidirlər.

Məlumdur ki, ailə eyni zamanda kişi və qadınların qarşılıqlı münasibətləri ilə əlaqədar
gender stereotiplərinin formalaşdığı ilk yerdir. Məhz ailədə insanın identifikasiya mexanizmi
əsasında cinsi davranışa aid sosial normaların mənimsənilməsi baş verir. Qadına qarşı
ailədaxili zorakılıq kişinin qadın üzərində hakimiyyət qurmasına səbəb olan cinsiyyət
politikası və kişinin üstünlüyünü önə çəkən cinsi diskriminasiya ilə yaxından əlaqəlidir.
Qadına qarşı zorakılıq qadınların və qız uşaqlarının maddi və mənəvi bütünlük haqqı, azadlıq
və təhlükəsizlik haqqı, ifadə və söz azadlığı, ailə quracağı insanı seçmə haqqı, sağlam
psixoloji mühitdə yaşamaq haqqı kimi ən əsas hüquqlardan faydalanmasını əngəllədiyi üçün
zorakılığı insan haqlarının pozuntusu kimi də dəyərləndirmək mümkündür. Bununla bağlı
müxtəlif elmi ədəbiyyatlarda müxtəlif təriflər mövcuddur.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən irəli sürülən tərifə görə “Həyat yoldaşının tətbiq
etdiyi zorakılıq yaxın münasibətlərdə fiziki, cinsi və ya psixoloji xəsarətə yol açan istənilən
davranışdır”. Ən geniş yayılmış tərif isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qadınlara
qarşı zorakılıqla bağlı irəli sürülmüş tərifdir.

BMT-nin 1993-cü ildə “Qadınlara qarşı zorakılığın yox etdirilməsi” bildirişində verdiyi
tərifə əsasən “Qadınlara qarşı məişət zorakılığı cinsiyyətə istinad edərək həyata keçirilən,
qadınlarda fiziki, cinsi, psixoloji, hər hansı bir kədər və zərərə səbəb olan və ya bu nəticəni
doğura bilən hər cür davranış, təhdid, təzyiq və ya azadlığın məhdudlaşdırılmasıdır” (3).

Son illərdə məişət zorakılığının sosial-psixoloji mahiyyətini araşdırmağa yönəlmiş ciddi
tədqiqatlar artmaqdadır. Aparılan tədqiqatların məqsədi ailədaxili münaqişələrin yaranma
səbəblərini, qadınların məruz qaldığı hər növ fiziki, cinsi, psixoloji istismarın meydana gəlmə
tezliyini araşdırmaq, problemin həllində yeni metodlar işləyib hazırlamaqdır.

Məqalənin aktuallığı. Məişət zorakılığı ailə daxilində baş verən və çox vaxt gizlədilən bir
problem olduğu üçün intensivlik dərəcəsi də tam olaraq mədəni dəyərlərdən, milli
mentalitetdən, adət-ənənələrdən asılı olaraq müəyyən edilə bilməməkdədir. Hər birimizin
güvəndiyi, özünü təhlükəsiz hesab etdiyi ailə bəzən qadının ən böyük müsibətləri yaşayacağı
və təhqirlərə məruz qalacağı yerə çevrilir. Bu baxımdan zorakılıq anlayışının sərhədlərinin
müəyyən olunması, hansı davranışların zorakılıq təzahürü olduğunun müəyyənləşdirilməsi
aktual problemlərdən hesab olunur.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müxtəlif elmi mənbələrə əsaslanaraq zorakılıq
anlayışının əsas sosial psixoloji mahiyyəti təhlil olunmuşdur. Tədqiqat nəticəsində əldə
edilmiş nəzəri məlumatlar sosial psixologiya elmini yeni biliklərlə zənginləşdirir, məişət
zorakılığına məruz qalan qadınların sosial, psixoloji və emosional inkişafının
müəyyənləşdirilməsi sahəsində yeni elmi istiqamətlərin meydana gəlməsinə zəmin yaradır.

Həyata keçirilmiş tədqiqatın nəticələrindən qadın hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində
fəaliyyət göstərən birliklərin fəaliyyətində, məişət zorakılığına məruz qalan qadınlara
psixoloji xidmət işinin təşkilində, onalrın psixoloji maarıflənməsi sahəsində bilik və
bacarıqların gücləndirilməsində istifadə oluna bilər.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən sosial psixoloqlar və sosial işçilər
istifadə edə bilərlər.
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Социально-психологическая сущность насилия

Резюме

Одной из наиболее актуальных тем в социальной психологии является проблема
насилия. Статья представляет собой попытку выявить сущностную характеристику
феномена насилия. Статья посвящена рассмотрению гендерных аспектов проблемы
семейного насилия. Сделан анализ содержания понятия домашнего насилия в
отношении женщин.

Sh.Aslanova

Psychosocial essence of violence
Summary

One of the most urgent topics in social psychology is the problem of violence. This article
is an attempt to identify the characteristics of the phenomena violence. The article is devoted
to the analysis of gender aspects of the problem of family violence. The analysis of the
concept of domestic violence concerning women has been made.
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Müxtəlif psixoloji məktəblər və istiqamətlər ənənəvi olaraq sosial-psixoloji adaptasiyanın
təzahürlərini fərqli baxımdan nəzərdən keçirirlər. Sosial mühit daha mürəkkəb, çox səviyyəli
bir törəmə olduğundan adaptasiya prosesləri şəxsiyyətdaxili, 2 şəxsiyyət arasında, şəxsiyyət
və qrup, qrup daxilində, şəxsiyyət və cəmiyyət və s. müstəvilərdə təzahür edə bilər. Biz
sosial-psixoloji adaptasiyanı dəqiq sərhədləri olmayan, insanın bütün ontogenetik inkişafı
prosesində genişlənən, daima dəyişən mühitin təsirlərinə uyğunlaşan, öz unikallığı, fərdiliyi
ilə seçilən, şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsi üçün geniş imkanlar açan bir proses kimi
nəzərdən keçiririk. Şəxsiyyətin adaptasiya prosesinin təhlili bu problemə olan yanaşmaların
birmənalı olmadığını və əslində bir çox müəlliflərin (E.V.Markova, Y.A.Kleyberq,
F.B.Berezin və b.) sosial-psixoloji adaptasiyanı mürəkkəb, şəxsiyyətdaxili dəyişmələrə gətirib
çıxaran mühit və şəxsiyyətin qarşılıqlı təsiri kimi başa düşürlər. Digər müəllif P.A. Proseçki
adaptasiyanı tələbələrin ali məktəb şəraitinə fəal, yaradıcı uyğunlaşması kimi nəzərdən
keçirərək bu prosesdə əqli fəaliyyətin təşkili sahəsində vərdiş və bacarıqların formalaşmasını
xüsusi vurğulayır. Sosial-psixoloji adaptasiyanın mərkəzi problemi qismində yeni sosial
rolun-tələbə rolunun mənimsənilməsi çıxış edir. Bu proses isə özündə yetkin gənclik yaşının
bir çox sosial-psixoloji xüsusiyyətlərini əks etdirir. Tələbənin psixofizioloji və psixoloji
xassələrinin dəyişilməsi ilə müşayiət olunan adaptasiya prosesi tələbənin fərdi
xüsusiyyətlərindən, təlim şərtlərindən çox asılıdır. Şərti olaraq tələbənin sosial-adaptasiya
prosesini bir neçə mərhələyə bölmək mümkündür:

1. Tələbənin yeni sosial mühitə uyğunlaşması;
2. Tələbənin sosial normaları, ənənələri, dəyərləri mənimsəməsi;
3. “Tələbə-tələbə”, “tələbə-müəllim” adekvat mikrososial, qarşılıqlı təsirinin təşkili.
Hələ görkəmli psixoloq V.A.Petrovski qeyd edirdi ki, “ümumi planda şəxsiyyətin

inkişafını onun yeni sosial mühitə daxil olması və bu mühitə inteqrasiya olunması prosesi
kimi başa düşmək olar” (1, 62). Tədqiqatçı şəxsiyyətin inkişaf modelini izah etmək üçün ir
çox nəzəriyyələrə əsaslanaraq adaptasiyanı daha stabil sosiuma daxil olan fərdin şəxsiyyət
kimi inkişafının ilk mərhələsi adlandırırdı. V.A.Petrovskinin fikrincə, insanın şəxsiyyətə
çevrilməsinin hər anına hər hansı bir proses uyğun gəlir: məs. adaptasiya - fərdin sosial
norma və dəyərləri mənimsəməsidir, fərdiləşmə - “mən”in təsdiqi, xarakter xüsusiyyətlərinin,
imkan və meyllərin təzahürü, fərdiyyətin yaranması, inteqrasiya isə ümumi olanın yaranması,
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ətrafdakı insanların həyat və fəaliyyətinin dəyişilməsidir.
Psixoloji ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, adaptasiya prosesinin mahiyyəti əsasən 2 planda

nəzərdən keçirilir:
1. Orqanizmin, şəxsiyyətin xarici şəraitə uyğunlaşması kimi (M.İ.Dyaçenko,

L.F.Jeleznyak və b.)
2. Mühit və insanın fəal qarşılıqlı təsiri kimi (bu zaman şəxsiyyət mühitin tələblərinə kor-

koranə tabe olmur, ona fəal təsir göstərir və onu dəyişdirir (A.A.Rean, M.P.Karabeynikov,
V.P.Petrov və b.)

Hesab edirəm ki, 2-ci yanaşma daha düzgün olub tələbələrin-gələcək mütəxəssislərin ali
məktəb şəraitinə adaptasiyasının çətinliyini daha əyani şəkildə görməyə imkan verir və
onların peşə-pedaqoji fəaliyyətə hazırlığını düzgün təşkil etməyə imkan yaradır.

Tələbələrin sosial-psixoloji adaptasiyasını araşdıran digər tədqiqatçı D.N.Dubrovin bu
nəticəyə gəlmişdir ki, “adaptasiya o vaxt baş verir ki, sosial mühit şəxsiyyətin tələbat və
cəhdlərinin həyata keçirilməsinə, fəaliyyətin inkişafına şərait yaradır”. Tədqiqatçının fikrincə
adaptasiya öz tərkibinə 6 komponenti daxil edir ki, bunlar da adaptasiya olunma,
özünüqəbuletmə, digərlərini qəbuletmə, emosional narahatlıq, internallıq-eksternallıq və
üstünlüyə cəhddən ibarətdir. 1-ci mərhələdə fərd nəinki sosial mühitin norma və sərvətlərini
qəbul edir, həmçinin onların əsasında öz fəaliyyətini quraraq özünü tamamilə reallaşdıra bilir.
Özünüqəbuletmə insanın öz “mən”inə münasibətini əks etdirir. Məzmun baxımından bu
komponent tələbədə ya pozitiv özünüqiymətləndirmə və özünübəyənmə, ya da
özünügünahlandırma və aşağı özünüqiymətləndirmə kimi təzahür edir. 3-cü komponent
insanlara qarşı dostcasına və düşməncəsinə münasibətin səviyyəsini göstərir. Bəzi insanlar
özlərinə ətrafdakıların pozitiv münasibətləri kimi yönələn gözləmələrə malikdirlər, digərləri
isə hər şeydən qıcıqlanan, insanlara yalnız tənqidi münasibət bəsləməklə seçilən davranışa
malikdirlər. 4-cü komponent olan emosional rahatlıq insanın həyatında müsbət yoxsa mənfi
emosional halların üstünlük təşkil etdiyinin təzahürü kimi çıxış edir. 5-ci komponent
internallıq-eksternallıq nəzarət lokusu kimi insanın yeni kollektivə, yeni fəaliyyətə daxil olma
xüsusiyyətlərini təyin edir. İnternallığın yüksək səviyyəsi onu göstərir ki, insan həyatında baş
verən hadisələrə öz şüurlu fəaliyyətinin nəticəsi kimi baxır (məs. təlim fəaliyyətinə cəlb
olunma, hər yerdə fəal olmaq qabiliyyəti). Lakin onlardan fərqli olaraq eksternallar baş verən
hadisələrin səbəbi kimi xarici qüvvələrin (məs. tale, təsadüf və s.) rolunu əsas götürür.
Nəticədə belə insanlarda baş verən hadisələrə görə məsuliyyəti xarici qüvvələrə aid etməyə
meyllilik yaranır. Bu isə insanın özünütəşkilində çətinliklərdən xəbər verir. 6-cı komponent
olan şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə üstünlüyə, hakim olmağa cəhd 1-ci kurs tələbələrində
aşağı səviyyədə olur və onların əsasən qrupla münasibətlərdə daha çox tabe olma, itaətkarlıq
motivlərinə üstünlük vermələri ilə nəticələnir.

Adaptasiyanın öyrənilməsində qəbul olunan nöqteyi-nəzərlərdən biri də odur ki, tələbənin
öz qabiliyyətlərini, keyfiyyətlərini adekvat qiymətləndirməsi, yəni öz qabiliyyətlərinin,
imkanlarının tələblərə uyğun adekvat dərk olunması adaptasiyanın səmərəli olmasına gətirib
çıxarır.

Tələbələrin sosial adaptasiyasının bir neçə formaları fərqləndirilir: dezadaptasiya, passiv
və aktiv adaptasiya. Dezadaptasiya- məqsədlərin və fəaliyyət növlərinin aydın olmaması, dar
ünsiyyət dairəsinin olması, yeni sosial mühitin norma və dəyərlərinin qəbul olunmaması,
bəzən isə hətta özünü onlara qarşı qoymaq kimi təzahür edir. Passiv adaptasiyada tələbə
norma və dəyərləri “mən-hamı kimi” prizmasından qəbul edir, hətta gücü çatsa belə nəyi isə
dəyişdirməyə çalışmır. Fəal adaptasiya – hər şeydən əvvəl bütövlükdə sosiallaşma prosesinin
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müvəffəqiyyətli olmasını təmin edir. Tələbə nəinki sosial mühitin norma və dəyərlərini qəbul
edir, həm də öz fəaliyyətini və insanlarla münasibətlərini onların əsasında qurur. Belə insan
qarşısında müxtəlif məqsədlər qoyur və sosial mühitdə öz yerini tutmaq bu planlardan birinə
çevrilir. Fəal adaptasiyaya malik olan tələbənin ünsiyyət və maraq dairəsi genişdir.
Adaptasiyanın bu səviyyəsi istər insanlarla, istərsə də insanın öz-özü ilə harmonik birliyə
gətirib çıxarır.

Müxtəlif pedaqoji universitetlərdə aparılan tədqiqatlarda oğlan və qız cinsindən olan
tələbələrin adaptasiya üslubunda bəzi fərqlər nəzərə çarpır. Məlum olmuşdur ki, qız
tələbələrin adaptasiya üslubunda ünsiyyətdə emosionallıq, qeyri-rəsmi çalarların daha çox
olması xarakterikdir. Qızlar öz qruplarına daha yüksək tələblər verdiyindən, həm
şəxsiyyətlərarası ünsiyyət, həm də təlim situasiyalarında qrupdakı atmosfer onlara daha əsaslı
təsir göstərir. Qızlara şəxsiyyətin bəzi xüsusiyyətləri adaptasiya prosesində böyük problemlər
yaradır. Bunlar təlim və ünsiyyət situasiyalarındakı yüksək həyəcanlılıq, kifayət qədər
emosional stabilliyin olmaması və bəzən isə vaxtını rasional şəkildə bölə bilməmək
keyfiyyətləridir. Adaptasiya prosesi tələbə qızlardan bütün fiziki və psixi resursların səfərbər
olunmasını tələb etdiyindən, burada özünü generalizasiya effekti göstərə bilir, yəni hər hansı
bir çətinlik adaptasiyanın bütün komponentlərinə neqativ təsir göstərir.

Oğlan-tələbələr üçün xas olan adaptasiya variantı isə hər şeydən əvvəl yeni fəaliyyətin, ali
məktəbdə təlimin mənimsənilməsinə yönəlib. Lakin onlar üçün məktəb təlimi zamanı yaranan
stereotipi dəyişmək çətindir, dinamik stereotip rigidliyi ilə fərqlənir, idrak motivasiyası isə
yüksək səviyyədədir.

Oğlanlarda qrupa adaptasiya asan baş versə də, ünsiyyətdə emosionallıq azdır. Qızlarla
müqayisədə oğlan tələbələrdə fizioloji problemlər azdır, yəni adaptiv situasiyanın
çətinliklərinə qarşı onlar daha dözümlüdürlər.

Adaptasiyaya mənfi təsir edən şəxsi faktorlara konformizm (hər şeylə razılaşma), aşağı
özünüqiymətləndirməni, həmçinin özünə həddindən artıq əmin olmaq, emosional süstlük və
mənfi emosiyaların dominantlıq etməsini, uğursuzluqdan qaçmaq motivasiyasının uğura cəhd
etmə motivasiyası üzərində hakim olması, şəxsi müdafiənin daha güclü mexanizmlərinin
olması və s.

Adaptasiya prosesində çətinlik törədən situativ amillərə isə stress vəziyyətini, yüksək
həyəcanlılıq, vaxta qoyulan məhdudiyyəti, daha tez qərar tapmaq arzusu, daha zəif və daha
güclü motivasiyanı, əvvəlki uğursuzluqlarla müşayiət olunan öz gücünə inamsızlıq, qorxu,
özünə həddindən artıq tənqidi yanaşmanı aid etmək olar.

Apardığımız araşdırmalar bu nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, tələbələri adaptasiyası hər
bir ali məktəbin qarşısında duran ən mühüm pedaqoji vəzifələrdəndir. Ali məktəbə adaptasiya
mürəkkəb, çoxlu sayda amillərin təsirinə məruz qalan bir prosesdir və tələbə şəxsiyyətinin
keyfiyyətlərindən, ali məktəbdə təlimin təşkilindən asılıdır. Adaptasiya prosesinin səmərəli
şəkildə həyata keçməsi, hər yeni adapasiya prosesi şəxsiyyətin fəallığını, onun daxili təşkilini
yeni səviyyəyə qaldırır, onu xarici mühitin təsirlərinə qarşı daha müstəqil edir. Adaptasiya
bütöv, sistemli proses olub insanın sosial mühitlə qarşılıqlı təsirini əks etdirir. Bu zaman
sosial mühit ilə şəxsiyyətin elə qarşılıqlı təsiri başa düşülür ki, bu prosesdə onun
iştirakçılarının tələbləri və gözləmələri uzlaşdırılır. Adaptasiya prosesinin xüsusiyyətləri
əsasən insanın psixoloji xassələrindən, yəni şəxsiyyətin inkişaf səviyyəsindən, davranış və
fəaliyyətin şəxsi tənzim mexanizmlərinin təkmilliyindən asılıdır.

Adaptasiyaya uğramanın meyarları kimi insanın psixoloji sağlamlığının ümumi səviyyəsi,
öz həyat potensialına uyğun olaraq inkişaf etmək qabiliyyəti, özünəhörmət və həyatın dərki



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

302

kimi subyektiv hisslərin olması götürülə bilər. Onun meyarları kimi qətiyyən özünə sosial
strukturda yer tapa bilmək, insanları sıxışdıra bilmək kimi keyfiyyətlər götürülə bilmə

Məqalənin aktuallığı. Adaptasiya (latınca “adaptatio”-uyğunlaşmaq) insanın mühitin
dəyişən şəraitinə uyğunlaşması kimi başa düşülür. Ali məktəbdə isə adaptasiya prosesi
tələbələrin təlim fəaliyyətinin səmərəliliyinə təsir edən amillərdəndir. Köhnə stereotiplərin
aradan qaldırılması ilə müşayiət olunan adaptasiya prosesi təlimin ilk mərhələsində
müvəffəqiyyətə təsir edə bilir, ünsiyyətdə çətinliklər yaradır. Bu baxımdan sosial-psixoloji
adaptasiyanın öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə psixologiyada mühüm kateqoriya hesab olunan
adaptasiya prosesi nəzərdən keçirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr təcrübi
əhəmiyyət kəsb edir. Nəticələr məktəb təcrübəsinə və tədrislə bağlı iş sahələrinə tətbiq edilə
bilər.
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Ш.Исламова

Особенности социально-психологической адаптации
студентов к условиям вуза

Резюме

Статья посвящена изучению проблемы социально-психологической адаптации
студентов. По мнению автора, адаптация связана с преодолением старых стереотипов,
и она значительно влияет на успешность учебной деятельности. Автор социально-
психологическую адаптацию рассматривает как процесс, который развивается в
онтогенезе, постоянно меняющийся, приспосабливающийся к требованиям среды,
отличающийся своей уникальностью и в то же время открывающий большие
перспективы для самореализации студента.

В статье также указаны этапы формирования социально-психологической
адаптации студентов и указаны факторы, влияющие на этот процесс.
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Sh.İslamova

Features of social-psychological adaptation in the condition
of high school education among the students

Summary

The article has been devoted to the study of the problems of social-psychological
adaptation. As to the opinion of the author of the article the adaptation process accompanied
by the liquidation of old stereotypes makes serious influence on the efficiency of the
instruction activity of the students. The author of the article considers this process as the one,
subjecting to the process of adaption to the influence of the atmosphere, widening in the
process of the whole ontogeny development of person and distinguished by its unique self -
realization which creates wide possibilities for the development of person. In the article the
stages of social-psychological adaptation of the students and the factors influencing on this
process is pointed out as well.
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Peşəseçmə ilə bağlı təsəvvürlər və onun şagird
şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri
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Peşə insanın fiziki və mənəvi qüvvəsini, onun biliklərini, bacarıqlarını, əqli
qabiliyyətlərini qoyduğu, onun yaşamasına və inkişafına imkan verən, cəmiyyət üçün zəruri
olan, əməyin bölünməsi nəticəsi ilə məhdudlaşan sahədir. Peşəseçimi fərd tərəfindən bu və ya
digər əmək fəaliyyət növünün müəyyən edilməsi prosesidir. Bu fəaliyyətdə o özünü
göstərməklə yanaşı bu fəaliyyət növü ilə bağlı olan bacarıqlarını nümayiş etdirmək istəyir.

Peşəyönümü peşə seçiminə və ya fəaliyyət növünün dəyişməsinə təsir edən qabiliyyətlərin,
maraqların, yararlılığının və digər amillərin aşkar edilməsinə yönəlmiş qarşılıqlı əlaqəli
iqtisadi, sosial, tibbi, psixoloji və pedaqoji tədbirlər kompleksidir. Peşə seçimi insanın
cəmiyyətdə özünütəsdiqinin əsası, həyatda verdiyi başlıca qərarlardan biridir. Peşə seçimi
şəxsiyyətin həyatında çox şeyi müəyyən edir (3, 89).

Elmi ədəbiyyatda “Peşə seçimi” anlayışına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Lakin həmin
ədəbiyyatların hamısında belə bir ümumi fikir özünü göstərir ki, peşəseçimi subyektlərinin
daxili ehtiyatlarının təhlili və onların peşənin tələbləri ilə uyğunluğu nəticəsində həyata
keçirilən seçimdir. Peşə seçiminə bu cür yanaşma iki tərəfli - seçən (seçim subyekti), seçilən
(seçim obyekti) xüsusiyyətə malik olduğunu göstərir. Bu baxımdan həm subyekt, həm də
obyekt çoxlu sayda xüsusiyyətlərə malikdir. Peşəseçiminin müxtəlifliyi də bu amillərlə izah
olunur.

Qeyd edək ki, psixoloji ədəbiyyatda şəxsiyyət yanaşması baxımından peşətəyini
prosesinin dörd mərhələsi qeyd olunur. Həmin mərhələləri aşağıdakı kimi sistemləşdirmək
mümkündür.

1. Peşə niyyətlərinin yaranması və formalaşması və əməyin müxtəlif sahələrinə ilkin
yönləndirilməsi (böyük məktəbli yaşı).

2. Peşə təlimi seçilmiş peşənin mənimsənilməsi kimi.
3. Fərdi fəaliyyət üslubunun formalaşması və istehsalat və sosial münasibətlər sisteminə

daxil edilməsi ilə səciyyələnən peşə adaptasiyası.
4. Əmək prosesində özünü gerçəkləşdirmək (qismən və ya tam) və inkişaf etmək (3, 56).
Beləliklə, peşətəyini peşə niyyətlərinin yaranmasından əmək fəaliyyətinə qədər

şəxsiyyətin bütün peşə fəaliyyəti dövrünü əhatə edən proses kimi nəzərdən keçirilir.
İnkişaf psixologiyası isə peşə özünütəyininin aşağıdakı mərhələlərini fərqləndirir. Birinci
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mərhələ uşaq oyunları ilə bağlıdır. Bu mərhələ uşaq üzərinə müxtəlif peşə rollarını götürərkən
və onlarla bağlı oyunlar oynayan zamanı özünü göstərir. İkinci mərhələ yeniyetmə üçün
cəlbedici olan müxtəlif peşələrlə bağlı yaranan yeniyetmə xülyaları ilə bağlı özünü göstərir.
Üçüncü mərhələ yeniyetmə və böyük məktəbli yaş dövründə ilkin peşə seçimi zamanı özünü
göstərir. Bu zaman peşə fəaliyyətinin müxtəlif növləri “çeşidlənir” və maraqlar, qabiliyyətlər
şagirdlərin dəyərlər sistemi nöqteyi–nəzərindən qiymətləndirilir. Nəhayət, dördüncü mərhələ
- praktik qərar qəbulu zamanı meydana gəlir. Bura iki əsas komponent-ixtisasın, peşə
hazırlığının səviyyəsinin müəyyən edilməsi və ixtisas seçimi daxildir.

Beləliklə, qeyd etmək olar ki, peşə özünütəyini inanın bütün həyatı boyu davam edir.
Lakin bu prosesin zirvəsi, həyatda dönüş məqamı peşə seçimi haqqında qərarın qəbul edilmə
aktıdır. Zamanla o adətən, şagirdin orta məktəbi bitirməsi ilə üst-üstə düşür. Bu məsuliyyətli
məqam peşə özünütəyininin əvvəlki mərhələləri ilə sıx bağlıdır və peşəseçimi ilə bağlı qərara
şəxsiyyətin keçmiş təcrübəsi özünəməxsus formada təsir edir.

Psixoloji ədəbiyyatda peşə seçiminin necə formalaşması və bu prosesə hansı amillərin
təsir etməsi barədə vahid fikir yoxdur. Bir sıra tədqiqatçılar peşə seçiminə fəaliyyət seçimi
kimi yanaşır və məsələni bu aspektdə izah etməyə çalışırlar. Bu zaman tədqiqat predmeti kimi,
bir tərəfdən, insanın fəaliyyət subyekti kimi xüsusiyyətləri, digər tərəfdən isə, fəaliyyətin
xarakteri, məzmunu, növləri çıxış edir.

Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə isə peşə özünütəyini əmək subyektlərinin inkişaf prosesi
kimi başa düşülür. Əgər şəxsiyyətin psixofizioloji xüsusiyyətləri peşənin, əmək fəaliyyətinin
tələblərinə uyğundursa, deməli, peşə seçimi düzgün aparılmışdır (2, 67). Təəssüf ki, bu
nöqteyi–nəzərdə seçənin şəxsiyyətinin fəal xüsusiyyətlərini düzgün qiymətləndirilməməsi
özünü göstərir.

Peşə seçiminin fəaliyyət yanaşması kontekstində təhlil edən bir sıra tədqiqatçıların
fikrincə, düzgün seçimin əsas determinantı rolunda peşə marağı və ya peşə istiqaməti çıxış
edir. Şübhəsiz ki, bu yanaşma daha produktiv xarakter daşıyır. Çünki peşə seçimi subyektinin
özünün bilavasitə fəallığını tələb edir.

Lakin burada bir məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, peşə marağı şəxsiyyətin əmək növünə
emosional münasibəti kimi (2, 45) müxtəlif, o cümlədən, fəaliyyətə aid olmayan mənbələrə
də malik ola bilər.

Bir sıra müəlliflər peşə seçiminə şəxsiyyətin sosial özünütəyinin xüsusi halı kimi
baxmağın tərəfdarıdır. Yəni peşə seçimi, bir tərəfdən, sosial xarakter daşıyır, digər tərəfdən
isə peşənin sosial xüsusiyyətləri müəyyən edilir.

Fikrimizcə, problemə daha düzgün yanaşma peşənin insanın bütünlükdə həyatının
müəyyən edilməsində ən vacib hadisələrdən biri kimi təhlil edilməsidir. Peşə seçimi
şəxsiyyətin keçmiş təcrübəsi ilə bağlıdır və peşəkar təşəkkül son nəticədə həyatın axınını
müəyyən etməklə uzaq gələcəyə istiqamətlənir. Bu yanaşma peşə seçiminə təsir edən
amillərin geniş spektrli təhlilinin aparılmasını özündə ehtiva edir. Bundan başqa, o
şəxsiyyətin keçmiş təcrübəsinin və onun gələcək haqqında təsəvvürlərinin öyrənilməsinə
imkan verir. Peşə seçiminə təsir göstərən amillər içərisində şəxsiyyətin həyat planları da
hökmən nəzərə alınmalıdır.

Bütün obyektiv şəkildə mövcud olan amillər şəxsiyyətin peşə seçimi prosesinə təsir edir,
lakin bu prosesdə əsas rolu peşəseçimi subyektinin xüsusiyyətləri oynayır. Bu baxımdan
obyektiv şəkildə mövcud olan seçim amilləri yəni peşələr yalnız imkandır. Onlardan hansının
hansı kombinasiyada real seçim prosesinə təsir edəcəyi konkret şəxsiyyətin
xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bu prosesdə müxtəlif səbəblərə görə obyektiv mənzərədən
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əhəmiyyətli dərəcədə seçilə bilən seçim situasiyasının subyektiv obrazı böyük əhəmiyyətə
malikdir. Obyektiv mövcud mənzərə ilə yanaşı, şəxsiyyətin həm peşə dünyası, həm də özü
haqqında subyektiv təsəvvürləri də bu prosesə əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərir. Bu peşə
seçimi situasiyasını əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir və onu şərtləndirən amillərin spektrini
genişləndirir.

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, peşə seçimi situasiyası ikitərəfli xüsusiyyəti ilə səciyyələnir:
Bu bir tərəfdən, müxtəlif keyfiyyətli, geniş spektrə malik olan peşə dünyası; digər tərəfdən,
müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olan peşəseçimi subyektinin yəni, şəxsiyyətlə bağlı məsələlərin
öyrənilməsini zəruri edir.

Peşə seçiminə təsir göstərən amilləri adətən subyektiv və obyektiv olmaqla iki yerə
bölürlər. Subyektiv amillərə maraqlar (idrak, peşəkarlıq, peşəyə maraq, meyllər), qabiliyyətlər
(fəaliyyətin müəyyən növündə uğur üçün zəruri olan psixoloji mexanizmlər kimi),
temperament və xarakteri aid edirlər. Obyektiv amillərə isə subyektin hazırlıq səviyyəsi,
sağlamlıq vəziyyəti, peşə dünyası haqqında məlumatları aid etmək mümkündür.

Bir sıra tədqiqatçılar bu iki amillə yanaşı bir sıra xüsusiyyətlərə, o cümlədən sosial mühit,
valideynlərin təhsil səviyyəsi, peşə fəaliyyətinin motivləri, fərdin həyat dəyərləri, keçmiş
təcrübə, gələcək haqqında təsəvvürləirnə diqqət yetirilməsini zəruri hesab edirlər. Bundan
başqa, müasir dövrdə bir sıra müəlliflər şəxsiyyətin ümumi fəallığını,
özünüqiymətləndirilməsini, uğura nail olmağa inamını, düşünülmüş psixi özünü
tənzimləmənin formalaşma səviyyəsinin bu prosesdə mühüm rol oynadığını qeyd edirlər.

Son dövrlər aparılan tədqiqatlarda peşənin müəyyən edilməsində peşə seçimi subyektinin
maraqlarının öyrənilməsi ön plana keçir. Maraqlar müəyyən inkişaf dinamikasına malikdir.
Maraqların strukturunun əsasında idrak maraqları durur, onlar tədris fəaliyyətində inkişaf edir,
yüksək dinamikliyi və tez-tez dəyişməsi ilə səciyyələnir. İdrak maraqları əsasında peşəyə,
müəyyən peşə tipinə maraq və müəyyən əmək fəaliyyətinə yönələn və yüksək sabitliklə
fərqlənən peşə maraqları yaranır (6, 15).

K.M.Qureviçin fikrincə, peşseçiminin düzün həyata keçirilməsi üçün ilk növbədə peşə
tipləri haqqında müəyyən təsəvvürə malik olmaq zəruridir. Onun fikrincə, üç peşə tipini
fərqləndirmək mümkündür. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür.

1. Hər bir sağlam insanın ictimai qəbul edilən effektiv fəaliyyətə nail ola biləcəyi peşələr.
2. Heç də hər insanın lazımi effektivliyə nail ola bilməyəcəyi peşələr.
3. Yüksək ustalıq səviyyəsinə malik olmağı özündə ehtiva edən peşələr.
Üçüncü tip peşələr insanın fərdi qabiliyyətlərinə xüsusi tələblər irəli sürür. Birinci və

ikinci qrup peşə seçimi subyektinə belə sərt tələblər irəli sürmür. Bu zaman kompensasiya
mexanizminin qoşulmasının, fərdi fəaliyyət üsulunun yaranmasının köməyi ilə bu və ya digər
vacib peşə keyfiyyətlərinin çatışmazlığını korreksiya etmək mümkün olur (2, s.70).

İnsanın peşə seçimi öz qabiliyyətlərinin və imkanlarının qiymətləndirilməsinə əsaslanmış
şəxsiyyətin səviyyəsini özündə əks etdirir. Bir sıra müəlliflər tərəfindən qeyd edilir ki,
yeniyetmələrdə iddia səviyyəsi çox vaxt yüksək olur. Bu isə çox zaman onların öz
qabiliyyətlərini qiymətləndirərəkən qeyri – adekvatlığa yol vermələrinə və seçilən peşənin
tələbləri haqqında səhv təsəvvürlərə malik olmaları ilə müşayiət olunur (3, 67). Şagirdlərin
öz qabiliyyətlərini qiymətləndirərkən qeyri-adekvatlığıa yol verməsi çox vaxt məktəbdə
verilən qiymətlərlə bağlı meydana çıxır. Çünki məktəb qiymətləri insanın bu və ya digər
sahədə həqiqi qabiliyyətlərini heç də həmişə düzgün əks etdirmir. Məktəb davamiyyətinə
istiqamətlənmə həm yüksək, həm də aşağı özünüqiymətləndirmənin və deməli, peşə seçimi
zamanı iddia səviyyəsinin qeyri-adekvatlığına səbəb ola bilər.
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Bu prosesdə özünüqiymətləndirmə problemi və peşə seçimi subyektinin nəzarət -
qiymətləndirmə sahəsinin inkişaf səviyyəsinin nəzərə alınması da mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bu xüsusilə ona görə vacibdir ki, peşə seçimi əsasən 14-17 yaş dövrünü əhatə edir. Bu
zaman nəzarət — qiymətləndirmə sahəsi və xüsusən də özünüqiymətləndirmənin strukturu
böyük dəyişikliklərə məruz qalır. Yuxarı sinif şagirdlərində özünüqiymətləndirmənin
adekvatlığı və onun müstəqilliyi artır, özünüqiymətləndirmə etalonu dəyişir.
Özünüqiymətləndirmə sabitlik yaranır. Müəyyən bir fəaliyyət prosesində
özünüqiymətləndirmənin öyrənilməsi onu təsdiq edir ki, bu fəaliyyətin özünütənzimləmə
prosesinin effektiv həyata keçirilməsinin ən vacib mexanizmlərindən biridir.
Özünüqiymətləndirmənin qeyri-adekvatlığı fəaliyyətdə qabiliyyətlərin natamam həyata
keçirilməsinin səbəblərindən biridir. Çünki çox vaxt bu özündə qabiliyyətlərin və meyllərin
düzgün müəyyən edilməməsini əks etdirir.

Peşəseçimi prosesi yuxarı sinif şagirdlərini yüksək fəallığını özündə əks etdirir. Bu
baxımdan peşəseçimi situasiyası çoxölçülü olması ilə səciyyələnir. Çünki düzgün (adekvat)
seçim üçün peşəseçimi subyektindən yüksək daxili potensial tələb olunur. O, öz potensialı ilə
(maraqlar, qabiliyyətlər, xarakter xüsusiyyətləri, dəyər istiqamətləri və s.), seçilən peşənin
tələblərini, potensial uyğunluğunu və ya uyğunsuzluğunu dərk etməli, eyni zamanda onun
korreksiyasının mümkünlüyünü və ya mümkünsüzlüyünü müəyyənləşdirməyi bacarmalıdır.
Bütün bu hərəkətlər subyektin nəzarət – qiymətləndirmə sahəsinin inkişafının yalnız yüksək
səviyyədə olması zamanı mümkün ola bilər. Təsadüfü deyil ki, əksər tədqiqatçılar peşə
seçiminə təsir edən bütün amillərin öyrənilməsi zaman peşə seçimi subyekti tərəfindən
onların adekvat qiymətləndirilməsi amilini ön plana çəkirlər. Bir çox müəlliflər tərəfindən
qeyd edilir ki, peşəseçiminin kifayət qədər dərk edilməməsi nəticəsində peşəseçimi düzgün
şəkildə həyata keçirilmir. Bu zaman o yoldaşlarını, valideynlərini təqlid etmək aktına çevrilir
və təsadüfi amillərin təsiri altında müəyyən peşəyə istiqamətlənirlər (5, 46).

Bir sıra tədqiqatların nəticələri göstərir ki, istənilən fəaliyyətin, o cümlədən, peşə
özünütəyinin uğurlu olması dərk edilmiş psixi özünü tənzimləmənin formalaşmasının
səviyyəsindən asılıdır. Bu keyfiyyət ilk növbədə qarşıya müəyən məqsədin qoyulması və
onun həlli ilə bağlı öz imkanlarını düzgün qiymətləndirmək bacarığı ilə, özünə inamla,
adekvat özünüqiymətləndirmə ilə, uğurun və uğursuzluqların səbəbini təhlil etmək bacarığı ilə
bağlıdır (4, 345). Qeyd edilən xüsusiyyətlərə malik olan şagirdlər “müstəqil”, digərləri isə
“asılı” adlandırılmışdır. “Müstəqillər” peşə seçiminin əsaslandırılması ilə, konkret əmək
sahəsinin seçimi ilə, həyatda öz yerini dərk etməsi ilə, peşə dünyası haqqında biliklərlə, peşə
seçiminin nəticələrinin dərk edilməsi ilə fərqlənir. Bu qrup peşə seçimi zamanı təsadüfi
amillərin təsirinə az məruz qalır. “Asılı” qrupa daxil olanlar isə müstəqilliyin az olması ilə
fərqlənir, təsadüfi amillərin təsirinə məruz qalır, onların peşə seçimi çox vaxt
əsaslandırılmamış olur.

Beləliklə, peşəseçimi subyektinin dərk edilmiş psixi özünü tənzimləmənin səviyyəsi və
nəzarət – qiymətləndirmə sahəsinin inkişaf dərəcəsi ilə bağlı olan keyfiyyətləri peşəseçiminə
təsir göstərən aparıcı amillər hesab olunurlar. Üstəlik bu amilin təsiri həm subyektin özünə
xas olan, həm də xarici amillərin təsirini şərtləndirir. Məsələn, “müstəqil” qrup peşə dünyası
haqqında kifayət qədər etibarlı mənbələrdən (xüsusi ədəbiyyat, peşəkarlarla söhbət və s.)
aldığı daha adekvat təsəvvürlərlə fərqlənir, polyar qrup isə kütləvi informasiya vasitələrinə,
tanışların məsləhətinə əsaslanır, bunun nəticəsində də seçilən peşə haqqında təhrif edilmiş
təsəvvürə malik olur.

Beləliklə, qeyd edilmiş amil bir növ peşə özünütəyinetmənin ikitərəfli xüsusiyyəti kimi
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özünü göstərir. O aşağıdakıları şərtləndirir:
— Öz keyfiyyətlərini peşə seçimi amili kimi adekvat qiymətləndirmək qabiliyyətini;
— Təsadüfi olmayan amillərə əsaslanaraq peşə dünyasını öyrənmək, onun haqqında

adekvat təsəvvürləri formalaşdırmaq qabiliyyətini;
— peşə seçimi zamanı özü üçün əsas olanı ayırmaq, yəni amillərin fərdi iyerarxiyasını

formalaşdırmaq, peşə seçimi situasiyasını maksimal dərəcədə adekvat şəkildə əks etdirmək
qabiliyyətini.

Ölkəmizdə peşəyönümü şəbəkəsinin kifayət qədər geniş inkişafına baxmayaraq, yuxarı
sinif şagirdlərinin əksəriyyəti az və ya çox dərəcədə kortəbii şəkildə müəyyən peşəni seçirlər.
Təbii ki, sual yaranır, bütün peşə seçənlərin peşə yönümünün xidmətinə, xüsusilə, psixoloq
peşə məsləhətçisinin köməyinə ehtiyacları varmı.

Real vəziyyətin və hər bir şagirdin inkişaf potensialının obyektiv şəkildə elmi cəhətdən
əsaslandırılmış qiymətləndirilməsi olmadan peşəseçiminin effektiv həlli mümkün deyil. İnsan
öz təbii imkanlarına görə, az və ya çox dərəcədə müəyyən peşəyə və ya peşə qrupuna uğurla
yiyələnməyə hazırlanmalıdır.

Bu zaman özünü göstərən əsas çətinlik ondan ibarətdir ki, məktəbli psixikasının
xüsusiyyətlərini məktəb həyatı şəraitində müəyyən etmək çətin olur. Çünki çox zaman
məktəbdə şəxsiyyətin vacib peşə keyfiyyətlərinin diaqnostikası üçün zəruri ləvazimatlar
olmur, tədris və tərbiyə situasiyaları real əmək fəaliyyətini nadir hallarda modelləşdirir. Bu
zaman peşəyə münasibətdə fərdilik dəyişən kəmiyyət kimi çıxış edir. Buna görə də peşə
yararlığı insana əvvəlcədən təyin edilmiş keyfiyyət kimi verilməmişdir.

Qeyd edək ki, peşə hər bir mərhələdə şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətlərinə müəyyən tələblər
irəli sürür. Peşə əhəmiyyətli keyfiyyətlər bu tələblərin təsiri altında formalaşır və bunun
nəticəsində peşə ustalığı artır. Müəyyən peşəni seçməklə bağlı məktəbli demək olar ki, həmişə
məsləhət üçün mütəxəssisə, müəllimə müraciət edir. Buna görə də çox vacibdir ki, pedaqoqlar
şagirdə daha münasib olan əmək fəaliyyəti növünün seçimi haqqında elmi cəhətdən
əsaslandırılmış, doğru tövsiyə verə bilsinlər. Müəllimlər isə bununla bağlı müəyyən tövsiyələr
verərkən aşağıdakı amillərə xüsusi diqqət yetirməlidirlər.

—Tələbat – motivasiya sahəsi (tələbatlar, sosial məqsədlər, dəyər istiqamətləri, maraqlar,
motivlər);

— Əməliyyat – texniki sahəsi (ümumi və xüsusi biliklər, bacarıqlar, vərdişlər, vacib peşə
keyfiyyətləri);

— Özünüdərk sahəsi (özünüqiymətləndirmə);
— Neyrodinamik xüsusiyyətlər sahəsi (qeyri – bərabər proseslərin gücü, labillik,

hərəkətlilik, temperament, emosional sabitlik, fəaliyyətdə psixi proseslərin baş vermə
xüsusiyyətləri).

Müasir dövrdə yuxarı sinif şagirdlərinin şəxsiyyət xüsusiyyətlərini bilməklə onun
müəyyən peşə ilə bağlı qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması məktəbin ən vacib vəzifələrindən
biridir. Bu problemlərin həlli üçün hökmən yuxarı sinif şagirdlərinin yaş dövrü
xüsusiyyətlərini uşağa peşə seçimini etməyə imkan verməyən çətinlikləri aşkar etmək və
aradan qaldırılması yollarını müəyyən etmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə peşəseçimi haqqında təsəvvürlərin
formalaşdırılması bir tərəfdən cəmiyyətdə özünü təsdiqə nail olan şəxsiyyət yetişdiriməyə,
digər tərəfdən isə potensial imkanlara uyğun şəkildə özünügerçəkləşdirməyə imkan verir.
Belə seçimin dügzün formalaşdırılması şagirdlərin motivasya imkanlarını genişləndirir,
onların təlimə pozitiv münasibətlərini formalaşdırır. Yuxarı sinif şagirdlərində peşə haqqında
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təsəvvürlərin inkişaf etdirilməsi onların şəxsiyyətinin formalaşmasında əsas təsir imkanları
kimi özünü göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə peşəçeçmə ilə bağlı təsəvvürlərin formalaşması
istiqamətləri göstərilmiş, aparılmış tədqiqatlar sistemləşdirilmiş, peşəseçmənin istiqamətləri
göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Alınmış nəticələrdən yuxarı sinif şagirdlərində
peşəseçimi haqqında təsəvvürlərin formalaşdırılması ilə bağlı pedaqoji, psixoloji
qanunauyğunluqların müəyyənləşdirilməsi işində, eyni zamanda ümumi psixologiya və
pedaqoji psixologiyanın, eləcə də müəyyən xüsusi fənlərin tədrisində elmi-nəzəri mənbə
kimi istifadə edilə bilər.
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Ч.Гусейнова

Представления, связанные с выбором профессии,
и их влияние на формирование личности школьников

Резюме

В статье рассматриваются вопросы формирования современных представлений,
связанных с выбором профессии, их направленности в соответствии со способностями,
а также влияния этих представлений и соответствий на формирование личности
школьников. В то же время, с учетом и принятием в качестве главного условия таких
факторов профессиональной направленности, как потребность, самосознание и
самооценка, в статье исследуется и указывается то, что без объективной научно
обоснованной оценки реальной ситуации и потенциала развития каждого ученика
невозможно эффективное решение вопроса выбора профессии. Каждый человек по
своим природным возможностям в большей или меньшей степени подготовлен к
успешному овладению определенной профессией или группой профессий. С учетом
всего указанного, развитие представлений о профессии проявляется как основной
фактор влияния на формирование личности школьников
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Ç.Huseynova

The representations connected with an occupation choice,
and their influence on formation of the pupil’s person

Summary

The article deals with the issues of formation of the modern representations about an
occupation choice, their orientation according to abilities, and influences of these
representations and conformity on formation of the pupil personality. At the same time, with
the account and acceptance as the main condition of such factors of a professional orientation
as requirement, the consciousness and a self-estimation, in the article is investigated. There is
underlined that without the objective scientifically proved estimation of a real situation and
potential of development of each pupil the effective decision of a question of an occupation is
impossible. Each person by the natural possibilities is to a greater or lesser extent prepared for
successful mastering by a certain profession or group of an occupation. Taking into account
all specified development of representations about an occupation is shown as a major factor of
influence on formation of the pupil personality.

Redaksiyaya daxil olub: 30.10.2017
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Yeniyetməlik yaş dövründə özünüqiymətləndirmənin
psixoloji xüsusiyyətləri

Güllü İmanova
ADPU-nun magistrantı

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. N.T.Rzayeva
psixol.ü.f.d., dos. M.C.İsmayılova

Açar sözlər: özünüqiymətləndirmə, özünüdərketmə, mühakimə, koqnitiv komponent,
emosional komponent

Ключевые слова: самооценка, самосознание, когнитивной компонент,
эмоциональной компонент, рассуждение

Key words: self-assessment, self-awareness, judgment, cognitive component, emotional
component

Özünüqiymətləndirmə şəxsiyyətin özünə, öz imkanlarına, keyfiyyətlərinə və başqa
insanlar arasındakı mövqeyinə verdiyi qiymətdir (1, 45). Özünüqiymətləndirmə şəxsiyyətin
davranışının mühüm tənzimləyicisidir. İnsanların ətrafdakılarla qarşılıqlı münasibətləri, onun
tənqidiliyi, özünə tələbkarlığı, uğurlara və uğursuzluqlara münasibəti
özünüqiymətləndirmədən asılıdır.

Platon belə hesab edirdi ki, adekvat özünüqiymətləndirmə və müvafiq fəaliyyət növlərində
qabiliyyətlərə dair biliklər ağıllı yetkin insanın mühüm keyfiyyətidir. Alimin fikrincə,
özünüqiymətləndirmə uşaqların özü-özünə hesabatıdır ki, onlar öz arzu və qabiliyyətlərini
yaxşı dərk etsinlər (2, 64). B.Q.Ananyev özünüqiymətləndirməni özünüdərkin mühüm
komponenti kimi müəyyən edir ki, o şəxsiyyətin özü-özünə verdiyi qiymətdə, fiziki və psixi
imkanlarında, başqa insanlar arasında onun sosial mövqeyini təzahür etdirir.
Özünüqiymətləndirmə şəxsiyyətin fundamental təhsilinə aid edilir. O, əhəmiyyətli dərəcədə
şəxsiyyətin aktivliyini, onun özünə və başqalarına münasibətini müəyyən edir.

U.Ceymsin fikrincə, özünüqiymətləndirmə insanın emosional təhsilidir, çünki
özünüqiymətləndirmədə subyekt özünün razılığının və narazılığının ifadəsini görür. Alim
özünüqiymətləndirmə dedikdə, ilk növbədə insanın özünəmünasibətini başa düşürdü (3, 156).

Rozenberqə görə, özünüqiymətləndirmə fərdin özünəhörmət hissinin inkişaf dərəcəsini,
onun "Mən" sferasına aid olan pozitiv münasibətlərini və şəxsi dəyərlər duyğusunu əks etdirir.
Odur ki, aşağı özünüqiymətləndirmə insanın öz şəxsiyyətinə neqativ münasibətini və
özünüinkarı nəzərdə tutur (4, 168).

Özünüqiymətləndirmə özünüdərketmə komponenti kimi insanın qabiliyyəti, fiziki
davranış və keyfiyyəti haqqında bilikləri əks etdirir. Yeniyetmələrdə özünüqiymətləndirmənin
psixi xüsusiyyətlərindən danışarkən bir çox tədqiqatçılar onun situasiyasını, qeyri-sabitliyini,
xarici təhsillərə meyilliyini xüsusi qeyd edirlər. Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sferada
çoxcəhətlərini Z.S.Z.Rubenşteyn yeniyetmələrdə özünüdərketməni inkişaf prosesini
xarakterizə edərkən bir çox mərhələləridə qeyd edilir.

Özünüdərketmənin özünəməxsusluğu mənəvi və ideoloji sahəyə keçməsilə bağlıdır.
Nəticədə insan yüksək səviyyədə şəxsiyyət kimi özünü təyin edir. Özünüqiymətləndirmənin
koqnitiv və emosional komponentlərini fərqləndirirlər. Koqnitiv komponent insanın özü
haqqında bildikləri, emosional komponent isə insanın özünə münasibətini bildirir.
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Özünüqiymətləndirmə prosesində bu komponentlər bir-biri ilə sıx vahidlik təşkil edir. İnsan
başqaları ilə əlaqəli şəkildə ünsiyyət vasitəsilə özü haqqında bilikləri əldə edir. Bu biliklər
emosiyalarla, güc və gərginliklə qazanılır. İnsanın əldə edəcəyi informasiyanın onun üçün nə
qədər əhəmiyyətliliyi, koqnitiv və emosional komponentin keyfiyyətlərinin özünəməxsusluğu
onlara daxili diferensial xarakter verir, eləcə də hər birinin inkişaf xüsusiyyətini müəyyən edir.

Psixoloji tədqiqatlar tərəfindən özünüqiymətlənədirmənin koqnitiv komponentinin
formalaşmasının üç səviyyəsi müəyyən edilmişdir:

1. Yeniyetmələrin əxlaqi davranış və keyfiyyətinə, həmçinin qabiliyyətinə dair bilikləri
əsasında özünüqiymətləndirmənin aktivliyi bir qədər yüksək səviyyə ilə xarakterizə olunur.
Adekvat özünüqiymətləndirmə insanı özünə tənqidi yanaşaraq ətrafdakıların tələblərinə və
müxtəlif mürəkkəb məsələlərin həllinə öz gücünü səfərbər etməsinə imkan verir.

2. Yeniyetmələrdə qeyri-ardıcıl özünüqiymətləndirmənin orta səviyyədə təzahürü
ətrafdakıların əsas fikirləri əsasında həyata keçirilir.

3. Özünüqiymətləndirmənin aşağı səviyyəsi adekvatlığı ilə fərqlənir.
Özünüqiymətləndirmənin aşağı səviyyəsində real faktın təhlilinin qiymətlənməsinin təsdiqi
mövcud deyil. Mühakimə qiymətlərinin məzmunu da dərin deyil.

Bir çox alim tədqiqatçılar yeniyetməlik yaş dövründə adekvat özünüqiymətləndirmənin
artdığını qeyd edirlər. R.Berns bunu onunla izah edir ki, yeniyetmələr özləri üçün mühüm
olanları bu və ya digər göstəricilərlə qiymət- ləndirirlər.

Aşağı səviyyədə realizm onu göstərir ki, uşaqlar şəxsi keyfiyyətlərinə özünəqiyməti necə
həyata keçirirlər. Öznüqiymətlənmənin xarakteri yeniyetmələrdə bu və ya digər keyfiyyətlərin
formalaşmasını müəyyən edir. Məsələn, özünüqiymətləndirmənin adekvatlıq səviyyəsi
yeniyetmələrdə özünə inamın, özünütənqidin və ya özünə həddindən artıq inamın, qeyri-
tənqidliyin formalaşmasını şəxrtləndirir. Həmçinin təlim və ictimai aktivliyin özünə qayğının
xarakteri ilə müəyyən əlaqəsi aşkar edilir.

Adekvat özünüqiymətləndirməsi olan yeniyetmələrdə müvəffəqiyyətin yüksək səviyyəsi,
eləcə də ictimai və şəxsi statusun bir qədər yüksək səviyyəsi də müşahidə olunur. Adekvat
özünüqiyməlnədirməsi olan yeniyetmələrin maraq dairəsi və aktivliyi daha geniş olub,
fəaliyyətin müxtəlif növlərinə yönəlmişdir, habelə qarşılıqlı şəxs arasında əlaqələr ünsiyyət
prosesində yeniyetməni özünü və başqalarını dərketməyə istiqamətləndirir.

Yeniyetmələrin fəaliyyətinin müxtəlif növlərində, habelə az məzmunlu ünsiyyətə
yönəlmiş fəaliyyətdə özünüqiymətləndirmənin yüksək tendensiyaları özünü təzahür etdirir.
Yeniyetmələrdə (ya maksimum müsbət, ya da maksimum mənfi) həyəcanlılığın yüksək, geniş
sosial kontakt qarşısında qorxu, eqosentrizm, çətin situasiyalardan çıxmaq bacarığının tədqiqi
aşağı özünüqiymətləndirməsi olan yeniyetmələrdə depressiv tendensiyanın olduğunu təsdiq
edir. Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, aşağı özünüqiymətləndirmədə depressiv reaksiya,
bəzilərində isə depressiv affekt əvvəl təzahür edir. Sonra isə aşağı özünüqiymətləndirməyə
daxil olur. Yeniyetmənin özünüqiymətləndirməsinin məzmununda əsaslı dəyişiklər yaranır.
Bu onunla izah edilir ki, məhz bu mərhələdə “mən” konsepsiyanın tam geniş əhatəyə malik
olması müşahidə olunur. Böyük yeniyetmə kiçik yaşlı məktəblidən fərqli olaraq özünü iki
dəfə keyfiyyətin sayı qədər artıq dərk edir. Böyük yeniyetmələr özlərini qiymətləndirmə
zamanı şəxsiyyətin hərtərəfli sahələrini daha geniş şəkildə qiymətləndirməyə başlayırlar.

Bundan əlavə, mühakimələr onların səhvlərinə uyğun olaraq aparılır. Özləri haqqında
mühakimələr onların əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərir, onlarda sevinc duyğusu yaradır.
Yeniyetmələr özlərini təlim fəaliyyətində sevimli məşğələlərdə, əyləncələrdə, həmçinin digər
maraqlarda kəşf edirlər. Onlar ideal özünüqiymətləndirməyə istiqamətlənir, real və ideal
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özünüqiymətləndirmə arasındakı ziddiyyətlər bir çox yeniyetmələrdə travmatik olmur.
Müxtəlif elmi, psixoloji tədqiqatlarda qeyd edilir ki, özünüqiymətləndirmə məzmununda

yeniyetmələrin əsas mənəvi keyfiyyətləri: düzgünlük, ədalətlilik, xeyirxahlıq üstünlük təşkil
edir. Yeniyetmələrdə özünütənqidin kifayət qədər yüksək olması onlarda mənfi keyfiyyətin
olduğunu etiraf etməsi və vaxtında oradan uzaqlaşmağı dərk etmələridir. Belə ki, böyük
yeniyetmələr üçün "mən onun keyfiyyətini yaxşı dərk edirəm" deməsi intellekt keyfiyyətində
yeniyetmənin özünə münasibətinə dəyər kimi baxmasına imkan verir.

Bir sözlə, özünüdərketmənin və özünüqiymətləndirmənin formalaşması, həmçinin
özünəhörmətin inkişafı yaxın ünsiyyət dairəsində insanların təsiri altında həyata keçirilir.
Onlar həm də inkişaf etmiş etalonlar səviyyəsində həmin keyfiyyətin daşıyıcısı kimi başa
düşülür. Qızlarda özünüqiymətləndirmənin məzmununa onların başqa adamlarla qarşılıqlı
münasibətdə özünüdərketməsi və qiymətləndirməsi aiddir. Yeniyetməlik yaş dövründən
gənclik yaş dövrünə keçiddə mühakimələrin qiymətləndirilməsinin dinamikası ondan ibarətdir
ki, qiymətlən- dirici mühakimələr onun həmyaşıdı tərəfindən, ilk növbədə, verilən sualların
cavabına istiqamətləndirilir: O başqaları arasında necədir? O başqalarına nə qədər oxşayır?
Gənclərdə qiymətləndirici mühakimələr şəxsi idealı müəyyən etməklə verilən sualların:
"Ətrafdakıların gözündə o necədir? O öz idealına nə qədər yaxındır?" cavablar axtarışına
istiqamətlənir. Bir qədər sonra yeniyetmələrin özünüqiymətləndirmə mühakiməsi,
ətrafdakıların müxtəlif növlü qiymətlərinin təhlili, eləcə də fəaliyyətin nəticələri müəyyən
edilir. Nəhayət, yeniyetmənin özü başqaları üçün əhəmiyyətli olanların axtarışına yönəldilir.

Çoxsaylı psixoloji tədqiqatın nəticələri göstərir ki, yeniyetməlik yaş mərhələsində
valideynlərin təsiri nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşür, yeniyetmənin
özünüqiymətləndirməsində referent qrup kimi həmyaşıdlarının psixoloji təsiri artır. Bu yaşda
yeniyetmələr valideynin rəylərinə refleksiv qabiliyyətini və onun qiyməti əsasında öz şəxsi
mövqelərini nümayiş etdirirlər.

Təbii ki, bunu yeniyetmələrə şamil etmək düzgün deyildir. Bu o demək deyil ki,
yeniyetmə valideynlərdən ayrılmışdır. Bir çox elmi tədqiqatlarda yeniyetmələrin
özünüqiymətləndirməsi valideynlər tərəfindən nəzarət və dəstəyin göstərilməsi ilə həyata
keçirilir. Psixoloji tədqiqatlarda göstərilir ki, ailənin dəstəyi və onun uşaq tərəfindən qəbulu,
valideynlərin cəhdləri yeniyetmələrin ümumi özünüqiymətləndirməsinin səviyyəsinə öz
təsirini göstərir. Özünüqiymətləndirmə üçün məktəb uğurları da çox əhəmiyyətlidir.

Tədqiqatda qeyd edilir ki, valideynin diqqətli münasibəti yeniyetmələrin müsbət
özünüqiymətləndirməsinin möhkəmlənməsinə və formalaşmasına zəmin yaradır. Valideynlərə
sərt və neqativ münasibət əks-təsir yaradır. Bir qayda olaraq, yeniyetmələr uğursuzluqdan
qaçır, risk etməkdən qorxur, həmçinin idman yarışlarında oynamaqdan uzaqlaşırlar. Həmçinin
onlarda aqressivlik, kobudluq, həyacanlığın yüksək səviyyəsi də özünü aydın göstərir.

Valideynlərin qiymətləndirməsinin ardıcıl psixoloji təsiri, onların uşaqlara emosional
münasibəti ailədə ünsiyyət üslublarının formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Simmetrik və assimmetrik ünsiyyət üslubu yeniyetmələrin özünüqiymətləndirməsinə müxtəlif
şəkildə təsir göstərir. Simmetrik üslub əməkdaşlıq şəraitində ailə üzvlərinin ünsiyyətini təklif
edir. Belə ünsiyyət uşaqda özünüqiymətlənmənin şəxsi meyarlarının formalaşmasını
şərtləndirir. Yeniyetmələrin özünəhörməti təkcə valideynlərə hörmətli münasibət
göstərilməsindən deyil, həm də onun fəaliyyətinin effektliyinin qiymətləndirməsindədir.
Gələcəkdə o, yeniyetmənin özünüqiymətləndirmədən azad olmasını şərtləndirir. Ailədə
ünsiyyətin assimmetrik üslubu məsələlərin qəbulunda yeniyetmələrin iştirakını
məhdudlaşdırır ki, bu da "Mən" obrazının və özünəmünasibətdə uğursuzluğun
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formalaşmasına aparıb çıxarır.
Beləliklə, yeniyetmənin özünüqiymətləndirməsinin formalaşmasına ailədə valideynlərin

münasibətinin psixoloji təsiri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla bağlı qeyd etmək
lazımdır ki, yeniyetmənin özünəmünasibətinin formalaşması təkcə valideynlərin real qiyməti
və münasibəti ilə deyil, həm də o, yeniyetmənin valideyn münasibətini ailədə necə subyektiv
olaraq qiymətləndirməsi ilə həyata keçirilir.

Məqalənin aktuallığı. Yeniyetmənin özünüqiymətləndirməsinin formalaşmasına
münasibətlərin və ailədə ünsiyyət üslublarının psixoloji təsiri çox mühümdür. Bu baxımdan
məqalə aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatda özünüqiymətlənədirmənin koqnitiv komponentinin
formalaşmasının üç səviyyəsi müəyyən edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Pedaqoji psixologiyada maraq effekti: kiçik məktəblinin
marağının psixoloji xüsusiyyətləri
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Müasir təhsil konsepsiyasında prioritet xarakterli ideyalar həyata keçirilir. Bu ideyaların
həyata keçirilməsi kontekstində təhsil subyektlərinin təlimə və tədrisə marağının artırılması,
onların məktəb məkanına sehrli bir ocaq kimi yanaşması, pedaqoji fəaliyyətə münasibəti,
yaxşı oxumaq istəməsi və bunun üçün şəraitin yaradılması önəmli məsələdir. Həlli vacib olan
bu məsələnin həyata keçirilməsi istiqamətində pedaqoji psixologiya da bir elm sahəsi kimi
aparcı yer tutur. Məzmun və mündəricəsi etibarı ilə tərbiyə, təlim və pedaqoji fəaliyyəti
özündə ehtiva edən pedaqoji psixologiyada maraq effekti bu mənada uşaqların təlimə
münasibətində əsas rol oynayır.

Psixoloji ədəbiyyatlarda qeyd olunur ki, maraqlar tələbatlar əsasında yaranır. Bu prosesdə
daim qarşılıqlı vəhdətdə olan maddi və mənəvi tələbatlar, onların təmin olunması üçün zəruri
olan fəaliyyət tarixən dəyişir, inkişaf edir, formalaşır və mürəkkəbləşir. Tələbatın, onun
ödənilməsi zəruriyyətinin dərk edilməsi maraqları doğurur. Dərkedilmə dərəcəsi maraqların
qüvvə və davamlılığında təzahür edir. Məhz bu ardıcıllığın axarında şəxsiyyətin ümumi həyat
və fəaliyyət istiqaməti onun maraqlarında ifadə olunur. Odur ki, “Maraq şəxsiyyətin
gerçəkliyi dərk etməyə, hər hansı bir fəaliyyət növünə, müəyyən bilik sahəsinə yiyələnməyə
az və ya çox davamlı yönəlməsində ifadə olunan fərdi psixi xüsusiyyətidir” (5, səh. 245).

Maraq fəaliyyətin icra sürətinə və keyfiyyətinə təsir göstərir. Maraqlar uşaqlıq cağlarından
başlayaraq şəxsiyyətin inkişafı ilə birlikdə oyun, təlim və əmək prosesində formalaşır və daha
geniş məzmun kəsb edir. Uşağın ilk maraqları maddi tələbatının ödənilməsinə yönəlmiş olur.
O, böyüdükcə ətraf mühitə bələdləşmə tələbatı yaranır. Bu tələbatlar uşaqların aparıcı
fəaliyyəti və yaş dövrləri ilə əlaqədar həmahəng dəyişir. Bu mənada məktəblinin təlim
fəaliyyəti ilə maraqlanması elmlərin əsaslarını daha dərindən və möhkəm mənimsəməyə şərait
yaradar. Xüsusilə uşağın məktəbə qədəm qoyduğu ilk vaxtlardan məsələlərə ciddi yanaşmaq
faydalı olar. Nəzərə alsaq ki, pedaqoji psixologiyada kiçik məktəb yaşı dövrü özünəməxsus
spesifik çalarları ilə xarakterizə olunur, o zaman bu yaşda maraq effektinin nə qədər önəmli
olduğu aydınlığı ilə nəzərə çarpar. Bildiyimiz kimi bu yaş dövründə uşağın fiziki inkişafı ilə
yanaşı, psixi inkişafı da müvafiq şəkildə dəyişir və inkişaf edir.

Təlim kiçik məktəblinin aparıcı fəaliyyətinə çevrilir. Bu proses kiçik məktəblinin davranış
motivlərini nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişdirir, onun dərketmə maraqlarının və
mənəviyyatının, iradi gücünün yeni inkişaf mənbələrini aşkar edir. Təlim fəaliyyətində kiçik
məktəblinin, ilk növbədə ümumi və əqli inkişafında dəyişikliklər baş verir: biliklər, bacarıqlar,
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vərdişlər, öyrənmə daha da təşəkkül edir, əqli əməliyyatlar formalaşır. Bu kontekstdə önəmli
bir məsələ diqqəti cəlb edir. Əvvəllər şagirdi birləşdirən zahiri faktorlar idisə (məsələn, bir
partada əyləşmək, oynamaq və s.), sonralar onları birləşdirən ümumi maraq, davranış
motivləri və tələbatlar olur. Uşaq kollektivində ümumi maraq və məqsədlər yaranır ki, bu
maraqlar uşağın (şagirdin) idrak fəaliyyətinin və qabiliyyətinin formalaşmasında təzahür edir.

Məktəb dövrünün başlanğıcında idrak maraqları ön sıraya kecərək, məktəb illəri
müddətində təlim-tərbiyə işlərinin təsiri ilə genişlənib dərinləşir və yeni keyfiyyətlər kəsb edir.
Idrak maraqları əqli fəaliyyətin keyfiyyət və səmərəsinə təsir göstərən amildir.

Maraqlar idrak tələbatlarının emosional təzahürləridir. Onlar fəaliyyətin icra sürətinə və
keyfiyyətinə qüvvətli təsir göstərir. Maraqların təmin olunması biliklərdəki çatışmazlıqları
aradan qaldırmağa, əhəmiyyət kəsb edən faktlara yaxşı bələd olmağa, onları anlamağa, dərk
etməyə kömək edir. Məktəblinin təlim fəaliyyəti ilə maraqlanması onların idrak imkanlarının
genişlənməsi ilə bahəm inkişafetdirici və tərbiyəedici təlimin inkişafına da zəmin yaradır.
Pedaqoji psixologiyanın başlıca problemlərindən biri olan marağın özünəməxsus
xüsusiyyətləri var.

Məsələnin mahiyyətini açıqlamaq kontekstində iki cəhəti xüsusilə vurğulamaq lazımdır.
Bunlar hisslər və diqqətlə bağlıdır. Şagird hər hansı hadisə və ya sahə ilə maraqlananda onda
həmin hadisə və sahəyə seçimli emosional münasibət formalaşır. Digər tərəfdən marağın
diqqətlə əlaqəsi şübhəsizdir. Şagird maraqlandığı hər hansı bir sahəyə xüsusi iradi səy
göstərmədən diqqətini cəmləyir. Bu diqqətin və emosional münasibətin axarında şagirddə
maraq möhkəmlənir və davam edir. O, bu xüsusda özünün tələbatlarını ödəyir.

Müasir təhsil konsepsiyasında ənənəvi təlimdən fərqli olaraq məsələlər yeni pedaqoji
təfəkkür kontekstində açıqlanır. Bu mənada sistemli psixopedaqoji tədqiqatlar əsasında təlim
motivlərinin, onların axarında maraqların aktuallaşması və metodik ölçülərlə
müəyyənləşdirilməsi önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən təhsilin
humanistləşdirilməsinin başlıca paradiqmalarından biri kimi şagirdin yaxşı oxumaq istəməsi
və bunun üçün şəraitin yaradılması da aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir.

Psixoloji kontekstdə müxtəlif amillərlə xarakterizə olunan bu problemin mərkəzində
tələbat-motivasiya durur. Həm də bu məsələ bu gün xüsusi aktuallıq kəsb edən fəal dərsin
quruluşunun ilkin şərtidir. Məktəb məkanında tələbat-motivasiya sahəsinin affektiv
mərkəzində şagirdin maraq və meylləri dalğalanır. Dərsdə maraq necə əmələ gəlir? Şagird
dərslə niyə maraqlanmır? Dərsdə suallar verilirmi? və s. bu kimi problemlər və onların həlli
təlim işinin əsasını təşkil edən amillərdəndir (3).

Məktəbə böyük həvəslə gələn uşaqların bir qismində elə hallar olur ki, getdikcə təlimə
maraq sönür, fəallıq azalır. Əvvəllər həvəslə yazıb-oxuyan uşaq (şagird) artıq dərslərə passiv
münasibət bəsləyir, hətta oxumaq istəmir. Məsələnin səbəbini axtararkən ilk növbədə müəllim
özünün rəftar və münasibətlərinə, həm də təlim-tərbiyə üsullarına tənqidi yanaşmalıdır.
N.Q.Çernışevski qeyd edirdi ki, əgər təbiətən fəal olan uşaq oxumağı sevmirsə, bunun səbəbi
onun özü deyil, pis tədris tərzləri və ya tərbiyə olunan üçün onun yaramaz məzmunu ilə
uşaqda biliyə marağı söndürən tərbiyəçidir.

Məktəb məkanı üçün təlim-tərbiyə işlərinin əsas təşkilat formasının dərs olduğunu nəzərə
alsaq, bu mənada müəllimin məsələlərə nə qədər obyektiv və subyektiv yanaşması aydın
görünər. Professor Ə.Əlizadə haqlı olaraq qeyd edir ki, “Maraq səriştəli müəllim üçün sözün
əsl mənasında Arximed lingidir. O, bu möcüzəli lingin köməyilə uşaq dünyasını məhvərindən
oynada bilər və oynatmalıdır!” Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, müəllimlərin bir qismi
maraq effektinin psixoloji mexanizmlərini aça bilmir və tədris situasiylarında çıxış yolu
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tapmırlar. Ona görə də məktəbdə bir sıra qabiliyyətli şagirdlərə təsadüf olunur ki, onlar
motivasiya çatışmazlığından oxuya bilmirlər.

Şagirdlərin maraqlarını tərbiyəetmə işində onların fərdi istedad və qabiliyyətlərini öyrənib
nəzərə almaq önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Maraq və meylin qovşağında istedadlı uşaq
möcüzəli yaradıcılıq aləminə çıxa bilər. Məsələyə bu paradiqmalar axarında yanaşsaq,
M.Qlosserin “gələcəyin məktəbində uğursuz şagirddən danışmaq olmaz” devizi təhsil
konsepsiyasında əsas məsələ kimi diqqəti cəlb edər (4, səh. 91). Müasir təhsil konsepsiyası bu
mövqedən çıxış edərək yeni pedaqoji təfəkkür kontekstində təlimin məzmununu təhlil edir və
onu şagird şəxsiyyətinin inkişafı vasitəsi kimi dəyərləndirir.

Maraq erkən uşaqlıq dövründən başlamış yetkin yaşa qədər fəaliyət prosesində müəyyən
inkişaf yolu keçir. Hər bir yaş dövrünə uyğun olaraq aparıcı fəaliyyət növlərinin bu prosesdə
rolu böyükdür. Uşağın ilk maraqları onların maddi tələbatları ilə bağlı olur. Sonralar bu
maraqlar ünsiyyət və fəaliyyət nəticəsində inkişaf edir. Məktəbəqədər yaşlı uşağın əsas
fəaliyyət növü oyun olduğundan maraqlar bu istiqamətə yönəlir. Məktəbəqədər yaşın
axırlarına doğru uşaqda idrak maraqlarının ünsürləri formalaşır. Onlar bacı, qardaşlarının
dəftər, qələm, çantası ilə oynayır, kitab, dəftəri yazır və s. bu kimi hərəkətlərlə davranış
nümayiş etdirirlər. Bu idrak maraqlarının mühüm növlərindən olan təlim maraqlarının əmələ
gəlməsinə işarədir. Təlim maraqları inkişaf etibarı ilə uşaqda hələ məktəbəqədər dövrdən
təzahür edir, sonralar isə kiçik məktəblinin əqli inkişafına, idrak fəallığına zəmin yaradır.
Oxumağı bacarmaqla əlaqədar olaraq kiçik məktəblidə mütaliə marağı əmələ gəlir. Sonra bu
maraqlar sinif – dərs məkanında genişləndirilir.

Maraq problemi istər ənənəvi didaktik, istərsə də fəal təlim prosesində mühüm məsələ
olmuşdur. Bu sistemlərdə əsas fərq tədris metodikasının inkişaf səviyyəsi ilə bağlıdır.
Şagirdin motivasiya tiplərinin, maraqlarının xüsusiyyətlərinin aşkara çıxarılması,
şəxsiyyətyönümlü baxış, dəyərli nəticələr əldə etməyə imkan verir. Amerika psixoloqu
K.Rocersin konsepsiyasında bu məsələlər açıqlanır. Psixoloq məktəb məkanı üçün iki əsas
istiqaməti xüsusi səciyyələndirir. Birinci istiqamət avtoritar təlimlə, ikinci istiqamət isə onun
əksi olan şəxsiyyətyönümlü, şagirdə uğur qazandıra biləcək yaradıcı, fəal təlimlə bağlıdır.
Birinci paradiqma əsasən ənənəvi didaktik sistemin strategiyası ilə bağlıdır. Məktəbə ilk gələn
gündən uşağı oxumağa məcbur edirlər. O, müəllimin bütün qaydalarına əməl etməyi, səhv
buraxmamağı, yaxşı qiymət almağı qəbul edir. Bunlar şagirdin psixoloji yollarla
aktivləşməsinə mane olur.

Bu şəraitdə idrak tələbatları aktivləşmir və maraq intensiv inkişaf etmir. Nəticədə təlim
maraqsız, məktəb isə arzuolunmaz məkana çevrilir. K.Rocersin şəxsiyyətyönümlü təlimlə
bağlı ikinci qütbdəki fikirləri mahiyyətcə maraqların formalaşması mexanizminin
açıqlanmasında əsas rol oynayır. Bu nəzəriyyədə əsasən müəllim-şagird münasibətlərinin
psixoloji portreti aktuallığı ilə seçilir və yaradıcı, savadlı şagird təhsilin affektiv mərkəzində
dayanır. Prosesin gedişində şagirdin məktəbə münasibəti, əməkdaşlıq, sərbəstlik,
həvəsləndirmə, kreativlik, təşəbbüskarlıq, müzakirə və mübadilə etmə bacarığı üzə çıxır. Və
bunların axarında müəllimlərin yaradıcılıq imkanları yüksəlir, emosionallıq azalır, şagirdin isə
maraqları çoxalır, təlimə münasibəti dəyişir, fəallaşır. H.C.Ayzenq məsələyə haqlı olaraq belə
münasibət bildirmişdi: “Əgər biz atı su axurunun yanına gətirə biliriksə, uşağı da eyni
qaydada məktəbə gətirə bilərik. Lakin atı su içməyə məcbur edə bilmədiyimiz kimi, uşağı da
əgər o bunu istəmirsə, oxumağa məcbur edə bilmərik” (3, səh.70).

Göründüyü kimi, şagirdlərdə tədris fəaliyyəti motivlərinin formalaşması marağın əmələ
gəlməsinin əsas amillərindəndir. Bu sahədə xarici ölkə psixoloqları Q.V.Ollport,
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A.N.Leontyev, K.Rocers, A.K.Markova və b. tədqiqatlar aparmışlar. Eyni zamanda müasir
şəraitdə yeni pedaqoji təfəkkür kontekstində bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan psixoloqu
Ə.Əlizadənin də dəyərli tədqiqatları vardır.

Prof. Ə.Əlizadə A.K.Markovanın tədqiqatlarını təhlil edərək qeyd edir ki, şagirdlərdə
tədris fəaliyyətinin gedişində tədrisi-idrak motivləri formalaşır. Odur ki, tədris fəaliyyətinin
həyata keçirilməsi ilə bağlı proqramlarda əsas aşağıdakı komponentlərə üstünlük verilməsidir.

1. Motivasiya mərhələsi
2. Əməliyyat-idrak mərhələsi
3. Refleksiv qiymətləndirmə
Maraqlar motivasiya mərhələsindən bəhrələnir, əmələ gəlir, əməliyyat-idrak və refleksiv

qiymətləndirmə mərhələlərində isə formalaşır. Odur ki, təlimə maraq oyadarkən müəllimlər
psixoloji baxımdan səmərəli priyomlardan istifadə etməlidirlər. Tədqiqatlardan aydın olur ki,
maraqlarla bağlı motivasiya mərhələsində üç əsas məsələ nəzərə alınmalıdır:

1. Problem situasiyanın yaradılması. Bu zaman şagirdlərə elə tapşırıq verilir ki, ancaq
müvafiq mövzunu öyrənməklə onu həll etmək olar; müəllim təklif olunan mövzunun nəzəri
və praktik əhəmiyyətini məna kateqoriyası axarında arşdırır; müəllim problemin elm tarixində
necə həll olunduğunu şərh edir.

2. Problem situasiya müzakirə olunur və əsas tədris tapşırığı formula edilir. Bu şagirdlərin
fəaliyyətinin məqsədini təşkil edir.

3. Şagirdlərin mövzunun öyrənilməsi sahəsində özlərinə nəzarəti və özlərini
qiymətləndirilməsi. Tapşırıq bilindikdən sonra işin planı müəyyən edilir və müzakirə olunur,
mövzunu öyrənmək üçün nəyi bilməyin və bacarmağın lazım olması aydınlaşdırılır. Beləliklə
də şagirdlərdə özünəməxsus yönüm yaranır və maraq öz-özündən inkişaf etməyə başlayır.
K.Rocersin fikri ilə desək, şəxsiyyətyönümlü təlim şagirddə idrak fəallığını inkişaf etdirir,
dərslə maraqlanır, daha çox sualla müəllimə müraciət edir və bilik əldə etməyə maraqlar
çoxalır.

Markovanın qeyd etdiyi hər üç mərhələ ayrı-ayrılıqda maraqların inkişafı üçün zəruridir.
Bu komponentlərin məktəb təcrübəsində nəzərə alinması şagirdin yaxşı oxumaq istəməsinə
zəmin yaradar. Digər tərəfdən məktəblilərin maraqlarının inkişafı zəmnində onların fərdi
istedad və qabiliyyətlərini öyrənib nəzərə almaq önəmlidir. Çünki şagird istedadına müvafiq
olaraq səmərəli və yaradıcılıqla işlədiyi sahəyə daha çox maraq göstərir.

Digər tərəfdən məktəblərdə psixoloji xidmət işinin genişlənməsi bu sahədə səmərəli
nəticələr əldə etməyə imkan verər. Belə ki, məktəb psixoloqlarının I sinfə qəbul olunan
uşaqların məktəbə hazırlığı ilə yanaşı, onların maraqlarının öyrənilməsi və sinifdən-sinfə
keçdikcə maraqların inkişaf dinamikasının təhlil olunmasına nəzarət etməsi zəruridir. Bu həm
tədris prosesinə, həm də məktəblinin təlimə marağına səbəb olar. Ümumiyyətlə maraq effekti
coxcəhətlidir. Məktəblilərin tədris fəaliyyəti motivlərinin formalaşması dərsdə marağın necə
əmələ gəlməsi ilə bağlıdır. Tədris prosesində bu əlaqələrin nəzərə alınması önəmlidir.

Məqalənin aktuallığı. Təlim prosesində maraq effektinin mahiyyətinin açıqlanması və
şagirdlərin marağının psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması məqalənin aktuallığını bir
daha sübut edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim prosesində “yaş böhran”ınmaraq effektinin psixoloji
məzmunu açıqlanmış və kiçik yaşlı məktəblilərin marağının psixoloji xüsusiyyətləri sistemli
şəkildə araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətdiqi. Psixologiya fakültələrində mühazirələrin
oxunmasında, praktik psixoloqun işində istifadə edilə bilər.
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Н.Рзаева

Интересный эффект в педагогических психологиях:
психологические особенности интересов младших

школьников и пути их развитиях

Резюме

В статье описывается младшей школьный возраст, характеризующийся
специфическими оттенками в педагогической психологии. Бучения является ведущей
деятельностью в этом возрасте. В период этой деятельности обеспечение интересов в
общении устраняет отставание, а формирование и развитие интересов расширяет
познавательную активность школьника.

N.Rzayeva

Psychological characters and development ways of the
little school pupils interest

Summary

This article describes the young school age which has specific nuances in pedagogical
psychology. Education is the leading activity in this age. During the period of this activity
maintenance of interests in communication eliminates lagging behind, and formation and
development of interests broaden cognitive activity of the pupils.
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Son zamanlar dünyada xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sosial adaptasiyası,
cəmiyyətə inteqrasiya olunması, özünə xidmət bacarıqlarını inkişaf etdirilməsi və bu
məqsədlə onların valideynlərinin maarifləndirilməsi pedaqoq və psixoloqların diqqət
mərkəzində dayanmışdır. Fiziki və əqli qüsurları olan uşaqların təlimi, təhsili və tərbiyəsi ilə
məşğul olan bir çox elm sahələri kimi bü gün dünyada autik uşaqların artması Autizm kimi
elm sahəsinin yaranmasına gətirib çıxartmışdı." Autizm" termini ilk dəfə 1941-ci ildə İsveçrə
psixiatrı Eyqen Bleyer (1857-1939) tərəfindən ədəbiyyata gətirilib. Daha sonra Amerika
psixiatrı Leo Kanner 1943-ci ildə özünün psixiotrik klinikasında uşaqlar üzərində apardığı
araşdırmalara əsasən yazılarında "erkən autizm sindromu" haqqında ilk dəfə məlumatlar verib.
1944-cü ildə Avstriyada Hans Asperger, Aisperger sindromu haqqında məlumatlar yayımlayır.
Leo Kanner, Hansı Asperger ilk dəfə olaraq uşaqlardakı süstlüyün, ünsiyyətdəki anormallığın
səbəblərini və bu səbəbləri törədən amillərin yaranması patalogiyasını öyrənməyə başlayıblar.

Kannerin fikrincə, autizmin yaranma səbəbləri iki cürdür. Birincisi anadangəlmə, genetik
səbəbdirsə, ikincisi isə sonradan qazanılan autistik elementlərdir. O, autizmin ilkin fazasını
özünəqapanma kimi qeydə almış və özünəqapanmanın həm fizioloji, həm də pedaqoji əsasları
ilə bağlı dəyərli tövsiyələr irəli sürmüşdür. Özünə qapanan, süst uşaqlar ətraf aləmdən, sosial
mühitdən əlaqələrini kəsmiş olurlar. Elə xəstəliyin adı da buradan yaranmışdır.

Autizm erkən yaş dovründə başlayan, sosial münasibətlər və ünsiyyət sferasında
problemlərin olması ilə özünü göstərən ümumi inkişaf problemidir.

Uzun illər bu sindromu müəyyənləşdirməkdə valideynlər, pedaqoqlar və psixoloqlar
çətinlik çəkmişlər. Bu səbəbdən ilk zamanlar mütəxəssislər autik uşaqları, oliqofren uşaqlarla
səhv salmışlar. Lakin psixologiya və xüsusi pedaqogikaların inkişaf etdiyi hazırkı şəraitdə
süst bir nöqtəyə baxmağı sevən, dinməz danışmaz olan, başqalarının fikirlərini qəbul etməyən,
rejimə riayət etməyi xoşlamayan, daha çox tək qalmağı sevən, tək-tənha gəzməyə meyl
göstərən və bu kimi digər əlamətləri özündə ifadə edən əlamətləri autik uşaqlar kimi qeydə
almış və onların təlimi, tərbiyəsi, təhsili, psixoloji-fizioloji inkişafı və profilaktikası haqqında
elm sahəsi yaranmışdır. Bu elm sahəsini isə bir neçə elm sahəsində çalışan mütəxəssislərin
birliyindən yaranan tədqiqatçılar qrupu tədqiq edib öyrənə bilər. Autizmin yaranma
səbəblərini öyrənmək işində valideynlərin rolu böyükdür.

Erkən diaqnoz, psixoloq, nevropotoloq və valideynlərin birgə iş birliyi uşaqların
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müalicəsinə kömək edə bilər. Erkən uşaq autizmi tibbi diaqnoz olduğu üçün onu ancaq uşaq
nevropotoloqu müəyyənləşdirə bilər. Autik uşaqları hərtərəfli müayinədən keçirmək, sonra
həkimlə birgə müalicə və fərdi korreksiya proqramı hazırlamaq lazımdır. Autizmin əlamətləri
uşaqlarda körpəliyin 2-ci ilində görünə bilər. Nadir hallarda bu əlamətlər daha gec yaşda da
başlayır. Autizmin əlamətləri uşağın yaşına və inkişaf səviyyəsinə görə fərqlənə bilər.

Autist uşaqlarda daha çox aşağıdakı qeyri-adiliklər özünü göstərir:
— Ətrafına qarşı laqeydlik, hadisələrə və insanların davranışına reaksiya verməmək.
— Ünsiyyət, danışmaq çətinliyi.
— Ümumiyyətlə, həmişə təkbaşına qalmaq istəyi.
— Göz kantaktının çox az, ya da heç olmaması.
— Səslərə qarşı həddindən artıq həssaslıq və ya laqeydlik.
— Davamlı olaraq eyni oyunları oynamaq.
— Hər şeyin eyni olmasını istəmək, dəyişikliklərə həddindən artıq mənfi reaksiya vermək.
— Təkrarlayıcı davranışlar.
— Mənasız sözləri təkrarlamaq.
Belə hərəkətlər autik uşaqlarla əsasən kiçik yaşlarında özünü büruzə verir. Əslində belə

hərəkətlər bəzən anadangəlmə olur. Məlum olduğu kimi uşaqlar bir yaşdan etibarən
valideynlərin, ətrafdakıların, xüsusilə anaların çağırışına reaksiya verir, hər bir nəvazişə
hərəkət etməyə çalışır və oyuncaqlara ciddi maraq göstərirlər. Lakin autik uşaqlar bütün
bunların əksinə olaraq, nə çağırışlara, nə nəvazişlərə məhəl qoymurlar. Üstəlik uşaq
oyuncaqlarına qarşı sərtlik nümayiş etdirirlər. Autizm xəstəliyi haqqında hər bir ana bilməlidir,
çünki anadan çox uşaqla təmasda olan yoxdur. Autizm uşaqlarda ana bətnində də yarana bilər.
Belə uşaqlarda hələ körpəlikdən hiss olunur ki, hansısa çatışmazlıq var. Hər ana övladına
verdiyi nəvazişə balasından cavab alır. O, anasına gülümsəyərək, sanki səni hiss edirəm deyir.
Lakin autik uşaqlar anaya heç bir reaksiya verə bilmirlər. Bir yaşdan sonra isə onlar özlərinə
qapanır, yumordan kənar olurlar, hətta gülməli bir hadisəyə belə nadir hallarda reaksiya
verərək gülürlər. Hər hansı bir hərəkəti dəfələrlə təkrarlayırlar. Əgər bir söz demək
istəyirlərsə hər iki əlləruni bir-birinə vurur və bu hərəkətdən yorulmurlar (67, 31).

"Autizm"termini müxtəlif dərəcədə nəzərə çarpan, geniş spektirli vəziyyətləri özündə
birləşdirsə də, bütün vəziyyətlərdə aşağıdakı əlamətlərilə xarakterizə olunur.

1. Sosial münasibətlərin pozulması.
2. Nitqvə ünsiyyətin pozulması.
3. Təxəyyülün pozulması (67, 31)
Sosial münasibətlərin pozulması daha çox evdə, küçədə, avtobusda tədbirdə xüsusilə

oyunlarda (kütləvi, sujetli, musiqili, idman və s.) özünü gostərir. Autik uşaqlar ünsiyyətə
girmək istəmir, heç kəslə münasibət yaratmaq istəmir, oyunda tədbirlərdə iştirak etməkdən
imtina edirlər. Əslində autist uşaqların sosial bacarıqları ilə bağlı aşağıdakı çətinlikləri olur:

— Münasibətlərin formalaşmasında və saxlanılmasında çətinlik.
— Ətrafdakılara yad və laqeyd münasibət.
— Sosial davranışların "incəliyini" başa düşməmək (anlamamaq).
— Başqa insanların da istəyinin, məqsədinin və nəzər nöqtəsinin olduğunu başa

düşməmək.
Nitq və ünsiyyət
— Sözlərin mənasını anlamaqda çətinlik.
— Ancaq öz ehtiyaclarının ödənilməsi ilə məhdudlaşan ünsiyyət.
— Başqa insanların jestlərini, səs intonasiyalarının bədən dilini və mimikasını təqlid
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etməkdə çətinlik.
— Nitqdən qeyri adi istifadə (özü haqqında üçüncü şəxsdə danışmaq).
— Nitqi hərfi mənada anlamaq.
Təxəyyül
— Bir fikirdən digərinə keçməkdə çətinlik.
— Gündəlik vərdişlərə ciddi əməl etmə (dəyişikliklərə müqavimət).
— Rollu təsəvvüredici oyunlarda iştirak etməkdə çətinlik (67, 31-32).
Bunlarla yanaşı, austik uşaqlara xas olan elə xüsusiyyətlər var ki valideynlər onları

vaxtında aşkarlamalı həkimlərə psixoloqlara müraciət etməlidir.
Autizmin xüsusiyyətləri:
* Başqalarına qarşı maraqsızdır.
* Göz təmasından qaçır.
* Başqaları ilə ünsiyyət qurmur.
* İstəklərini başqalarının əllərindən istifadə edərək ifadə edir.
* Digər uşaqlarla oynamır.
* Uzun müddət ərzində eyni mövzu üzərində danışır.
* Səbəbsiz olaraq ağlayır, gülür və səbəbsiz davranışlar nümayiş etdirir.
* Mənasız sözləri ardıcıl təkrarlayır.
* Predmetləri davamlı olaraq çevirməkdən xoşu gəlir.
* Yaradıcılıq tələb edən oyunları oynaya bilmir.
* Hər şeyin eyni olmasını istəyir, dəyişikliklərə həddindən artıq reaksiya verir.
* Davamlı olaraq eyni oyunları oynayır.
* Agrıya qarşı laqeyddir.
* Səslərə qarşı həddindən artıq həssaslıq və ya həddindən artıq laqeyddir.
* Exolaliya (cavab vermək, özünə deyilənləri eynilə təkrar etmək).
* Tək qalmağı sevir.
* Təmasdan qucağa alınmaqdan xoşu gəlmir.
* Predmetlərə bağlanır.
* Ehtiyaclarını ifadə etməkdə çətinlik çəkir. Danışmaq əvəzinə hərəkətlərlə ehtiyaclarını

ifadə etməyə çalışır (67, 32-33).
Aşağıda təqdim olunan xüsusiyyətlərin bəziləri, yaxud da hamısı pozuntuların bütün

formalarında (ən zəifindən kəskininədək) müşahidə oluna bilər. Autik uşaqların valideynləri
bu əlamətləri uşaqlarında daha tez görürlər. Məsələn, autik uşaqlar oyuncaqlarla oynaya
bilmir, onun nə üçün olduğunu anlamır. Onlar maşını sürmək əvəzinə top kimi istifadə edərək
atıb-tutur, heyvanlardan olan oyuncaqlara gəlinciklərin paltarlarını geyindirirlər.

Autik uşaqlarda müşahidə olunan autizm simptomları ən çox məktəbəqədər yaş dövründə
gözə dəyir.

Həmin sindromları belə qruplaşdırmaq olar:
— Uşağı adıyla çağırırlar, lakin o, cavab vermir, bu onun diqqətini qətiyyən çəkmir.
— Nə istədiyini deməkdə çətinlik çəkir, bəzən isə başa sala bilmədiyi üçün hirsindən

ağlayır.
— Nitq inkişafından qaldığı üçün sözləri tələffüz edə bilmir.
— Böyüklərin heç bir göstərişini izləmir, diqqət vermir, heç öyrənmək istəmir.
— 1 yaşında olarkən etməli olduğu hər bir hərəkəti etmir (əl-qol atmaq, anaya qol açmaq).
— Belə uşaqlar tək oynamağı sevir, uşaqlardan qorxur.
— Bəzən öz-özünə əzab verərək, əllərini bilərəkdən kəsirlər, ayaqlarını cızırlar, çünki
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onlar ağrı hiss etmirlər (67. 42).
Autik uşaqlar ana sevgisinə, nəvazişinə normal uşaqdan daha çox ehtiyac duysalar da

autik olduqları üçün bunu hiss etdirə, büruzə verməyi bacarmırlar. Autizm ağır və yüngül
şəkildə ola bilər. Yüngül şəkildə olan xəstəlik ana və övlad arasında keçirilən düzgün kurslar
sayəsində aradan qalxır. Davranışın korreksiyasının müxtəlif metodikaları mövcuddur. Fuzo-
əmək terapiyası, loqopedik məşğələlər uşağın spesifik xüsusiyyətlərinə görə təyin edilir. Bu
gün ölkəmizdə autizm mərkəzləri yaradılmışdır. Həmin mərkəzlərdə pedaqoqlar, fizioloqlar
və psixoloqlar fəaliyyət göstərirlər. Autik uşaqları olan valideynlərə tövsiyə edilir ki, belə
mərkəzlərlə mütəmadi əlaqə saxlamaqla, hətta onları belə mərkəzlərdə yerləşdirməklə öz
autik uşaqlarının həyata hazırlanmasına xeylı köməklik göstərmiş olarlar.

Məqalənin aktuallığı. XXl əsrin ən böyük uçtimai bəlalarından olan autizmin öyrənilməsi,
autik sindromların elmi, pedaqoji, psixoloji və fizioloji əsaslarının dərindən öyrənilməsi
günün ən aktual məsələlərindəndir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə autizmin əlamət və xüsusiyyətləri geniş təhlil
olunmuş, bu prosesdə həkim, valideyn, psixoloq əməkdaşlığının birgə fəaliyyətinə aydınlıq
gətirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə əldə olunmuş nəticələrdən
valideynlər, təhsil mütəxəssisləri faydalana bilər.
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C.Нуриева
Признаки и симптомы аутизма у детей

Резюме

В статье говорится о сущности понятия аутизма. Это нарушение развития
неврологическое, которое влияет на мышление, восприятие, внимание, социальные
навыки и поведение детей. Такие дети страдающие аутизмом имеют проблемы с
коммуникацией и взаимодействием с другими детьми, а также необычные виды
поведения. Предпочтение такие дети отдают одиночеству, а не играм со сверстниками.
У них медленно развивается речь, часто вместо слов используют жесты и не отвечают
на улыбки. Признаки аутизма могут изменяться в зависимости от уровня развития
ребенка. С распознанием и лечением аутизма является своевременное
диагностирование и коррекция. Чем быстрее будет выявлен аутизм у ребёнка, тем
больший эффект даст терапия заболевания. Помочь ребёнку с аутизмом может лишь
ранняя диагностика и многолетнее квалифицированное педагогико-психологическое
сопровождение.
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S.Nuriyeva

Autism examinations in children and symptoms

Summary

The article deals with the nature of autism. This neurological disorder affects children's
thinking, perception, attention, social experience, and morality. A child suffering from
abnormalities has an unusual behavior and experiences problems with other children. Such
children are more likely to play alone than to play with their peers they give. Their speeches
are developing late, using gestures instead of words. The symptoms of autism vary depending
on the child's development level. The detection and treatment of the autism is related to the
diagnosis and correction in time. Autism is beneficial if the kidney transplantation is rapidly
detected. Diagnostic work with teachers and psychiatrists helps to heal autistic children
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Fiziki imkanları məhdud uşaqların sağlamlığının
bərpası istiqamətində aparılan sosial siyasət

Nurlana İbadullayeva
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant,
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Açar sözlər: fiziki imkanları məhdud uşaqlar və yeniyetmələr, tibbi problemlər, səhiyyə
orqanları, sosial işin təşkili, Azərbaycanda sosial yardım

Ключевые слова: дети и подростки с ограниченными физическими возможностями,
медицинские проблемы, организация социальной работы, социальная помощь в
Азербайджане

Key words: children and young people with disabilities, health problems, the organization
of social work, social assistance in Azerbaijan

İnsan sağlamlığı ona təbiət tərəfindən bəxş edilən ən gözəl nemətdir və sağlamlığını
qoruyan hər bir kəs tərəfindən yüksək dəyərləndirilən bir haldır. Bununla bağlı bir çox
səbəblər üzündən insan həyatının hər bir yaş dövründə fiziki sağlamlığında müxtəlif
problemlərlə üzləşə bilər. Bunu səbəbləri isə bir çox amillərdən asılıdır: ətraf mühit, genetik
fon, sosial şərait. Mütəxəssislər tərəfindən qeyd olunan hər bir amil ilə bağlı müxtəlif
istiqamətlərdə geniş araşdırmalar aparılır, praktik tədbirlər həyata keçirilir. Fiziki imkanları
məhdud uşaqlar və yeniyetmələrlə bağlı demək olar ki, bu sahə yuxarıda adı çəkilən
problemin ən geniş və ağrılı bir sahəsidir. Hər bir sosial fəaliyyət sahəsində olduğu kimi, bu
sahədə də görülən işlər iki istiqamət üzrə aparılır: profilaktik tədbirlər və real vəziyyətlə bağlı
aparılan iş. Hər iki istiqamət üzrə aparılan iş yuxarıda qeyd edilən ətraf mühit, genetik fon və
sosial şəraitlə bağlı aparılır. Beləliklə, məsələ olduqca aktualdır və bir çox sahə
mütəxəssislərinin fəaliyyətini cəlb etməklə onu öyrənmək və həll etmək olar.

Bu problemin elmi-nəzəri və tətbiqi tərəfləri alimlərin və praktik işçilərin həmişə diqqət
mərkəzində olmuşdur. Bu sahədə çoxlu dissertasiyalar müdafiə edilmiş [1], məqalələr
yazılmışdır. Bununla yanaşı praktik sahədə sosial siyasətin tərkib hissəsi olan fiziki imkanları
məhdud uşaqlar və yeniyetmələrlə sosial iş də həyata keçirilir. Bu sahədə daha uğurlu
nəticələr inkişaf etmiş ölkələrdə əldə edilmişdir. Xüsusi bölmələrin fəaliyyəti aşağıdakı
istiqamətlər üzrə aparılmışdır:

• sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların və onların ailələrinin müxtəlif növ
ehtiyaclarının üzə çıxarılması və sosial yardımın göstərilməsi;

• sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara və onların ailələrinə sosial-tibbi, sosial-
pedaqoji, sosial-psixoloji, hüquqi yardımın göstərilməsi;

• uşaqların yaşa və sağlamlıq vəziyyətinə uyğun olaraq onların təcrid etmə vəziyyətindən
çıxarılması, asudə vaxtın, yaradıcılığın təşkili;

• bərpanın fərdi proqramlarının və bu sahədə tədbirlərin reallaşdırması;
• özünəxidmət, öz-özünə nəzarət, ünsiyyət bacarıqlarına aid təlimin həyata keçirilməsi;
• ictimailəşdirməni və sağlamlığın məhdudlaşdırılmış imkanlarıyla həddi-buluğa

mailto:nurlana_86@mail.ru
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çatmamışların bərpasını;
• ailədə bərpa tədbirlərinin ardıcıllığının reallaşdırması üçün və həddi-buluğa

çatmayanların valideynləri ilə sosial işin həyata keçirilməsi və s.
Qərb tədqiqatçıları məsələnin praktik həlli üçün bəzi tövsiyələri irəli sürürlər: “sosial

fəaliyyət böyük həyata keçidin mühüm hissəsi ola bilər, amma məhdud imkanları olan
şagirdlər bu təcrübəni görmür və onu tətbiq etmir, çünki bu fəaliyyət onlara öz icmalarında və
ya orta məktəbdə təklif edilmir. Məktəblərdə belə imkanların yoxluğu ona gətirib çıxara bilər
ki, orta məktəbi bitirdikdən sonra məhdud imkanları olan şagirdlər nə əlilliyi olan şəxs kimi
tanınmayacaq, nə də ki normal həyatda iştirak edə bilməyəcəklər. Beş ümumi istiqamət var ki,
bu dilemmanı həll etməyə kömək edə bilər: qulluğun və müalicə səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması; imkanları nəzərə alaraq yay məşğulluğunun təşkili; cəmiyyət işlərinə
qatılmaq üçün hazırlıq; icmalarda təlim; təlimatlar əsasında cəmiyyətdə peşəkar fəaliyyətə
hazırlıq. Bu resurslar orta məktəbdə reallaşdırıla bilər və keçid dövrünün xidmətləri kimi
məlumdur. Bunlar böyük dünyaya orta məktəbdən keçidi reallaşdırmaq üçün imkanları
məhdud gənclərə kömək edə bilər” [8].

Beləliklə, hər bir cəmiyyətdə və ölkədə tarixi vəziyyətdən və şəraitdən asılı olaraq fiziki
və əqli imkanları məhdud uşaq kontingenti ilə iş aparılır. Elə ölkə var ki, burada işin əsas
ağırlıq payını öz üzərinə dövlətlə yanaşı, həm də vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən qurumlar,
qeyri-hökumət təşkilatları götürür. İcma münasibətləri güclü olan bölgələrdə də iş qohum-
əqrəba səviyyəsində həll olunur və s. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə xəstələnməyin
ağırlığından və gedişatından asılı olaraq, sosial işçilər xüsusi müşahidə və tədqiqatlar aparırlar
ki, xəstələrə yardım daha dəqiq istiqamətdə aparılsın. Nümunə olaraq, autist uşaqlarla aparılan
tədqiqat haqqında məlumatı gətirək: adətən autik xəstəlikləri olan uşaqlar yeni sözlərin
öyrənilməsi vaxtı baxışın fokuslamasından istifadə etmirlər, gözə baxmağa çəkinirlər. Bu
iddia birdəfəlik tədqiqatlar vasitəsilə əsaslandırılmışdır. Amma nə vaxt ki, tədqiqatlar daha
uzun müddət aparılırdı, belə nəticə alındı ki, autist-uşaqlar diqqətli baxışa cavab verərək öz
vizual davranışını dəyişdirə və heç olmasa hansısa bir vizual əlaqəni qura bilirlər. Nəticədə
təsdiq edildi ki, autizmi olan uşaqlar birbaşa göstərişlərin yoxluğu halında öz diqqət modelini
dəyişdirə bilər və yeni sözlərin öyrənilməsi vaxtı baxışın fokuslamasından istifadə edə bilərlər
[3].

Əsas məzmun. Konkret olaraq bu sahədə Azərbaycanda aparılan işə nəzər salaq.
Azərbaycanda dövlət tərəfindən yaradılmış sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar və

gənclər üçün bir neçə müəssisə vardır: 1 saylı Sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə-
reabilitasiya mərkəzi (Bakı şəhəri, Ramana qəsəbəsi), 1 saylı sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisəsi (Bakı şəhəri, Mərdəkan qəsəbəsi), 2 saylı sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisəsi (Abşeron rayonu, Saray qəsəbəsi)
[4]. Bu siyahıya eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin tabeliyində sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzini (Bakı şəhəri, Bilgəh qəsəbəsi) əlavə etmək olar.

Təbii ki, bütün bu cür xidmətlərə ehtiyacı olanlar yalnız bu mərkəzlərdə yerləşdirilə
bilməz. Qeyd etmək lazımdır ki, xəstəliyin profilindən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq
uşaq və yeniyetmələr bioloji ailələrində qalıb yaşaya bilər, eyni zamanda oxuyub hansısa
sənətə də yiyələnə bilərlər. Söhbət ilk növbədə ömürlük qazanılan və reabilitasiya prosesi
yalnız müntəzəm yardımdan (tibbi və sosial) ibarət olan xəstəliklərdən gedir. Bununla yanaşı
Respublika üzrə son beş ildə xəstələnmə halları tendensiyasına nəzər yetirək [4]:

0-13 yaşlı uşaqların hər 10 000 nəfərinə düşən xəstəliklərin sayı
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Cədvəl 1

İllər
Qeydə alınmış xəstələr - cəmi
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bütün xəstəliklər 3
347,6

3
374,3

3
451,6

3
376,4

3
313,5

3
301,6

3
173,9

3
393,7

3
296,3

onlardan:
bəzi yoluxucu və
parazitar xəstəliklər

417,5 384,1 359,5 359,1 327,5 314,0 286,5 316,8 302,1

Yenitörəmələr 1,5 1,6 1,6 1,3 1,5 1,3 1,3 2,0 1,5
qan, qanyaradıcı
orqanların xəstəlikləri və
immun mexanizmin
prosesə cəlb olunması ilə
gedən ayrı-ayrı
pozğunluqlar

110,4 113,6 116,8 115,4 105,6 108,0 104,6 130,9 147,4

endokrin sistemin
xəstəlikləri, maddələr
mübadiləsi və qidalanma
pozğunluqları

78,0 73,7 72,7 64,0 62,3 60,2 60,4 75,4 73,1

psixi pozğunluqlar və
davranış pozğunluqları

11,0 8,4 8,4 7,2 8,2 6,4 6,4 10,0 6,5

sinir sistemi xəstəlikləri 108,6 129,1 131,8 139,2 136,9 144,3 141,7 180,9 175,1
göz və gözün əlavə
aparatının xəstəlikləri

80,3 89,8 89,8 94,1 89,8 81,9 88,2 132,7 120,1

qulağın və
məməyəbənzər çıxıntının
xəstəliyi

70,1 93,4 99,6 109,1 108,3 104,3 82,5 88,6 82,0

qan dövranı sisteminin
xəstəlikləri

44,7 48,1 50,9 46,5 44,0 46,3 50,1 61,2 52,3

tənəffüs orqanlarının
xəstəlikləri

1
795,3

1
760,4

1
860,6

1
825,6

1
813,5

1
812,3

1
757,8

1
704,8

1
680,4

həzm sisteminin
xəstəlikləri

193,5 206,3 197,4 191,9 196,1 207,6 191,8 244,8 244,3

dəri və dərialtı toxumanın
xəstəlikləri

94,6 106,7 106,1 89,5 87,4 94,0 80,8 83,7 69,9

sümük-əzələ sistemi və
birləşdirici toxumanın
xəstəlikləri

23,0 29,6 29,2 23,7 23,5 22,5 23,7 40,9 43,5

sidik-cinsiyyət sisteminin
xəstəlikləri

55,0 59,8 61,8 58,2 66,3 65,0 62,0 69,1 70,6

perinatal dövrdə meydana
çıxan xüsusi hallar1)

521,5 536,3 584,3 495,6 420,2 390,3 411,5 463,2 450,9

anadangəlmə
anomaliyalar (inkişaf
qüsurları), deformasiyalar
və xromosom
pozğunluqları

9,4 9,3 10,4 9,2 9,8 9,5 10,2 13,6 11,5
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digər rubrikalarda təsnif
olunmayan klinik və
laborator tədqiqatlar
zamanı aşkar edilən
simptomlar, nişanələr və
normadan kənara çıxma
halları

37,9 31,8 33,4 32,8 32,1 31,3 29,0 28,4 27,1

travmalar, zəhərlənmələr
və xarici səbəblərin
təsirinin bəzi digər
nəticələri

175,6 185,3 174,1 165,7 161,6 157,4 160,8 170,4 152,1

Bu cədvəlin əhəmiyyəti ondadır ki, xəstələnmə nəticəsində fiziki sağlamlığında
məhdudluq qazanmaq ehtimalı artım və yaxud azalma tendensiyaları aşkar olaraq özünü
göstərir. Elə xəstəliklər var ki, onlar ömürlük əlilliyə gətirib çıxarır və nəticədə həmin
adamlarda sosial yardıma ehtiyac yaranır. Cədvəldə göstərilənlər bütün qrup xəstəliklərə aid
olsa da, daha çox burada qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmin
prosesə cəlb olunması ilə gedən ayrı-ayrı pozğunluqlar, psixi pozğunluqlar və davranış
pozğunluqları, sinir sistemi xəstəlikləri, göz və gözün əlavə aparatının xəstəlikləri, qulağın və
məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi, qan dövranı sisteminin xəstəlikləri, sümük-əzələ sistemi
və birləşdirici toxumanın xəstəlikləri, anadangəlmə anomaliyalar (inkişaf qüsurları),
deformasiyalar və xromosom pozğunluqları, travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin
təsirinin və bəzi digər xəstəliklərin nəticələri qeyd edilmişdir.

Siyahı olduqca böyükdür. Sosial həyatın çətinlikləri, o cümlədən həyat səviyyəsi, genetik
deformasiyalar, sosial siyasətin həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri xəstəliklərin sayına və
intensivliyinə əsaslı şəkildə təsir göstərir.

Bir çox xəstəliklərdə artım tendensiyası müşahidə olunur. Buna qörə profilaktik tədbirlər
həyata keçirilməlidir. Onlardan ən əsası uşaqların düzgün qidalanmasıdır. Hələ ki faktlar
göstərir ki, bu qaydanın pozulması uşaqların həyatının ilk günlərindən başlanır. Ana südü ilə
qidalanan körpə uşaqların sayı hələ də məqbul sayıla bilməz [4].

Körpələrin ana südü ilə qidalanması (min nəfər)

Cədvəl 2

İllər 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3 aya qədər -
cəmi 36,5 53,5 77,9 74,5 83,5 86,5 93,2 90,3
onlardan yalnız
ana südü ilə
qidalananlar ... 37,2 53,9 52,5 56,7 59,2 65,1 63,9
6 aya qədər -
cəmi 37,6 39,3 73,3 71,1 77,4 78,8 77,5 73,7
onlardan yalnız
ana südü ilə
qidalananlar ... 23,0 43,6 40,5 44,5 40,7 43,3 39,4
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Tibbi yardım ilə əlaqədar demək olar ki, 2013-cü ildə bir həkimə düşən əhalinin sayı 288
idi, bir xəstəxana çarpayısına düşən əhalinin sayı isə 212 nəfər olmuşdur. Xəstələnən, əlilik
qazanan əhalinin sayı da mühüm göstəricidir. Müxtəlif dərəcədə müvəqqəti xəstələnənlər,
xroniki xəstə olanlar və hətta xəstəliyin nəticəsi kimi əlilliyi qazanan uşaqlarla sosial işçilər,
ümumiyyətlə dövlət tərəfindən təyin edilən tərbiyəçilər və digər personal necə məşğul olurlar?
Profilaktik tədbirlərlə yanaşı burada müalicə və reabilitasiya da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Xəstələnmə və digər səbəblərdən əlilliyi qazanan 18 yaşa qədər olan uşaqlar əhalinin hər
10 min nəfərinə 30,7 nəfər təşkil edir. Bunu aşağıda təqdim edilən cədvəldə daha aydın
görmək olar. 8 minə yaxın əlillərin təxminən 40 faizi psixi pozuntular və davranış pozuntuları
və sinir sisteminin xəstəlikləri ilə yaşayır. Bu ciddi bir göstəricidir. Əlamətdar bir haldır ki,
adətən belə xəstəliklər daha çox yeniyetmə dövründə özünü göstərir. Bizim ölkədə isə elə
uşağın doğulduğu vaxtdan bu xəstəliklər onu müşayiət edir. Bunun səbəbi olduqca müxtəlifdir.
Valideynlərin təhsilsiz olmaları, hamiləlik dövründə həkimə müraciət etməmələri, və hətta
doğuşdan sonrakı müalicələrə əhəmiyyət verməmələri, qohum evliliklərinin sayının artması
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların dünyaya gəlməsinə səbəb olur. Cədvəldən bunu aydın
görmək olur [4].

2015-ci ildə ilk dəfə sağlamlıq imkanları məhdud hesab edilən 18 yaşadək uşaqların yaş
qrupları və əlilliyin səbəbləri üzrə bölgüsü

Cədvəl 3

Əlilləri
n sayı-
cəmi,
nəfər

o cümlədən yaş qrupları üzrə:
0-3 yaşlı 4 -7

yaşlı
8-13
yaşlı

14 -17
yaşlı

18
yaşadək
əhalinin
hər
10 000
nəfərinə

Bütün xəstəliklər 7911 1739 2582 2014 1576 30,7
onlardan əsas xəstəliklər
üzrə əlil hesab edilənlər:
-vərəm 48 11 19 12 6 0,2
-tənəffüs orqanlarının
xəstəlikləri

380 88 124 96 72 1,5

-endokrin sisteminin
xəstəlikləri, maddələr
mübadiləsi və qidalanma
pozuntuları

245 61 68 66 50 1,0

- psixi pozuntular və
davranış pozuntuları

1104 270 374 326 134 4,3

-sinir sisteminin
xəstəlikləri

2285 464 714 519 588 8,9

-göz və gözün əlavə
aparatının xəstəlikləri

445 105 126 150 64 1,7

-qulağın və 268 65 85 60 58 1,0
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məməyəbənzər çıxıntının
xəstəliyi
-qan dövranı sisteminin
xəstəlikləri

269 59 100 72 38 1,0

-anadangəlmə
anomaliyalar (inkişaf
qüsurları),
deformasiyalar və
xromosom pozuntuları

748 158 259 212 119 2,9

-travmalar,
zəhərlənmələr və xarici
səbəblərin təsirinin digər
nəticələri

406 92 135 105 74 1,6

Yaranmış bu vəziyyətlə bağlı demək olar ki, burada profilaktik tədbirlər olduqca
əhəmiyyətlidir. Dövlət səviyyəsində görülən tədbirlər sırasında qeyd etmək olar ki, 2016-cı
ilin 9 ayı ərzində respublikanın uşaq əhalisinin 1 672 556 nəfəri (64,6%) tibbi müayinədən
keçirilib. Bu da uşaqların icbari dispanserizasiyadan keçirilməsinə dair keçirilən tədbir
olmuşdur. Tibbi müayinədən keçirilmiş uşaqların 87 288 nəfəri (5,2 %) sağlamlıq vəziyyətinə
görə dispanser qeydiyyatına götürülüb. “Sağlamlığında müxtəlif problemlər aşkarlanmış 227
955 (13,6%) azyaşlıya müalicə-sağlamlaşdırıcı tədbirlər tətbiq edilib. Onlardan 14 345 nəfəri
(0,9 %) hospitalizasiya olunub, 4569 nəfəri isə sanator müalicəyə göndərilib” [5].
Mütəxəssislərin qeyd etdiyi kimi, “Uşaqların İcbari Dispanserizasiyası haqqında” qəbul
edilmiş qanun uşaqların sağlamlığının qorunması işində müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bu
qanuna əsasən “uşaq ilk doğulduğu andan bir aya qədər 3 dəfə, 1 yaşa qədər hər ay, 1 yaşdan
2 yaşa qədər uşaqlarda rübdə bir dəfə, 2 yaşdan 3 yaşa qədər uşaqlarda ildə 2 dəfə, 3 yaşdan
18 yaşa qədər olan uşaqlar isə ildə bir dəfə kompleks müalicələrə cəlb olunur”. Lakin əslində,
real həyatda bu işdə bir sıra əngəllər yaranır ki, bunlardan biri valideynlərin biganəliyi,
müvafiq qurumların isə işə formal yanaşmalarıdır. Elə bu faktı qeyd etmək kifayətdir ki,
məktəbə qədər və məktəb yaşlı uşaqlarda daha çox qurd xəstəlikləri müşahidə olunur [5].

Beləliklə, istər səhiyyə, istərsə də sosial müdafiə orqanları qarşısında mühüm vəzifələr
durur. Evlərdə, ictimai yerlərdə, təşkilatlarda və müəssisələrdə sanitariya-gigiyena
qaydalarının tətbiq edilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi, valideynlərin maarifləndirilməsi,
xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikası sahəsində görülən kompleks tədbirlərin həyata
keçirilməsi olduqca vacibdir.

Mütəxəssislər belə bir qənaətə gəliblər ki, “Azərbaycanda uşaqlar arasında mərkəzi sinir
sistemi ilə bağlı olan xəstəliklər sırasında epilepsiya və qıcolma ilk yerdədir, amma
şikayətçilərin çoxunda problem əsəbilik yox, düzgün olmayan tərbiyə, psixoloji gərginliklə
bağlı olur” [6]. Burada çıxış yol valideynlərin psixoloqlarla sıx əməkdaşlığının həyata
keçirilməsidir. Məsləhət almaq, psixoloji problemi vaxtında aşkar etmək və onun həlli
yollarını təyin etmək üçün peşəkar psixoloqun köməyi olduqca vacibdir.

Azərbaycanda psixoloji problemli uşaqlar üçün müxtəlif özəl mərkəzlər fəaliyyət göstərir.
Baxmayaraq ki, bir çox ali məktəblərdə psixoloqlar hazırlanır və hər bir orta məktəbdə
psixoloq vəzifəsi təsis olunub, bu sahədə görülən iş hələ ki qənaətbəxş sayıla bilməz. Qeyri-
peşəkarlıq praktik fəaliyyətdə dərhal üzə çıxır, müşahidə olunur. Ona görə də müvafiq
qurumlar nəzdində (nazirliklər və idarələr) ümumi prinsiplər əsasında ixtisaslaşdırılmış



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

332

klinik-psixoloji mərkəzlər fəaliyyət göstərməlidir. Bunun nümunəsi kimi Səhiyyə Nazirliyinin
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin balansında Tibbi Reabilitasiya Xəstəxanasını göstərmək olar.
Burada “uşaqların yaşayışı, müalicəsi, xüsusi təhsilə yiyələnmələri üçün hər cür şərait
yaradılıb. Burada psixoloq, okulist, psixonevroloq, kiçik manipulyasiya, nevropatoloq-
loqoped, pediatr, lor, ultrasəs müayinəsi, fizioterapiya otaqları var. Burada autizm, uşaq
serebral iflici və onun formaları, əqli gerilik və ləngimələr, onun təzahürlərindən əziyyət
çəkən uşaqlar müalicə olunurlar [6].

Təbii ki, burada bütün müalicəyə ehtiyacı olanlar yerləşdirilə bilməzlər. Belə mərkəzlər
bütün bölgələrdə, iri və orta şəhərlərdə yaradılmalıdır. Ümumən belə bir nəticə çıxarmaq olar
ki, psixoloji problemli övladı olan valideynlər üçün səmərəli müalicə ocaqları Azərbaycanda
hələ kifayət qədər deyil.

Fiziki imkanları məhdud uşaqlar və yeniyetmələrlə aparılan işin mühüm istiqamətlərindən
biri də yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, məktəb psixoloqlarının fəaliyyətidir. Aydındır ki, orta
ümumtəhsil məktəblərində fiziki inkişafında problemləri olan uşaqlar olduqca azdır, əsasən
onlar xüsusi məktəblərdə təhsil alır və hətta orada yaşayır. Belə məktəblər dövlət hesabındadır
və işin təşkili xüsusi proqramlar və layihələr əsasında həyata keçirilir.

Adi məktəblərdə olan mövcud vəziyyətlə tanış olmaq üçün Bakı şəhərində və bölgələrdə
işləyən psixoloqlarla söhbət etdik, onların işi ilə tanış olduq. Psixoloqların əksəriyyəti
uşaqların hər hansı bir problemlə bağlı onlara müraciət etmədiyini, uşaqların problemlərinin
olmadığını, bəlkə də arada çox cüzi problemlərin olduğunu deyirdilər. Ola bilməz ki,
məktəbdə heç bir şagirdin problemi olmasın. Eyni zamanda uşaqlarla işin necə aparıldığını,
bu zaman hansı metodlardan istifadə etdiyini də araşdırdıq.

Məlum oldu ki, problemi olan uşaqla sadəcə söhbət edilir. Uşağa kömək məqsədi ilə başqa
bir metoddan istifadə olunmur. Hesab olunur ki, kiminsə uşağına, onun uşaq böyütməyinə
müdaxilə etmək olmaz. Təbii ki artıq bu cavab uşaqlarla aparılan işin hansı səviyyədə
olduğunu bilmək üçün kifayət edir. Mütəxəssislər uşaqlarla işləməkdən bir növ boyun
qaçırırlar və elə bir vəziyyət yaradırlar ki, uşaqlar onlara yaxınlaşmaqdan qorxurlar. Bütün
psixoloqlar eyni cür yanaşmadan istifadə edirlər: söhbət etmək, valideynlərə xəbərdarlıq
etmək və s.

Orta məktəblərdə tibbi nəzarət formalarından biri də Azərbaycanda şəkərli diabetə düçar
olmuş bütün uşaq və gənclərə təhsil aldıqları bütün təhsil müəssisələrində tibb mütəxəssisləri
və müəllimlər vasitəsilə xüsusi nəzarətin təşkil edilməsidir. “2016-2020-ci illər üçün şəkərli
diabet xəstəliyi üzrə Dövlət Proqramı”nda bu qərar təsdiq edilib. Aparılmış iş və həyata
keçirilmiş tədbirlər nəticəsində “şəkərli diabet xəstələrinin aşkar edilməsi işinin
yaxşılaşdırılması nəticəsində qeydiyyata götürülən xəstələrin sayı son 10 (on) il ərzində 3
dəfədən çox artmış, bu xəstəlik səbəbindən ölüm səviyyəsi 2 dəfədən çox enib” [7].
Proqramın həyata keçirilməsində valideynlərlə yanaşı məktəb pedaqoji kollektivi, məktəb
həkimi, tibbi kilinikalar (yaşayış yerinə uyğun olaraq) fəal iştirak etməlidirlər.

Nəzarət altında xüsusi tibbi preparatların paylanılması nəzərdə tutulmuşdur. Bununla belə
demək olar ki, şəkərli diabet xəstəliyinin və onun fəsadlarının profilaktikası kifayət qədər
həyata keçirilmir. Əksinə, uşaqlar, onların valideynləri arasında sağlam həyat tərzini təbliğ
etmək əvəzinə qidanın strukturunda, asudə vaxtının təşkilində bir sıra çatışmazlıqlara yol
verilir. Şəkər tərkibli qidaların uşaqlara nəzarətsiz verilməsi, idmana, gəzintilərə cəlb
edilməməsi, teleoyunlara, telefon oyunlarına və müxtəlif cazibəli proqramlara onların aludə
olması nəticədə piylənməyə, əsəb gərginliyinə, şüur məhdudluğuna gətirib çıxarır.

Buraya həm də əhalinin əksər hissəsinin şəhər mühitində yaşamasını, çoxmərtəbəli
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binalarda qalmasını və liftlərdən istifadə etməsini əlavə etmək lazımdır. Oturaq həyat tərzi
həm də belə mühitdə ünsiyyət kasadlığına gətirib çıxarır. Uşaqlar bunlardan daha çox əziyyət
çəkirlər.

Öz həllini gözləyən vacib məsələlərdən biri də inkluziv təhsilin həyata keçirilməsi
məsələsidir. Bununla bağlı bəzi tədbirlər həyata keçirilib. O cümlədən “İbtidai təhsil səviyyəsi
üzrə inklüziv təhsilin tətbiqi” layihəsinin icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi müvafiq qərarlar qəbul etmişdir (məsələn, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
və BMT-nın Uşaq Fondu (UNİCEF) arasında 2014-cü il tarixində imzalanmış “2014-2015-ci
illərə dair İllik Fəaliyyət Planı”nı və s.).Lakin əhatə dairəsi və miqyası bir sıra səbəblər
üzündən cəmiyyəti qane edə bilməz.

Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzində İnklüziv Təhsil proqramları var (qeyri-
hökumət təşkilatıdır) ki, artıq 2004-cü ildən bu istiqamətdə öz fəaliyyətini başlamışdır. 2013-
cü ildə əgər ölkəmizdə 60 minə yaxın fiziki və əqli qüsurlu uşaq var idisə, bunlardan 268
nəfər inklüziv təhsilə cəlb edilib [9]. Əlbəttə, bu olduqca kiçik bir nailiyyətdir. Burada əsas
səbəblər arasında məktəblərin maddi və texniki, həm də peşəkarlıq baxımından hazır
olmamasını, həm də uşaqların xəstəliklərinin müxtəlifliyini (ağırlıq baxımından),
valideynlərin bu prosesdə fəal olmamasını, qanunvericilik bazasının kifayət etməməsini
göstərmək olar. Çıxış yolunu dövlət ilk növbədə sanatoriya, pansionat, internat şəraitində
təhsilin davam etdirilməsində görür. Lakin hər bir fiziki imkanları məhdud uşaq ilk növbədə
öz yaşıdları ilə (özü də sağlam olan) ünsiyyətə möhtacdır. Çıxış yolunu hər bir faktla bağlı,
yəni hər bir hal ilə bağlı fərdi şəkildə həll etmək lazımdır.

Fiziki imkanları məhdud olan uşaqların sağlamlığının bərpasında sosial siyasət kompleks
xarakter daşımalıdır. Statistika sahəsində dəqiq məlumatlar toplanmalı, müvafiq qurumlar öz
üzərinə düşən vəzifələri düzgün yerinə yetirməlidir. Daha sonra, səhiyyə sahəsində bir sıra
islahatlar aparılmalıdır. İlk növbədə müasir tibbi-texniki avadanlıqlarından səmərəli istifadə
etməklə müayinə və diaqnoz qoyulma işlərini təkmilləşdirmək lazımdır. Daha sonra
profilaktik işlərinin təşkili və həyata keçirilməsində bütün müvafiq qurumları cəlb etməklə
həyata keçirmək lazımdır. Bu qurumlara Təhsil Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi,
bütövlükdə sosial təminat və yardımla, sosial siyasətin reallaşmasında bu və ya digər dərəcədə
iştirak edən təşkilatlar aid olduğu üçün xüsusi proqramlar və layihələr vasitəsilə sağlam nəslin
yetişdirilməsi işində bütün imkan və vasitələrindən istifadə etmək lazımdır. Bundan başqa
fiziki məhdudiyyəti olan uşaqlarla real tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, onlar sosial həyatda
maksimum dərəcədə yaxından iştirak edə bilsinlər.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə fiziki imkanları məhdud uşaqlarla və yeniyetmələrlə
nəzərdə tutulan profilaktika və konkret sosial iş məsələləri araşdırılır. Eyni zamanda uşaq
xəstəliklərinin profilaktikası üzrə işin yaxşılaşdırması yolları təklif edilir, onların normal
sosiallaşmasını daha fəal şəkildə həyata keçirilməsi imkanları qeyd edilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Dünya təcrübəsi göstərir ki, məqalədə qeyd olunan məsələlərin
həllində müəyyən nailiyyətlər var. Xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, Qərb ölkələrində və
ABŞ-da uşaqların gələcək həyata hazırlığı üzrə əsas iş artıq məktəb yaşında aparılır. Bunun
üçün imkanları məhdud hər bir uşağın vəziyyəti, bəzən eksperimental yolla nəzərdən keçirilir,
araşdırılır, müalicə təyin edilir, profilaktik işlər aparılır və gələcək həyata hazırlıq üçün
lazımlı bacarıqların formalaşması metodları tətbiq edilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətəbiqi. Məqalədə qeyd olunan məsələlər alimlərin və
praktik işçilərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu sahədə bir çox tədqiqatlar aparılmışdır.
Məqalənin elmi praktik əhəmiyyəti onun sosial sahədə-sosial işçilər, sosioloqlar, psixoloqlar
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tərəfindən daha da ciddi şəkildə öyrənilməsindən ibarətdir.
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Н.Ибадуллаева

Социальная политикa направленная на восстановление
здоровья детей с ограниченными физическими возможностями

Резюме

В статье рассматриваются вопросы профилактики и конкретной социальной работы
с детьми и подростками с ограниченными физическими возможностями. Мировая
практика показывает, что в данном вопросе имеются определенные достижения. В
частности, в странах Запада и в США ведется большая работа по подготовке уже в
школьном возрасте детей к взрослой жизни. Для этого проводится анализ
возможностей каждого ребенка с ограниченными возможностями, разрабатываются,
порой экспериментальным путем, методы лечения, профилактики и формирования
необходимых навыков для подготовки к взрослой жизни. В Азербайджане
недостаточная материальная база, а также нехватка необходимых специалистов, слабая
правовая база пока что ограничивают деятельность как правительственных, так и
неправительственных организаций в подготовке детей с ограниченными физическими
возможностями к взрослой жизни. В частности, предлагается улучшить работу по
профилактике болезней детей, активнее использовать все пути их нормальной
социализации.

http://xn--j1abhdo3a.xn--p1ai/pub
http://www.stat.gov.az/source/healthcare/
http://afn.az/sosial/49563
http://hafta.az/index
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N.İbadullayeva

Social policy on recovery in rehabilitation of
children with disabilities

Summary

The article provides the analysis of the issues of prevention and specific social work with
children and young people with disabilities. World practice shows that some progress has
been achieved in this regard. In particular, Western countries and the United States have been
doing good work preparing the school-age children to adult life. To implement these activities
successfully, they are conducting the analysis of capabilities of every child with disability,
develop methods of treatment and prevention, sometimes through experimental way, and
develop the necessary skills to prepare for adult life. In Azerbaijan, there is a lack of material
resources, as well as the lack of the necessary expertise, weak legal framework, which restrict
the activities of both governmental and non-governmental organizations in the preparation of
children with disabilities for adult life. In particular, it is proposed to improve the work on
prevention of diseases, make greater use of all the ways of their normal socialization.

Redaksiyaya daxil olub: 09.10.2017
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Uşaqlarda obsessiv kompulsiv pozuntu

Könül Babayeva
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детская психология
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Sarışan hallar nevrozu (obsessiv-kompulsiv pozuntu, OKP) — təşviş yaradan sarışan

fikirlərin (obsessiyalar) meydana çıxması və həmin fikirlərin öz növbəsində müəyyən sarışan
hərəkətləri (komplulsiyalar) təkrarlamağa vadar etməsi ilə xarakterizə olunur.

Nevrozun bu növündə sarışan fikirlər psixoloji diskomfort yaradır, ondan xilas olmaq
üçün insan müəyyən sarışan hərəkətlər edir və bu daxili gərginliyin müvəqqəti azalmasına
gətirir. Lakin vəziyyətin bu cür yüngülləşməsi çox davam etmir və sarışan fikirlər yenidən
qayıdır. Beləliklə hisslərin və hərəkətlərin "qüsurlu dövranı" yenidən işə düşür.

Obsessiv-kompulsiv pozuntu (OKP) sarışan fikirlərin (obsessiya) və ya sarışan
hərəkətlərin (kompulsiya), daha çox isə onların hər ikisinin mövcudluğu ilə xarakterizə
olunan, kəskin stress pozuntusuna və dezadaptasiyaya gətirib çıxaran psixi pozuntudur 11.
Obsessiya – güclü təşviş yaradan, daim təkrarlanan arzuolunmaz fikirlər, meyillər və
obrazlardır. Onlar ya birdən-birə, ya da hər hansı bir vəziyyət və hadisə ilə əlaqədar olaraq
yarana bilər. Obsessiyaların daha çox rast gəlinən mövzusu infeksion xəstəliklərə yoluxma və
infeksiya yayma qorxusu, ətrafına təsadüfi, ya da düşünülmüş zərər yetirmə qorxusu, kobud
səhv etmə qorxusu, mənəvi və dini qadağaları pozma qorxusu, pedofil və homoseksual
davranış törətmə qorxusu olur.

Kompulsiya – pasiyent “qeyri-adi, fövqəltəbii” şəkildə onu qorxudan hadisənin, sarışan
fikirlərin qarşısını almaq və ya həyəcanı, gərginliyi azaltmaq üçün etməyə ehtiyac hiss etdiyi
fiziki və ya psixi hərəkətlərdir (rituallar).

Fiziki kompulsiyalar – tez-tez əl yuma, qapıları bağlama və s. kimi kənardan hiss olunan
təkrarlanan hərəkətlərdir.

Psixi kompulsiyalar – kənardan hiss olunmayan, xəstənin iradəsinə tabe olmayan və onu
narahat edən fikrində təkrarlanan hesablama, dualar və qarğışlar kimi sarışan pozuntulardır.

Bir çoxunun ağlına vaxtaşırı olaraq doğmalarının və yaxınlarının başına pis hadisə,
bədbəxtlik gələcəyi, onların yaxud özünün hansısa dəhşətli xəstəliyə tutulacağı, qapını
bağlamışam ya bağlamamışam, eləcə də əlləri dəfələrlə yumalıyam kimi təkrarlanan fikirlər
gəlir. İnsanların əksəriyyətində rast gəlinən və psixiatriyada obssesiv fikirlər olaraq
adlandırılan bu əlamətlər həmin insanın günlük yaşamına və sosiallığına təsir etmədikcə
xəstəlik sayıla bilməz. Obssesiv fikirlər bir çox mövzuları əhatə etməklə yanaşı, ayrı-ayrı
xəstəliklərin əlaməti də ola bilər.

Obssesiv əlamətlərin ən çox rast gəlindiyi xəstəlik köhnə adı ilə sarışan hallar nevrozu,
müasir dövrdə isə obssesiv-kompulsiv pozuntu adlandırdığımız xəstəlikdir.

Obssesiv — kompulsiv pozuntunun əlamətləri nələrdir?
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OKP-nin əlamətləri obssesiya və kompulsiya, yəni fikir və davranışlar, eləcə də həyəcan,
depressiyasıdır.

Obssesiyalar beyinə istəmədən daxil olan, təkrarlanan, qovulması çətin düşüncələrdir. Bu
düşüncələr şəxsin iradəsindən asılı olmadan beyninə daxil olur və həmin şəxs bunun boş və
mənasız olduğunun fərqindədir. Tez-tez rastlaşdığımız obssesiyalar aşağıdakılardır:

— Təmizlik — Bu tip insanlar daimi olaraq ətrafda mikrob, kir, qan və s. olduğunu
düşünürlər.

— Simmetriya — Əşyaların bir-birinə paralel olmasına həddən artıq diqqət yetirirlər.
— Ehtiyat — Dəfələrlə yoxlamaq, ifrat ehtiyatlı olmaq.
Kompulsiyalar isə obssesiyaların yaratdığı həyəcan və narahatçılığı azaltmaq üçün edilən

təkrarlanan davranışlardır.
Tez-tez rast gəldiyimiz kompulsiyalar bunlardır:
— Təmizlik — saatlarla əl yumaq, hamamdan çıxa bilməmək, spirtdən və digər

dezinfeksiya edici məhlullardan istifadə.
— Təkrar etmə — yaxınlarının başına pis hadisə gəlməsin deyə eyni hərəkəti təkrar etmə.
— Sayma — binaların mərtəbələrini, maşınları sayma və ya nömrələrini əzbərləmə,

reklamları oxuma.
— Yoxlama — dəfələrlə qapını, suyu, qazı bağladığını yoxlama.
OKP-nin konkret bir yaranma səbəbi yoxdur. Müasir nəzəriyyələrə görə serotonin

ifrazının orqanizmdə pozulması nəticəsində yaranır. Müalicəsi müasir tipli antidepressant
dərmanlarla psixoterapiya üsulu ilə aparılır.

Uşaqlarda Obsessiv Kompulsiv Pozuntu.Uşağınızın durmadan, uzun müddət bəzi hərəkət
və ya düşüncələri təkrarlaması obsessiv kompulsiv pozuntuya (OKP) misal ola bilər.

Obsessiya — təkrarlayıcı, narahatedici, məntiqdən kənar və uzaqlaşdırma cəhdlərinin
cavabsız qaldığı duyğu və düşüncələrdir.

Kompulsiya — Şəxs onu qorxudan hadisənin, fikirlərin qarşısını almaq və ya həyəcanı,
gərginliyi azaltmaq üçün etməyə ehtiyac hiss etdiyi fiziki və ya psixi hərəkətlərdir (rituallar).

Fiziki kompulsiyalar — tez-tez əl yuma, qapıları bağlama və s. kimi kənardan hiss olunan
təkrarlanan hərəkətlərdir.

Psixi kompulsiyalar — kənardan hiss olunmayan, xəstənin iradəsinə tabe olmayan və onu
narahat edən fikrində təkrarlanan hesablama, dualar və qarğışlar kimi sarışan pozuntulardır.

Bu problemi yaşayan uşaqlar çirk ya da mikroblara qarşı narahatlıq duya bilər, təmiz,
səliqəli olmaq mövzusunda həddindən artıq istəkli ola bilərlər.

Eyni zamanda bu uşaqlar bəzi hərəkətləri adət halına gətirərlər. Məsələn, əllərini müəyyən
qayda ilə tez-tez yuya bilər, əşyalarını qəbul etdiyi qaydadan kənara çıxmamaqla yerinə düzə
bilərlər.

Əlbəttə ki, OKP dedikdə təkcə əl yumağı anlamaq düzgün deyil. OKP uşağın beynində
“takıntı”-lara yol açan, onu qorxudan, sıxıntı verən duyğulardır.

Adətən başlanğıc yaşı 9-12-dir. Ailəyə nəzər yetirdikdə bənzər sıxıntını yaşayanları görmə
ehtimalınız böyükdür.

OKP nevrobioloji bir problemdir. Yaranma səbəbi genetika, beyindəki dəyişikliklər,
nevrokimyavi dəyişikliklərdir. Stressli bir hadisələrin təsiri də danılmazdır.

Bəzi halları OKP-dən ayırmağı bacarmaq lazımdır. Normal inkişafda olan uşaqlar da
təkrarlayan davranışlar edə bilər. İnkişafla bağlı olan bu cür davranışlar adətən 8 yaş
əhatəsində yox olurlar. Bu davranışlar qayğıya qalib gəlmək ya da sosiallaşmaq üçün edilə
bilər. Amma OKP qayğını artırır və sosiallaşmanı poza bilər.
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Əhalinin 80%-nin müəyyən vaxtlarda sarışan fikirlər hiss etməsinə və təxminən 50%-nin
müəyyən rituallar etməsinə baxmayaraq, OKP-nin klinik təzahürlü vəziyyətinə bir o qədər
tez-tez rast gəlinmir. Bir il müddətində əhali arasında OKP-nin yaranma riski 1,1-1,8 %-ə
bərabərdir, ümumi həyatı boyu isə hər bir adam üçün 1,6-3% təşkil edir. OKP-yə 18 yaşından
yuxarı qadınlarda daha çox rast gəlinir, kişilərdə isə bu, daha erkən yaşlarda başlayır. 15 yaşa
kimi olan uşaqlar arasında OKP-nin yayılması 0,25% təşkil edir. OKP-nin epidemioloji
göstəriciləri sosial-iqtisadi vəziyyətdən və etnik mənsubiyyətdən asılı olmur.

OKP-nin başlanmasına xas olan orta yaş dövrü 19-30 yaşdır. Təxminən 25% pasiyentlərdə
xəstəlik 14 yaşından sonra başlayır. Xəstəliyin 35 yaşdan sonra başlanması isə nadir hallarda
olur. Xəstəliyin daha erkən başlanğıcı simptomların kəskin təzahürü, daha çox
kompulsiyaların olması ilə (obsessiyasız) xarakterizə olunur. Belə hallarda komorbid
pozuntular (tiklər, diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik sindromu və təşviş pozuntusu) və
müalicəyə həssaslığın olmaması müşahidə olunur. Eyni zamanda uşaq və yeniyetmə dövründə
xəstələnənlərin 40%-də yetkinlik dövründə tam remissiya müşahidə olunur. Əlamətlərin
intensivliyinin dalğavari gedişi OKPnin müalicə olunmaması ilə xarakterizə olunur.
Müalicəsiz, spontan sağalma ehtimalı 20%-i keçmir, 50% hallarda gedişat fasiləsiz, 25%
hallarda isə epizodik xarakter daşıyır. OKP-dən əziyyət çəkən xəstələrin yarısında suisidal
(özünə qəsd) fikirlər, 25%-də isə suisidal cəhdlər qeyd oluna bilər. Özünə qəsd cəhdi daha
çox yanaşı gedən depressiya ilə əlaqədar yaranır. OKP həyat keyfiyyətinin və sosial
adaptasiyanın nəzərə çarpacaq dərəcədə enməsi ilə assosiasiya olunur. Məsələn, OKP-si olan
xəstələr obsessiyanı və kompulsiyanı yaradan vəziyyətdən və ya insanlara zərər yetirə bilmə
qorxusuna görə onlarla münasibətdən qaça bilərlər. Eyni zamanda obsessiyalarla əlaqədar
olaraq onlar həkimə müraciət etməkdən də qaçırlar. Bəzi xəstələr ailə münasibətlərinə neqativ
təsir edən öz qayda və qadağalarını yaymağa çalışırlar. [1]

Kişilərdə bu əsəb pozuntusu, bir qayda olaraq, yeniyetmə dövründə başlayır. Qadınlarda
isə xəstələnmə halları daha çox 20-30 yaşlarına təsadüf edir [2].

Sarışan hallar nevrozuna səbəb bioloji və psixoloji amillərdir.
OKP-nin inkişafında risk amilləri arasında aşağıdakıları göstərmək olar:
• irsiyyətində OKP-nin və tik pozuntunun olması
• qeyri-kafi həyat şəraiti
• cinsi, dini və gigiyena sahəsində uyğunlaşa bilməyən mövqenin formalaşması ilə

əlaqədar yaranan mədəni-sosial amillər
• neqativ emosionallıq
• inkişaf prosesinə davranışın təsiri, uşaqlıqda baş verən fiziki və cinsi zorakılıq
• infeksiyadan sonra yaranmış autoimmun sindrom
Bu nevrozun müalicəsində iki əsas üsuldan istifadə edilir: dərman müalicəsi və

psixoterapiya. Yaranma səbəbi genetika, beyindəki dəyişikliklər, nevrokimyəvi
dəyişikliklərdir. Stresli bir hadisələrin təsiri də danılmazdır.

Bəzi halları OKP-dən ayırmağı bacarmaq lazımdır. Normal inkişafda olan uşaqlar da
təkrarlayan davranışlar edə bilər. İnkişafla bağlı olan bu cür davranışlar adətən 8 yaş
əhatəsində yox olurlar. Bu davranışlar qayğıya qalib gəlmək ya da sosiallaşmaq üçün edilə
bilər. Amma OKP qayğını artırır və sosiallaşmanı poza bilər.

Məqalənin aktuallığı. Sarışan hallar nevrozu (obsessiv-kompulsiv pozuntu, OKP) —
təşviş yaradan sarışan fikirlərin (obsessiyalar) meydana çıxması və həmin fikirlərin öz
növbəsində müəyyən sarışan hərəkətləri (komplulsiyalar) təkrarlamağa vadar etməsi ilə
xarakterizə olunur. OKP qayğını artırır və sosiallaşmanı poza bilər. Bu baxımdan
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psixiatriyada mühüm kateqoriya hesab olunan OKP-nin öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə psixiatriyada mühüm kateqoriya hesab olunan OKP

nəzərdən keçirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr təcrübi

əhəmiyyət kəsb edir.
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К.Бабаева

Обсессивно-компульсивное расстройство у детей

Резюме

Выдутый невроз (обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР) характеризуется
появлением навязчивых идей (навязчивых идей), которые вызывают беспокойство, и
что эти мысли вызывают повторение определенных действий (заговоров). ОКП
повышает осторожность и может подорвать социализацию. В связи с этим актуальным
является исследование ОКП, которое считается важной категорией в психиатрии.

K.Babayeva
Obsessive Compulsive Abuse in Children

Summary

Blown neurosis (obsessive-compulsive disorder, OCD) is characterized by the appearance
of obsessions (obsessions) that cause disturbance and the repetition of these ideas by certain
actions (conspiracies). OKP increases care and can undermine socialization. In this regard, the
study of OKP, which is considered to be an important category of psychiatry, is topical.

Redaksiyaya daxil olub: 16.10.2017



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

340

Medianın uşaqların psixoloji inkişaf prosesində rolu

Lalə Cabbarova
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

BDU-nun dosenti
Səbinə Nağıyeva

BDU-nun magistrantı
E-mail: sebne.nagyeva@mail.ru

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.G.Q.Hüseynova
psixol.ü.f.d., dos.İ.M.Məmmədli

Açar sözlər: kütləvi informasiya vasitələri, media məhsulları, psixi inkişaf, fiziki inkişaf,
virtual həyat

Ключевые слова: средство массовой информации, медиа продукции, психическое
развитие, физическое развитие, виртуальная жизнь

Key words: the mass media, media products, psychological development, physical
development, virtual life

Hazırda əvvəlki illərlə müqayisədə insanlar maddi vəziyyətlərinin yüksəlməsinə, peşəkar
fəaliyyətlərində yüksək nailiyyətlər əldə etməyə daha artıq zaman və diqqət ayırmağa
başlayıblar. Bu fakt, əslində, özü-özlüyündə insanların və cəmiyyətin inkişafı baxımından
müsbət hal kimi dəyərləndirilə bilər. Lakin maddi durum və karyera üçün ayrılan həmin
zamanın və diqqətin bəzən nəyin hesabına olduğunu göz önünə alsaq cəmiyyətimizin hansı
istiqamətdə inkişaf edə biləcəyi bizi daha artıq düşündürməyə başlayır.

Son illərdə aparılan tədqiqatlarla tanış olduqda diqqəti çəkən məsələlərdən biri müasir
dövrdə valideynlərin uşaqlarına daha az diqqət yetirmələri, ailə institutunun gənc nəslin
sosiallaşması prosesində nüfuzunun azalması, yeni-yeni “sosiallaşma institutlarının” meydana
çıxması ilə bağlıdır [5]. Müasir dövrdə valideynlər bir çox hallarda media vasitələrindən
“dayə” kimi istifadə edirlər. Öz işlərinə başı qarışan analar üçün televizoru yandırıb, maraqlı
cizgi filmləri olan bir neçə disk almaq kifayətdir ki, bir neçə saatlıq rahat öz işiylə məşğul
olsun. 3 yaşına yaxın uşağın artıq sevimli cizgi film qəhrəmanları olur və xoşuna gələn filmi o
dəfələrlə izləyir [1]. Beləliklə də, uşağı ekran qarşısından ayırmaq artıq çətin olur və onda
ilkin asılılıq rüşeymləri formalaşmağa başlayır. Eyni şeyi müasir dövrdə televizorun yeni
“rəqibi” olan kompyuter haqqında da demək olar.

Amerika Pediatrlar Akademiyasının apardığı uzunmüddətli tədqiqatlar göstərmişdir ki,
(2623 uşağın tədqiqi) 1 və 3 yaşlarında televiziyaya baxan uşaqlar 7 yaşında daha çox diqqət
pozuntusuna məruz qalmışlar. Bu yaşlarda (1 və 3) televizora baxmanın hər bir saatı 7
yaşında hiperaktivlik sindromu və diqqət çatışmazlığı riskinin inkişafı üçün zəmin yaradır [8].

Ümumiyyətlə, bu problemlə bağlı aparılan tədqiqatlara nəzər salsaq uşaqların KİV-in
vizual xarakter daşıyan vasitələri tərəfindən daha çox təsirə məruz qaldığını müşahidə etmək
olar. Belə ki, araşdırmalara görə əgər valideynlər körpənin 9 ayından etibarən media vasitələri
ilə, xüsusən də, televiziya ilə canlı ünsiyyətinə şərait yaradırlarsa bu zaman onların
inkişafında 20% geriləmə müşahidə olunur. [4]. Əgər uşaq valideynləri tərəfindən açılmış hər
hansı bir proqrama televiziya və ya internetdə baxmağa davam edərsə, 3 yaşında onların öz
yaşıdlarından bir il geri qalmasını müşahidə etmək olar. Amerika psixoloqlarının
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araşdırmalarına görə, media sayəsində 12 yaşına kimi uşaqlar 100 min zorakılıq və ölüm
səhnələrinin şahidi olurlar.

Qeyd etmək lazımdır ki, valideynlər və ya ailənin digər üzvləri böyüklər üçün nəzərdə
tutulan proqramlara baxanda uşaqlar əksər hallarda onların yanlarında olur. Körpələr adətən
böyüklər üçün nəzərdə tutulan proqramlara bir o qədər maraq göstərməsələr də, bu cür
proqramlar uşağın inkişafı baxımından mühüm təsir effektinə malik olur. 3 yaşa qədər olan
uşaqların üçdə biri, hətta heç kəs baxmasa belə “əksər vaxt” və ya “həmişə” televizorun (TV)
işlək vəziyyətdə olduğu evdə yaşayırlar. Bundan əlavə, məhz TV-nin müşayiəti altında körpə
uşaqların böyük hissəsi ya tək, ya da valideynlərilə oynayırlar. Televiziyanın təsirinə bu cür
məruz qalma “Background Television” – “Televiziya fonu” adlanır. Aparılan tədqiqatlar
göstərir ki [9; 11], “Televiziya fon kimi” olduqda belə uşaqların böyüklərlə qarşılıqlı
ünsiyyətinə və onların davranışına neqativ, pozucu təsir göstərir. 12, 24 və 36 aylıq
oyuncaqlarıyla təklikdə oynayan uşaqları TV fonunda və onsuz müşahidə etmişlər. TV-nin
açıq olması zamanı uşaqlar daha az oynamış, diqqətlərini oyuncaqlarında daha az cəmləmişlər,
nəinki TV sönülü olanda. Bu araşdırma göstərir ki, böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş TV
proqramları audiovizual yayındırıcı kimi uşaqlara hələ çox kiçik yaşlarından öz təsirini
göstərir. Digər bir eksperimentdə məlum olmuşdur ki, uşaqlar üçün fon (background) olan TV
onlarla oyun prosesində iştirak edən valideyn üçün (foreground) “əsas planda” ola bilir. Buna
görə də, birgə oyun prosesində valideyn-uşaq qarşılıqlı təsir, birgə fəaliyyət prosesinə pozucu
təsir göstərə bilir. Digər tədqiqatlara görə, fon kimi TV-nin açıq olması ana tərəfindən uşağa
cavab reaksiyasının verilmə prosesinə neqativ təsir göstərə bilir. Valideynin diqqətini özünə
çəkərək, uşaqdan diqqətini yayındıra bilir.

Tədqiqatın məqsədi televizorun işlək vəziyyətdə fon kimi valideyn-uşaq münasibətlərinin
keyfiyyət və kəmiyyətinə təsirini öyrənmək olmuşdur [9]. Erkən yaşlı uşaqların (12, 24 və 36
aylıq) və onların valideynlərinin xüsusi ev şəraitinə uyğunlaşdırılan otaqda oyuncaqlarla oyun
prosesi 1 saat ərzində videolentə alınır. İlk yarım saat ərzində valideyn tərəfindən seçilən TV
proqram fonda göstərilir. Digər yarım saat ərzində isə TV söndürülür. Valideynin uşağa cavab
reaksiyası, oyun prosesinə aktiv qatılma səviyyəsi, interaktiv davranışlar kodlaşdırılaraq təhlil
olunur.

Bu eksperimentdə iştirak edən hər bir uşağın yanında 1 valideyn iştirak edir və tədqiqata
cəlb olunan valideynlərin 51-indən 2-si ata olmuşdur.

Tədqiqatın nəticəsi göstərir ki, TV-nin arxa planda işləməsi şəraitində valideynlərin
əksəriyyəti uşaqlarla daha az qarşılıqlı əlaqədə olmuşlar. Beləliklə də, göstərdiyimiz bütün bu
faktlar televiziyanın hətta fon olsa belə, valideyn-uşaq münasibətlərinin həm keyfiyyətinə,
həm də kəmiyyətinə öz təsirini göstərdiyini sübut edir.

Məşhur Kanada psixoloqu Albert Bandura medianın insan davranışına təsirini tədqiq edən
ilk tədqiqatçılardan hesab olunur. Onun “Bobo doll” adlanan eksperimentində 3 yaşından 6
yaşına kimi uşaqlar iştirak etmiş, onların yetkinlik yaşında olan bir insanın Bobo adlı gəlincik
ilə aqressiv davranışlarını müşahidə etmələri üçün şərait yaradılmışdı [7]. Tədqiqatın gedişatı
zamanı uşaqların hər birinin gəlincik ilə təklikdə qalmaları üçün şərait yaradılmış və məlum
olmuşdur ki, aqressiv səhnələri müşahidə etmiş uşaqlar həmin hərəkətləri təkrarlamağa meylli
olmuşlar.

Alimlərin araşdırmalarına əsasən, qərb kino məhsullarının təsiri sayəsində uşaqlar
zamanla normal insani hisslərdən uzaqlaşaraq daha kobud və qəddar insana çevrilirlər. Bu
zaman qarşıya çıxan hər hansı bir problemin həlli yolu kimi uşaqlar zorakılığı seçirlər [4].

Uşaqlar film və proqramlara baxandan sonra real həyat ilə virtual həyatı qarışdırır, düzgün
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davranış formasını seçməkdə artıq çətinlik çəkirlər.
KİV, xüsusilə də, kiçik yaşlı uşaqların müstəqil düşünmə qabiliyyətini və təfəkkürün

tənqidilik səviyyəsini aşağı salır və onun intellektinə mənfi təsir göstərir. Bu baxımdan,
televiziya vasitəsilə yayımlanan informasiyalar daha çox güclü psixoloji təsir, təlqin gücünə
malikdir. Böyüklər real həyatla virtual həyat arasındakı sərhəddi təyin etmək iqtidarında
olsalar da, uşaqlar bunu bacarmırlar. Beləliklə uşaq zamanla ailə dəyərlərindən uzaqlaşır,
ünsiyyət sahəsində əsaslı fərqlər baş verir, zorakılıq səhnələrinə baxa-baxa zamanla bu cür
davranış onlara adiləşir, bütün bunları rahatlıqla qəbul edir və öz hərəkətlərində gördüklərini
təkrarlamağa meylli olurlar.

Qeyd olunanlarla yanaşı, media həmçinin uşağın fiziki sağlamlığına da əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Bu ilk növbədə uşağın immun sistemində təzahür edir [4].

Tez-tez dəyişən şəkillər uşağın görmə sisteminə, ürəyinə və beyninə neqativ təsir göstərir,
diqqəti zəiflədir. Reklamlar isə uşaqları zərərli məhsullardan istifadə etməyə öyrədir, bu
istiqamətə sövq edir. Oftamoloqlar qeyd edirlər ki, 8 yaşa kimi gözün büllurunun
formalaşması prosesi gedir. Bu səbəbdən də bu yaşa kimi televizor, telefon, planşet ekranına
baxmağın qadağan edilməsini tövsiyə edirlər

Amerikada bir neçə universitetin alimləri 1314 uşağın valideynləri arasında sorğulara
əsaslanan birgə tədqiqatlar aparmışlar. Sorğuda 38 ayından 10 yaşına kimi uşaqların KİV-in
hansı növündən və hansı müddətdə istifadə etmələri ilə bağlı suallar qoyulmuşdur. Bunun
əsasında onların təlim və tərbiyə, tədris prosesində nailiyyətləri, psixoloji vəziyyəti, fiziki
sağlamlığı və bədənin həcmi indeksi qiymətləndirilirdi. Tədqiqatların nəticələrinə əsasən
müəyyən olunmuşdur ki, KİV-dən erkən yaşlardan istifadə olunmağa başlanması uşaqların
gələcək həyatında aşağıdakı hallara (faiz nisbətilə) gətirib çıxara bilir: [6].

— Məktəb həyatına marağın azalması - 7%
— Riyaziyyatda uğurların aşağı düşməsi - 6%
— Bazar, tətil günlərində fiziki aktivliyin aşağı düşməsi - 13%
— Qida qəbulu intervalı arasında atışdırmaların yüksəlməsi - 10%
— Bədən çəkisinin artması - 5%
Media məhsullarından sui-istifadə həmçinin, uşağın yuxu rejiminin də pozulması ilə

nəticələnir. Yuxusuzluq nəticəsində beynin sinir mərkəzlərinin iş qabiliyyəti aşağı düşür.
Əgər uşaq yaxşı yatıb, istirahət edibsə onun əhvalı da yaxşı olacaq. Yox əgər yatmayıb,
istirahət etməyibsə, bu zaman o ərköyünlük edəcək, əzgin olacaq və ya həddən artıq çılğın
olub, səbəbsiz narazılıqlar edəcək. Uşaqlar gün ərzində 8 saatdan az olmayaraq yatıb istirahət
edirlərsə bu zaman artıq impulsivlik, gərginlik müşahidə olunmayacaqdır.

Ədəbiyyatlarda uşaqların yaş dövrlərinə uyğun olaraq media məhsullarından istifadəsi
aşağıdakı kimi məqsədəuyğun hesab edilir: [2].

— Çağalar və erkən uşaqlıq dövrü (0-3 yaş) – tam qadağa qoyulur
—Məktəbəqədər yaş dövrü (3-7 yaş) – gün ərzində ancaq 30 dəqiqə
— Kiçik məktəbli yaş dövrü (7-10,11 yaş) –gün ərzində 30-50 dəqiqə
— Böyük məktəbli yaşı (11-18 yaş) – gündə 1-3 saat
Media məhsullarına aludəçilik uşaqların sosial inkişafı baxımından da ciddi problemlər

yarada bilər. Belə ki, öz yaşıdları və valideynləri ilə real, həqiqi emosional yaşantılar əvəzinə
virtual oyunlardan istifadə zamanı uşaqlar normal inkişaf prosesindən kənarda qalırlar. Bu
inkişaf prosesi yalnız uşaqlıq dövründə yaşanacaq bir prosesdir və gələcəkdə heç bir yaşantı
bu prosesi əvəz edə bilməz. Bu yolla kütləvi informasiya vasitələri həm uşaqların psixikasına,
həmçinin onların fiziki inkişafına da mənfi təsir göstərir [2].
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Psixoloqlar qeyd edirlər ki, heç də bütün cizgi filmləri uşaqlar, onların psixikası üçün
faydalı deyil. Xüsusilə də bəzi qərb cizgi filmlərinə hətta yeniyetməlik yaşında da baxılması
düzgün deyildir. Onlar uşaqda aqressiyaya meyllik, müxtəlif asılılıqlar, həmçinin fobiyalar
formalaşdıra bilər və hətta psixi pozğunluqlara səbəb ola bilər [2].

Bəzi valideynlər hesab edirlər ki, internet, televiziya uşaqlara nə isə faydalı yeni nələrisə
öyrədəcək. Lakin bir sıra tədqiqatçılar bu fikirlə razılaşmırlar. Amerikan psixoloqu Morinin
fikrincə internet, planşet, televizora uzun müddət baxmaq diqqət və iradənin zəifləməsinə
səbəb olur və xüsusilə də burada televizor hipnotik təsir göstərməyə başlayır. Beləliklə, bu
yolla şüuraltı səviyyədə informasiyanın mənimsənilməsi prosesi ilə uşaqda hiperaktivliklə
müşayiət olunan diqqətin pozulması sindromu inkişaf edir. Bundan başqa uşağın beyni
ekrandan informasiyanı passiv surətdə qəbul edərək lazımi anda “qoşulma”nı unudur – uşaq
lazımi anda diqqətini mərkəzləşdirməyi bacarmır, hafizəsi və assosiativ düşünmə qabiliyyəti
zəifləyir.

Sosioloji tədqiqatlar nəticəsində sübut olunmuşdur ki, uşağın tərbiyəsinə ailə - 50%, KİV-i
30%, məktəb 10%, dostlar 10% təsir göstərir. Kütləvi informasiya vasitələri və
sosiallaşmasının digər institutları yetişməkdə olan nəslin şüuruna, onun dəyərlərinə, tələbat və
maraqlarına, əxlaqi keyfiyyətlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir [2].

Bununla əlaqədar olaraq qeyd olunur ki, media uşaq və yeniyetmələrə həm müsbət, həm
də mənfi təsir göstərir. Yəni media ikili təsirə malikdir. Medianın pozitiv tərəfi haqqında bəhs
etdikdə, ilk növbədə, onun baş verən hadisələr haqqında informasiya verməklə
məlumatlandırıcı, inkişafetdirici funksiyanı yerinə yetirdiyini qeyd etmək olar. Digər tərəfdən,
çox sayda təhsil proqramları, video materiallar, inkişafetdirici videooyunlar uşaqların tərbiyə
və təhsilində, dünyagörüşünün genişlənməsində önəmli rol oynayır.

Digər tərəfdən, medianın uşaqların həm psixoloji, həmçinin fizioloji inkişafına neqativ
təsirlərini nəzərə almasaq onun yuxarıda sadaladığımız müsbət cəhətlərinin effektivliyi sual
altında qala bilər. KİV-nin neqativ təsirlərini aradan qaldırmaq həm valideynlərin, həm də
uşağın daxil olduğu cəmiyyətin diqqət mərkəzində olmalıdır. Çünki, uşaq yad davranışları
görür və onları özünə adaptasiya edir. Bu cür modellərin üst-üstə yığılması uşaq şəxsiyyətini
formalaşdırır. Əgər valideynlər, uşağın ətrafındakı insanlar bir çox şeyləri məhdudlaşdıra,
sözlərinə və davranışlarına nəzarət edə bilirlərsə də, televiziya və interneti, uşağa təqdim
olunan materiallardakı psixoloji təsir effektlərini nəzarətə ala bilmirlər. İlk baxışdan, uşaq
üçün nəzərdə tutulmuş adi, sıradan bir verilişdə çox ciddi neqativ psixoloji təsir effektləri ola
bilər. Odur ki, uşaq verilişlərinin, proqramlarının nəzarətdə saxlanılması, mütəxəssis rəyindən
çıxaraq efirə buraxılması məqsədəuyğundur. Uşaq verilişlərinin və proqramlarının
hazırlanmasında peşəkar psixoloqlardan, jurnalistlərdən, pedaqoqlardan istifadə olunmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə kütləvi informasiya vasitələrinin cəmiyyətdə artan
rolunu nəzərə alsaq məqalə aktual hesab olunmalıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, mövzunun işlənilməsi zamanı
xarici ölkə kütləvi informasiya vasitələrinin təcrübəsindən və bu sahədə aparılan tədqiqat
nəticələrindən istifadə olunmuşdur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrantları, psixoloqlar, pedaqoqlar, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri istifadə edə bilərlər.
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Л.Джаббарова
С.Нагиева

Роль медии в процессе психологическом развитии детей

Резюме

На сегодняшний день СМИ оказывают особенное воздействие на психическое и
социальное состояние развивающейся личности, влияют на формирование вкусов,
взглядов и предпочтений, что прежде всего связано с заметным уменьшением
воспитательной функции семьи и школы.

В связи с глобализацией в культурном пространстве ребенок с ранних лет жизни
подвергается влиянию новых информационных технологий, медиа средств. В нашей
реальной действительности взрослые много времени уделяют своей карьере,
улучшению материального достатка и мало времени отводят для своих детей. А СМИ,
занимая большую роль в жизни ребенка, оказывают пагубное воздействие на психику
детей, деформируют их сознание, являются средством манипуляции, развивают у детей

http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214673.pdf
https://www.rae.ru/forum2012/284/2509
http://psychology.beauchamp.org.uk/wp-content/uploads/2014/01/banduras-study.pdf
http://psychology.beauchamp.org.uk/wp-content/uploads/2014/01/banduras-study.pdf
http://psychology.beauchamp.org.uk/wp-content/uploads/2014/01/banduras-study.pdf
https://doi.org/10.1007/s12098-014-1398-3
https://doi.org/10.1080/17482798.2015.1056818
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агрессивность и жестокость. Дети самые впечатлительные зрители. Их
несформированная психика еще не готова выдержать информационную атаку. Поэтому
для того чтобы избежать деформации психики у детей необходимо соблюдать
установленные правила и нормы, ограничивающие воздействие масс медиа.

L.Cabbarova
S.Nagıyeva

Role in the process of psychological development

Summary

To date, the mass media have a special impact on the mental and social state of the
developing personality, affect the formation of tastes, views and preferences, which is
primarily due to a marked decrease in the educational function of the family and the school.

In connection with the globalization in the cultural space, the child from the early years of
life is exposed to the influence of new information technologies, media resources. In our
reality, adults devote a lot of time to their careers, to improving their material wealth and
spending little time for their children. And the media, taking a big role in the life of the child,
have a detrimental effect on the psyche of children, deform their consciousness, are a means
of manipulation, develop aggressiveness and cruelty in children. Children are the most
impressionable audience. Their unformed psyche is not yet ready to withstand an information
attack. Therefore, in order to avoid the deformation of the psyche in children, it is necessary
to observe the established rules and norms that limit the impact of the mass media.

Redaksiyaya daxil olub: 27.11.2017
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Psixotexniki oyunlar-kiçik yaşlı məktəblilərlə psixoloqun
işində səmərəli vasitə kimi
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Məktəbdə psixoloqun işi dəqiq təşkil olunmalı və psixodiaqnostika ilə əlaqədar olan
kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün korreksiya və profilaktik işlərinin keçirilməsi
nəzərdə tutulur.

İlk dəfə məktəbə gedən uşağın, yeni kollektivə uyğunlaşması müəyyən çətinliklərlə
bağlıdır. Bundan əlavə, yeni gün rejimi, inkişafın yeni sosial vəziyyəti, yeni kollektiv —
bütün bunlar, əlbəttə ki, məktəb psixoloqunun işində müəyyən iz qoyur. «İnkişaf və yaş
psixologiyası” kitabının müəllifləri M. Vəliyev, A.Mustafayev haqlı olaraq, qeyd edirlər:
“Uşaq onun üçün tamam yeni olan bir şəraitə - məktəbə düşdükdən sonra özünün hərəkət,
rəftar və davranışını məktəbin daxili intizam qaydaları əsasında həyata keçirməli, yoldaşları
və müəllimlə əvvəlkindən fərqli davranış formaları mənimsəməli olur” (6, 125).

Bu problemin, nəyinki Rusiya alimlərinin I.Y.Kulaqina, V.N.Kolyusko (7), V.S.Muxina
(8), L.F.Obuxov (9), O.V.Xuxlayeva (10), həm də Azərbaycan psixoloqlarının (1, 2, 3, 4, 5)
diqqət obyektində olmasını qeyd etmək xoşdur.

Məktəb psixoloqunun əsas funksiyası, məktəbdə şagirdlərin problemlərinin erkən
aşkarlanması və qarşısının alınması olduğu məlumdur. Bu iş, müəyyən çərçivə daxilində
hazırlıq və təcrübə zamanı konkret yaş qrupunda gərginlik, təcavüz, həyəcandan azad
olunmasına yönəldilmiş korreksiya proqramını həyata keçirir. Bundan əlavə, psixoprofilaktik
işlər xüsusən diqqəti cəlb edir, yəni uşaqlarda sağlamlığın normaya uyğun, lakin bir qədər
emosional və ya davranışında pozuntuların mövcud olması.

Hazırda respublikadakı mürəkkəb sosial-iqtisadi vəziyyət, cəmiyyətdəki gərginlik, ilk
növbədə uşaqlara mənfi təsir edir. Bu məqalədə, kiçik yaşlı məktəblilərlə iş aparan psixoloqun
işinin müvəffəqiyyəti, bizim tərəfdən aşağıda qoyulmuş məsələlərin həllindən asılıdır:

1. Kiçik yaşlı məktəbli uşaqlarda psixoloji çətinliklərin (nevrotik vəziyyət, qorxu, həyəcan,
qapanma, təcrid və s.) aşkarlanması.

2. Müəyyən edilmiş nəzarət qrupu üçün, psixoloji yardım proqramının hazırlanması və
tətbiqi.

Sınağa 62 nəfər ibtidai sinfin məktəbliləri cəlb edilmişdir (bir korreksiya qrupu 10-11
nəfərdən çox deyildi). Təhsildə çətinlik çəkən uşaqları müəyyənləşdirmək üçün müəllimlərlə
sorğu keçirilmiş və şagirdlərin müvəffəqiyyətlərinin təhlili aparılmışdı. Seçilmiş şagirdlərlə
aşağıdakı xüsusiyyətlərin öyrənilməsi üçün diaqnostik tədqiqat aparılmışdır: motivasiya təlimi
(Ginzburg M.R. "Məktəb haqqında hekayə", "Məktəb haqqında söhbət"),

mailto:gulya_psy@mail.ru
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özünüqiymətləndirmə (Dembo - Rubinşteynin modifikasiya təlimi), ixtiyari psixoloji
funksiyalar (yaddaş, diqqət, təfəkkür) nitqi mənimsəmə, təxəyyülün inkişafı, ünsiyyət
bacarıqları (böyüklər və uşaqlarla əlaqələrin qurmaq bacarığı), həyacanlı uşaqlarla
diaqnostika və korreksiya işləri.

İlkin diaqnostikanın nəticələrinə əsasən, psixoloji yardım proqramını hazırladıq.
Proqramda xüsusi təşkil olunmuş dərslərdə psixotexniki oyunlar, hərəkətlər, işin treninq
formasında təşkili daxil edilmişdir. Buna müvafiq, qrupla iş aparmaq üçün müəyyən formaları
seçdik:

• müvəffəqiyyətin yüksəldilməsinə şərait yaradan, yeni təlimlərin inkişaf etdirilməsi
qabiliyyəti, sinifdə kiçik yaşlı şagirdlərdə bacarıq və vərdişlərin formalaşması;

• Şagirdlərdə, özünün müvəffəqiyyətsizliyinə münasibətinin dəyişməsi, səhv etmə ehtimalı,
öz fəaliyyətinin nəticələrini düzgün formalaşdırması;

• oyun bacarıqlarının formalaşdırılması, böyüklər və həmyaşıdları ilə ünsiyyət
vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, qiymətlərə adekvat münasibətin inkişafı, ətrafındakı
insanların rəyi.

Kiçik yaşlı məktəblilərdə şüurun struktur bölmələrindən ən önəmlisi, fərdin özünü dərk
etməsidir, adı, hüquq və vəzifələrin dərk olunması və tanınması. Bunlara əsasən, şüurun
özünü dərk etmə struktur bölmələrinin profilaktikası, bizim fikrimizə, ibtidai məktəbdə
psixoproflaktik işin qurulmasını, məzmun və məntiq müəyyən etməlidir.

Beləliklə, uşaqlarda harmonik şüurun inkişaf etdirilməsl üçün xüsusi təşkil olunmuş təsir
vasitələri, psixotexniki oyunlar və fiziki hərəkətlər, şüurun struktur bölmələrindəki
deprivasiyanın aradan qaldırılmasına yönəldilmişdir.

Bizim işimizdə, kompleks şəkildə hərəkətlər və oyunlardan istifadə edilməsi uşaqlarda
həyəcanın aradan qaldırılmasının əsas şərti idi. Dərslər 45 dəqiqə müddətində, həftədə iki dəfə,
hər qrupda 10 nəfərlə keçirilirdi. Dərslər, oyun otağı ilə birləşdirilmiş sinifdə keçirilirdi. Hər
dərs, bir neçə hissədən ibarətdir:

• hazırlayıcı hissə - (məqsədi: qrupda inam mühitinin yaradılması, emosional
narahatçılığın aradan qaldırılması, qrupda əlverişli iqlimin yaradılması);

• əsas hissə (şüurun müəyyən struktur bölmələri ilə aparılan profilaktik iş);
• tamamlayıcı hissə (sakitləşdirici hərəkətlər, uşağın kollektivə uyğunlaşması, qrup

üzvlərinin qarşılıqlı dəstəyi və "xarici dünyaya çıxış"a hazır olması)
Dərslər, diqqət və yaddaşın inkişafına yönədilmiş, gimnastikanın oyun hərəkətləri ilə

başlayırdı. Sonra isə "Mikrodərslər" başlayırdı. İki dərs, hər biri 20 dəqiqə müddətində
keçirilirdi. Onların arasında kiçik fasilə verilirdi. Bu dərslərin əsas məqsədi, dərsdəki yüksək
həyəcanın, desensibilizasiya vasitəsilə aradan qaldırılması idi. Mikrodərsdən sonra kiçik fasilə
verildikdən sonra dərsin oyun hissəsi başlayırdı. Dərsin bu hissəsində, yaşlılar dərsin birinci
hissəsindən tamamilə fərqli rol icra edirdi. Mikrodərslər zamanı əsas diqqət uşaqların yaşlını
müəllim kimi qəbul etməsinə yönədilmişdirsə, ikinci hissəsində isə o iştirakçılardan biri,
bəzən passiv, bəzən isə hansısa rolun ifaçısı kimi müəyyən maskanı açırdı. ikinci hissə
uşaqların sərbəst şəkildə təsirli danışması, statik gərginliyi aradan qaldırılması üçün oyunlarla
başlayırdı. Burdakı oyunlara daxildir: zarafatlar, barmaqlarla pantomima oyunları. Sonra isə -
dramatik, emosional həyəcanın azaldılmasına və qorxu hissinə diqqət yetirilməsinə
yönəldilmiş oyunlar tətbiq edilirdi. Oyun qaydalarına riayət edilən oyunlara geniş yer verilirdi.
Bu işin iki məqsədi var idi. Əvvəla, bu oyunlarda sərbəstlik inkişaf etdirilirdi, yaddaşda
diqqətin, xəyalın məşq vasitəsilə təlimi. İkincisi, biz uşaqların oyun repertuarını
zənginləşdirərək, həmyaşıdları ilə ünsiyyətin dəyərini artırmaq istədik. Təəccüblü haldır ki,
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uşaqlar bu oyunlarla tanış deyildilər və çox az miqdarda bu cür oyunları bizə təqdim edirdilər.
Uşaqlar, oyun qaydalarına malik oyunları çox gec mənimsəyirdilər, hətta hər bir oyunun
öyrənilməsi və mənimsənilməsi üçün, uşaqlar məmnuniyyətlə, özləri təşəbbüs göstərirdilər.
Qeyd edək ki, dərsin müəyyən hissəsində, həyəcan, emosional qeyri-sabitliyin aradan
qaldırılmasının mühüm ünsürü olan həm sərbəst, həm də mövzuya uyğun rəsm çəkmək üçün
vaxt ayrılırdı.

Sonra isə, qrup üzvlərinin ayrıldığı zaman baş vermiş yaxşı, şən, pis, kədərli və bu vaxt
ərzində baş vermiş maraqlı hadisələr, öyrəndikləri haqqında söhbətlərin aparılması prosesinə
keçdik. Bundan sonra, dərsin müxtəlif mərhələlərində uşağın uğurlarının qiymətləndirilməsi
və özünü qiymətləndirmə keçirilmişdir. Bu dərslər adətən rəngarənglik fəndi ilə başa çatırdı.
Böyük bir vərəqdə hər bir uşaq üçün və bütün dərslərdə, uşağın hazırki əhvalını rəngli
qələmlərin müxtəlif çalarlardan istifadə edərək, qeydiyyatını aparırdıq. Uşaqlarla danışığa
əsasən, əvvəlcə 3 rəngdən və sonda 5 rəngdən istifadə olundu. Bizim fikrimizcə, iş prosesində
uşaqlar öz həyəcanlarını diferensiallaşdırmağı öyrənmişlər. Bunun isbatı olaraq, əvvəllər
cavablar təqribən aşağıdakı kimi olurdu: qırmızı-yox, qara-yox, yaxşı olardı ki, qəhvəyi olsun
kimi cavablar verildiyi halda sonda müəyyən fasilədən sonra bir mənalı cavablar, bəzən hətta
arqumentlər göstərilirdi.

Diaqnostik tədqiqatın sonrakı mərhələsində kiçik yaşlı məktəblilərin oyun qrupundakı
ünsiyyətin pozuntularının psixoloji korreksiyası keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Diaqnostikanın nəticələrinə əsasən, dezaptasiyanın aşağıdakı mənbələri aşkarlandı:

• uşağın daxili münaqişələri;
• ailə stereotiplərinin davranışı, uşağın qeyri-tənqidi mənimsədiyi və ailə xaricində

qurduğu ünsiyyət:
• Uşaq temperamentinin xüsusiyyətləri:
Bəzi hallarda, uşaqların ilkin psixoloji tədqiqatı, bizə korreksiya qruplarını müəyyən

edilməsinə kifayət etmirdi. Uşaqları ilə ünsiyyətdə çətinlik çəkən valideynlərlə iş aparılması
ehtiyacı meydana çıxdı.

Bizim işimiz, uşaqların yalnız diaqnostik tədqiqatı ilə (kompleks metodikalardan istifadə
edilmişdir: stress haqqında söhbətlər, layihələndirmə metodikası "Mən dəhşətli yuxumda nə
görürəm, ya da gündüzlər mən nədən qorxuram") məhdudlaşmırdı, eyni zamanda onlarda
sinirli vəziyyət, qorxunun olması ilə bağlı davranışındakı qüsurlar, həyəcan, təcavüzkarlıq,
qapalılıq, yadlaşma kimi halların müəyyənləşdirilməsi, lakin uşaqları sinirli vəziyyətdə olan
valideynlərə məsləhətlərin verilməsi (bəzi hallarda həkimə müraciət olunmasına ehtiyacın
olması) nəzarət qrupunun xarakterik xüsusiyyəti demək olar ki, hər bir ailədə, aşağıdakı
faktlarla bağlı, ailə tərbiyəsindəki qüsurları müəyyən etmişdir (Dembo - Rubinştein
metodikası, AMT sorğusu - "Ailə münasibətlərinin təhlili", "Ailənin rəsmi" - metodikası):

• obyektiv səbəblər üzündən valideynlər arasında əlaqələr pozulur (valideynlərin ölümü,
boşanma).

• valideynlərdə psixastenik, nevrotik, psixosomatik əlamətlərin olması.
• Valideynlər arasında ziddiyyətlərin olması (bir valideynin göz yumduğu

giperproteksiyası, digərinin giperproteksiyasından imtinası ilə uyğunluğu). Valideynlər uşağın
tərbiyəsində kiçik dəyişmə faktının olmasını, lakin onlar özlərinə də, bu dəyişikliklər və
dəyişmə tezliyinin böyüklüyünü etiraf edə bilmirdilər.

Biz yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, işin nəticələrini qiymətləndirməyə cəhd etdik:
 Uşaqların psixoloqla iş öncəsi və sonra öyrəndiklərini təhlil edərək onların bu müddət

ərzində öncə bilmədikləri bir çox biliklərin əldə etdiyini müşahidə etdik.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

349

 emosional mühitdə dəyişikliklər, ünsiyyət səviyyəsi artmış, valideynlər və müəllimlər
tərəfindən qeyd edilmiş gərginlik və həyəcan dəf olunmuşdur.

 uşağın həmyaşıdları arasındakı mövqeyi, korreksiyadan əvvəl və sonrakı vəziyyətində
mühüm dəyişikliklərin baş verməsi, inkişaf prosesi nəticəsində onların kollektivə
adaptasiyasını ehtimal edirdi.

 dərsdə və dərsdən kənar uşaqların müşahidə edilməsi nəticəsində, dərk etmə
proseslərində, emosional və davranış səviyyələrində əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verməsi
faktı təsdiqini tapmışdır.

Uşaqlarla psixokorreksiya işlərinin (eyni zamanda, müəllim və uşaqların valideynləri ilə iş
aparılırdı) tam kursu keçirildikdən sonra, biz yenidən nəzarət qrupunda təkrar diaqnostika
keçirtdik, nəticədə uşaqların davranış və emosional vəziyyətində əhəmiyyətli dəyişikliklərin
olmasını əldə etdik.

Beləliklə, kompleks psixokorreksiya proqramları, uşaqlarda mövcud olan dezadaptasiya,
emosional uğursuzluq, narahatçılıq, qorxu, təcavüz və nevrotik simptomlarla bağlı olan
çatışmazlıqların vaxtında aşkarlanması və qarşısının alınmasında köməklik edir. Bu da, öz
növbəsində təlimin səmərəliliyinin artırılmasına, uşaqların həmyaşıdları və müəllimləri ilə
münasibətlərinin düzəlməsinə, həm də valideynlərin uşaqlarını məqsədyönlü tərbiyə etməsinə
və formalaşdırılmasına, ailədə və məktəbdə hüquqi ictimailəşmə qüsurları ilə bağlı
problemlərin dəf olunması, uşaqlarda yadlaşmanın və özünü qeyri-formal təşkilatlarda tapmaq
cəhdinin (əvvəllər narkotikadan, alkoqol və kriminal meyllər, və s. istifadə) qarşısının
alınmasına səbəb olur.

Tədqiqatın nəticələrinin təhlilinə əsasən, ibtidai siniflərdə mütləq psixotexniki oyunlardan
istifadə edilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, onlar məktəblilərin şəxsiyyətindəki aşağıdakı
dəyişiklikləri təsbit etmişlər: uşaqların davranışındakı sərbəstlik; onlarda mövcud olan
komplekslər arxa plana keçmişdir; ünsiyyət vərdişləri yeni mərhələyə yüksəlmiş; bütün dərk
etmə prosesləri işə düşmüş və uşaqlarda daxili "Mən"in aşkarlanması üçün bütün
resurslarından optimal istifadə, qruplarda birliyin yaradılması məsələsində, müsbət irəliləyiş
və kiçik yaşlı məktəbli kollektivində əlverişli psixoloji iqlimin yaradılması.

Məqalənin aktuallığı. Psixoloqun kiçik yaşlı məktəblilərlə işində psixotexniki oyunlar
effektiv vasitədir

Məqalənin elmi yeniliyi. Kiçik yaşlı məktəblilərə psixoloji yardımın göstərilməsi üçün
proqramın işlənib hazırlanması və aprobasiyası.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Kiçik yaşlı məktəblilərdə emosional
qərarsızlığını zəiflətməyə yönəldilmiş psixokorreksiya və psixoproflaktik proqramlarının
məktəb psixoloqunun iş təcrübəsinə tətbiq olunması.
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Г.Гасанова

Психотехнические игры – как эффективное средство в работе
психолога с младшими школьниками

Резюме

Статья посвящена той роли, которая отводится в психокоррекционной работе, играм
и психотехническим упражнениям. Именно они направлены на гармонизацию
личности младшего школьника, выработку навыков владения речью, способности к
установлению контактов с взрослыми и детьми, развитию воображения, творческой
активности, снятию тревожности, агрессивности, устранению заниженной самооценки.
Применение в коррекционной работе с учениками младших классов психотехнических
игр показало, что успех во многом зависит от того, как будет организована совместная
работа психолога и родителей, психолога и учителя. Психотехнические игры –
упражнения можно рассматривать, как важный элемент в работе школьного психолога,
как отправную точку для организации психопрофилактической работы в начальной
школе. Возможности использования данной формы работы огромны. Практическим
психологам следует больше экспериментировать и разнообразить работу с детьми, что
обеспечит эффективность оказания психологической помощи

G.Hasanova

Psycho technical games as an effective tool in the
psychologist`s work with young students

Summary

The article is devoted to the role that is played in the psycho correctional work and psycho
technical exercises. They are aimed at harmonizing the personality of the young
schoolchildren, production proficiency speech, the ability to establish contacts with adults and
children develop imagination, creativity, and removal of anxiety, aggressiveness, and
eliminating low self-esteem.

The use of correctional work with pupils of elementary grades psycho technical games
showed that its success largely depends on how the collaboration will be organized by the
psychologist and the parents, also psychologist and teacher. Psycho technical games or
exercises can be considered as an important element in the work of the school psychologist, as
a starting point for the organization psycho prophylactic work in an elementary school. The
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possibility of using this relevant form of work is huge. Practical psychology should
experiment more and diversify the work with children, which will ensure the effectiveness of
psychological support.

Redaksiyaya daxil olub: 31.10.2017
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Azərbaycanda turizmin sosial-mədəni istiqamətdə
araşdırılmasının yolları
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Turizmin sosial-mədəni aspektdə araşdırılması göstərir ki, turizmin inkişafında sosial-
mədəni amillərin kifayət qədər nəzərə alınmaması, həm turizm, həm bölgə əhalisi, həm də
yerli təbii şərait üçün böyük problemlərin yaranmasına səbəb olur. Bu isə, öz növbəsində
turizmin zəifləməsinə, sosial-mədəni və ekoloji problemlərin yaranmasına şərait yaradır. Bu
baxımdan, turizmin sosial-mədəni aspektlərinin araşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Turizmin inkişafında səmərəli məqamlarla yanaşı, təhlükəli məqamlar da vardır. Bu
sahədə aparılan elmi tədqiqatlar müsbət və mənfi tendensiyaları müəyyənləşdirmək,
proqnozlaşdırmaq və tənzimləmək baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni, turizm
sahəsində elmi-strateji layihələr olmadan heç bir uğur əldə etmək mümkün deyildir.

Turizm cəmiyyətdə baş verən hadisələrə (terror, inqilab, kütləvi yoluxucu xəstəliklər,
iqtisadi və maliyyə böhranı, neft qiymətlərində kəskin dəyişikliklər və s) çox həssas reaksiya
verdiyi üçün, cəmiyyətin turizm sosiologiyası və iqtisadiyyatı baxımından tədqiqi (sosioloji
sorğular, iqtisadi təhlillər əsasında) aktuallaşır.

Turizmin müxtəlif növlərinin inkişafı bir çox elm sahələrinin, incəsənət və sənət
növlərinin, iqtisadi sektorların aktuallaşmasına və inkişafına maddi-texniki baza yaratdığı
üçün onun tədqiqi də müxtəlif sahələr arasında sinergetik əlaqələrin formalaşmasına təkan
verir.

Turizm - musiqi festivalları, karnavallar, milli bayramlara maraq göstərən turist axını
müxtəlif sənət və incəsənət növlərinin aktuallaşmasına və eyni zamanda turizmin inkişafını
təmin edən ticarət və xidmətlərin (mehmanxana, nəqliyyat, ictimai iaşə, ekskursiya, əyləncə,
bank, rabitə xidmətlərinin) genişlənməsinə şərait yaratdığı üçün müvafiq sahələr arasında
nəzəri-praktiki fəaliyyətlərin sistemli şəkildə idarə olunmasına və bu sahədə yeni nəzəri bilik
sahələrinin yaranmasına şərait yaradır. Turistlər (və ya turist qrupları) ilə yerli əhali arasındakı
münasibətlərin tədqiqinə əsaslanan sosioloji təhlil, turizmin sosial-mədəni amillərinin
müəyyənləşməsini və inkişaf etdirilməsini təmin edir.

Turizm müxtəlif xarakterli maneələri dəf etmək iqtidarında olan böyük sosial hadisədir.
Azərbaycanda turizmdən bir təbliğat vasitəsi kimi istifadə oluna bilər. Xüsusilə, mədəni

mailto:Tural_Salifov@mail.ru
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turizmin inkişaf etdirilməsi ilə erməni lobbisinin və digər düşmən qüvvələrin Azərbaycan
barədə yaratdıqları neqativ sindromları ortadan qaldırmaq, eyni zamanda, Azərbaycanın
multikultural bir məkan kimi Beynəlxalq aləmdə imicini yüksəltmək mümkündür.

Turizmin inkişafı yerli şərait və potensiala əsaslandığı üçün Azərbaycanda turizmin
tədqiqinin özünəməxsus elmi-nəzəri və metodoloji əsasları formalaşmalı və turizmin inkişafı
ilə bağlı konsepsiyalar ortaya qoyulmalıdır. Yerli mütəxəssislərin bu sahədə apardıqları
tədqiqatlar qarşıya qoyulan strateji hədəfə dorğu istiqamətlənən mühüm addımlardır.

Ənənəvi enerji növlərinin tükənməsi, alnernativ enerji növlərinin aktuallaşması, təhsil,
turizm kimi sahələrin sosial-iqtisadi səmərəliliyinin daima artan xətt üzrə inkişaf etməsi,
alternativ inkişaf modellərinin yaranmasına şərait yaradır. Xüsusilə, bütün aktual inkişaf
istiqamətlərini özündə cəmləşdirən və onların inkişafına təkan verən turizmin Azərbaycanda
inkişafının təmin olunması, gələcək dünya nizamında özünəməxsus yer almaq perspektivi
baxımından aktualdır. Turizmin inkişaf istiqamətlərinin proqnozlaşdırılması və strateji
hədəflərin müəyyənləşdirilməsi yolları, ilk növbədə turizmin sosial-mədəni araşdırılmasından
keçir.

Azərbaycanda bölgələrin sosial-iqtisadi və sosial-mədəni problemlərinin həllində turizmin
böyük əhəmiyyəti vardır. Bölgələrdə turizmlə bağlı inkişafın təmin olunması üçün turizm
sahəsi ilə bir çox sosial-iqtisadi layihələrin birgə hazırlanmasını və tətbiqini təmin etmək
lazımdır. Bu baxımdan, turizmin sosioloji araşdırmaları böyük əhəmiyyətə malikdir.

Turizmin inkişaf etdirilməsi iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin formalaşmasını və inkişaf
etməsini təmin edir. Xüsusilə, Azərbaycanda postneft erasının başlaması və alternativ iqtisadi
inkişaf sahələrinin inkişaf etdirilməsinə ehtiyacın ortaya çıxması durumunda turizmin inkişaf
etdirilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Turizmin inkişafı işsizlik probleminin həll olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu
sektorun inkişafı işsizliklə bağlı bir çox sosial problemlərin həll olunmasına şərait yaradır.
Xüsusilə, ekoloji və kənd turizminin inkişaf etdirilməsi bölgələrdə sosial-iqtisadi problemlərin
həll olunmasına imkan verir.

Sosial-mədəni turizmin inkişaf etdirilməsi bölgələrdə ənənəvi şəkildə mövcud olan
sənətlərin və mətbəx mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsinə və tədricən müəyyən sahələrdə
brend məhsulların yaranmasına, son nəticədə ixraca əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafına zəmin
hazırlayır.

Sosial-mədəni turizmin inkişaf etdirilməsi bölgələrdə və şəhərlərdə tarixi-arxeoloji
tədqiqatların inkişaf etməsinə, tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin beynəlxalq standartlara
uyğunlaşmasına, son nəticədə milli şüurun inkişafına mühüm əsir göstərir.

Sosial-mədəni turizmin inkişaf etdirilməsi bölgələrdə təhsil səviyyəsinin, xarici dil
biliminin inkişafına mühüm təsir göstərir. Bu ümumi mədəni səviyyənin irəliləməsinə təsir
etməklə yanaşı, lokal mədəniyyətin dünya mədəniyyətinə inteqrasiya olunmasına təsir edir.

Sosial-mədəni turizmin inkişafı bölgələrdə əhalinin tolerantlıq səviyyəsinin artmasına və
cəmiyyətdə multikultural mühitin yaranmasına təsir edir. Bu, ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin
qurulmasına, separatçılıq meyllərinin azalmasına və insan hüquqularının təmin olunmasına
imkan verir.

Mədəni turizmin inkişaf etdirilməsi ölkənin dünya səviyyəsində tanınmasına və
beynəlxalq siyasətin subyektinə çevrilməsinə, eyni zamanda, ölkədə mədəni abidələrin
bərpasına, muzeylərin inkişaf etdirilməsinə, tarixi yaddaşın gücləndirilməsinə şərait yaradır.

Azərbaycanda beynəlxalq nəqliyyat qovşağı, İpək Yolu, şimal-cənub nəqliyyat yolu
layihələrinin həyata keçirilməsinə paralel olaraq ölkədə sosial-mədəni turizmin inkişaf
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etdirilməsi üçün, onun nəzəri əsaslarının öyrənilməsi və mövcud problemlərin
müəyyənləşdirilməsi və onların aradan qaldırılması yollarının araşdırılması labüddür.

Azərbaycanda sosial-mədəni turizmin perspektivlərini müəyyənləşdirmək və
problemlərini öyrənmək məqsədi ilə aparılan sosioloji sorğu və araşdırma nəticələri müəyyən
praktiki tədbirlərin həyata keçirilməsinə şərait yarada bilər.

Azərbaycanda turizmin müxtəlif sahələrini, xüsusilə sosial-mədəni aspektlərini araşdırmaq
üçün stastistik materiallar kifayət qədər deyildir. Bu sahədə elmi fəaliyyəti irəli aparmaq
üçün turizm statistikasını təkmilləşdirmək lazımdır. Biz, turizmin inkişafına təsir edən sosial-
mədəni amilləri müəyyənləşdirmək üçün Bakıda və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerli
əhali arasında sosioloji sorğu keçirdik. Əldə etdiyimiz bilgilər bizə problemin
araşdırılmasında qismən yardımçı oldu. Lakin bu sahədə daha obyektiv nəticələr əldə etmək
üçün müvafiq sahədə bir neçə və daha geniş miqyaslı sosioloji araşdırmaların aparılmasına
ehtiyac vardır.

Turizmin inkişafı şübhəsiz sosial problemlərin həllində müsbət rol oynayır. Azərbaycanda
turizmin inkişafı üçün münbit sosial-mədəni baza mövcuddur. Bir tərəfdən əhalinin cinsindən
asılı olmayaraq savadlı olması, digər tərəfdən onun tolerant dəyərlərə sahib olması buna şərait
yaradır. Məhz, bu göstəricilər turistlərlə yerli əhali arasında ünsiyyətin qurulmasını təmin
edən əsas amillərdir.

Əlbəttə, yerli əhalinin Türkiyə və İrandan gələn turistlərlə ünsiyyət qurması, ortaq dəyərlər
baxımından daha rahatdır. Postsovet məkanından gələn rusdilli turistlər üçün də bu keçərlidir.
Lakin son dövrlərdə Avropadan gələn turistlərlə yerli əhali arasında (xüsusilə gənclər)
ünsiyyət problemləri tədricən ortadan qalxır. Çünki ingilis dili ölkə ərazisində geniş şəkildə
tətbiq olunur. Bölgələrdə şəhərə nisbətən bu sahədə geriləmə müşahidə olunur. Lakin buna
baxmayaraq həm şəhərlərdə, həm də bölgələrdə yerli əhalinin turistlərlə ünsiyyətə girmək və
onlarla yaxın təmasda olan bir işlə məşğul olmaq marağı böyük deyildir.

Əhalinin yarıdan çoxunun turistlərlə bağlı hər hansı bir işdə iştirak etməkdən imtina
etməsinin bir neçə səbəbi vardır. Onlardan biri, əksər əhalinin bu sahədən gəlir əldə etmək
barədə təsəvvürünün olmaması və real gəlir əldə etməməsi ilə bağlıdır. Lakin turizmin iqtisadi
və ticari səmərəsini əhali cüzi şəkildə hiss edirlər və turizmin inkişafına səbəb olan Avropa
Oyunları kimi beynəlxalq tədbirlərin əhəmiyyətini tam mənada dərk edə bilmirlər. Bunun
səbəblərindən biri də odur ki, bölgələrdə əhali arasında müvafiq sahədə təbliğat işləri zəif
aparılır. Həmçinin, dil və ya digər problemlərlə əlaqədar ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkən
insanlar bu kimi münasibətlərdən uzaqlaşmağa çalışırlar. Lakin şəhər yerlərində vəziyyət bir
qədər fərqlidir. Xüsusilə, gənclər arasında könüllülər dəstəsinə can atanların sayı çox
olmuşdur. Bu sahədə universitetlərin təşkilatçılıq rolu da böyükdür.

Bu sahədə problemlərdən digəri də odur ki, əhali turizmdən gəlir etmək yolunda təcrübəyə
malik deyil. Əslində, problemlərin çoxu turizmin iqtisadi səmərəliliyinin sosial sahədə birbaşa
təsirinin tənzimlənməməsindən irəli gəlir. Təbii ki, turistlərin mütəmadi şəkildə səfərləri yerli
əhali ilə turistlər arasında iqtisadi münasibətlərin tədricən tənzimlənməsinə şərait
yaradacaqdır. Bura, turistlərin zövqünə və tələblərinə uyğun malların, xidmətlərin
formalaşması aiddir. Təbii ki, turizmin geniş yayılması gələcəkdə müvafiq sahələrdə yeni
malların və xidmətlərin istehsalına da yol aça bilər. Məhz, bu baxımdan turizm iqtisadiyyatın
bütün sahələrini hərəkətə gətirmək və onları formalaşdırmaq iqtidarında olan inteqrativ bir
sahədir.

Turizmin iqtisadi inkişafı üçün sosial sfera ilə inteqrasiyası labüddür. Çünki bu həm
turistlər üçün, həm də yerli əhali üçün maraqlıdır. Bu maraq ortadan qalxdığı təqdirdə iqtisadi
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səmərələr də azalar və turizmin inkişafı sual altında qala bilər. Yerli əhalinin turizmdə iqtisadi
maraqlarının azlığı, turistlərə olan münasibətlərə də mənfi təsir göstərə bilər. Çünki turizmin
gətirdiyi bəzi ekoloji-mədəni disbalanslardan ilk zərbəni bölgə əhalisi alır. Lakin iqtisadi
maraqlar bu problemlərin aradan qaldırılmasına şərait yaradır. Yəni dövlət, əhali və turizm
obyektləri arasında sosial-iqtisadi əməkdaşlıq turizmin bölgədə uzunmüddətli inkişafına
zəmin yaradır.

Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin sayı ilbəil artır. Bu artım, turizmin sosial-
iqtisadi sferada genişləndiyini və bu sahədə artıq peşəkar kadrların və müəsissələrin
formalaşdığını göstərir. Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin turizm fəaliyyətindən əldə
etdiyi gəlir və xərclərin artması, bu sahədə böyük irəliləyişlərin olduğunu göstərir. Əlbəttə, bu
göstəricilər ölkənin sosial-iqtisadi həyatında öz sözünü deyir.

Azərbaycan ərazisi qədim tarix və mədəniyyətə malik olduğu üçün, əsasən neolit
dövründən bu günə kimi bütün ardıcıl tarixi dövrləri əks etdirən zəngin tarixi-mədəni
abidələrlə, müasir dövrdə ənənəvi mədəniyyəti yaşadan xalq sənəti növləri, milli məxbəxi ilə
zəngindir. Azərbaycan xalqının həyat tərzinə çevrilən tolerantlıq və ölkə ərazisində mövcud
olan multukultural mühit, əslində bu zəngin mədəniyyət tarixinin sosial-mədəni davranış
normalarında inikasıdır. Çünki Azərbaycan ərazisində tarixən kök salan mədəni müxtəliflik
vahid milli şüurun formalaşmasına öz təsirini göstərmişdir. Bu baxımdan, insanların
dünyagörüşü, milli-mədəni şüuru mədəni turizmin inkişafında əsas rolu oynayır.

2014-cü ildə Azərbaycanda “Mədəniyyət konsepsiyası” qəbul edilmişdir. Bu konsepsiya
çərçivəsində “Dövlət rəsm qalereyalarının perspektiv inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2015-
2025-ci illər)”, “2014-2020-ci illərdə Azərbaycan qeyri-mədəni irsinin qorunmasına dair
Dövlət Proqramı”, “Qafqaz Albaniyası irsinin tətbiqi, mühafizəsi və təbliğinə dair Dövlət
Proqramı”, “Azərbaycan Respublikasında uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2014-2018-ci illər)”, “Azərbaycan Respublikasında nəşriyyat-
poliqrafiya işinin və kitab sənətinin 2015-2020-ci illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramı” və
“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2015-2020-ci illərdə inkişafı
üzrə Dövlət Proqramı” ilə əlaqədar layihələr hazırlanmışdır.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkədə keçirdiyi bir sıra beynəlxalq konfrans və
festivalların turizmin inkişaf etdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyəti vardır. Bunlar bir
tərəfdən milli-mənəvi dəyərlərin inkişaf etməsinə, digər tərəfdən də mədəni turizmin
inkişafına şərait yaradır. Çünki milli-mənəvi dəyərləri, milli özünəməxsusluğu inkişaf
etdirmədən hər hansı mədəni turizmdən bəhs etmək absurddur. Son illər 100-dən çox
mədəniyyət saraylarının, 219 muzeyin, 35 rəsm qalereyasının, 25 dövlət teatrının, 3161
kitabxana-informasiya sahəsinin maddi-texniki bazası müasir tələblər səviyyəsində bərpa
olunmuş, muğam sahəsində yeni istedadlar aşkar edilmiş, xalq sənətkarlığı və mədəni
irsimizin müxtəlif sahələri inkişaf etdirilmişdir. 2015-ci ildə Şamaxı “Ədəbiyyat Paytaxtı”,
Qax “Milli Mətbəx Paytaxtı” elan edilmiş, “Bölgələrdən Paytaxta” adlı mədəniyyət layihələri
həyata keçirilmişdir. Bakıda VII Üzeyirbəy Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalnın,
“Muğam aləmi” IV Beynəlxalq Muğam Festivalı, VIII Beynəlxalq Rostropoviç Festivalı,
Bakı Beynəlxalq Caz Festivalının keçirilməsi beynəlxalq əhəmiyyət qazanmışdır. Heydər
Əliyev Fondunun Prezidenti, İNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyətin inkişafında göstərdiyi xidmətlər böyük
əhəmiyyət kəsb edir.

Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsi və ölkədə
multikulturalizm siyasətinin tətbiqi Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün münbit zəmin
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hazırlamışdır. Prezident İlham Əliyev demişdir: “Əsrlər boyu bütün mədəniyyətlər, dinlər və
etnik qrupların nümayəndələri Azərbaycanda bir ailə kimi yaşamışlar. Bu, bizim böyük
sərvətimizdir. Azərbaycan kimi ölkələrin nümunəsi yaxşı göstəricidir ki, multikulturalizm
yaşayır və biz müsbət meylləri stimullaşdırmalıyıq”.

Turizmin inkişafında əhalinin mədəni səviyyəsi müsbət baxımdan təsir göstərdiyi kimi,
turizm əhalinin mədəni səviyyəsinin yüksəlməsinə də şərait yaradır. Bu, əhalinin başqa
mədəniyyətlərə olan marağının daha da artdığını və onunla daha yaxından tanış olmaq
istəyinin olduğunu göstərir. Lakin mədəniyyətlərarası əlaqələrdə əsas rol oynayan xarici dil
amili, bölgələrdə zəif şəkildə tədris olunur. Bu, çox hallarda mədəniyyətlərarası əlaqələrin
qurulmasında maneəyə çevrilir və inteqrasiya proseslərini ləngidir. Bunun nəticəsi olaraq
sosial-iqtisadi və sosial-mədəni inteqrasiya əlaqələri, xüsusilə turizm sektoru bundan zərər
görür. Çünki xarici dil bilməyən, savadı olmayan şəxslər adətən hər hansı mədəni mühitə
daxil olmaq imkanlarından məhrum olur və nəticədə, əksər hallarda özünü mədəni baxımdan
təkmilləşdirmək əvəzinə ətraf mühiti ittiham etməklə özünə haqq qazandırmağa çalışırlar.

Turizmin inkişafına mənfi təsir göstərən bu psixoloji durumun ortadan qaldırılması üçün,
xüsusən bölgələrdə maarifləndirmə sahəsində əlavə işlərin görülməsinə ehtiyac vardır.

Xarici turistlərin bir qismi Azərbaycan mədəniyyəti ilə yaxın təmas qura bilmir və ya
subyektiv səbəblərdən buna cəhd göstərmir. Məhz, turizmin inkişafı hər iki tərəf arasında
meydana çıxan problemlərin əksəriyyətini ortadan qaldırır və onların sosial-mədəni baxımdan
tənzimlənməsinə şərait yaradır.

Təbii ki, turistlər səfərdə olduqları yerlərdə tam liberal mühit axtarırlar. Bu mühit bəzən
bölgələrdə ənənəvi stereotiplərin və dəyərlərin ortadan qalxmasına təsir göstərir. Yəni, kiçik
turistik bir məkanda mədəniyyətlərin toqquşması durumu meydana çıxır. Bunun müsbət
tərəfləri qapalı mədəniyyətlərin açıq mühitə inteqrasiya olunaraq inkişaf etməsinə, mənfi
tərəfləri zəif mədəniyyətlərin əriməsinə səbəb olur. Lakin, Azərbaycan xalqı SSRİ dönəmində
aqressiv sosializm ideologiyası təzyiqləri altında öz milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlaya
bildisə, deməli mövcud qloballaşma və turizmin inteqrativ mühiti şəraitində də özünü
qoruyaraq inkişaf edəcəkdir. Çünki məhz belə bir şəraitdə həm inkişaf, həm də milli
immunitet artır. Ancaq Azərbaycan hələ əcnəbi turistlərin böyük bir kütləsi ilə üzləşməyibdir.
Bu barədə Türkiyənin təcrübəsi bizim üçün nümunə ola bilər.

Turizmin unifikasiya funksiyası ilə yanaşı, müxtəlifliyə də şərait yaratdığı məlumdur.
Çünki turistlərin ekzotikaya, rəngarəngliyə olan marağı bunu təmin edir. Son dövrlərdə
turizmin inkişafı ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda xalq sənəti növlərinin canlandığını
müşahidə etmək mümkündür. Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, Tarix muzeyi kimi bir çox
tarixi-mədəni obyektlərdə yüksək bərpa işlərinin aparılması, milli musiqi janrlarının
aktuallaşması və bir çox digər məsələlər bunu təsdiq edir. Əslində, Azərbaycanda keçirilən
böyük beynəlxalq idman, siyasi, elmi tədbirlər, yarmarkalar, sərgilər, festivallar, konqreslər
mədəni turizmin ölkədə inkişafına şərait yaradır. Xüsusilə, böyük tədbirlərin mərkəzi Bakı
şəhəridir. Lakin Qəbələ, Şəki, Gəncə, Naxçıvan kimi şəhərlər də tədricən bu tədbirlərin
mərkəzinə çevrilməkdədir. Bu tədbirlərin coğrafiyası genişlədikcə, bölgələrdə də şəhərləşmə
prosesi sürətlənir. Yəni, mədəni tədbirlər bölgələrin sürətlə infrastrukturunun inkişafına,
abadlıq işlərinin artmasına və sosial-iqtisadi problemlərin qismən həllinə şərait yaradır.

Azərbaycanda mədəni turizmin inkişafında mühüm rol oynayan hadisələrindən biri də
2013-cü ildə Azərbaycan Xalça Muzeyinin yeni binasının açılışıdır. Azərbaycan kəlağayı
sənətinin UNESKO-nun siyahısına salınması, bölgələrin mədəni irsinin təbliği sahəsində
“Xalq yaradıcılığı paytaxtları” layihəsinin həyata keçirilməsi, Qarabağ atüstü “Çövkən”
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oyununun YUNESKO-nun təcili qorunmağa ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni irs siyahısına
daxil edilməsi, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində müxtəlif sərgilər, təqdimatlar,
müsabiqələr, konsertlər və digər bu kimi tədbirlərin keçirilməsi, mədəniyyət-turizm
obyektlərinin əsaslı şəkildə təmir olunması, 50-dən çox Azərbaycan filminin beynəlxalq
festivalda iştirak edib mükafata layiq görülməsi mədəni turizmin inkişafında mühüm rol
oynayır. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev yaxın gələcəkdə Azərbaycan
mədəniyyətini dünyada tanınmasında böyük rol oynayacağını təmin edən Muğam-tur, Aşıq-
tur, Xalça-tur və Novruz-tur beynəlxalq mədəni–turizm marşrutlarının yaradılacağı barədə
məlumat vermişdir.

Azərbaycanda turistlərin diqqətini çəkən abidələrin sayı çoxdur. 2013-cü ilin sonuna
qoruqların ərazisində yerləşən abidələrin əhəmiyyəti əsasən cəmi 1686 abidədən 35 dünya,
268 ölkə və 1383 abidə yerli əhəmiyyətlidir. Onlar arasında arxeoloji, memarlıq və bağ-park,
monumental və xatirə abidələri, dekorativ, tətbiqi sənət abidələri vardır.

Təkliflər:
— Azərbaycanın qədim tarix və mədəniyyətini, azərbaycanlıların tolerant və mədəni bir

xalq olduğunu dünyaya göstərmək üçün mədəni turizmin əhəmiyyəti böyükdür.
— Mədəni turizm ölkədə multikultural mühitin daha da inkişaf etməsinə və dolayısıyla

Azərbaycanın digər dünya ölkələri ilə yaxın mədəni-siyasi münasibətlər qurmasına şərait
yaradır.

— Mədəni turizm ölkədə müxtəlif sənət, incəsənət növlərinin inkişafına və milli
mədəniyyətin zənginləşməsinə zəmin yaradır.

— Mədəni turizm ölkədə müxtəlif elm sahələrinin və təhsilin inkişafına, əcnəbi dil
bilgisinin artmasına təkan verməklə sivilizasiyon tərəqqini sürətləndirir.

Məqalənin aktuallığı. Turizmin sosial-mədəni aspektdə araşdırılması göstərir ki, turizmin
inkişafında sosial-mədəni amillərin kifayət qədər nəzərə alınmaması, həm turizm, həm bölgə
əhalisi, həm də yerli təbii şərait üçün böyük problemlərin yaranmasına səbəb olur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Əsas yenilik ilk dəfə Azərbaycanda turizmin sosial-mədəni
amillərinin turizm sosiologiyası kontekstində sistemli şəkildə araşdırılmasıdır. Biz turizmin
mürəkkəb sosial-mədəni fenomeninin strukturunu və onun tərkib elementlərinin qarşılıqlı
təsirini, onların inkişaf dinamikasında ortaya çıxan qanunauyğunluqları ortaya qoymağa
çalışdıq.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Azərbaycanda turizmin sosial-mədəni
amillərinin yerli mühitlə qarşılıqlı şəkildə araşdırılmasının nəticələri və verilən tövsiyələr,
Azərbaycanda turizm şirkətlərinin fəaliyyətinin təkmilləşməsində əhəmiyyətli rola malikdir.
İrəli sürülən təklif və tövsiyələr müvafiq proqram və layihələrin, normativ-hüquqi sənədlərin
hazırlanmasında, turizmin tədrisində istifadə edilə bilər.
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İnsan birliklərinin təməl davranışlarında həmin cəmiyyətin mədəniyyətinin tələb etdiyi
qaydalar özünəməxsus yer tutur. Belə davranışlara mədəni davranışlar ya da mədəniyyət
dəyərləri kimi yanaşırıq. Bu baxımdan insan davranışını anlamaq və başa düşmək üçün ilk
növbədə həmin insanların mənsub olduqları mədəniyyətin xüsusiyyətlərini bilmək zəruridir
(4). Çünki fərdin doğulduğu cəmiyyətdə hər gün yaşadığı təcrübə və düşdüyü vəziyyətlər
onun şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir edir.

1920-ci ildən başlayaraq mədəniyyət və şəxsiyyət arasındakı qarşılıqlı təsir məsələləri
tədqiqatçıların diqqətini özünə cəlb etdi. Buna misal olaraq Alfred Kroeberin yaponlar
üzərindəki tədqiqatını, Rut Benediktin qruplaşdırma (konfiqurasiyalizm) araşdırmasını,
Marqarit Midin Samoadakı insanlar üzərindəki uşaqlıq və yeniyetməlik dövrü ilə bağlı
tədqiqatlarını və ABŞ-da yaşayan yeniyetmələrlə ilə müqayisəsini, Abram Kardiner və Cora
Du Boasın əsas şəxsiyyət strukturları bağlı tədqiqatlarını tədqiqatını göstərmək mümkündür.
Bu tədqiqatların nəticələrinin təhlilindən aydın olur ki, mədəniyyətin təsiri ilə formalaşan 3
şəxsiyyət tipi özünü göstərir. Həmin şəxsiyyət tiplərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq
mümkündür.

1. Modal şəxsiyyət tipi (tipik, normal),
2. Təməl şəxsiyyət tipi
3. Anormal şəxsiyyət tipi (5).
Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatların təhlilindən aydın olur ki, əksər tədqiqatçılar

mədəniyyəti şəxsiyyətə birbaşa təsir edən amillərdən hesab edirlər. Fərd azadlığının bir çox
hissəsini öz mədəniyyətinin idarəsinə buraxaraq digər fərdlərin etdiklərini təkrar edir və son
nəticədə sosiallaşır. Mədəniyyətin şəxsiyyətə təsiri uşaqlıq dövründən başlayır. Bunun əsas
səbəbi də uşağın qayğıya ehtiyacının olmasıdır. Qayğı göstərmə üsulundakı mədəni
fərqliliklər şəxsiyyətin formalaşmasına özünəməxsus şəkildə təsir göstərir və sonrakı inkişaf
mərhələlərini istiqamətləndirir. Uşağın qidalanma tərzi onun ilk mədəni təsirə məruz qaldığı
anlardan biridir. Amerikalı antropoloq Marqarit Midə görə Yeni Qvineyanın Apareş qəbiləsi
uşaqları bolluq və şəfqətlə böyütdüyü üçün onlar böyüyəndə əliaçıq və optimist olurlar.
Munduqumor qəbiləsində isə uşaqlar yaxşı qidalanmadığı üçün böyüyəndə səbirsiz və
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davakar olurlar. Tualet tərbiyəsi də uşağın şəxsiyyətinə təsir edən mədəni amillərdən biridir.
Qorerə görə yaponların həddindən artıq nizam-intizamlı, səliqəli və dəqiq olmağı bu
tərbiyənin nəticəsidir. Tualet tərbiyəsi ciddi olmayan cəmiyyətlər bu xüsusiyyətlərdə
yaponlardan geri qalırlar. Uşaq öz cinsini tanıyarkən də mədəni təsirə məruz qalır.

M. Mid yuxarıda qeyd etdiyimiz qəbilələr üzərindəki araşdırması nəticəsində belə nəticəyə
gəlir ki, qadın-kişi fərqlilikləri mədəni, yəni öyrədilmiş fərqliliklərdir. Qadının qorxaqlığı,
kişinin cəsarəti mədəniyyətin qazandırdığı xüsusiyyətlərdəndir. Fərd yeniyetməlik dövründə
də mədəni təsirdən kənarda qalmır. Əvvəllər belə bir təsirin olmadığı, bioloji və fiziki təsir
nəticəsində şəxsiyyətin formalaşdığı ideyası irəli sürülürdü. Sonrakı tədqiqatların
nəticələrindən aydın oldu ki, sadəcə bioloji təsir olsa bütün fərdlər eyni davranışı göstərərdilər.
Fərdin yeniyetməlik dövründəki cinsi yetkinləşməsi və zehni inkişafı onu sosial-mədəni
məsuliyyətə hazırlayır. Fərd bu dövrdə cəmiyyətdəki sosial rolunu öyrənərək ona uyğun
davranmağa başlayır. Bu sosial rollar da fərqli mədəniyyətlərdə müxtəlif cür təzahür edir.
Məsələn, Samoa adasındakı araşdırmalarda yerli xalqlardakı cinsi pozuntuları bioloji deyil,
mədəni xüsusiyyətlərdən irəli gəldiyi ortaya çıxmışdır.

Hər bir fərd cəmiyyətdə necə davranmalı olduğunu, o cəmiyyətdəki insanlardan öyrənir.
Bu öyrənmə fərdin cəmiyyətdəki sosial institutların iştirakı ilə baş verir. İlk sosial institut
kimi buna ailəni misal göstərmək olar. Fərdə ilk mədəni təsir və mədəniyyətin öyrədilməsi
ailə tərəfindən həyata keçirilir. Ailənin vasitəsi ilə fərd cəmiyyətin digər sosial institutlarında
iştirak edir. K. Yunq şəxsiyyətə təsir edən amillər arasında görünüş, mədəniyyət və yaşanılan
fərqli təcrübələri xüsusi olaraq qeyd edir.

Fərdlərin görünüşündəki fərqliliklərə cəmiyyətin münasibət mədəniyyətlə əlaqəli
münasibətdir və buda onun inkişafına mühüm təsir göstərir. Hər cəmiyyətdə normal
davranışları orada hakim olan mədəniyyət müəyyən edir. Fərdin yaşadığı fərqli təcrübələr isə
onun cəmiyyətdəki sosial statusuna görə müxtəlif xarakter daşıyır. Mədəniyyət bu təcrübələri
eyniləşdirərək şəxsiyyəti standartlaşdırmağa çalışır. Mədəniyyətin öyrədilməsinin əsas yolu
kimi isə təhsil və təlim göstərilir. (6, 209-210)

Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən mədəniyyəti əsasən tədqiqatçılar üç istiqamətdə
araşdırırlar: metamədəniyyət (bütün insanlar üçün ümumi olan bioloji xüsusiyyətlər),
oyadılmış mədəniyyət (ekoloji təsir nəticəsində bioloji fərqliliklərin ortaya çıxması),
epidemioloji mədəniyyət (insanların zamanla yaradıb gələcək nəsillərə ötürdüyü adət-ənənələr)
(3, 135-136).

Cəmiyyətdə homogenliyin (yekcinslik) olub olmamağı mədəniyyətə təsir göstərir. Belə ki,
homogen cəmiyyətdə mədəniyyət daha möhkəm olur. Bu zaman fərdlər ona uyğun davranırlar,
fərqli davranışlar, kənara çıxmalar az olur. Amma homogenliyin olmadığı cəmiyyətlərdə
mədəniyyət daha yumşaq olur ki, bu da kənara çıxmaların sayına təsir edir. Bu cür
cəmiyyətlər daha tolerant olurlar. Triandisə görə kollektivizm möhkəm və sadə
mədəniyyətlərdə bariz şəkildə özünü göstərir. Məsələn fərdiyyətçi mədəniyyətin nümayəndəsi
ilə kollektiv mədəniyyət nümayəndəsinin özünü ifadə etməsi zamanı bu fərqi görmək
mümkündür. Şimali Amerikada, şimali və qərbi Avropada fərd «mən məşğulam» cümləsini
qurarkən, Asiya, Afrika və Cənubi Amerikada «mənim ailəm düşünür ki, mən məşğulam»
cümləsini qurur. Kollektiv cəmiyyətlərdə fərdlər bir münaqişə çıxdıqda onu öz aralarında həll
etməyə çalışaraq qarşılıqlı əlaqələrə zərər gəlməməyinə çalışırlar, fərdiyyətçi cəmiyyətlərdə
isə belə bir münaqişədə fərdin əsas hədəfi hüququnu qorumaq və ədalətə nail olmaqdır.
Kollektiv cəmiyyətlərdə şəxsiyyət xüsusiyyətləri 60% allosentrik (qarşılıqlı asılılıq, sosiallıq,
ailə bütünlüyü, qrupun bir üzvü kimi davranış), individualist cəmiyyətlərdə isə 60%
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idiosentrikdir (özünə güvən, rəqabət, özünəməxsusluq, hedonizm, qrupla emosional məsafə).
Kollektiv mədəniyyətin təsirində formalaşan şəxsiyyətin əsas məqsədi vəzifə və öhdəliklərini
yerinə yetirməkdir. Kollektiv cəmiyyətdəki mədəniyyətin təsiri ilə formalaşan fərdlə
fərdiyyətçi cəmiyyətdəki fərd arasındakı fərqliliklərə nəzər salaq: kollektiv mədəniyyətdə fərd
ətraf mühiti sabit özünü dəyişib ona uyan biri kimi qəbul edir, fərdiyyətçi də isə əksinə;
fərdiyyətçi cəmiyyət üzvləri özünəməxsusdur və çoxlu seçimləri olduğu üçün motivasiyaya
sahib olurlar, kollektiv cəmiyyətlərdə isə fərdlər hamı kimi olmağa çalışır; fərdiyyətçilərdə
emosiyalar pozitiv və fərdlə bağlı olan formada təzahür edir, kollektiv cəmiyyətlərdə isə bu
emosiyalar fərdlərarası münasibətlə bağlı olur; fərdiyyətçi cəmiyyətdəki fərdlər daha çox
optimist olurlar; kollektiv cəmiyyətin fərdləri uzun müddətli və yaxın əlaqələr qururlar,
fərdiyyətçilərlə isə bu belə deyil; kollektiv mədəniyyətdə fərd doğum yaxud evliliklə bir
qrupun üzvünə çevrilir, amma fərdiyyətçi mədəniyyətdə fərdlər bu üzvülüyü çalışaraq
qazanmalıdırlar; kollektiv mədəniyyətdə fərd həm də digər insanların fikir və davranışlarının
təsiri altında qalır; kollektivist yanaşmada cəmiyyət, digərində isə fərdilik əhəmiyyətlidir.

Görkəmli tədqiqatçı Van de Vliertə 136 ölkədə apardığı araşdırmada belə bir nəticəyə
gəlir ki, iqlim mədəniyyət fərqliliyinə təsir edən amillərdəndir. O qeyd edir ki, soyuq
iqlimlərdə (Finlandiya) aqressiv davranış, isti iqlimlərə (Pakistan) görə çox azdır. Ovçuluqla
məşğul olan cəmiyyətlər fərdiyyətçilik, əkinçiliklə məşğul olanlar isə daha çox kollektiv
davranışlar sərgiləyirlər.

David Matsumoto fərdin davranışına insanın təbiəti, mədəniyyət və şəxsiyyət
xüsusiyyətlərinin təsir etdiyini qeyd edir və bu üç komponentin qarşılıqlı əlaqədə olduğunu
bildirir. O qeyd edir ki, insan bioloji və sosial ehtiyaclarını qarşılayaraq sağ qalmağa çalışan
bir varlıqdır və problemlər üçün müəyyən həll yollarından istifadə edir. Həmin yolların
mənimsənilməsi isə mədəniyyət vasitəsi ilə ona öyrədilir. Öyrənmə zamanı ətraf mühitə
adaptasiya vacib amillərdən biridir. İnsanın mədəni həyatı mürəkkəbliyinə,
differensiallaşmasına və təşkilatlandırılmasına görə heyvanlardan fərqlənir. Matsumotoya
görə mədəniyyət həm fərdlə qrupun əlaqəsini, həm də iyerarxiyanı idarə edən əsas faktordur
(3, 455). Mədəniyyətin müxtəlif hadisələr üçün yazılmış və yazılmamış qaydaları fərdlərin
davranışlarına təsir edir və onları həmin qaydalara uyğun davranmağa məcbur edir. Nəsildən
nəslə ötürülən mədəniyyət həm də insanın sosial davranışının onun sosial statusuna uyğun
olmasını tələb edir. Amma bu davranışlar zamanı ortaya çıxan fərdi fərqliliklərə də imkan
verilir.

Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyət sosial mühitin, mövcud sosial reallığın, mədəni
proseslərin bir hissəsi və nəticəsidir. Şəxsiyyətin təşəkkülü və formalaşmasında, mədəniyyətin
mühüm rol oynaması və bu prosesə onun təsiri məsələlərinin öyrənilməsi həmişə aktual
olmuşdur. Faktlar göstərir ki, tarixən formalaşmış müxtəlif mədəniyyət sistemləri mövcuddur.
Şəxsiyyət və mədəniyyət fenomenlərinin qarşılıqlı təsirini təhlil etsək görərik ki, bu iki
fenomen sanki bir-birini formalaşdırır. Zaman keçdikcə, bir nəsil digər nəsli əvəz etdikcə
insanların yeni adətləri, həyat tərzləri mədəniyyət nümunələri zənginləşib onun strukturunu
mürəkkəbləşdirdiyi kimi mədəniyyətdə insanın həyatına rəngarənglik gətirir. Şəxsiyyətin
özünü social varlıq olaraq dərk etməsində, social normaları mənimsəyərək onlara riayət
etməsində , şübhəsiz qeyd olunan nümunələrin rolu danılmazdır. Bu baxımdan şəxsiyyət
mədəniyyəti formalaşdırdığı kimi, mədəniyyətdə şəxsiyyəti formalaşdırır və şəxsiyyətin
davranışının tənzimləyicisi rolunda çıxış edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müxtəlif mədəniyyətlərdə şəxsiyyətin sosial
davranışına təsir göstərən amillər öyrənilmiş, mədəniyyətin şəxsiyyətin sosial davranışına
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təsir göstərən amil kimi tədqiqi əsaslandırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Əldə edilmiş nəticələr şəxsiyyətin

mədəniyyətdaxili və mədəniyyətlərarası konteksdə araşdırılmasına zəmin yaradır. Bununla
yanaşı irəli sürülən müddəalardan ümumi psixologiya, şəxsiyyətin psixologiyası və seçmə
fənlərin tədrisində istifadə oluna bilər.
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М.Мустафаев

Культура как регулирующий фактор социального
поведения личности

Резюме

В статье отмечается, что формирование индивида как личности невозможно
представить за пределами различных, влияющих на нее, процессов. Индивид,
рожденный в какой-либо культуре, усвоив ценности, законы, мысли этой культуры и
приобретя культурный опыт, становится культурным членом общества. В заключение
отмечается, что человеческая психика, являясь также продуктом общества, вносит
новый вклад в эту культуру, который соответствует ее особенностям.

M.Mustafaev

Culture as the regulating factor of social behavior of the person
Summary

In the article it is noticed, that person’s formation of the individual cannot be presented
outside of various processes, which influencing on it. The individual which was born in any
culture, having acquired values, laws, thoughts of this culture and having got cultural
experience, becomes a cultural member of a society. In the summary noticed, that the human
psyche, being also a society product, brings the new contribution to this culture with
accordance to its features.
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Moda cəmiyyətlərin, ənənələrin, hadisələrin sehrli aynasıdır. Müharibələr, sülhlər,
görüşlər, sənət hadisələri modaya hər cəhətdən təsir edir. Moda dövrlər boyu insanları öz
təsiri altına almış, insanların dəyisiklik etmək arzusundan yaranan və cəmiyyətin yaşayış
tərzinə təsir edərək həyat tərzini hərəkətə gətirən müvəqqəti yeniliklərdir.

Psixoloji təsir vasitəsi olan moda ümumiyyətlə, insanın daimi tələbatları ilə
əlaqədar yaranaraq eyni zamanda çoxluğun qəbul etdiyi və üstünlük verdiyi yeniliyin,
tərzin müvəqqəti hakimiyyətidir. Bu anlayış bütün əsrlər boyu kor-təbii surətdə
mövcud olmuş, ayrı-ayrı dövrlərdə cəmiyyətin zövqünə uyğun dəyişmiş və inkişaf
etmişdir.

XVII əsrdə istifadə edilməyə başlanmış “moda” sözü latın dilində “modus”
sözündən götürülərək ölçü, üsul, obraz, qayda, norma mənasını ifadə edir. “Moda
idarə edən bir epidemiyadır” (B. Şoun) fikrini əsas tutaraq deyə bilərik ki, moda
geniş kütlələri öz ardı ilə apara bilən güclü bir qüvvədir. Müasir insan üçün dəblə
geyinmək, dəblə ayaqlaşmaq olduqca əhəmiyyətlidir (2, 89).

Moda demək olar ki, müasir insanın dünyagörüşünü müəyyən edir. O, insanın
funksional tələbatlarını əks etdirir: fərdi və qrup şəklində özünütəyinetməni yaradıcı
formada təzahür etdirmək; “fərqlənmək” və “hamı kimi olmağa” cəhd etmək.

T. Parsonsun “İnsan – Şəxsiyyət – Cəmiyyət – Moda” sxemindən istifadə edərək
moda, bütöv və universal olaraq insanın həyat fəaliyyətinin - iqtisadi, psixoloji,
estetik və digər sahələrini əhatə edir (5, 157). Şəxsiyyət özündə həyatın müxtəlif
fəaliyyəti prosesində reallaşan, bir-biri ilə əlaqədə olan bioloji, psixoloji, sosial
sistemi əks etdirir. Bu sistemin hər bir elementi də eyni zamanda mürəkkəbdir və
özündə müxtəlif struktur komponentləri əks etdirir. Bütövlükdə bu sistemin
fəaliyyətinin nəticəsi - şəxsiyyətin sosiallaşmasına xidmət edir.

Cəmiyyət insanların dünyasıdır. İnsan bu dünyada doğulur, burada yaşayır,
inkişaf edir, şəxsiyyətə çevrilir. Onun vasitəsilə müəyyən bilikləri, dəyərləri,
davranış normalarını və s. mənimsəyir. İctimai həyatda insan fəaliyyətin müxtəlif
növlərinə qoşulur, ətrafdakılarla qarşılıqlı təsirdə olur və müəyyən sosial mövqe
qazanır. Sosiallaşma-sosial statuslar və rollar, deviant (qeyri-normativ) davranış,
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münaqişələr və s. kimi mühüm sosial anlayışlar göstərilən prosesin müxtəlif cəhətləri
əks etdirən abstraksiyalardır.

Sosiallaşma – şəxsiyyətin inkişafı, bu cəmiyyətə, sosial birliyə, qrupa xas olan sərvətlərin,
normaların, ustanovkaların, davranış nümunələrinin öyrənilməsi və mənimsənilməsi
prosesidir. Beləliklə dünyaya gələn hər bir insan və ya fərd tədricən insan mədəniyyətini
mənimsəməyə başlayır, öz xüsusiyyətlərini qazanır, cəmiyyətə daxil olur, başqa insanlar
arasında özünü təsdiq edir və şəxsiyyətə çevrilir (6).

Sosiallaşma — insanın mədəniyyətin simvol, dəyərlər, fikirlər, normalar kimi əsas
komponentlərinin mənimsəməsi prosesisidir. Sosiallaşmada mənimsəmə prosesi əsasında
sosial keyfiyyətlər, xassələr, bacarıqlar formalaşır ki, bunun da nəticəsində insan sosial
qarşılıqlı təsirin iştirakçısına çevrilir.

Moda fenomeninin insana sosial təsirin mexanizmi kimi nəzərdən keçirilməsi baxımından
təhlili üçün bu prosesini üç istiqamətə bölmək olar: 1) insana sosiallaşma təsiri; 2) insana
individualizasiya təsiri; 3) insana aktivləşdirici təsiri. Bu bölünmə şərtidir, belə ki, moda
sosial institut kimi eyni zamanda insanı həm sosiallaşdırır, həm individuallaşdırır, həm də
aktivləşdirir.

Modanın şəxsiyyətin sosiallaşmasına təsiri cəmiyyətdə sosial normalar və davranış
formalarının yayılması ilə bağlıdır və həyat fəaliyyətin sosial fonu kimi çıxış edir. Modanın
burada əsas vəzifəsi ictimai sistemi sabitləşdirmə və həyat fəaliyyəti nümunələrinin
yayılmasıdır. Lakin moda, özündə əks etdirdiyi dəyərləri digərləri ilə əvəzləyərək, ictimai
təbəqəni dağıdan destruktiv element kimi də çıxış edə bilər. Belə olan halda moda əhəmiyyətli
dərəcədə aktivləşdirici təsir göstərir [3]. Modanın təsir obyekti iki tərəflidir: bir tərəfdən
qavrayış streotipləri olan insan kütləsi, digər tərəfdən isə - özünəməxsus problemləri,
dəyərləri, maraqları olan xüsusi fərdlərdir.

İnsanın ikili sosial – fərdi təbiəti və bu təbiətin ziddiyyətindən çıxış edərək öz növbəsində
şəxsiyyətin formalaşması və inkişafının sosial mexanizmlərini iki əsas komponentlərə bölmək
olar: identifikasiya və individualizasiya. Bu proseslərlə şəxsiyyətin sosial formalaşması
insanın daxili tələbatları və onların cəmiyyətdə qəbuledilmiş formada onları tətbiq etmək
imkanı ilə bağlıdır. Bütöv şəxsiyyətin formalaşması mexanizmi eləcə də cəmiyyətin inkişafı
prosesi və şəxsiyyətin (cəmiyyətlə şəxsi əlaqələrinin və insan şüurunun bu cəmiyyətə
münasibətinin öyrənilməsi prosesi) qarşılıqlı əlaqəsinə və transformasiyasına əsaslanır.
Bütünlükdə şəxsiyyətin formalaşmasının sosial mexanizmi özündə sosium və onun
formalaşdırdığı şəxsiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin dialektikası formasını əks etdirir.

Sosiallaşma dedikdə, biz ictimai təcrübənin mənimsənilməsi prosesi, şəxsiyyətin
subyektiv inkişafı və dəyərlərini başa düşürük. Sosiallaşma erkən uşaqlıqdan başlanır və
mahiyyətcə qocalığın sonuna kimi davam edir. O, fərdin mədəniyyətə daxil olmasının bütün
proseslərini (onun öyrədilməsi və tərbiyəsi, başqa insanlarla qarşılıqlı təsiri, onun cəmiyyətin
dəyər və normalarını, müxtəlif sosial rolları, birgə fəaliyyət növlərini mənimsəməsi, müəyyən
hüquq və vəzifələrin, baxışların, vərdişlərin və s. qazanılması) əhatə edir (1, 214).

Qeyd etdiyimiz kimi sosiallaşma prosesi insanın inkişafının bütün mərhələlərində özünü
göstərir: uşaqlıq, yeniyetməlik, gənclik, qocalıq. Buna uyğun olaraq sosiallaşmanın əsas
mərhələlərini fərqləndirmək olar: ilkin sosiallaşma, ikincili sosiallaşma, gəncliyin
sosiallaşması, qocalıq sosiallaşması. Bu mərhələlərin hər biri yeni status əldə etmək və yeni
sosial rolların mənimsənilməsi ilə bağlıdır. İnsanın sosiallaşması bütün həyatı boyu davam
edir və şəxsiyyətin müxtəlif inkişaf mərhələlərində əhəmiyyətli dərəcədə fərqli şəkildə özünü
büruzə verir. İlkin sosiallaşma mərhələsində şəxsiyyətin təkcə ümumi sosial davranışı
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müəyyənləşmir, fəaliyyətə estetik münasibəti formalaşır. Tərbiyə prosesində fərdlərin estetik
dəyərlərlə tanış olur və interiorizasiya vasitəsilə daxili mənəvi aləmə köçürülməsi baş verir.
Bunun əsasında isə insanın ideal haqqında təsəvvürləri, estetik zövqü, estetik qavrama və
yaşama kimi qabiliyyətləri formalaşır.

İnsanın formalaşması və estetik tərbiyəsi prosesində tədqiqatçılar modanın mədəni –
tərbiyəedici rolunu əhəmiyyətli dərəcədə vurğulayaraq aktual olduğunu hesab edirlər. Onun
zövqün inkişafına, insanın öz xarici görünüşlərinin yaratmasına təsirini xüsusilə qeyd edirlər.
Əlbəttə, moda davranışın sosial tənzimləyici forması kimi çıxış edərək sosial institutlara
münasibətdə tabe olma mövqeyini tutur. Estetik zövqün və geyim mədəniyyətin formalaşması
uşaqlıq dövründən valideynlər və yaxın ətrafın qiymətləndirməsi və zövqün təsiri ilə başlayır.
Bəzi insanlar anadangəlmə zövqə və stil hissinə sahib olurlar, bu keyfiyyətlər adətən sonradan
qazanılmış olur. Hal-hazırkı vəziyyətdə formalaşmanın əsas mexanizmi obyekti müşahidə
vasitəsilə öyrənmək və onu təqlid etməkdir. Təqlidin əsasında imitasion refleks dayanır. Bu
aspektdə modaya fərdləri estetik fəaliyyətə gətirən, onların zövqlərinin yüksəlməsinə təsir
göstərən faktorlara aid etmək olar. Bu uşağın başqalarının köməyi ilə qurduğu şəxsi
“Mən”inin müşayiət olunması kimi özünü göstərir. Moda dəyərləri xaricdən təqdim olunur və
fərdlərin fərdi konsepsiyasına çevrilərək insanın gələcəkdə oynamaq istədiyi sosial rollarla
əlaqələndirilir: sonuncu uşağın digər sosial strukturlarla olan əlaqələrinə, eləcə də öz
davranışının rolu konsepsiyasının vizyonuna ekstropolyasiya edilən, şəxsiyyətin sərvət
dəyərlərinə uyğun gəlir. Leninqrad Dövlət Universitetində keçirilmiş tədqiqatı xatırlamaq
maraqlı olardı. Tədqiqat nəticəsində 3-4 yaşlı uşaqlarda həmyaşıdlarını qiymətləndirmədə
əsas meyar onların geyimlərinin parlaq və zərif olması öyrənilmişdir. Modanı izləmək, bir
qayda olaraq, insanın öz “Mən”ini müsbət təşkil etməsini şərtləndirir. Eyni zamanda, modanın
bir sıra təzahürləri insanın estetik və mənəvi inkişafı, zövqün deformasiyası üçün mənfi
nəticələrə gətirib çıxarır.

Modanın gənclərin həyatında rolu xüsusilə əhəmiyyətlidir. Gənclərin modadan aktiv
istifadə etməsi bir tərəfdən sosial dəyişikliklərin subyekti olaraq rolunun güclənməsi, digər
tərəfdən isə onun cəmiyyətdə sabit mövqedə olmaması, sosial rol, norma və dəyərlərin tam
mənimsənilməməsi, həyatın erkən mərhələsi olması ilə izah olunur (4, 115).

Sosiallaşma dövrünün uzunluğu gənclik və yetkinlik arasında dəqiq müəyyən edilmiş
sərhədin olmaması gənc nəslin keçmişə "tədricən" böyüməsi "kimi bir fenomenə səbəb olur.
Gənclər mədəniyyətinin bəzi xüsusiyyətləri və dəyərləri gənc olmayan sosial kateqoriyalara
yayılmışdır, yəni bütün cəmiyyət müəyyən mənada gənc olur. Məsələn, yeniyetmələr
böyüklərin modasını, orta və yaşlı qrupların insanları isə gənclik modasını necə təkrarlayırlar.
Beləliklə, moda bir tərəfdən bir tərəfdən, sosial-yaş qrupunun və onun subkulturlarının
sərhədlərini müəyyənləşdirir və göstərir (əsasən moda dövrünün başlanğıc mərhələlərində),
digər tərəfdən – bu sərhədləri qarışdırır.

Moda – həyatın müxtəlif hadisələr, ziddiyyətlər, sosial perspektivlərlə zəngin olan
sahəsidir ki, bu da yüksək inkişaf səviyyəsi ilə xarakterizə olunur. Modadan istifadə etməklə
insan fəal şəkildə ətraf mühitlə əlaqədə olmaq imkanı əldə edir, həyatın yüksək ritminə sahib
olur və bunun nəticəsində inkişaf edir. Öz növbəsində də modaformalaşdırıcı, inteqrasiya
edici və motivasiya edici rol oynayır, insanı və onun qrupunu sosial təsirə təhrikləyir. Onun
belə xüsusiyyəti və sosial rolu insanı fəaliyyətə sövq edən şəxsi normalar, ideallar, dəyərlər,
davranış nümunələrinin formalaşması və tətbiq edilməsi ilə müəyyən olunur. Başqa sözlə,
moda şəxsiyyətin formalaşmasının sosial mexanizminin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir: ya
onda bütövlük və yaradıcılığa canatma əldə edir və ya onda tipik sosial reaksiyaları qazanaraq
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birləşdirici kimi çıxış edir.
Məqalənin aktuallığı. Bildiyimiz kimi moda cəmiyyətin əksər sahələrinə nüfuz edərək,

insanın həyatında müəyyən izlər buraxır. İnsanların modaya münasibəti son dərəcə mürəkkəb
olmaqla yanaşı həm də maraqlıdır. Onlar çox vaxt modaya öz həyati problemlərinin həlli
vasitəsi kimi baxırlar.

Şəxsiyyət özündə həyatın müxtəlif fəaliyyəti prosesində reallaşan, bir-biri ilə
əlaqədə olan bioloji, psixoloji, sosial sistemi əks etdirir. Bu sistemin hər bir elementi
də eyni zamanda mürəkkəbdir və özündə müxtəlif struktur komponentləri əks etdirir.
Bütövlükdə bu sistemin fəaliyyətinin nəticəsi-şəxsiyyətin sosiallaşmasına xidmət edir.

Modanın şəxsiyyətin sosiallaşmasına təsiri cəmiyyətdə sosial normalar və davranış
formalarının yayılması ilə bağlıdır və həyat fəaliyyətin sosial fonu kimi çıxış edir. Modanın
burada əsas vəzifəsi ictimai sistemi sabitləşdirmə və həyat fəaliyyəti nümunələrinin
yayılmasıdır. Lakin moda, özündə əks etdirdiyi dəyərləri digərləri ilə əvəzləyərək, ictimai
təbəqəni dağıdan destruktiv element kimi də çıxış edə bilər. Belə olan halda moda əhəmiyyətli
dərəcədə aktivləşdirici təsir göstərir. Bu baxımdan modanın şəxsiyyətin Sosiallaşmasına
təsirinin sosial-psixoloji problemlərinin araşdırılması zəruridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Moda psixoloji, iqtisadi, tarixi-mədəni və sosial amillərin təsiri
ilə formalaşan mürəkkəb sosial–psixoloji fenomen kimi səciyyələnir. Müxtəlif elmi
mənbələrə əsaslanaraq modanın şəxsiyyətin şüur və davranışına, bütünlükdə Sosiallaşma
prosesinə təsirinin məhz sosial–psixoloji aspektdə təhlili mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bildiyimiz kimi, hazırki dövrə qədər
Azərbaycan ədəbiyyatında moda psixologiyası səthi öyrənilmişdir. Bunu nəzərə alaraq demək
olar ki, məqalə moda psixologiyası haqqında təsəvvürlərin daha da dərinləşməsi baxımından
ciddi əhəmiyyət daşıyır. Modanın şəxsiyyətin sosiallaşma prosesinə təsirinin araşdırılması
məqsədilə aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri modanın insanların inkişaf prosesinə, insanın
xarici görünüşünə görə özünü ifadə etməsinin, ümumilikdə insanların həyatlarına təsirinin
öyrənilməsi baxımından müəyyən praktik biliklər verməkdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Д.Ибрагимова

Мода как элемент социализации личности

Резюме

Предметом статьи является влияние моды на социализацию личности. Мода это
временная власть, возникающая в связи с постоянными потребностями людей, а также
новизны и стиля, предпочитаемого большинством людей.

В данном статьe автор также дает отдельный анализ понятий моды и социализации.
В конце автор приходит к такому выводу, что мода - это сфера жизни, насыщенная
событиями, противоречиями, социальными перспективами, и это характеризуется
высоким уровнем развития. Следя за модой, личность получает возможность активно
общаться с окружающим миром, приобретает высокий ритм жизни и вследствие этого
развивается. Иными словами, мода является существенной частью социального
механизма формирования личности, либо в нем вырабатывается целостность и
стремление к творчеству, либо унифицирует вырабатывая типичные социальные
реакции

D.Ibrahimova

Fashion is like an element of socialization of personality

Summary

In the article we are talking about the influence of fashion on the socialization of the
person. Fashion-arises in connection with the needs of people and at the same time, temporary
power of a new and stylish which is accepted by many people.

At the same time in this article the author analyzed the concepts of fashion and
socialization. At the conclusion it’s noted that fashion - which are abundant in the area of
social perspectives, contradictions, various events of life, is characterized by a high level of
development. Using fashion people get the opportunity to be in an active with environment,
going to have a high rhythm of life and as a result, are developing. In other words, fashion is
an important part of social mechanism of personality formation: or developing in it the
integrity and desire for creativity; or unifying, developing from him typical social reactions.

Redaksiyaya daxil olub: 19.10.2017
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Yeni nəşrlər

Hümeyir Əhmədov
Bakı Qızlar Universitetinin

“Pedaqogika” kafedrasının professoru,
pedaqogika üzrə elmlər doktoru,

Rusiya Təhsil Akademiyasının xarici üzvü,
RTA-nın əməkdar elm və təhsil xadimi

Azərbaycanda maarifçilik ideyalarının
yayılmasında mollanəsrəddinçilər hərəkatının
rolu

Azərbaycan Respublikasının əməkdar
müəllimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Kamal Camalovun
“Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyaları”
adlı monoqrafiyası bu gün də aktuallıq kəsb edən
mollanəsrəddinçilər hərəkatının maarifçilik
ideyaları probleminə həsr olunub. Çünki,
mədəniyyət, ədəbiyyat, maarif sahəsində XX yuz

ilin ən böyük ədəbi hadisələrindən biri “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaranması, məktəb
formalaşdırması və özündən sonra ədəbi ənənə qoymasıdır. Müəllif bu dəyəri monoqrafiyanın
girişində özünəməxsus şəkildə vurğulamağa çalışır. K.Camalov qeyd edir ki, “Molla
Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin nümayəndələri öz sələflərinin maarifçilik haqqındakı ideyalarını
bir az da cilalayaraq yeni fikir, yeni düşüncə və milli təfəkkür baxımından qiymətli fikirlər
söyləmiş və bununla da milli mənafe uğrunda mübarizədə Azərbaycan məktəb və pedaqoji
fikir tarixinin inkişafına dəyərli töhfələr vermişlər. Mollanəsrəddinçilər, Azərbaycanın
mədəniyyət tarixində əhəmiyyətini yerini təyin etməyi, milli-azadlıq hərəkatından ilham
almağı və o hərəkata xidmət etməyi, Azərbaycan torpağına, onun qəhrəmanlıq tarixinə,
zəngin mənəvi sərvətinə, habelə dünya xalqlarının mədəni irsinə, xəlqilik prinsiplərinə bağlı
olmasını işdə və əməldə müdafiə etmişlər.

Monoqrafiyanın mövzusu bilavasitə ümummilli lider Heydər Əliyevin mollanəsrəddinçilər
və “Molla Nəsrəddin” jurnalı haqqında söylədiyi orijinal fikirlərlə tam uyğundur. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin haqlı fikrinə görə, yazıçı, şair dövrün nəbzini tutmağı bacarmalı, aktual
mövzuları gündəmə gətirməli, ideya və bədii cəhətdən onları yüksək səviyyədə həll etməyi
bacarmalıdır. Çünki cəmiyyətin inkişafının bütün mərhələlərində pedaqogikanın əsas vəzifəsi
tərbiyələndirmək olmuşdur. Elə bu mənada da “Xalqımızın milli şüurunun formalaşmasında
məhz “Molla Nəsrəddin” jurnalının və Cəlil Məmmədquluzadənin fəaliyyətinin rolu
əvəzsizdir”.

Bir sıra mövzular, o cümlədən “xalqçı və realist” “Molla Nəsrəddin” jurnalı XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanda maarifçi hərəkatın xarakterik xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirmiş,
ideya-siyasi mədəniyyətin mahiyyətini, rolunu və mövqeyini üzə çıxarmışdır; jurnalın əsas
məqamlarından biri də, müəllim hazırlığı məsələsində müəllimlərin tərbiyəvi fəaliyyətə
hazırlanmasına imkan yaradan mühiti və pedaqoji-psixoloji şəraiti müəyyən etmək; təlimin
ana dilində aparılması, bu dildə dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamaq, proqram tərtib etmək
kimi siyasi-strateji problemlərə işiq tutmuşdur. Mollanəsrəddinçilər tərəfindən Azərbaycan
dili təlimi uğrunda ictimai-mədəni şərait səciyyələndirilmiş; təhsil və tərbiyənin məqsədi,
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məzmunu, mahiyyəti və komponentləri ilə bağlı verilmiş fikirlər müqayisəli şəkildə təhlil
edilmişdir.

Bu baxımdan, mollanəsrəddinçilərin mənəvi-əxlaqi kamilliyə və insani davranışa çağırış
və əxlaqi keyfiyyətlərin təbliği ilə bağlı mövqelərini müəyyənləşdirmək,
mollanəsrəddinçilərin bədii yaradıcılığında və publisistikasında maarifçi pedaqoji-psixoloji
prinsiplərin inikasını izləmək və sistemləşdirmək, bu əsərin dəyərli məziyyətlərindəndir.
“Molla Nəsrəddin” jurnalında çap olunmuş müxtəlif ədəbi-bədii, siyasi yazılarla gənc nəsli
vətənə və xalqa məhəbbət ruhunda böyütmək, onlara mədəni vərdişlər, müsbət əxlaqi
normalar aşılamaq yollarının üsul, vasitə və tərzlərini üzə çıxararaq elmi-pedaqoji cəhətdən
əsaslandırmaq da mövzunu aktual edən problemlərdəndir.

Qeyd etdiyimiz kimi, Kamal Camalovun monoqrafiyası məhz bu problemin həllinə xidmət
edən elmi-tədqiqat işidir. Bu problemin həlli həm qeyd olunduğu kimi, ali və orta məktəb
müəllimləri, tərbiyəçilər, pedaqogika sahəsində tədqiqat aparan dissertant və doktorantlar,
monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitləri hazırlayan ziyalılar üçün və yaxud müntəxəbatların,
antologiyaların hazırlanmasında, həm də təhsil tarixi ilə bağlı Azərbaycançılıq ideologiyası,
pedaqoji-psixoloji, həmçinin, ədəbi-nəzəri problemlərlə məşğul olan tədqiqatçılar üçün də
zəruridir.

Mollanəsrəddinçilərin (Cəlil Məmmədquluzadə, Ömər Faiq Nemanzadə, Əbdürrəhim Bəy
Haqverdiyev, Mirzə Ələkbər Sabir, Əliqulu Qəmküsar, Qurbanəli Şərifzadə, Salman Mümtaz,
Məmməd Səid Ordubadi, Əli Nəzmi, Mirzə Əli Möcüz və b.) həyat və yaradıcılığı, ictimai-
siyasi istiqamətləri, etik görüşləri, təhsil-tərbiyə problemlərinin həlli istiqamətində həm
respublikamızda (Əziz Şərif, M.İbrahimov, Ə.Mirəhmədov, F.Hüseynov, A.Hacıyev, Turan
Həsənzadə, Sabir Əmirov, Əkbər (Məftun) Əkbərov, N.Axundov, M.Ağamirov, A.Zamanov,
İ.Həbibbəyli, Sahilə Orucova, Zemfira Mehrəliyeva, Tovuz İmanlı, Rəşidə Məmmədova,
Lətif Hüseynzadə və b.), çox dəyərli tədqiqatlar aparılmış, dissertasiyalar, monoqrafiyalar,
pedaqoji, psixoloji və metodik əsərlər yazılmışdır. Mövzu ilə bağlı Rusiya, Türkiyə, İran,
Fransa və başqa ölkələrdə dəyərli tədqiqat işləri əldə edilmişdir. Lakin müəllifin haqlı olaraq
qeyd etdiyi kimi bu sahədə iş davam etdirilməlidir. Mollanəsrəddinçilərin həyat yoluna və
zəngin ədəbi-pedaqoji irslərinə dərindən nüfuz etdikcə, onların yaradıcılığı ətrafında tədqiqat
və tapıntılar genişləndikcə öyrənilməmiş problemlər daha bariz, daha qabarıq şəkildə nəzərə
çarpır. Mollanəsrəddinçilərin çoxcəhətli pedaqoji-ictimai fəaliyyətində elə məsələlər, elə
problemlər vardır ki, bunlara indiyə qədər ya heç toxunulmamış, yaxud da ötəri və ümumi
şəkildə bəhs olunmuşdur. Bu mənada, müəllif haqlı olaraq qarşıya qoyulmuş problemin
həllində çıxış yolunu mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyalarını yeni fikir, yeni düşüncə və
milli təfəkkürün inkişafı baxımından incələməkdə görür.

Əsərdə “Molla Nəsrəddin” jurnalı, digər jurnal və qəzetlərdə Azərbaycan, Avropa, rus və
Şərq maarifçiliyinin bir-birinə təsir məsələsi müqayisəli şəkildə araşdırılır, mollanəsrəddinçi
maarifçilərin ictimai, ideya-siyasi görüşlərini müasir pedaqoji aspektdə təhlil edilir. Kitabda,
ana dilinin tərəqqisi uğrunda mübarizədə mollanəsrəddinçilərin rolunu və fəaliyyətini, ana
dilinin tədrisinin zəruriliyi və əhəmiyyəti haqqındakı fikirləri təhlil edən müəllif bir sıra elmi
ümumiləşdirmələr əldə edir: məktəbin demokratik əsaslarla qurulması ideyaları pedaqoji
aspektdə təhlil etmək; yeni elmi konsepsiya irəli sürmək; mollanəsrəddinçi maarifçi
pedaqoqların müəllim və müəllim kadrları hazırlığı, müəllimlik fəaliyyətləri, həmçinin,
müəllim şəxsiyyəti kimi fikirlər və düşüncələrini bu günün məktəb, maarif işığında
öyrənilməsinin işə yararlılığı önə çəkilir.

Xalq pedaqogikasından istifadənin əhəmiyyətini, təsvirini, təşəkkül və inkişafını



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2017/4

371

mollanəsrəddinçilərin görüşləri baxımından təhlil tədqiqata elmi sanbal verir. C.Kamalov,
nəhayət, mollanəsrəddinçi maarifçilərin yaradıcılığında xalqa, vətənə, ailəyə və əməyə
münasibət, onların səmərəli təşkili məsələləri haqqında fikirləri müasir pedaqoji elmi tələblər
baxımından təhlil etməkdə görür.

K.Camalovun “Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyaları” adlı monoqrafiyası ilə tanışlıq
və onun təhlili göstərir ki, o, dərin elmi axtarışlar, araşdırmalar və təhlillər sayəsində ərsəyə
gəlmişdir. Monoqrafiya tamamlanmış müstəqil elmi-tədqiqat əsəridir. Müəllif əsəri ərsəyə
gətirmək üçün geniş mənbələrdən və pedaqoji ədəbiyyatlardan istifadə etmişdir. Tədqiqatçı
alim keçən əsrin 60-cı illərinin əvvəllərindən etibarən Respublikamızda nəşr olunan
monoqrafiyalarda, metodik və ali məktəblər üçün nəzərdə tutulmuş əsərlərə müraciət etmiş,
müqayisəli təhlillər, ümumiləşdirmiş, eləcə də ciddi elmi yaradıcı axtarışlar aparmış və onları
ümumiləşdirməyin öhdəsindən gəlmişdir. Tədqiqatçının gərgin əməyi nəticəsində problemin
mahiyyəti, qoyuluşu və tədqiq olunma vəziyyəti öyrənilmiş, qarşıya qoyulmuş məqsədə
çatmaq üçün aparılmış tədqiqat metodlarının yeri düzgün müəyyənləşdirilmiş, optimal yolları
üzə çıxarılmış, elmi şəkildə əsaslandırılmış, bu sahədə çox əhəmiyyətli elmi nəticələr əldə
edilmişdir.

Monoqrafiyanın birinci fəsli “Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik görüşləri” adlanır. Birinci
fəsil iki yarımfəsildən ibarətdir.

Birinci yarımfəsil “Milli təfəkkürün inkişafında mollanəsrəddinçilərin yeri və rolu”, ikinci
yarımfəsil isə “Mollanəsrəddinçilərin ideya-siyasi görüşləri və tarixi faktlara münasibət”
adlanır. Qeyd olunur ki, xalq arasında milli təfəkkürün, ictimai-ideya-siyasi fikrin, baxışın
inkişafında “Molla Nəsrəddin” jurnalının müstəsna xidmətləri vardır. Xalqı inkişafdan,
tərəqqidən saxlayan ruhanilərə, fırıldaqçı din xadimlərinə qarşı mübarizə apararaq milli
oyanışa ciddi cəhd göstərən mollanəsrəddinçilərin və həmçinin xalqda milli təfəkkürün
inkişafı, bu mənada onları oyatmağı, ayağa qaldırmağı, hərəkətə gətirməyi, düşündürməyi,
zülm və əsarətə qarşı mübarizəyə ruhlandırmağı, “camaatın bəsirət gözünü açıb dost ilə
düşmənini ona tanıtmağı” qarşılarına məqsəd qoymaqla öz ölməz əsərləri ilə xalqı bəsirət
sahibi etmələri lazımi dərəcədə təhlil olunur. Qeyd olunur ki, mollanəsrəddinçi maarifçilər
güney və quzey Azərbaycanda, İranda, həm də türk dünyasında baş verən zərərli ictimai-
siyasi hadisələrə qarşı sərt reaksiya vermişlər.

Mollanəsrəddinçilər çar Rusiyasının, İran, Türkiyə və hətta Sovetlər dönəmində
Nikolayları, Stolıpinləri, Məmmədəli şahları, Zilli-Sultanları, Sultan Əbdülhəmidləri və b.
azadlıq və insan hüquqlarının tapdalamasını, onlar tərəfindən özbaşınalığın, istismarın hökm
sürdüyünü, xalqın istək və arzularını öz şeir və felyetonlarında məharətlə təsvir etmişlər.
Hadisələrin səbəbkarlarının tənqid atəşinə tutulmaları əxlaqi, tərbiyəvi mühiti pozanlara qarşı
sərt yazılar yazmaları pedaqoji fikir tarixi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatçı bütün
bunlarla yanaşı 1960-cı ildən başlayaraq Respublikanın müstəqillik qazandığı dövrə qədər,
həm də müstəqillik dövründə yazılmış ədəbiyyatlarda problemin işlənmə vəziyyətini və elmi-
nəzəri əsaslarını lazımi dərəcədə təhlil edən müəllif, burada da mövzu ilə əlaqədar nəşr
olunmuş kitabçalara, yazılmış dissertasiya işlərinə cəsarətli tənqidi münasibətini bildirməkdən
çəkinmir. Burada müəllif milli, rus, türk və internet saytlarına qədər bir çox bədii, elmi,
pedaqoji, psixoloji və metodik ədəbiyyatlara kimi mövzu ilə bağlı geniş ədəbiyyatı təhlil
edərək müəyyənləşdirir ki, mollanəsrəddinçilər həyat hadisələrinə nikbin baxışlı olmuş,
böyük arzularla yaşamış, gələcəyin səsini eşitmişlər.

Qeyd olunur ki, mollanəsrəddinçilər həm çar Rusiyasının, həm də Sovet imperiyasının
təsiri altına düşdüyünü görmüş, bu imperiyanın Azərbaycanda apardığı mənfur milli
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siyasətinə qarşı açıq mübarizə aparmışlar. Azərbaycanın yenidən müstəqilliyini əldə
edəcəyinə inanan mollanəsrəddinçi maarifçilər bu arzularının həyata keçiriləcəyinə dərin inam
bəsləmişlər. Müəllif uzunmüddətli araşdırmalar nəticəsində sübut edə bilmişdir ki,
mollanəsrəddinçi maarifçilər, hər şeyə rəğmən ictimai-siyasi həyatın, pedaqoji-psixoloji,
ədəbi-mədəni həyatın inkişafı üçün geniş imkanlar, insanların məişətində və şüurunda mühüm
dönüş yaratmış, böyük ideallar uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər iki yarımfəsil elmi və
nəzəri cəhətdən diqqəti daha çox cəlb edir. Burada tədqiqatçı müstəqil münasibəti,
tədqiqatçının məsələyə elmi yanaşması razılıq doğurur.

Monoqrafiyanın “Təhsilin demokratikləşdirilməsi uğrunda mübarizədə
mollanəsrəddinçilərin rolu” adlanan ikinci fəsli daha maraqlı və əhəmiyyətlidir. Fəsildə dörd
yarımfəsil verilmişdir. Bu fəsildə “Ana dilinin tədrisi və tərəqqisi uğrunda mübarizədə
mollanəsrəddinçilərin rolu və fəaliyyəti”, “Məktəbin demokratik əsaslarla qurulmasında
mollanəsrəddinçilərin fikirləri”, “Mollanəsrəddinçilərin müəllim kadrları hazırlığında
pedaqoji əlaqələri”, “Uşaq əsərləri və xalq pedaqogikasından istifadənin əhəmiyyəti
mollanəsrəddinçilərin təhlilində” araşdırılmış, xarakterik xüsusiyyətlər və problemlər üzə
çıxarılmış və əsaslandırılmışdır. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda genişlənən təlimin ana
dilində aparılması ideyasının birmənalı şəkildə mollanəsrəddinçilərin tərəfdar olmaları,
ictimai-siyasi və pedaqoji əhəmiyyəti baxışında, həmçinin mollanəsrəddinçilərin müəllim
kadrlarının hazırlanması, onların Rusiya və Avropanın klassik pedaqoqlarının, ilk növbədə
dünya pedaqoji elminin banisi Yan Amos Komenski, İohan Henrix Pestalossi, Rusiyada elmi-
pedaqoji fikrin görkəmli nümayəndəsi olan Konstantin Dimitriyeviç Uşinski kimi
mütəfəkkirlərin ideyaları ilə sintez edilmiş, şərh edilmiş və bir sıra müsbət və mənfi cəhətlət
xarakterizə edilmişdir.

Monoqrafiyanın bu fəslindəki əhəmiyyətli cəhətlərdən biri də tədqiqatçı tərəfindən
mollanəsrəddinçilərin gənc nəslin əqli və əxlaqi inkişafında uşaq ədəbiyyatına olan
münasibətini, həmçinin mollanəsrəddinçilərin yaradıcılığında xalq pedaqogikası
nümunələrinin – nağıllar, tapmacalar, bayatılar, xalq mahnıları, mövsüm-mərasim nəğmələri,
aşıq şeirləri, dastanlar, xalq tamaşaları və s. mənəvi keyfiyyətlərin elmi təhlilə cəlb olunması
məsələsidir. Tədqiqatçı tərəfindən qeyd edilir ki, mollanəsrəddinçilər Azərbaycan təhsilinin
Avropa və dünyanın qabaqcıl ölkələri ilə inteqrasiya olunmasına tərəfdar olmaqla bu işə
əməlləri ilə yardım etmişlər.

Monoqrafiyanın III fəsli “Mollanəsrəddinçilərin şəxsiyyət tərbiyəsi haqqında ideyaları”
məsələlərinə həsr olunmuşdur. Fəsil üç yarımfəsildən ibarətdir. Bu fəsildə ədalətsizliyin
təsviri, mənəvi-əxlaqi kamilliyə və insani davranışa çağırışı, əxlaqi keyfiyyətlərin təbliği,
xalqa, vətənə, ailəyə və əməyə münasibət tərbiyəsi kimi məsələlərdən bəhs olunur.

Tədqiqatçının göstərdiyi kimi, doğrudan da “Molla Nəsrəddin” jurnalının və eləcə də
mollanəsrəddinçilərin tərbiyəvi fikirləri və görüşləri Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir
tariximizi zənginləşdirən ən dəyərli pedaqoji örnəklər hesab olunur. Bu mənada jurnalın
səhifələrindəki tərbiyəvi fikirləri, mollanəsrəddinçilərin pedaqoji görüşlərini daha geniş
tədqiq etmək zəruridir. Mollanəsrəddinçilərin mənəvi-əxlaqi kamilliyə və insani davranışa
çağırışı, əxlaqi keyfiyyətlərin təbliği, ictimai həyat haqqındakı fikirləri Azərbaycan və
ümumən Şərq mədəniyyətində, maarifində yeni bir cığır açmışdır.

III fəslin “Mollanəsrəddinçi maarifçilərin yaradıcılığında xalqa, vətənə, ailəyə və əməyə
münasibət” adlı sonuncu yarımfəslində, tədqiqatçı, tərəfindən inandırıcı arqumentlərlə sübut
olunur ki, mollanəsrəddinçilər pedaqoji fikir və ideyalarında ailə tərbiyəsi məsələlərinə
mühüm yer vermiş, ailə və məktəbin birgə işini, bunlar arasında vahid tələblərin
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gözlənilməsini, valideynin nümunəsini uşağın tərbiyəsində mühüm şərt saymışlar.
Mollanəsrəddinçilər böyüyən nəslin tərbiyəsinin məzmunu, məqsədi, həyata keçirilmə
imkanları ilə bağlı dəyərli fikirlər irəli sürmüş, əmək tərbiyəsini əxlaq tərbiyəsi ilə əlaqədə
götürmüş, əməyin tərbiyəedici xüsusiyyətini önə çəkmiş, böyüyən nəsildə əməyə və əməkçi
insanlara məhəbbət tərbiyə etməyi, sənət öyrətməyi vacib bilmişlər.

Ümumən, bu fəslin elmi-nəzəri və metodik baxımdan işlənməsi uğurlu sayıla bilər.
Monoqrafiyanın sonunda verilmiş nəticələr də elmi maraq doğurur. Dərin elmi təhlilə

əsaslanan nəticələr təqdirəlayiqdir, yenidir, elmidir. Monoqrafiyanın biblioqrafik bazası da
zəngindir.

Beləliklə, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, əməkdar müəllim Kamal Camalovun
“Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyaları” adlı kitabı, fikrimizcə, bu sahədə olan boşluğu
doldurmaqla yanaşı, Azərbaycan mətbuat tarixində ən uzun ömürlü satirik məcmuə olan
jurnalın istər yaradıcıları, istərsə də, orada nəşr edilən materialların milli məktəb, maarif,
tədris işinə verdiyi elmi biliklərin, yönlərin üslub və vərdişləri öyrənmək, incələımək
baxımından əvəzsiz irs olduğuna diqqəti bir də yönəltmək gücündə olmasıdır. Bu əsər bir
daha sübut edir ki, “Molla Nəsrəddin” məktəbi XX yuz ilin böyük bir yazarlar, müəllimlər
ordusunu birləşdirən, Azərbaycanda maarif işini yönəldən əvəzsiz universitet rolunu
oynamışdır.
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Təqdim olunan məqalələrə tələblər

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.
2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı,

elmi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir.
3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində

məqaləyə aid açar sözlər verilir.
4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində kril

əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman — 14 şrift ilə 1,5
intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır.

5. Məqalələr üç dildən — Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur.
Yazıldığı dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin
soyadı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan
alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır.

6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri,
vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail.

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı;
ikinci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri,
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