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Bəzən deyirlər ki, dəryanın dadını bilmək üçün ondan bir damla da kifayətdir. Bəzən əksini 

də söyləyirlər: damla dəryanın dadını versə də, onun intəhasızlığını, dalğalarının zəhmini, gü-

cünü özündə əks etdirmir. Hər ikisi həyati müşahidələrə əsaslanan bu fikirlərdən hansı düzdür? 

Birinci fikrin mənası aydındır, üzdədir: dərya suyunun dadı onun hər damlasında var, hər bir 

damla onun suyunun kimyəvi tərkibini özündə əks etdirir. Ancaq təkcə kimyəvi tərkibinimi? 

Axı dərya nə qədər böyük, nə qədər əzəmətli olsa da, onun bütün varlığı damlalardan təşkil 

olunur. Dalğaları şahə qalxan dərya saysız-hesabsız damlaların cuşə gəlməsi deyilmi?  

Bizcə, hər bir damla dəryanın bütün stixial gücünü, nəhəngliyini, əzəmətini öz yaddaşında 

yaşadır. Məsələnin bütün mahiyyəti biz insanlarının həmin damlaya necə baxmağımızdan – 

sadəcə bir damcı kimi hesab etməyimizdən, yaxud da onu dəryanın ruhunu özündə yaşadan bir 

zərrə kimi təsəvvür edib-etməməyimizdən asılıdır. Müasir Azərbaycan bədii nəsr və dra-

maturgiyasında öz qələmi ilə xüsusi bədii məna sahəsi yaratmış Ağarəhimin [bax: 1-20] heka-

yələri [bax: 1-2] təsdiq edir ki, dəryanın bir damlası belə onun özüdür. Baxmayaraq ki, dərya 

ilə damla fiziki həcm baxımından tamamilə fərqli qütblərdə durur, ancaq Ağarəhimə görə, 

damla elə dəryadır. Məsələ, sadəcə, ona necə baxmaqdan asılıdır. Allahın (c.c.ə.ş.) yaratdığı bu 

dünyanın hər üzünü görmüş, ona bəxş edilmiş ömür limitinin hər anını təkcə öz ömrünün deyil, 

bütün gəlmiş-getmişlərin ömrü kimi yaşamış Ağarəhim bir damlanın “başı üstündə durub”, 

onda dalğaların necə şahə qalxmasını, sıldırım qayalara necə çırpılıb, saysız-hesabsız su 

damlalarına dönə bildiyini də, tufandan, qasırğadan yorulub sakit-sakit dincəldiyini də görə 

bilir.  

Bu, yazıçı ruhu ilə onunla eyni ilahi mahiyyətə malik olan dünya arasında yaranan ruhani-

stixial ünsiyyətdir. Bu ünsiyyətə girmək, onu yaşamaq, duymaq, sonra da ondan vəcdə gəlib 

həmin yaşantıları bədii həqiqətlərə çevirmək üçün  gərək xüsusi tale işarəsi ilə doğulasan. Bu 

tale işarəsi Ağarəhimi onun alimlik, rektorluq, müəllimlik, ictimai xadimlik... kimi bütün üzdə 

olan fəaliyyətləri içərisində onu daim bir sakit guşəyə getməyə sövq edən, dünyanın bütün 

qaphaqapından, soyhasoyundan, vurhavurundan, qaçdı-qovdusundan ayıran, özünə, öz dünya-

sına, içinə qapadan, ruhunu varlığın stixial ruhuna kökləyən yazıçılıq taleyidir. 

Mən ilk dəfə onun “Dəlinin yaddaş xəritəsi” kitabının [bax: 20] qəhrəmanı Zeynəb qarı 

obrazı ilə tanış olarkən Ağarəhimin yazıçı kimliyinin müasir dövrün dəbdə olan “-izm”lərinin 
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bayağı təqlidi ilə təmsil olunan kimlik olmadığını, əksinə, bütün bədii fakturası, poetik mahiy-

yəti ilə,  Azərbaycan bədii düşüncə tərzinin milli qaynaqları ilə bağlı olduğunu dərhal anladım. 

Anladım ki, Ağarəhimin yaradıcılığı təkcə özünü təqdim etmək, özünü tanıtmaq, öz bədii 

kimliyini bəlirtmək istəyindən doğan hadisə deyil. Halbuki bütün bunların hamısı təbiidir: hər 

bədii əsər yazıçı ilə oxucu arasında ünsiyyət, dialoqdur. Müəllif oxucusuyla  öz əsəri vasitəsilə 

ilə “danışır”. Ancaq Ağarəhimin yaradıcılığı həm də fərqli hadisədir. Təbii ki, onun da 

yaradıcılığı oxucuya ünvanlanıb, lakin onun oxucu ilə ünsiyyətinin, dialoqunun “müəllif-oxu-

cu” dialoqundan fərqli tərəfi də var. Bu, bədii mətn vasitəsi ilə gerçəkləşən “insan-insan” dia-

loqu yox, “insan-dünya” dialoqudur. Ağarəhim insanla yox, dünya ilə danışır və bu danışıq 

bizim içində olduğumuz verbal dialoqun üstündə qurulan, fövqünə qalxan stixial-ruhani ün-

siyyətdir. Ağarəhim nəzərlərini insana yox, onun stixial-ruhani mahiyyətinə yönəldib, varlıq 

aləminin mahiyyətini insandan deyil, dünyadan başlamaqla anlamağa və anlatmağa çalışır. 

Bu Ağarəhimin bir yazıçı kimi ixtiyari, sərbəst seçimidirmi? 

Yox, mən bunu belə güman etmirəm. 

O, ruhani-stixial dəyərlərin  daşıyıcısı olan yolçudur. Bu, ulu bir yoldur. Karvanın getdiyi 

yol. Bu karvan axını heç vaxt dayanmır: elə öz ahəngi ilə gedir. Karvana qoşulmuş Ağarəhim 

onunla vəhdətdə bir karvan ömrü yaşayır. Bu elə bir ömürdür ki, insanın səfəri başa çatsa da, 

karvanın səfəri heç vaxt başa çatmır: o, elə hey yol gedir. Gedir və bir vaxtlar onunla yoldaş 

olmuş insanların ruhunu da özü ilə harayasa məchul uzaqlara götürür. Və bu, elə bir uzaqlıqdır 

ki, Ağarəhim bütün bədii idrakı ilə ona çatmağa çalışır. Bu bədii özünüdərkin isə nə əvvəli, nə 

də sonu görünmür: o, əbədi dövr edən bir karvandır. Ən əsası bu karvana çatmaqdır. Sonrası 

asandır: karvan səni özü uzaqlara götürəcək. Mən bu həqiqəti Ağarəhimin əsərlərini oxuyarkən 

anladım. Anladım və bir vaxtlar yazdığım kimi [bax: 21, s. 4], yenidən təsdiq edirəm ki, 

Ağarəhim öz yaratdığı əsərləri ilə məhz milli nəsr karvanının tərkib hissəsidir. Onun 

yaradıcılığı öz bədii mahiyyəti ilə sırf milli nəsr hadisəsidir və Ağarəhimi bir yazıçı kimi nişan 

vermək istəsək, onda onu Mirzə Cəlilin, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, Süleyman Sani 

Axundovun mənsub olduğu milli nəsr karvanında axtarmalıyıq. O, öz bədii potensiyası, yarat-

dığı bədii mətnlərin rəngi, ovqatı, halı-əhvalı ilə məhz bu karvanın yolçusudur. Ağarəhimi 

müasir Azərbaycan ədəbiyyatının “-izm”lərində axtarmaq artıq onun yaradıcılığını uyğun ol-

mayan ölçülərlə ölçmək, yad qəlibə salmağa cəhd etmək deməkdir. 

Bir vərdişim var: kitabları oxumağa (fərqi yoxdur elmi, ya bədii) mündəricatdan başlayıram. 

Mündəricat mənim üçün yazıçı, yaxud alim kimliyinin düşüncə imkanlarının bütün hüdudlarını 

özündə əks etdirən “avtoreferansdır”. O, müəllif kimliyinin bütün gücünü və imkanlarını 

özündə inikas edir. Əsər elmi olanda mən təkcə mündəricata baxmaqla müəllifin sistem-

ləşdirmə imkanlarını, intellektual modelləşdirmə qabiliyyətini, nəzəri-metodoloji səviyyəsini 

müəyyənləşdirirəm. 

Bədii əsərə gəlincə, burada vəziyyət fərqlidir. Çünki bədii əsər intellektual modelləşdirmə-

nin yox, obrazlaşdırma sisteminin məhsuludur. Və bədii əsərlərin mündəricatda əks olunmuş 

adları ilə onların müəllifinin bədii təxəyyülü və obrazlaşdırma imkanları arasında birbaşa əlaqə 

var.  

Bir vaxtlar yazdığım kimi, “yazıçıların öz mətnlərinə qoyduğu adlar hətta hansısa təsadüfü 

ifadə etdiyi halda belə, bütün hallarda mətnin açarıdır. Adın mətnlə əlaqəsi mənanın uyğun 

ifadəsi də ola bilər, fraqmentar işarəsi də. Lakin bütün hallarda mahiyyət dəyişmir:  

– ad yazıçının düşüncə dünyasından gəlir;   

– həmin dünyanın ən əhəmiyyətli və ya ən əhəmiyyətsiz elementi də ola bilir;  

– bunun necə olmasından asılı olmayaraq, bu elementin əsas mahiyyəti həmin düşüncə 
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dünyasına mənsubluqda ifadə olunur” [bax: 22]. 

Ağarəhimin hekayələrinin adları içərisində mənim diqqətimi xüsusilə tipaj adlar, yəni tipləri 

işarələyən adlar cəlb edir. Məsələn: “Qeybulla(-nın arzusu)”, “Sərsəri Şüküralı(-nın sevinci)”, 

“Hikkəbaz Gülsənəm”, “Şorgöz Məmiş”, “Naxırçı Novruz”, “Tüllab”, “Mirzəqulu 

(istirahətdə)”, “Nər Balaş”, “Müstəcəb və Dartan” və s. 

Bu adların heç biri  uydurma deyil, yəni Ağarəhim onları özündən yaratmayıb, həyatdan 

götürüb. Bu adların hər biri azərbaycanlı varlığının əsrlərin dərinliyindən süzülüb gələn milli 

obrazlaşdırma hadisəsidir, xalqın yaratdığı adlardır. Azərbaycan xalqının həyatında insanlara 

ayamaların, ləqəblərin verilməsi xarakterik hadisədir. Cəmiyyət bu adlar vasitəsilə hər kəsin 

ictimai sistemdəki yerini müəyyənləşdirməklə öz həyatına nizam – kosmoloji harmoniya gə-

tirir. Hansı məna çalarını (müsbət-mənfi) daşımasından asılı olmayaraq, ayama/ləqəblər cə-

miyyətin özünütənzimləmə şüurunun funksional konseptləridir. Cəmiyyət ümumiyyətlə adlar 

vasitəsilə özünü ictimai şüur və psixologiyada modelləşdirir və bu model cəmiyyətin möv-

cudluğunu (funksionallaşmasını) təmin edən şüur proqramı rolunu oynayır. Fərdlər bir-birinə 

münasibətini məhz onların şüur proqramında (funksional-aktual yaddaşlarında) mövcud olan 

ad-konseptlərə əsasən müəyyənləşdirirlər. Bu məqam Azərbaycan cəmiyyətinin bütün milli 

ruhunu nəinki insani yaddaşında, hətta hər bir hüceyrəsində yaşadan Ağarəhimin istinad etmək 

istədiyim “Sərsəri Şüküralının sevinci” hekayəsində bütün milli təravəti ilə əks olunub. Diqqət 

edək: 

“Uzunqulaq Aynalı qoşalülə tüfəngini çiyninə aşırdı, porsuğu arxasındakı çantaya qoydu və 

Keçəl Səfəralıya dedi: 

– Ay keçəl, porsuq vurmasaydım, bu günüm də hədər gedəcəkdi... 

...Doğrusu, “keçəl” sözü Səfəralını açmadı. O, özlüyündə bərk əsəbiləşdi də. İstədi Uzun-

qulaq Aynalının yaxasından tutub ona yaxşı bir şillə çəksin. Ancaq deyəsən, bir az qorxub çə-

kindi. Əvvəla, Uzunqulaq Aynalı iki Keçəl Səfəralı boyda cantaraq bir adam idi. Sonra da, o 

vursaydı, Keçəl Səfəralının vəziyyəti yaxşı olmayacaqdı. Bəlkə də keçəl o dünyalıq olacaqdı. 

Uzunqulaq Aynalı porsuq əvəzinə Keçəl Səfəralını... Bax buna görə də “keçəl” sözünə əhə-

miyyət vermədi Səfəralı” [bax: 1, s. 111]. 

Bu parça təhlil üçün qiymətli material verir. Onun vasitəsilə həm milli düşüncə tərzinin 

stereotipik modellərini, həm də Ağarəhimin təhkiyə üslubunun özünəməxsusluğunu aşkarla-

maq mümkündür. 

Diqqət etsək görərik ki, Ağarəhim milli təhkiyə sisteminin adlandırma tərzindən çox mə-

harətlə faydalanıb. Hətta, o dərəcədə ki, milli təhkiyə sisteminin sərhəddi ilə yazıçıya məxsus 

təhkiyənin sərhəddi bilinmir. Bu sərhəddi, bizcə, heç müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Çünki 

Ağarəhim bir yazıçı kimi, əslində, milli təhkiyə sisteminin içində “əriyib”, hər bir düşünən 

hüceyrəsi ilə milli yaddaşa qovuşub. Lakin bütün bu çətinliklərə rəğmən, nümunə olaraq ver-

diyimiz parçada iki layın bir-birinə qovuşaraq semiotik model – (lap elə Uliyam Qoldinqin 

məşhur romanında olduğu kimi) “ikili dil” yaratdığını akarlaya bilirik.  

Hekayənin üst qatında bu iki obrazın münasibəti aşağıdakı model üzrə təşkil olunmuşdur: 

Uzunqulaq Aynalı – Keçəl Səfəralı 

Bu, sintaqmatik modeldir, yəni xətti düşüncəyə, başqa sözlə, məkan-zamanın ardıcıl prin-

siplə təşkilinə əsaslanan sistemdir. 

Ancaq baxış bucağını dəyişib, ölçüləri paradiqmatik şkalaya kökləsək, onda ortaya məna-

ların paradiqmatik modeli çıxır:   

Uzunqulaq ----------- Aynalı  

Keçəl ------------------ Səfəralı 
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Bu model bizim üçün Ağarəhimin təhkiyə sisteminin “açarı” rolunu oynaya bilər. Belə bir 

“açar” olmadan isə onun əsərlərinin “sirrini” çözmək mümkünsüzdür. Biz onun bədii təhkiyə 

sistemində eksplisit və implisit (aşkar və gizli) məna layları probleminə həsr olunmuş mə-

qaləmizdə göstərmişik ki, “mətnin aşkar qatı bütün hallarda gizli qata bağlı olur: eksplisit öz 

alt qatına – implisitə malik olduğu kimi, implisit də eksplisit vasitəsilə ifadə olunur”. Bu cə-

hətdən aşkarlamışıq ki, “Ağarəhim bədii təhkiyəsinin bütün mübhəmlikləri (sirləri, naməlum-

luqları, gizlinləri) onun yaratdığı “sadə” bədii reallıqların bütün hallarda implist-gizli alt qata 

malik olmasındadır. Ağarəhim bədii nəsrini oxudan, canlı mətn-oxucu dövriyyəsində yaşa-

masını təmin edən amil də bu gizli qatla müəyyənləşir” [23, s. 36]. 

Mətni bir-birinə üzvi şəkildə bağlı olan eksplisit və implisit, yəni aşkar və gizlin məna lay-

larından təşkil etmək Ağarəhim təhkiyəçiliyinin ana üslubudur. Onun yaradıcılığında bütün 

hallarda iki lay, iki səviyyə, iki dil, iki özünügerçəkləşdirmə kodu var. Biri görünən, o birisi 

görünməyəndir. Görünən görünməyənin əlifbası, görünməyən isə görülənin mənasıdır. Bu ha-

lın biz “Sərsəri Şüküralının sevinci” hekayəsindəki onomastik modeldə də təcəssüm olundu-

ğunu görürük. Hekayədə ayama-ləqəblər sistem təşkil edir: Sərsəri Şüküralı, Uzunqulaq Aynalı, 

Keçəl Səfəralı, Huşdurum-haray Nuralı...  

Bu, ilk baxışdan bir yazıçının öz əsərini canlı etməsi üçün onun milli onomastik vahidlərdən 

kolorityaradıcı vasitə kimi istifadə etməsi təsirini bağışlayır. Lakin Ağarəhim yaradıcılığına 

müəyyən qədər bələd olan tədqiqatçı kimi deyə bilərik ki, bu, təkcə belə deyil. Burada yazıçı 

tərəfindən qurulmuş mürəkkəb semiotik sistem var və həmin sistemdə obrazların adları 

paradiqmatik planda bir məna sütununu təşkil etdiyi kimi, ayamalar da başqa bir məna sütununu 

təşkil edir. Və ən başlıcası, ad-obrazların münasibəti aşkar (eksplisit) məna layını, ayamaların 

münasibəti isə gizli (implisit) məna layını yaradır. Bu iki lay bir-birini şərtləndirir. Və burada 

əsas məqam ondan ibarətdir ki, görünənlərin (ad-obrazların) münasibətindən yaranan məna 

sahəsini görünməyənlərin (ayamaların) münasibətindən yaranan məna sahəsi vasitəsilə 

“oxumadan” anlamaq mümkün deyildir.  

Göründüyü kimi, yenə də “ikili dil” məsələsi ortaya çıxır. Ağarəhimin bədii təhkiyə siste-

mində özünü daim g i z l i saxlamağa çalışan “ikinci dili” (implisit dili) “bilmədən” özünü daim  

a ş k a r  vəziyyətdə saxlayan “birinci dili” (eksplisit) “anlamaq” mümkün deyil. Yoxsa, 

Ağarəhimin hər bir mətnində olduğu kimi, bu hekayənin də süjeti oxucuya, uzaqbaşı, maraqlı 

əhvalat təsiri bağışlayacaq və oxucu, eləcə də tədqiqatçı bundan irəli (yaxud dərinə) gedə bil-

məyəcək. Diqqət edək. 

Səfəralı Aynalının ona “keçəl” deməsindən əsəbiləşir, lakin Aynalıdan qorxub, əsəbini 

udur. Bu, sərf psixoloji vəziyyətdir. Uzunqulaq Aynalı öz ov yoldaşı ilə daim məzələnir və bu, 

onda, təbii ki, “mənəvi” sözü ilə işarələyə bilməyəcəyimiz bir həzz yaradır. Bəs o, nə üçün öz 

ov yoldaşı ilə belə rəftar edir? Öz fiziki gücünün mənsub olduğu toplumun psixologiyasında, o 

cümlədən Səfəralının düşüncəsində yaratdığı “imicə” görəmi? 

Əlbəttə, bu da var. Lakin əsas olan bu deyil. Bu münasibətin bütün sosial, mənəvi, psixoloji 

“poetikası” Səfəralının daşıdığı “keçəl” ayamasında modelləşib. 

Səfəralıya “keçəl” adını onun Uzunqulaq Aynalı ilə birgə mənsub olduğu toplum verib və 

Səfəralı bu mənada toplumun onun obrazına yüklədiyi məna yükünü (ayamasını) daşıyır. Və 

bu məqamda bizim düşüncəmizdə Ağarəhimin təhkiyə üslubuna birbaşa bağlı olan bir tezis-

postulat doğulur: Səfəralını onun yaşadığı toplumda hər kəs “keçəl” ayaması ilə çağırmasa da, 

hər kəs onu məhz bu “ayama ilə tanıyır.  

“Tanınma” işarəsi ilə “çağırılma” işarəsinin arasındakı fərq funksional mahiyyətlidir və eyni 

zamanda digər obrazlara da aiddir. Cəmiyyət Aynalını bütövlükdə Uzunqulaq, yəni eşşək 
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ayaması ilə “tanıyır”, lakin onu hər kəs bu ayama ilə çağırmağa cürət etmir. Buna heç kəsin 

cəsarəti çatmır. Lakin hamı onu davranışları baxımından birmənalı şəkildə Uzunqulaq hesab 

edir.  Eləcə də Şüküralı Sərsəri ayaması ilə, Nuralı isə Huşdurum-haray ayaması ilə tanınır. 

Bax bu “tanınma” Ağarəhim təhkiyəsinin “sirlərindən” birini təşkil edir.  

Tanınma – identifikasiyadır. “identifikasiya” isə (əvvəlki tədqiqatlarımızdan birində yaz-

dığımız kimi) eyniləşdirmə əsasında aparılan tanınma aktıdır. Xaosa gedən qəhrəman oradan 

qayıdarkən öz kimliyini təsdiqləməlidir. Bu, xaos və kosmos dünyalarındakı varlıqlar arasında 

statusal fərqlərlə bağlıdır. Kosmos – dirilər, xaos ölülər dünyasıdır. Xaosa adlayan qəhrəman 

ritual mexanizmi vasitəsi ilə diri statusundan ölü statusuna keçir. Lakin onun ölümü müvəqqəti 

ölümdür. O, xaosdan qayıdarkən öz kosmik kimliyini təsdiq etməli, dirilər dünyasına mənsub 

olduğunu sübut etməlidir. Bu, identifikasiya prosedurudur. Etnokosmik identifikasiya 

kosmoqonik düşüncə arxetipidir. Bu arxetip dastanlarda epik formul kimi qorunur: dastan mətni 

“identifikasiya” semantemini bir tərəfdən epik düşüncənin tərkib elementi kimi qoruyur (kon-

servasiya edir), digər tərəfdən də onu kosmoloji dünya modelinin tərkib hissəsi kimi təsdiq edir 

[24, s. 84-85]. 

Buradan aydın olur ki, Ağarəhimin hekayəsindəki ayamalar identifikativ tanınma işarələri 

kimi, kosmoqonik düşüncə arxetipidir, yəni cəmiyyətin özünüyaratma, özünütəşkiletmə siste-

minə aid qəlib-modellər, formullardır. Ayamaların məhz identifikasiya statusunda Ağarəhimin 

təhkiyə sisteminin poetik ünsürlərinə aid olması onun yazıçı kimliyini bizə nişan verən növbəti 

“açardır”: Ağarəhim öz yaradıcılığını reallaşdırdığı bütün Avropa mənşəli janrlarla birgə 

Azərbaycan milli bədii düşüncəsinin daşıyıcısıdır. O, Azərbaycan bədii düşüncə irsinin 

varisidir. Əsərləri bütün poetik kombinasiya və bədii texnologiyaları ilə birgə milli bədii dü-

şüncə tarixinin tükənməz ehtiyatları əsasında qurulmuşdur. Onun bütün əsərləri, o cümlədən 

“Sərsəri Şüküralının sevinci” hekayəsi də bu ehtiyatları finksionallaşdırır.  

Etiraf etmək istərdik ki, biz “Sərsəri Şüküralının sevinci” hekayəsinin təhlili ilə bağlı yazı 

prosesindən əvvəl düşüncəmizdə qurduğumuz modeli burada gerçəkləşdirə bilmədik. Heç he-

kayənin qısa məzmununu da danışa bilmədik. Axı bu hekayə çox maraqlı məzmuna malikdir. 

Uzunqulaq Aynalı ilə Keçəl Səfəralı ova gedirlər. Keçəl Səfəralı quşa güllə atarkən təsadüfən 

Sərsəri Şüküralının eşşəyini öldürür. Uzunqulaq Aynalı bir oyun qurur: Sərsəri Şüküralını elə 

qorxudur ki, o sağ qaldığına üç dəfə ürəkdən sevinməli olur. 

Biz bunları təhlil edə bilmədik. Xüsusilə Uzunqulaq Aynalının qurduğu “oyun” bütün et-

nopsixoloji “təfərrüatı” ilə ayrıca bir tədqiqatın mövzusu ola bilər. Bu “oyun” Cəlil Məm-

mədquluzadənin “Kişmiş oyunu” ilə vahid etnik-bədii potensiyanı  gerçəkləşdirir. Və bu oyu-

nun potensial enerjisi, əslində tükənməzdir. Çünki Azərbaycan tarixinin ən dərin qatlarından 

gəlir. Hətta o qatlarından ki, ona xronometrik modellə zaman işarəsi də qoymaq mümkün deyil. 

Çünki bizdən vaxt baxımından məchul uzaqlıqda olan bu “oyun” zaman baxımından hər an 

bizimlədir. Onun quruluşu düzxətli deyil, qapalı-təkrarlanan sxemə tabedir. Bu oyun klassik 

nümunəsi Novruz “oyununda” olduğu kimi, hər il Axır çərşənbədə gəlib varlığımıza son verir 

(öldürür), sonra Odun üstündə keçirdib, yenidən yaradaraq (dirildərək), yeni Zamana (Nou-

Ruza) daxil edir. Bu yenidən yaradılış bütün hallarda ölüb-dirilmə (ritualı) vasitəsi ilə 

gerçəkləşir. 

Mirzə Cəlilin “Kişmiş oyunu”nda da “oyun”un bütün mahiyyəti “ölüb-dirilmə” formulu 

üzərində qurulmuşdur. Ağarəhimin hekayəsində də eyni formul işləyir: Uzunqulaq Aynalının 

hədəsi ilə ölüm qorxusu qarşısında tir-tir əsən Sərsəri Şüküralı bu qorxudan (rejimdən) eş-

şəyinin ölümü ilə xilas olur. Eşşəyin ölümü bir ritual qurbanı (sarkastik qurban) kimi onun 

“dirilməsini” şərtləndirir. O, hətta bunun bir oyun olduğunu başa düşəndən sonra da Uzunqulaq 
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Aynalıya qarşı heç bir iddia qaldırmır. Əslində “oyun” mahiyyəti daşıyan ölümün qorxusunu o 

qədər real yaşayır ki, bu hadisədən qurtulmanı yenidən doğulma – dirilmə kimi qavramaqda 

davam edir. Və Süküralı sonsuz coşqu ilə müşayiət olunan sevincini bir bayram kimi yaşayır. 

Və onu da yada salım ki, ənənəvi düşüncə ilə yaşayan cəmiyyətlərdə bütün bayramlar “ölüb-

dirilmə” ritualı ilə müşayiət olunur.  

Bu dediklərim kimin üçünsə Ağarəhimin “Sərsəri Şüküralının sevinci” hekayəsinin ritual-

mifoloji kontekstdə təhlilinin qısa plan-prospekti rolunu oynaya bilər. Lakin biz öz məqalə-

mizdə buna macal və imkan tapa bilmədik. Ağarəhim təhkiyəsinin semiotikası diqqətimizi 

dəryadan yayındırıb, “damlanın” üzərinə çəkdi. Və biz də onun hər damla-hekayəsində dərya-

nın yaşadığına bir daha şahid olduq. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Ağarəhi-

min hekayələrində adlar xüsusi məna daşıyan vahidlərdir. Onlar mətnlərdə süjetaltı planı təşkil 

etməklə süjetüstü planı mürəkkəb məna sahəsinə çevirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat göstərir ki, Ağarəhimin “Sərsəri Şüküralının sevinci” 

hekayəsində ayama-ləqəblər sistem təşkil edir: Sərsəri Şüküralı, Uzunqulaq Aynalı, Keçəl Sə-

fəralı, Huşdurum-haray Nuralı. Burada yazıçı tərəfindən qurulmuş mürəkkəb semiotik sistem 

var və həmin sistemdə obrazların adları paradiqmatik planda bir məna sütununu təşkil etdiyi 

kimi, ayamalar da başqa bir məna sütununu təşkil edir. Ad-obrazların münasibəti aşkar (eks-

plisit) məna layını, ayamaların münasibəti isə gizli (implisit) məna yaradır. Bu iki lay bir-birini 

şərtləndirir. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, görünənlərin (ad-obrazların) münasibətindən 

yaranan məna sahəsini görünməyənlərin (ayamaların) münasibətindən yaranan məna sahəsi 

vasitəsilə “oxumadan” anlamaq mümkün deyildir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti onda əldə 

olunmuş nəticələrdən Ağarəhimin yaradıcılığına həsr olunmuş gələcək tədqiqatlarda isti-

fadə imkanları, praktiki əhəmiyyəti isə ondan müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisində 

köməkçi vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir. 
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S.G Rzasoy 

 

Понятие «имя» в пересказке Агарахима: 

Художественное познание между каплей и рекой,  

между знаком и текстом 

 

Резюме 

 
Исследование показывает, что в рассказке  Агарахима «Радость бродящей Шукур-

али» существует система прозвищей: Бродячий  Шукурали, Длинноущий  Айналы, Лы-

сый Сафарали, Безумний Нурали. На первый взгляд эффект использования автором на-

циональных ономастических единиц служат колоритными средствами для оживления 

его речи. Автор создал великолепную семиотическую систему, где имена персонажей 

образуют одну столбу значения в парадигматическом контексте, а прозвища - другую. 

Главное то что, отношения имен - образов создает эксплицитную, а отношения прозвище 

– имплицитную полю значений. Эти два слоя обуславливают друг друга. Ключевым 

моментом здесь является то, что невозможно понять значение видимого (эксплицитного) 

отношения «не читая» полю невидимой (имплицитной) значении. 
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S.G. Rzasoy 

 

The concept of “name” in the narration of Agharahim: 

artistic cognition between a drop and the river, the sign and the text 

 

Summary 

 

         

The study shows that nicknames of Agarahim's story “The joy of wandering Shukurali, there 

is a system of nicknames: Wanderer Shukurali, Long Ear Aynali, Bald  Safarali, Crazy Nurali. 

This is at first sight the effect of a writer's use of national onomastic units as coloring agents to 

make his work lively. There is a magnificent semiotic system set up by the writer, and in this 

system, the names of the characters form one column of meaning in a paradigmatic context, but 

the nicknames - another column of meaning. The main thing is that the relationship of the name-

images is clear (explicit), and the attitude of the verses is hidden (implicit). These two layers 

condition each other. The key point here is that it is impossible to understand the semantic field 

created by the relationship of visible (explicit) names without “reading” the semantic field of 

the invisible (implicit) nicknames. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 07.01.2020 
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Mətnyaradan dildaxili nitq və davranış vahidlərinin sosioloji, 

psixolinqvistik, etnopsixolinqvistik təhlili 
 

Nailə Xanməmməd qızı İbrahimova 
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Bakı Dövlət Universitetinin dosenti 
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Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. K.A. Cəfərova, 

                filol.ü.f.d., dos. R.M. Şabanov 

 

Açar sözlər: mətn, sosioloji təhlil, psixolinqvistik təhlil, etnopsixolinqvistik təhlil 

Ключевые слова: текст, социологический анализ, психолингвистический анализ, 

этнопсихолингвистический анализ 

Key words: text, sociological analysis, psycholinguistic analysis, ethnopsycholinguistic 

analysis 

 

Müasir dilçilik ədəbiyyatında mətnyaradan dildaxili nitq vahidlərinin yaranma mexaniz-

minin, fikirdən sözə, sərbəst nəzəri və sabit nitq vahidlərinə keçməsində baş verən proseslərin, 

həmçinin bu proseslərin əsas mərhələlərinin müasir elmi səviyyədə hərtərəfli araşdırılmasına 

ehtiyac duyulur. Məlumdur ki, ayrı-ayrı elm sahələri eyni qanunauyğunluqlara tabe olurlar. 

Bəzən bu və ya digər elmin qanunauyğunluğunun mahiyyətinin aşkarlanması bir elm sahəsinin 

hüdudlarına sığışmır, başqa elmlərin köməyinə ehtiyac duyulur. Məhz bu, obyektiv qanunauy-

ğunluğun nəticəsi olaraq yeni elm sahələrinin yaranmasına səbəb olur. Deməli, elmlərin 

yenidən inteqrasiyası hadisəsi baş verir. Həmin prosesin nəticəsi kimi dilçilikdə də 

psixolinqvistika, etnolinqvistika, sosiolinqvistika, sintaksem və transformasion təhlil metodları 

və s. kimi yeni sahələr yaranmışdır.  

İnformasiyanın şərhi prosesində fərdin həm psixi, həm də ünsiyyət fəaliyyəti öz əksini tapır. 

Belə qənaətə gəlmək olar ki, informasiyanın – mətnin semantikasında idraki-koqnitiv və 

ünsiyyət aspektləri durur. Məhz buna görə də idraki-koqnitiv və ünsiyyət aspektləri insanın dili 

fəaliyyətinin quruluşunda daxili amilləri təşkil edir. Bu iki aspekt arasında qırılmaz bağlılıq 

qarşılıqlı münasibətlərini şərtləndirir, lakin mətnin yaradılmasında kommunikativ komponent 

daha aparıcı funksiya daşıyır. Nəzərə almaq lazımdır ki, mətnin semantik strukturunun müxtəlif 

dil daşıyıcılarının şüurunda inikası üst-üstə düşmür. Buna görə də araşdırma prosesində mətni 

təşkil edən dildaxili nitq vahidlərinin semantikasında müxtəlif komponentlər – həm dil 

daşıyıcılarının müxtəlif sistemli dillərə mənsub olan şəxslər tərəfindən dərk edilən, həm də 

ümumi və fərqli dildaxili nitq vahidləri müəyyənləşdirilməlidir. İnformasiyanın – mətnin 

koqnitiv və kommunikativ parametrlərinin təhlili mətnin daxili komponentlərini təşkil edən, 

dildaxili vahidlərin mətnyaratma parametrləri ilə əlaqələnən cəhətlərin seçilməsi, bir-birinə 

uyğun gəlib-gəlməməsi və s. ilə bağlı həll edilə bilər. 

Mətnin başa düşülməsi yalnız onun səthi mənasının başa düşülməsi ilə məhdudlaşmır, mə-

lumatın mənası, hadisənin və ya münasibətlərin ünsiyyəti və ya mətndə fikrin ümumi ifadəsi 

başa düşülməsinin son mərhələsi deyil. Daha yığcam, bu adi nitq vahidlərində daxili mənanın 

tərənnüm edilməsi ilə özünü göstərir. Bu məna bir çox tədqiqatlarda “alt məna” termini də ad-

landırılır [1, 15]. Belə deyiliş formaları ən sadədən başlayaraq mürəkkəb deyimlərdə də ola 

bilər: “It is already ten” (Artıq ondur). Down with wear! Müharibəyə son! Rədd olsun müha-
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ribə! Come on. Başla. Up with you. Səninlə qurtardıq. Sergeant. So out with you, double quick. 

Beləliklə, rədd ol! Cəld! Chut! Quict! There you go, offagain. Up lige o rocket!  

M. Heger (Əsəbi halda): Hə nə oldu? Sakit! Sən gedirsən, yenidən? Birdəfəlik. Yuxarı, raket 

kimi. Yel kimi gözdən it!  

Xüsusən, “Rədd ol!  Rədd olsun!” inkar ifadə formulu vasitəsilə, mətnin xarici mənası ilə 

yanaşı, daxili alt mənası da mövcud olur.  

Mətnin başa düşülməsinin daxili alt mənanın və motivin əks etdirilməsi prosesinin təhlili, 

koqnitiv proseslərin psixologiyasının açılması aktual problemlərdəndir. 

Mətnlə bağlı həllini gözləyən problemlərdən biri də onun sərhədlərinin müəyyənləşdiril-

məsidir. Bəzən mətnin minimal ölçüsü bir fonemlə məhdudlaşır. Bunlar mikromətnlər adlanır. 

Mikromətnlər, dilçilikdə xüsusi əlamətləri olan vahidlər kimi nəzərdə tutulur, mikromətnlər 

məhz bu mənada sinaktik bütövlərə yaxındır. 

Müxtəlif dilçilik ədəbiyyatında makromətnə sinonim kimi “sintaktik bütövlər”, “abzas”, 

“diskurs”, “tekst” və s. terminlərindən istifadə olunmuşdur. Sintaktik bütövlərin mətn daxilində 

çox asanlıqla aşkar olunması faktı onun mətnin bir vahidi olmasını fərqləndirir. Mətn dilçi-

liyinin dərinliklərinə nüfuz etdikcə, cümlənin və onun son parametrlərinin, cümlə daxilindəki 

ayrıca sözün cümlədə davranış prinsiplərinin sirlərinə bələd olunması müəyyənləşir.  

Məlumdur ki, semantik cəhətdən əlaqəli sözlər arasında məna yaxınlığı olmalıdır. Məsələn, 

“died” (öldü) sözü ilə “was murdered” (öldürüldü) söz birləşməsi arasındakı əsaslı fərqləndirmə 

“agent”in (icraçının başqa şəxs – qatil tərəfindən) öz növbəsində özündən sonra gələn söz 

birləşməsi ilə semantik cəhətdən bağlılığıdır. Bu iki fel arasında (öldü və öldürüldü) fərq 

semantik cəhətdən şəxslərin iştirakında və iştirakçıların, situasiyanın fərqləndirilməsindədir. 

Sözlər arasındakı semantik bağlılığın gücləndirilməsi mətnin qavranılmasında semantik 

əlaqənin təsirini öyrənməyə kömək göstərir. 

Sözlər arasında olan semantik əlaqələr onların müəyyənləşdirilməsi və tanınması prosesinə 

təsir edir. Tədqiqatçılar göstərirlər ki, bu cür əlaqələr bir çox hallarda mətnin anlaşılmasında 

sözlərin mənalarının açılmasına kömək edirsə, digər hallarda mənanın açılmasına maneçilik 

göstərə də bilir [3, 21]. 

Çox maraqlıdır ki, ingilis dilinin eyni leksik səviyyəsində amerikan və Britaniya variantla-

rında fərqli ifadə formaları ilə üzləşmək olur. Xüsusən məişət leksikasında bu leksik vahidlər 

tələffüz və yazılış tərzlərinə görə semantik cəhətdən fərqli anlayışa malik olurlar. Halbuki 

mətndə sözlər arasındakı semantik əlaqələr mətnin anlaşılmasını şərtləndirən proseslərin nəti-

cəsi kimi başa düşülür. 

Ədəbi dildən fərqli olaraq məişətdə işlənən dildaxili vahidlər xalq danışıq dilində kütləvi 

səciyyə daşıyır. Cops-Polis – məişətdə “itlər” kimi işlənir; dipsy-doodle –“çak-çuq (maxinasi-

ya)”; to shake down – “məni sökdülər //söydular”; to be dogged by smb. – “kimsə tərəfindən 

güdülmək, it kimi arxasınca düşmək // sülənmək”; in a nutshell –“bir sözlə (bir göz qırpı-

mında)”; take it easy – “qulaq ardına vurmaq, fikir verməmək” kimi nitq vahidlərindən istifadə 

edilir. 

Semantik fəallıq haqqında nəzəriyyələrdə qeyd edilir ki, bu cür effekt oxucunun semantik 

yaddaşında baş verən proseslərə görə mümkün olur. Semantik aktivləşmə haqqında müasir 

nəzəriyyələrin ayrıca söz və ayrıca cümləyə əsaslanmasına baxmayaraq, mətn səviyyəsində bu 

nəzəriyyələr öz əhəmiyyətini itirir. Çünki semantik aktivləşmə adətən “qısa ömürlü “ olur [2, 

87]. Bu qısa ömürlülük də ona gətirib çıxarır ki, semantik cəhətdən bir-birinə yaxın olan sözlər 

mətn daxilində bir növ əriyirlər. Məsələn, Achilles heel! və ya The heel of Achilles! (Axilles 

dabanı – bu, adamın ən zəif yeridir). 
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Mətnin əsas mövzusuna aid olan məlumat və dildaxili mikromətndə yenicə verilmiş infor-

masiya yaddaşda fəal formada saxlanılır, öz gücünü saxlayaraq mühafizə edə bilir. Kinc, Van 

Deyk və digər tədqiqatçıların da təsdiqlədiyi kimi, məhz bu aktiv status mətndə sonrakı in-

formasiyanın interqrasiyasına kömək edən müəyyən informasiya kimi götürülə bilər [5, s. 32]. 

Semiotik baxımdan işarə sistemləri nəzəriyyəsinin üç başlıca cəhəti vardır: işarə arasında 

əlaqələri öyrənən semantika, işarə ilə denotat (geniş mənada predmet) arasında əlaqələri öyrə-

nən semantika və insan-işarə əlaqələrini öyrənən praqmatika. Bu üç cəhətdən praqmatika so-

siolinqvistika ilə qabarıq şəkildə bağlıdır.  

Deskriptiv dilçilikdə Ç. Friz tərəfindən irəli sürülən nəzəriyyədə belə bir müddəaya əsas-

lanılır ki, dil insan davranışının bir növüdür, bu və ya digər stimula qarşı bir reaksiyasıdır. O, 

diqqətini söyləmlə onun tələffüz olunduğu situasiyanın əlaqəsinə, habelə söyləmin bu söyləmə 

verilən cavabla əlaqəsinə yönəldir. Ç. Friz ünsiyyət prosesində cavab reaksiyasına əsasən üç 

növ söyləm fərqləndirir: a) ardınca şifahi cavab işlənən söyləmlər (salamlaşma, müraciət, sual); 

b) reaksiyası, adətən, hərəkət olam söyləmlər (əmr məzmunlu dildaxili vahidlər, nəzakətli 

xahişlər, təqdimetmələr); c) müsahib tərəfindən qısa replikalarla kəsilən söyləmlər (hə, bəli, 

Baş üstə!, göz üstə!, Oldu!, Ola bilməz!, doğrudan və s.). Bunlardan başqa, müəyyən şəraitdə 

danışanın reaksiyasını ifadə edən və ünsiyyət məqsədi güdməyən bir söyləm tipi də vardır 

(nidalar nəzərdə tutulur). Bu təsnifat cümlənin strukturu ilə müstəqim yox, dolayı şəkildə 

mətnin diskursu ilə əlaqədardır. Burada diskursun söyləmin, əsasən, ictimai funksiyası nəzərə 

alındığından bunlar dilin strukturu üçün tam dayaq ola bilməz [4, 34]. 

Məqalənin aktuallığı. Aktual sayılan mətnyaradan dildaxili vahidlərin semantik əlaqələr 

sisteminin, onun distribusiya və valentlilik qabiliyyətinin həm mikrosistem, həm makrosistem, 

həm də sistemdən kənarda araşdırılması məqalənin aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İndiyə qədər tədqiqatçılar dil vahidlərinin dildaxili ifadələrini 

ötəri olaraq ayrı-ayrı dillər əsasında öyrənmişlər. Lakin, mətnyaradan dildaxili nitq və davranış 

vahidlərinin sosioloji, psixolinqvistik, etnopsixolinqvistik təhlili tam şəkildə araşdırılmamışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalədən ingilis və Azərbaycan dillərinin 

leksikologiyasının sintaktik semantikası, üslubiyyatı üzrə mühazirələrdə və praktik məşğələ-

lərdə istifadə edilə bilər. 
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внутриязыковых единиц речи и поведения 

 

Резюме 
 

Статья посвящена социологическому, психолингвистическому, этнопсихолингвис-

тическому анализу текстообразующих внутриязыковых единиц речи и поведения. От-

мечается, что языковые единицы, вызывающие сильную семантическую ассоциацию, в 

каждом языке понимаются быстрее. Внутриязыковые единицы занимают особое поло-

жение в отличие от других слоев, классов, принадлежащих к новой синтаксической се-

мантике, заставляя ее границы определяться и углубляться. 
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Sosiological, psycholinguistic, ethnopsycholinguistic analysis of 

textforming intra-linguistic units of speech and behavior 

 

Summary 
 

The article deals with sosiological, psycholinguistic, ethnopsycholinguistic analysis of text 

forming intra-linguistic units of speech and behavior. It is noted that the linguistic units that 

cause strong semantic association are understood more quickly in each language. Intra-

linguistic units take a specific position in contrast to other layers, classes belonging to the new 

syntactic semantics, causing its boundary to be defined and deepened. 
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XX əsr və XXI əsrin əvvəlləri təkcə tarixçilər üçün deyil, həmçinin dilçilər üçün olduqca 

maraqlı idi. Dildə baş verən dəyişikliklərin sosial səbəbləri və bu dəyişikliklərin nəticələri 

müasir dilçiləri maraqlandıran mövzular olub. Slənq terminin araşdırılması dilçiləri maraqlan-

dıran mövzulardan biri olmuşdur. İngilis dili leksioqrafiyasında slənq termini XIX əsrin əv-

vəllərində geniş istifadə olunmağa başlandı. Bu terminin etimologiyası çox mübahisəli məsə-

lədir və bunun araşdırılması ilə məşğul olan dilçilər bu terminin dəqiq tərifini verməmişlər.  

Slənqlər dilə heç bir xələl gətirmir, əksinə müasir danışıq dilinin lazımi hissəsidir. O daimi 

dəyişir, inkişaf edir, bir anda formalaşa bilər və birdəfəlik yoxa çıxa bilər. Slənqlərin yaranması 

ilə əlaqəli dildə baş verən dəyişikliklər şifahi nitqi daha asan və anlaşıla bilən edir. Slənq özü 

insan həyatının müxtəlif sahələrində istifadə olunan canlı və dinamik bir sistemdir. Bunlar 

mədəniyyətin bir sıra sahələrində işlənə bilirlər. Son dövrlərdə elə bir insan yoxdur ki, şifahi 

nitqində slənqdən istifadə etməsin. Bəzən loru sözlər və jarqonların yanlış istifadəsi insan ara-

sındakı ünsiyyəti poza bilər və hətta həmsöhbəti təhqir edə bilər. Slənqlər həmçinin bədii 

ədəbiyyatda əsərlərin təsir gücünü qüvvətləndirmək üçün istifadə olunur.   

Hal-hazırda slənqin kifayət qədər çox tərifi var və bu təriflər bir-birinə ziddir. Bu ziddiy-

yətlər əsasən bu anlayışın həcmi ilə əlaqəlidir. Mübahisəli məsələ budur ki, slənqlərə bədii 

sözlərin əvəzləyiciləri olan ifadəli, istehzalı sözlərin aid olub-olmaması mübahisəli məsələdir. 

Bəzi tədqiqatçılar slənqin mövcud olmasını inkar edir. Onlar slənqizmləri müxtəlif  leksik və 

üslubi kateqoriyalara aid edirlər. Bəzi tədqiqatçılar isə slənqlərin mövcud olmasını inkar edir.  

Slənq ilk vaxtlar ayrı-ayrı sosial qruplarda yaranıb, söz və frazeoloji vahidlərdən ibarət olub. 

Slənq özündə bu sosial qrupların məşğuliyyətini əks etdirirdi. Slənqi yalnız linqvistik baxımdan 

araşdırmaq düzgün olmazdı, çünki slənqlər həm linqvistik, həm də sosiolinqvistik 

xüsusiyyətləri özündə daşıyır. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, slənqlər şifahi nitqdə işlənir. 

Slənqin araşdırılması ilə E. Partric, S. B. Fleksir, V. Firman, M. M. Makovski, A. Barrere, 

Ç. Leland, İ. R. Qalperin, V. C. Burk, V. A. Xomyakov, İ. V. Arnold, O. Esperson, C. Qrinok, 

K. İ. Kittric, C. Layter və s. məşhur dilçilər məşğul olmuşlar.  

Dünyanın ən böyük slənq tədqiqatçısı haqlı olaraq Erik Partric (1894-1979) hesab olunur. 

Ömrü boyu o faktiki materiallar toplamış və bir sıra əsərlər, o cümlədən, lüğətlər çap etdir-

mişdir. E. Partric və onun davamçıları (C. Qrinok və K. İ. Kitric) slənqə bu cür tərif verirlər: 

Slənq müəyyən sosial və ya peşə-sənət qruplarına aid olan, insanların ictimai baxışlarını əks 

etdirən, şifahi nitqdə mövcud olan, dəyişkən, müvəqqəti, qətiyyən sistemə salınmamış, nizam-
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sız və təsadüfi leksemlər toplusudur. E. Partric belə hesab edirdi ki, slənqdən şən əhval-ru-

hiyyəli, yaşca cavan insanlar əyləncə üçün isifadə edirlər. İ.V. Arnold slənq haqqında yazırdı: 

Leksikologiyanın və frazeologiyanın emosional, ifadəli elə bir layı var və bu lay ədəbi normanın 

həndəvərindən kənara çıxır. İ. V. Arnold həmçinin slənqə bu cür tərif verir: “Slənqlər orijinallıq 

və yenilik tələb edən kobud və ya komik olan xalis danışıq sözləridir. O, belə hesab edirdi ki, 

slənqlər danışıq dilindəki kobud söz və ifadələr və ya ədəbi dildə zarafatyana emosiya çaları 

olan söz və ifadələrdir. [2,65 ] 

Bəzi tədqiqatçılar slənqin mövcudluğunu inkar edirdi. Onlar mövcud olan slənqləri ayrı-

ayrı leksik və üslubi kateqoriyalara aid edirlər. Məsələn, İ.R. Qalperin “Slənq termini haqqında” 

məqaləsində slənqləri qeyri-müəyyən xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq onların mövcud olmasını 

inkar edir. O, belə hesab edirdi ki, slənqlər leksika və frazeologiaynın ele bir layıdır ki, canlı 

danışıq dilində danışıq neologizmləri kimi yaranır və asanlıqla hamı tərəfindən qəbul edilmiş 

ədəbi danışıq dilinə keçə bilirlər. Qalperin slənq anlayışını ayrı və müstəqil kateqoriya kimi 

qəbul etmir, o təklif edirdi ki, slənq ingilis sözü olan jarqon sözünə sinonim kimi işlənsin. 

Deməli, belə məlum olur ki, İ.R. Qalperin slənqi neologizmlərin leksik-üslubi kateqoriyası kimi 

təyin edir.  

O.S. Axmanovanın “Linqvistik terminlər lüğəti” adlı kitabında “slənq” termininin iki mə-

nası verilib: 

1. Peşə-sənət ilə əlaqəli nitqin danışıq variantı. 

2. Bu və ya digər peşə-sənət və ya sosial qrupların danışıq dili elementləri olub, həmin 

qruplara bilavasitə aid olmayan insanların danışıq dilinə və ya ədəbi dilə daxil olub müxtəlif 

emosional-ekspressiv çaları olan sözlərdir. 

“Məktəblinin izahlı-etimoloji lüğəti” adlı kitabda slənq sözü belə izah olunur: müəyyən 

sosial və yaş qruplaına aid olan insanların nitqini xarakterizə edən söz və ifadələrdir. Fransız 

dilindən alınan arqo və ya jarqon sözləri kimi slənq sözü də alınmadır. Q.A. Sudzilovski slənq 

anlayışını araşdıran rus dilçisi olmuşdur. O, öz tədqiqat işində qeyd edir ki, “slənq” termini 

özündə bir  neçə anlayışı birləşdirir. Q. A. Sudzilovski qeyd edirdi ki, aşağıdakı xüsusiyyətlər 

slənqlərin ən vacib fərqləndirici xüsusiyyətləridir: 1) Slənq-leksik hadisədir. 2) Slənq ədəbi dilə 

aid deyil. 3) Slənq şifahi nitqə aid olan lüğət tərkibidir. 4) Slənq emosional çaları olan lüğət 

tərkibidir.  

O, slənqləri şərti olaraq bir neçə qrupa ayırır: hamıya məlum olan, hamı tərəfindən işlədilən, 

az tanınan və az istifadə olunan. Slənqlərin bu qədər çox fərqləndirici xüsusiyyətə malik 

olduğuna görə dilçilər bu termindən istifadə etmək istəmirlər. Amma ki, eyni zamanda bir çox 

amerikan və ingilis dili lüğətlərində sl (slang) qeydi var. Həm ingilis, həm də amerikan dilçiləri 

anlayırlar ki, slənq anlayışı çox geniş anlayışdır. Con S. Fermer yazır: “Slənq nədir? Əslində 

hələ mən slənq anlayışını tam əhatə edən tərifini verə bilməmişəm.” Con S.Fermer daha sonra 

slənq tədqiqatçısı Murreyin sözlərini xatırladır. Murrey deyirdi ki, ümumilikdə slənqə tərif 

vermək qeyri-mümkündür.   

Dil insan varlığının əsas əlaməti olub insanlar arasında əsas ünsiyyət vasitəsidir. Slənq də 

insanlar arasında ünsiyyət yaratmaq vasitəsi olduğu üçün slənqin lüğət tərkibini araşdırmaq dil 

sistemini araşdırmaq qədər önəmlidir. Slənq tədqiqatçısı olan böyük ingilis dilçisi E. Partric və 

onun ardıcılları olan C.Qrinaf və K.İ. Kittric slənqi müəyyən sosial və ya peşə qruplarına aid 

olan insanların düşüncələrini əks etdirən, tezdəyişən, davamsız, sistemə salınmamış, qarışıq və 

təsadüfi leksemlər birləşməsidir. [4] Slənqlər üslubi məqsədlər üçün istifadə olunan sözlərdir. 

Üslubi məqsədlər  bunlardır: 

— yenilik, qeyri-adilik effekti üçün; 
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— qəbul olunmuş nümunələrdən fərqlənmək  üçün; 

— danışanın əhval-ruhiyyəsini göstərmək üçün; 

— fikrə konkretlik, canlılıq, ifadəlik, dəqiqlik, yığcamlıq, gözəllik əlavə etmək üçün; 

— klişedən uzaq olmaq üçün. 

Slənqlərin bu qədər çox fərqləndirici xüsusiyyətə malik olduğuna görə dilçilər bu termindən 

istifadə etmək istəmirlər. Amma ki, eyni zamanda bir çox amerikan və ingilis dili lüğətlərində 

sl (slang) qeydi var. Həm ingilis, həm də amerikan dilçiləri anlayırlar ki, slənq anlayışı çox 

geniş anlayışdır. Con S. Fermer yazır: “Slənq nədir? Əslində hələ mən slənq anlayışını tam 

əhatə edən tərifini verə bilməmişəm.” Fermer daha sonra slənq tədqiqatçısı Murreyin sözlərini 

xatırladır. Murrey deyirdi ki, ümumilikdə slənqə tərif vermək qeyri-mümkündür.  Azərbaycan 

dilçiləri “İzahlı tərcüməşünaslıq terminləri lüğəti” adlı kitabda slənq anlayışını belə izah edirlər: 

“Slənq – müəyyən peşə, yaxud sosial təbəqə nümayəndələrinin tərəfindən istifadə edilən söz və 

ifadələr. Ümumi və xüsusi slenqlərə bölünür.” [1, s. 101 ] 

İngilis dilinin böyük Oksford lüğətində slənqə belə tərif verilir: “Slənq ziyalı adamların 

danışıq dilindən aşağı səviyyədə və xüsusi mənalarda işlədilən danışıq dilidir”. “Aşağı təbəqə-

dən olan bir qrup şəxslərin istifadə etdikləri xüsusi leksemlər toplusudur”.  

Hal-hazırda slənq ingilis dilinin ayrılmaz hissəsidir. Slənq özündə müasir həyatın xüsusiy-

yətini əks etdirir. Slənqlər leksikologiyanın elə bir sahəsidir ki, həmişə insanların marağını 

özünə cəlb etməyi bacarır. Slənqlər əslində dil istifadəçilərini özünə cəlb etmək, onlarda  maraq 

oyatmaq üçün istifadə olunur. Slənqlər çox ifadəli, bəzən istehzalı, gündəlik həyatda istifadə 

olunan sözlərdir. Slənqlər ayrı-ayrı sosial qrupların nümayəndələrinin lüğət tərkibində 

yaranmış, bu sosial qrupların məşğuliyyətini əks etdirən sözlər və frazeoloji birləşmələrdir. 

Slənqlər əsasən 14-15 yaşlarından 24-25 yaşlarına qədər olan gənclərə aid olan emosional ça-

lara malik olan lüğət tərkibidir. Hamı tərəfindən istifadə olunan bu sözlər öz emosionallığını 

qoruyub saxlayır. [5]Gənclərin özünəməxsus aləmi var. Sirr deyil ki, hər bir yeniyetmə fikir-

lərini ifadə etmək tərzinə görə seçilmək istəyir. Bu yaş həddinə aid olan yeniyetmələr emosi-

yalarının dayanıqsızlığı, hamı kimi olmaq istəməmələri ilə digər yaş qruplarından fərqlənmək 

və öz düşüncələrini fərqli şəkildə çatdırmaq istəyirlər. Gənclərin istifadə etdikləri slənqlərin 

yaranmasının səbəbi məhz budur.    

Hal-hazırda internet insanların informasiya mübadiləsi zamanı istifadə etdikləri əsas vasi-

təsidir. İnformasiyanın qəbul edilməsi, ötürülməsi və mübadiləsinin bir sıra yolları var. Müasir 

gənclərin ən çox istifadə etdiyi internet ünsiyyətinin məşhur forması olan elektron yazışmanın 

araşdırılması məsələsi slənqlərin sosialinqvistik xüsusiyyətlərinin araşdırılması prosesində 

mühüm mərhələdir. İnternet vasitəsilə ünsiyyət saxlayan müasir məktəbli və tələbə üçün ingilis 

dilini bilmək kifayət deyil, həmçinin münasibətlərin qaydaya salınması üçün xüsusi nitq 

taktikasından istifadə etməyi bacarmalıdır. Elektron mesajların yazılması, onların ekranlardan 

oxunması bu yazışmaları sanki canlı söhbətə bənzədir. İnternet yazışmasının özünəməxsus 

xüsusiyyətləri var. Belə ki, yazan şəxsin hiss və emosiyalarını təsvir etmək üçün emosional 

çalarlı işarələrdən və abbreviaturalardan istifadə olunur. Əvvəllər elektron yazışmalar zamanı 

emosiyaları ifadə etmək mümkün deyildi. Buna görə də yazılı nitqdə emosiyaları ifadə etmək 

üçün durğu işarələrindən istifadə olunmağa başlandı. Artıq 20 ildir ki, smayliklər forum, çat və 

elektron məktubların yazılmasında, ICQ vasitəsi ilə ünsiyyətdə istifadə olunur. Həmçinin 

elektron yazışmalarda rtfm, lol və s.bu kimi istifadə olunur. Bunlar ingilis dilində şablon 

ifadələrin qısaltmalarıdır. Bildiyimiz kimi internet Amerikada yaranmışdır və uzun müddət 

şəbəkə dili kimi ingilis dilindən istifadə olunurdu. Məhz bu səbəbdən internet slənqlərinin 

əksəriyyətinin mənşəyini ingilis dilində sözlər təşkil edir. Bu cür qısaltmaların yaranma 
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səbəbini anlamaq çətin məsələ deyil. Əsas səbəb budur ki, insanlar vaxta qənaət etməyə 

çalışırlar. Çünki bir vaxtlar internetdən istifadə etmək üçün ödəniş yüksək idi. Buna görə də 

sözlər qısaldılaraq yazılmağa başlandı. Elektron yazışmalar zamanı qısa ifadələrdən, lako-

nizmlərdən, Azərbaycan dilində dilindəki sözlərin əvəzinə ingilis dilində olan qısa sözlərdən, 

qısaltmalardan “smaylik”adlanan emosional çaları işarələrdən istifadə olunur. “Smaylik” sözü 

ingilis mənşəli olub mənası “to smile-gülümsəmək” deməkdir. 

Elektron yazışmalarında istifadə edilən abbreviaturanın bu və ya digər xüsusiyyətlərinə görə 

növlərini müəyyənləşdirərkən ilk öncə abbreviatura anlayışının izahına nəzər yetirmək 

lazımdır. İzahlı dilçilik terminləri lüğəti kitabında “abbreviatura” termininin  izahı belədir: 1) 

Mürəkkəb sözlərin ixtisarı (mürəkkəb qısaldılmış söz); 2) Sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər 

yazılışı; 3) İki və daha çox sözdən ixtisarlarla düzəldilən onomastik vahid. 

İngilis dilində elektron yazışmaların 5 növü var. Bunlar aşağıdakılardır: 

1. Hərflərdən ibarət olan abbreviaturalar. Bu abbreviaturalar söz birləşmələrinin tərkibində 

olan sözlərin ilk hərflərindən ibarət olur: LTNS- Long time no see. – Çoxdandı bir-birimizi 

görmürük. 

2. Səslərdən ibarət olan abbreviaturalar. Bu cür abbreviaturalar söz birləşmələrin tərkibində 

olan sözlərin ilk səslərindən ibarət olur: CU- See you- Görüşənədək.  

3. Hərf - səslərdən ibarət olan abbreviaturalar. Bu abbreviaturalar həm söz birləşmələrinin 

tərkibində işlən sözlərin ilk hərflərindən, həm də sözlərin ilk səslərindən ibarət olur: BBS-Be 

back soon- Tezliklə qayıdacam. 

4. Hərf - rəqəmlərdən ibarət olan abbreviaturalar. Bu abbreviaturalar həm sözün ilk hərflə-

rindən, həm də söz kimi oxunan rəqəmdən ibarət olur: GR8- Great- Əla., 4GET- Forget- Unut. 

5. Rəqəm abbreviaturaları. Bu abbreviaturalar adi söz kimi oxunan rəqəmlərdən ibarət olur: 

4-For- üçün; 2-to;too- sözönü və ya ədat.  

Məsələn, 

My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 2C my bro, his GF & thr 3:- kids FTF. 

ILNY, it’s a gr8 plc. 

Elektron yazışmanın bir növü olan bu yazını ilk baxışda anlamaq çətindir. Çünki çox  saylı 

abreviaturalardan istifadə olunub. Bu elekton yazışmanın açılışı beledir: My summer hols (qı-

saltma – holidays) were a complete waste of time. Before, we used to go to NY (New York) to 

see my brother, his girlfriend and their 3 kids face to face. I love New York, it’s a great place. 

Göründüyü kimi  bu yazışmada söz kimi oxunan rəqəmlərdən (4, 8, 2), bütöv söz kimi 

oxunan hərflərdən (R = are, C = see) istifadə olunub. Bəzi sözlərdə sait səslər buraxılıb (smmr 

= summer, thr= there, plc= place) Həmçinin sözlərin baş hərflərindən ibarət olan qısaltmadan 

(ILNY = I love New York) da istifadə olunub. 

Azərbaycanda, əsasən, kompüter və gənclərin slenqləri daha çox istifadə olunur. Müşahi-

dələr göstərir ki, yazılı dilin müasir forması olan “internet yazışması” ədəbi dil normalarının 

kəskin pozulması şəraitində inkişaf edir. İnternet yazışmalarında sözlər təhrif olunmuş şəkildə, 

heç bir qayda-qanuna tabe olmayan formada aparılır. Bunlar müasir dilçilikdə kompüter 

slenqləri adlanır. Məsələn, “SLM” - salam, “TWK” - təşəkkür, “NCSN?” - necəsən?, “XG”-

xoş gəlmisən, “HMM” - razıyam, “BYE” - sağ ol, hələlik, “NCNC” - təəccüb ifadəsi, “VOV” 

–heyrətlənmək, “NHB”-nə xəbər, “SBH” - sabah, “LOL” - əla, “BRO” - qardaş, “Usss” - şirin 

bala, körpə. İnternetdə hər hansı bir fikrə müsbət münasibət bildirməyə “layk etmək”, İnternet 

yazışmasına - “çat”, “çattaşmaq” deyirlər. 

Müasir internet ünsiyyət vasitəsidir. Milyonlarla insan bu qlobal şəbəkədən dost, həmfikir, 

yoldaş və həmsöhbət tapmaq üçün istifadə edirlər. Sosial şəbəkələrdə real həyatda olduğu kimi 
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insanlar bir-birlərinə qarşı hiss etdikləri duyğuları ötürə bilirlər. İnsanlar hiss etdikləri duyğuları 

göstərmək üçün smaylik adlanan vasitələrdən istifadə edirlər. Hal-hazırda ele bir elektron 

məktub yoxdur ki, smayliksiz yazılmış olsun. Fərqli dillərdə danışan, yazan insanlar emo-

jilərdən istifadə edərək bir-birlərini asanlıqla anlaya və ünsiyyət qura bilirlər. Artıq müasir 

dünyada emojilər tərcümə vasitəsi kimi qəbul edilir. Bu kiçik gülən simalar təkcə ünsiyyətdə 

deyil, müxtəlif fəaliyyət sahələrində də öz yerini tutmaqdadır. İstər ünsiyyət vasitəsi olaraq, 

istərsə də sosial medianın əyləncəsi olaraq görülən emosiyaların istifadəsi artdıqca yeni bir dilin 

yarandığı hesab olunmaqdadır 

Smaylik, smayl (ingiliscə smiley), emotikon (ingiliscə emiticon) emosiya ifadə edən ideoq-

rafik yazıdır. Smayliklər hərf, rəqəm və durğu işarələrindən ibarət olan ideoqrafik yazıdır. 

Smaylik ingilis dilində smile (gülümsəmək) sözündən yaranıb, lakin smayliklər vasitəsilə istə-

nilən hissi ifadə etmək mümkündür.    

Smayliklər internetdə istifadə olunduqca onların növləri də çoxalır. Smayliklər nəinki in-

sanların emosiyalarını, həmçinin onların xarici görünüşünü də ifadə edə bilir: ☺, , :-* və s. 

Bəzən burun simvolu olan “-” yazılmır: : (, : ). Son zamanlar isə iki nöqtə işarəsi bərabərlik 

işarəsi ilə əvəz olunur. Məsələn, : ) əvəzinə =) . Tez-tez çatlarda yalnız açılan və bağlanan 

mötərizələrdən istifadə olunur: )))))) və ya ((((. Bu zaman mötərizələrin sayı sevinc və kədərin 

dərəcəsini göstərir.  

Şərqi Asiyada isə başqa üslubda olan smaylikərdən - emojilərdən istifadə olunur. Emojilərin 

çox işləndiyini görən bir sıra şirkətlər emojilərdən ibarət olan klaviaturalar hazırlamışlar.  Hətta 

“google translator” kimi emojilərin ifadə etdyi mənaları göstərən lüğət də mövcuddur. 

Decodemoji.com adlanan proqram vasitəsilə biz istənilən kəlmənin emoji vasitəsilə ifadəsini 

tapa bilərik. Emojilər qlobal dünyada yazılı mətnlərin dərk edilməsinin təmin etmək məqsədi 

daşıyır. Məsələn, üz emojilərini, yaxud gülən üzlərin emojilərini götürək. Az və ya çox dərə-

cədə üz ifadələrinin təsviri kultural olaraq neytral yaradılmışdı. Emojilərdə işlədilən üz rəngləri 

sarı rəngdə olur. Sarı rəngin işlədilməsi irq, yaxud etnik fərqliliyin müəyyən edilməsi üçün, 

yəni oxşar üz xüsusiyyətlərini ortadan qaldırmaq üçün işlədilmişdir. Professor Viv Evansın 

zənnincə “xoşbəxtlikdən ağlayan sima” vizual bir obrazdır, bu simvol eyni anda birdən çox 

kəlimə ilə ifadə edə biləcəyimiz bir duyğunu bildirir. “Emoji” sözü 2013-cü ildə Oxford 

lüğətinə daxil olmuşdur.  Hər il ən çox işlədilən  kəlməni seçən Oxford Lüğəti 2015-ci ildə ilk 

dəfə bir söz əvəzinə bir piktoqramı “İlin Kəliməsi' seçdi. “Xoşbəxtlikdən ağlayan sima” emojisi 

ilin kəlməsi seçilən ilk emoji kimi tarixə düşmüşdür.  

Son illərdə elektron yazışmalardan istifadə etmək xeyli dərəcədə artıb. Bu günlərdə təxmi-

nən 80% gənc bloqlara rəhbərlik edir, sosial şəbəkələrdə, formalarda ünsiyyət qururlar.  

Mingəçevir gənclərinin elekton yazışmalardan, internet slənqlərindən nə dərəcədə istifadə 

etdiklərini müəyyən etmək üçün anket sorğu keçirdim. Sorğu iştirakçıları Mingəçevir Dövlət 

Universitetinin 16-20 yaş arası tələbələri idi. Sorğuda istifadə olunan suallardan biri bu idi: “Siz 

elektron yazışmalardan istifadə edirsiz?” Demək olar ki, bütün sorğu iştirakçıları eyni, bəli 

cavabını vermişdilər. 

İkinci sual isə belə idi: “Nə qədər tez-tez elektron yazışmalardan istifadə edirsiz?” Gənclərin 

çoxu cavab verdilər ki, demək olar ki, hər gün elektron yazışmalardan istifadə edirlər. Sorğunun 

üçüncü sualı bu idi: “Siz qısaltmalardan istifadə edirsizmi?” Sorğu iştirakçıları cavab olaraq 

qeyd etmişdilər ki, daima qısaltmalardan istifadə edirlər. “Elektron yazışmalarda ingilis 

dilindəki qısaltmalardan istifadə edirsiz?” sualına sorğu iştirakçıları “bəli” cavabını yazmışdılar. 

Gənclərə verilən suallardan biri bu idi ki, elektron yazışmalarda hansı qısaltmalardan istifadə 

olunur. Ən çox istifadə olunan qısaltmalar smayliklər, emojilərdi. Sonuncu sual isə belə idi: 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 20 

“Elektron yazışmalarda istifadə olunan ingilis dilindəki qısaltmalar haqqında daha çox məlumat 

almaq istərdinizmi? ”Sorğu iştirakçıları ingilis dilindəki qısaltmalar haqqında əlavə məlumat 

almaq istədiklərini bildirdilər. Sorğu iştirakçılarının ingilis dilinə olan maraqları olduğuna görə 

onlar elektron yazışmalarda istifadə olunan ingilis dilindəki qısaltmalar haqqında məlumat 

almaq istəyirlər.  

Anket sorğusunun yekunu olaraq bu nəticələr əldə olunmuşdur: yeniyetmə və gənclər elekt-

ron yazışmalarda geniş şəkildə qısaltmalardan istifadə edirlər. Bu qısaltmalar emosiyaları ifadə 

etməyə kömək edir. Azərbaycan gəncləri arasında ingilis dilindəki qısaltmalar çox istifadə 

olunmadığına görə onlar bir o qədər tanınmır. Lakin elektron yazışmalarda istifadə olunan 

ingilis dilindəki qısaltmalar sorğuda iştirak edən yeniyetmə və gənclərdə maraq oyatmışdır. 

Bunu nəzərə alaraq ingilis dilində ən çox işlənən qısaltmaların kiçik lüğətini hazırladım: 

1. 2L8- too late - çox gec 

2. 4get-forget - unut 

3. 4U- for you - sənin üçün 

4. AAMOF - as a matter of fact- əslində 

5. BB- bye-bye - hələlik 

6. BBS-be back soon - tezliklə qayıdacam 

7. BBF- best friends forever - əbədi yaxşı dostlar 

8. BTW- by the way-yeri gəlmişkən 

9. CU- see you - görüşənədək 

10. GN-good night - gecən xeyrə qalsın 

11. HAND- have a nice day-xoş gün arzulayıram 

12. IDK – I don't know - mən bilmirəm 

13. ILU- I love you - mən səni sevirəm 

14. LOL-laughing out loud - ucadan gülürəm 

15. NC-no comment - şərhsiz 

16. NVM- never mind - eybi yox 

17. OMG - oh my god-aman Allahım 

18. PLS/PLZ/PLX-please- zəhmət olmasa 

19. PPL - people- insanlar 

20. TBH - to be honest- düzünü desəm 

21. THX/TNX/TX/TY- thank you- təşəkkür 

22. W8 - wait-gözlə 

23. WB - welcome back-xoş qayıtdın 

24. WTH - what the hell- lənətə gəlmiş 

25. Y? - why- nə üçün 

Əslində bu abbreviaturaların sayı 85 ədəddir. Lakin Azərbaycanlı yeniyetmə və gənclərin 

ingilis dilini öyrənmək  məqsədilə sosial şəbəkələrdə istifadə edə biləcəyi internet slənqləri 25 

ədəddir.   

Azərbaycanda, əsasən, kompüter və gənclərin slenqləri daha çox istifadə olunur. Müşahi-

dələr göstərir ki, yazılı dilin müasir forması olan “internet yazışması” ədəbi dil normalarının 

kəskin pozulması şəraitində inkişaf edir. İnternet yazışmalarında sözlər təhrif olunmuş şəkildə, 

heç bir qayda-qanuna tabe olmayan formada aparılır. Bunlar müasir dilçilikdə kompüter 

slenqləri adlanır. Məsələn, “SLM” - salam, “TWK” - təşəkkür, “NCSN?” - necəsən?, “XG” - 

xoş gəlmisən, “HMM” - razıyam, “BYE” - sağ ol, hələlik, “NCNC” - təəccüb ifadəsi, “VOV” 

- heyrətlənmək, “NHB”-nə xəbər, “SBH” - sabah, “LOL” - əla, “BRO” - qardaş, “Usss” – şirin 
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bala, körpə. İnternetdə hər hansı bir fikrə müsbət münasibət bildirməyə “layk etmək”, İnternet 

yazışmasına - “çat”, “çattaşmaq” deyirlər. 

Məqalənin aktuallığı. İşin aktuallığı ingilis ədəbiyyatında slənqlərin geniş yer tutmasının  

tərcüməçilərdən xüsusi təcrübə tələb etməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, tədqiqatçı özünəməxsus dil fakt-

larından istifadə etmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tələbə və magistrantlar istifadə edə 

bilərlər. 
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Г.Г.  Гурбанова 

 

Роль интернет-сленга в современной лингвистике 

 

Резюме 

 
Интернет сейчас является основным инструментом, который люди используют для 

обмена информацией. Существует несколько способов получения, передачи и обмена 

информацией. Изучение электронной почты, самой популярной формы интернет-об-

щения, используемой молодыми людьми, является важным шагом в процессе изучения 

социалистических особенностей сленга. Для современного школьника и студента, ко-

торый общается в Интернете, знания английского языка недостаточно, и он должен 

уметь использовать особую речевую тактику для регулирования отношений. Писать 

электронные письма и читать их на экранах - это все равно, что говорить в чате. Ин-

тернет-переписка имеет свои особенности. 
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G.G. Gurbanova 

 

The role of Internet slang in modern linguistics 

 

Summary 

 
The Internet is now the main tool that people use to exchange information. There are a 

number of ways to receive, transmit and exchange information. The study of e-mail, the most 

popular form of Internet communication used by young people, is an important step in the 

process of exploring the socialististic features of slang. For a modern schoolboy and student 

who communicates online, knowledge of the English language is not enough, and he must be 

able to use special speech tactics to regulate relationships. Writing e-mails and reading them on 

screens is just like talking live conversations. Internet correspondence has its own peculiarities. 
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Konsept, kontekst, sözün leksik və qrammatik mənası 
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Azərbaycan dili söz ehtiyatına görə dünyanın ən inkişaf etmiş dillərindən biridir. Dilimizin 

lüğət tərkibində on minlərlə söz var. Dilin lüğət tərkibi fikirlərimiz haqqında sabit və müntəzəm 

olaraq, müxtəlif səslərin bir-biri ilə fərqli biçimdə bir araya gəlməsi ilə yeni sözlər istehsal edən 

elə bir bazadır ki, burada bizi əhatə edən mühit, predmet və obyektlər, hadisələr, onların 

əlamətləri, bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı münasibətləri öz əksini tapır. Azərbaycan 

dilinin lüğət tərkibində səs siqnalları xaotik bir vəziyyətdə deyil, paradiqmatik qruplaşmalar və 

sintaqmatik münasibətlərə əsaslanan ciddi bir sistem şəklində saxlanılır. Başqa sözlə, semantik 

lüğət — fərdi səslər və sözlərin səs qabıqları olan səs siqnallarında qeydə alınan, qarşılıqlı əlaqə 

və münasibətlərdə ətraf gerçəklik və mücərrəd təsvirləri fərqli şəkildə əks etdirir.  

Beləliklə, söz insan təfəkküründə maddi və mənəvi aləmin müəyyən bir varlığı, hadisəsi 

(fakt) haqqında aydın təsəvvür yaradan sabit və müntəzəm olaraq təkrarlanan səs siqnallarıdır. 

Söz dilin əsas vahididir, semantik məna və anlayışların dildə gerçəkləşməsidir və buna görə də 

bütün leksik sistemin semantik mərkəzini, nüvəsini təşkil edir. Sözə bu şəkildə yanaşma 

prizmasından çıxış edərək, belə söyləmək olar ki, söz səsin və semantikanın vəhdətidir. Bunlar 

arasındakı münasibətlər dialektikdir: səsli tərəf forma, semantik tərəf məzmundur; səs işarə 

(siqnal), semantik tərəf isə verilən siqnalın dəyəridir (mənasıdır). 

Sözün mənası dilin leksik sistemində mərkəzi yer tutan mürəkkəb və çoxölçülü bir kate-

qoriyadır. Semantika, əslində, yalnız dilçiliyin deyil, həm də fəlsəfə, məntiq, psixologiya, so-

siologiya, semiotika, kibernetika və digər elml sahələrinin ən aktual, ən mürəkkəb və müba-

hisəli problemlərindən biridir. Tədqiqatçılar arasında semantika ilə bağlı bir yekdil fikir möv-

cuddur: söz həm leksik mənaya (semantik cəhətə), həm də qrammatik cəhətdən formalaşmış 

vahid olmaqla qrammatik mənalar kompleksinə sahibdir. Bu fakt A.A. Potebnyanın tədqiqat-

larında da öz təsdiqini tapır: “Söz yalnız özünə xas olan məlum bir məzmunun işarəsini və eyni 

zamanda qrammatik kateqoriyalar adlandırılan bir və ya daha çox ümumi kateqoriyanın 

işarəsini özündə cəmləşdirir [4, s.  35].  

Məqalənin əsas məqsədi sözün leksik mənası ilə qrammatik mənası arasında əlaqənin no-

minativ məsələlər fonunda araşdırmaqdan ibarətdir. Bununla əlaqədar olaraq bu məqalə çərçi-

vəsində aparılan kiçik elmi araşdırmada əsas tədqiqat metodu kimi təsviri və müqayisəli-təsviri 

metodlara müraciət edilir. 

Tədqqatı əsas məzmunu. Leksik məna, səs şüurunun və onun tərəfindən təyin olunan ob-

yektin, mülkiyyətin, prosesin, insanların zehnində sabitləşən gerçəklik hadisəsinin əlaqəsini 
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ifadə edir. Sözün leksik mənasının bu cür izah olunmasına dair ortaq bir fikir V.V.Vinaqradov, 

E.M.Qalkina-Fedoruk, A.V.Kalinin və başqa tədqiqatçıların elmi araşdırmalarında sərgilənir. 

Məsələn, V.V. Vinaqradovun fikrincə sözün leksik mənası onun “hər hansı bir dilin qrammatik 

qanunlarına uyğun olaraq hazırlanmış və bu dilin lüğətinin ümumi semantik sisteminin elementi 

olan maddi məzmunudur” [2, s. 10]. 

Sözün leksik mənasının bu şəkildə tərif edilməsi ilə yanaşı dilçilik ədəbiyyatlarında leksika 

ilə bağlı araşdırma aparan tədqiqatçıların bu istiqamətdə mövcud linqvistik yanaşmanı daha da 

dərinləşdirən və açıq şəkildə izah edən əhəmiyyətli fikir və mülahizələri də mövcuddur. 

Əvvəla, sözlərin az və ya çox dərəcədə anlayışlar vasitəsi ilə obyektiv gerçəkliyin predmet 

və hadisələri ilə əlaqəli olduğu vurğulanır (T.A. Deqtyarova, E.M. Galkina-Fedoruk, M.V. 

Panov, A.A. Reformatski). Bu, hər hansı bir varlığın, hadisənin, obyektin və ya predmetin şərti 

adı, nominasiyası olan sözün polifunksionallığı və çoxplanlı təbiəti ilə izah olunur. Cümlə 

xaricində sərbəst şəkildə mövcud olan söz daha geniş əlaqələnmə imkanlarına malikdir. Lakin 

cümlə daxilində o, artıq müəyyən leksik-sintaktik çərçivə ilə məhdudlaşdırılır.  

Danışan və onun həmsöhbətinin istifadə etdiyi sözlərin müəyyən kontekstlə ortaq uyğun-

luğa malik olması bunun üçün gərəkli olan müəyyən bir nitq situasiyasının formalaşmasını tələb 

edir. Bununla yanaşı, müəyyən bir sözün semantikasına xas olan ümumiləşdirmə dərəcəsi də 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, “çörək” sözünün leksik mənası, “qida” sözünün  leksik 

mənasına nisbətən daha dar və daha konkretdir. 

Söz və konsept. Ümumiyyətlə, sözün leksik mənasının mahiyyətini nəzərdən keçirərkən belə 

bir sual yaranır: “Sözün leksik mənası ilə müəyyən bir sözün ifadə etdiyi konsept arasında əlaqə 

nədir?”. Sözün leksik mənası və konsept əlaqəsi həm fəlsəfədə, həm psixologiyada, həm də 

dilçilikdə mürəkkəb və xüsusilə mübahisəli məsələ kimi dəyərləndirilir. Sözün leksik mənası 

və anlayışın məzmunun vəhdət təşkil etməsi və sözün leksik mənası ilə konseptin bir çox 

hallarda eynilik təşkil etməməsi, xüsusilə, mübahisə doğuran məsələdir. Q. M. Alekseyçik, sözlə 

konsept arasındakı yaxınlığı, sıx əlaqəni qeyd edərək yazır ki, “söz öz məzmunundakı konsept ilə 

bağlıdır və söz olmadan anlayış mövcud ola bilməz, çünki söz şifahi şəkildə də mövcuddur və bu, 

insanların əlaqə qurması üçün zəruri şərtdir. Obyektiv gerçəkliyi, bizə görə, hərtərəfli və tam əks 

etdirən söz və anlayışlar daim inkişafdadır. Anlayışların məzmununda zaman-zaman müşahidə 

edilən dəyişikliklər ətraf gerçəklik haqqında biliklərin dərinləşməsi ilə izah edilir. İnsanın idrak 

prosesində qazandığı yeni bilik və təcrübə sözlərdən və onların mənalarından istifadə etməklə 

sabitləşərək sistemləşdirilir və digərlərinə ötürülür” [5, s. 16]. 

Sözün leksik mənası və bu sözlə ifadə olunan anlayışın vəhdətdə olmasını təsdiq etmək üçün 

aşağıdakı fakta nəzər salaq: insan ətrafdakı reallığı tanıdıqca, dünyagörüşünü genişləndirə və 

biliklərini dərinləşdirə bilər və bu prosesdə əsas açar olan söz əsas leksik mənası ilə yanaşı, 

əlavə mənalar da qazana bilər ki, bu artıq danılmaz bir fakt olaraq bütün elm ictimaiyyəti 

tərəfindən qəbul edilmiş bir məsələdir. Məsələn, qədim zamanlardan “ev” anlayışı və “ev” sözü 

bütün dillərdə bu anlayışın ifadəsi kimi mövcud olub: yəni, insanın yaşayış üçün seçdiyi məkan. 

Ancaq zaman keçdikcə “ev” anlayışı genişləndi, dünyanın daha geniş obyektlərinin bir təzahürü 

oldu və “ev” sözü də fərqli mənalarda işlənməyə başladı: 1) ailə, birlikdə yaşayan insanlar, 

onların iqtisadiyyatı; 2) bəzi ictimai ehtiyaclara xidmət edən bir qurum (məsələn, Mədəniyyət 

Evi, Əlillər Evi).  

Konsept və sözün vəhdətinin inandırıcı bir sübutu “həyat”dır: İctimai və mədəni həyatda, 

insanların həyatında bir konseptin mövcudluğu forması olaraq yeni bir anlayışın meydana çıx-

ması ilə əlaqədar olaraq yeni bir söz meydana çıxır. Lakin qeyd etdiklərimizlə, yanaşı, söylə-

mək lazımdır ki, konsept və söz arasında əsaslı fərqlər də var ki, bunlara da aşağıdakıları aid 
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etmək olar: 

1) Bir söz bir neçə anlayış ifadə edə bilər. Məsələn, “işıq” sözü aşağıdakı anlayışlarla əla-

qəlidir: gün işığı, elektrik işığı; parlaq, aydın (fikir, zəka); nur və s. Lakin bu anlayışların əsa-

sında nüvə konsepti olan “işıq” dayanır.  

2) Bəzən sözlər (müvafiq adlar, ön sözlər, hissəciklər və s.) heç bir anlayış ifadə etmir. 

Məsələn, sözönləri sözlər arasındakı müxtəlif münasibətləri ifadə edir və sadəcə qrammatik 

funksiya yerinə yetirir.  

 3) Bir və eyni konsepti bir neçə sözlə ifadə etmək olar (sinonim ilə). Məsələn, “tez hərəkət 

etmək”: — “qaçmaq”, “uçmaq”. 

 4) Konsept söz birləşmələri ilə ifadə edilə bilər: daş dövrü və s. 

Leksik məna və kontekst. Ümumiyyətlə, sözün leksik mənasının xüsusiyyətlərini müəyyən-

ləşdirərkən tədqiqatçılar leksik mənanın cümlənin tərkibində, yəni ünsiyyət kontekstində gös-

tərilməsinə də diqqət yetirirlər. Cümlə xaricində sözlərin əksəriyyəti bir deyil, bir neçə mənaya 

və ya əksinə, yalnız bir mənaya malik ola bilər. Cümlənin komponentinə çevrildikdə isə söz 

daha yeni mənalar kəsb edə bilər. Bunun əsas səbəbi kontekstin sözə verdiyi yeni çalarlar və 

məzmunla bağlıdır. Bu, verilmiş sözün digər sözlərlə semantik və qrammatik bağlantısı ilə əla-

qədardır. İzahlı lüğətdə verilmiş sözün leksik mənasının həcmini və cümlədə istifadə olunan 

sözün məna həcmini müqayisə etsək, belə bir mülahizənin düzgünlüyünü yoxlamaq asan olar. 

Məsələn, getmək sözü, “hərəkət etmək” ilə yanaşı, daha çox əlavə və məcazi məna daşıyır. 

İzahlı lüğətlərdə bunun konkret sayını görə bilərik. Lakin kontekstin söz üçün açdığı üfüq daha 

genişdir. 

Düşüncənin ünsiyyət zamanı ifadə edilməsi üçün yalnız bir məna seçilir, bu mənada söz 

natiq tərəfindən cümlədə istifadə olunur. Cümlənin tərkibindəki sözün unikallığı onun ünsiyyət 

üçün istifadəsində zəruri şərtdir, əks halda həmsöhbət tərəfindən sözün mənası deformasiyaya 

uğramış şəkildə, yanlış anlaşıla bilər.  

Kontekstdəki leksik məna, nəinki bir sözün müəyyən bir mövzu, gerçəklik hadisəsi ilə əla-

qəsini göstərir, eyni zamanda qiymətləndirmə, sözün ifadəli forması ilə danışanın mövqeyini 

də sərgiləyir. Hər bir sözün mənası kontekstdən asılı olaraq, dəyişən xüsusi bir ifadəli atmos-

ferlə əhatə olunur. Söz, eyni zamanda, danışanın düşüncə tərzinin bir əlaməti və mesajın vəzi-

fəsinə və niyyətinə daxil olan bütün digər psixi təcrübələrin əlamətidir. Sözün leksik mənasının 

qeyd edilən bu xüsusiyyəti son dərəcə vacibdir, çünki ünsiyyət zamanı yalnız obyektlərin, 

işarələrin, hərəkətlərin adını çəkmək deyil, həm də hadisələrə, proseslərə və hadisələrə 

münasibət bildirmək də lazımdır. Cümlənin quruluşu, intonasiyası və s. ilə yanaşı, bu məq-

sədlərə xidmət edən cümləyə daxil edilmiş sözün ifadəli məna çalarları, emosional rəngi məhz 

kontekst hesabına əldə edilir.  

Elmi ədəbiyyatda emosional qiymətləndirmənin leksik mənanın bir hissəsi olub-olmadığı 

sual altındadır. Ənənəvi olaraq, emosional qiymətləndirmə leksik mənanın ayrılmaz bir ele-

mentidir. Leksik mənanın dünya dilçiləri tərəfindən qəbul edilmiş tərifi, yuxarıda qeyd olun-

duğu kimi, yalnız konseptual-obyektiv məzmunu ehtiva etsə də, əslində leksik mənanın kon-

septual-obyektiv və emosional-qiymətləndirmə komponentlərinin vəhdətini inkar etmir.  

Söz və onun qrammatik mənası. İstənilən sözün başqa bir ayrılmaz hissəsi sözün qrammatik 

xarakteristikası və ya qrammatik mənasıdır. Qrammatik məna dildə müntəzəm ifadə olunan və 

nitqin müəyyən bir hissəsi kimi sözə xas olan qrammatik xüsusiyyətlərin dildə təzahürünün 

məcmusudur. Məsələn, tamamilə fərqli leksik mənaları olan “dərslik”, “bağça”, “adam” və s. 

sözlər ümumi qrammatik mənaya malikdir: hamısı isimdir, adlıq haldadır, təkdədir, ümumi 

isimdir və s. Beləliklə, qrammatik məna fərdi deyil, çünki ümumi şəkildə morfoloji 
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xüsusiyyətləri və sintaktik funksiyaları ilə birləşən bütöv bir söz sinfinə aiddir. Bəzən müəyyən 

bir qrammatik məna konkret bir sözün müxtəlif  qrammatik formalarına görə dəyişə bilər. 

Qrammatik məna ilə ifadə olunan mücərrəd dil məzmunu fərqli bir abstraksiya dərəcəsinə ma-

likdir, yəni təbiəti ilə qrammatik məna çoxplanlıdır: daha mücərrəd və ya daha az mücərrəd ola 

bilər.  

Qrammatik məna sözün, bir növ, ikincili mənası olmasına baxmayaraq, cümlənin vahid 

məna yaratmasında mühüm rol oynayır . Məsələn, “dosta hədiyyə etdim” və ya “dostuma hə-

diyyə etdim” cümlələrində “dost” sözünün qrammatik mənasının dəyişməsi cümlənin ümumi 

mənasında da dəyişikliyə səbəb olur. L.V. Şerbanın fikrincə, mənasız, lakin qrammatik cəhət-

dən düzgün tərtib edilmiş və müəyyən qrammatik məna verən və hətta, bir söz, belə, cümlənin 

bir hissəsini təşkil edir. 

Sözün leksik və qrammatik mənaları dil vahidlərinin funksionallığını təmin edən iki fərqli 

müstəvidir. Bir çox tədqiqatçıların (O. S. Axmanova, V. V. Vinoqradov, A. N. Qvozdev, T.A. 

Deqtyarova, K. A. Levkovskaya, A. A. Reformatski, N. M. Şanski və s.) fikrincə hər hansı bir 

sözün leksik mənası hər zaman nitqin müəyyən hissəsinin nümayəndəsi kimi sözün səciyyəvi 

olan qrammatik mənaları ilə və bir cümlə daxilində onun müəyyən bir üzvü kimi vəhdət təşkil 

edir. Bu birlik, dil vahidi olaraq, sözün təbiətindən qaynaqlanır.  

Dildə qrammatik cəhətdən formalaşmayan sözlər olmur və ola da bilməz. Əks halda bu cür 

sözlər başqa sözlərlə əlaqə qurma imkanından məhrum olar və buna görə də ünsiyyət prosesində 

iştirak edə bilməzdi. Sözün leksik mənası ilə onun qrammatik mənası arasındakı əlaqə sözlərin 

leksik-qrammatik qruplara görə təsnifatında daha aydın görünür. Bu məsələdə üç amili xüsusilə 

qeyd etmək vacibdir:  

1) Sözün nitqin bu və ya digər hissəsinə mənsubluğunu müəyyən edərkən ona xas olan 

leksik və qrammatik xüsusiyyətlərin məcmusu, yəni, sözün leksik mənası, onun morfoloji və 

sintaktik xüsusiyyətləri nəzərə alınır; 

2) Sözün leksik mənasında baş verən dəyişiklik bir nitq hissəsindən başqa bir nitq hissəsinə 

keçməsinə və qrammatik xüsusiyyətlərin dəyişməsinə səbəb ola bilər. 

Digər tərəfdən, sözün leksik və qrammatik mənaları semasiologiyanın özülü, dayağıdır.  

Nəticə. Nəzərdən keçirilənləri ümumiləşdirdikdə belə bir qənaətə gəlinir ki, konsept leksik 

məna ilə müqayisədə stabil, leksik məna isə daha dinamikdir. Bir konseptdən bir neçə leksik 

məna doğa bilər. Buna şərait yaradan isə ünsiyyət konteksti, nitqi situasiyadır. Bəzən kon-

tekstlərdə sözün elə bir mənası müşahidə edilir ki, onu izahlı lüğətlərdə belə, izləmək mümkün 

deyil. Zəncirvari olaraq mənanın bu şəkildə inkişaf etməsi qrammatik məna ilə sıx bağlıdır. 

Belə ki, qrammatik forma dəyişkənliyi və əlaqələr olmadan heç bir konseptdən və ya kon-

tekstıən söhbət belə gedə bilməz. 

Məqalənin aktuallığı. Semasiologiya ilə bağlı Azərbaycan dilçiliyində mövcud elmi təd-

qiqatlara nəzər saldıqda nominativlik məsələlərinin kifayət qədər işıqlandırılmaması, sözün 

leksik mənasının konsept və kontekstlə müqayisələrinin müasir müstəvidə işıqlandırılmamasını 

nəzərə alsaq, bu kiçik tədqiqat işinin aktuallığını xüsusilə qeyd etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalə çərçivəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilçiliyində 

sözün leksik mənası konsept və kontekst anlayışları ilə müqayisəli şəkildə işıqlandırılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə ortaya qoyulan məsələlər fərqli ya-

naşma, xüsusilə də kontekstdə sözün daha yeni mənalar qazanması kimi məsələlərin işıqlandı-

rılması, söz mənasının konseptlə fərqli cəhətdən əlaqəli olmasının təhlil edilməsi dilin korpu-

sunun təşkili baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edə bilər. 
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Концепт, контекст и лексическое и  

грамматическое значении слова 

 

Резюме 

 
В рамках данной статьи сравнивается такие понятия как концепт, контекст, лекси-

ческое и грамматическое значении слова. Это сравнение подчеркивает общие и отличи-

тельные черты данных понятий. В входе проведенного анализа делается вывод, что 

лексическое значение слова неразрывно связано с концептом, контекстом и граммати-

ческим значением. 

 

M.E. Askerova 

 

The concept, context and the lexical and  

grammatical meaning of the word 

 

Summary 

 
This article compares concepts such as concept, context, lexical and grammatical meanings 

of a word. This comparison emphasizes the general and distinctive features of these concepts. 

At the input of the analysis, it is concluded that the lexical meaning of the word is inextricably 

linked with the concept, context and grammatical meaning. 
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Interpretation of English metaphors were researched by numerous linguists, as it is widely 

used in English texts. Metaphors with their connotative meaning require finding their seman-

tical equivalents in other languages. Many linguists have dealt with the ways of translation of 

metaphors. For instance, V.S.Vinogradov [4], S.J.Vlaxov and S.P.Florin [5], V.N.Komissarov 

[6], and others admitted translation of metaphors as finding their semantic equivalents in other 

languages. We can agree with their opinion that metaphors of one language cannot be translated 

into another language literally. The translator must create emotional, stylistic, social analogy of 

the original metaphors not searching structurally identical elements in the native language. 

Therefore, it is necessary that translater should translate the original metaphor by using another 

language’s metaphorical form. Translator should take into consideration presenting of 

analogical idea no matter in what way that idea is expressed in another language.  

It is necessary to give the idea of the original metaphor in different structural forms. For 

instance, the metaphor Gretna Green marriage denoting in English “a quick/ easy marriage” 

coming from an English tradition can be translated into our native language as “tezbazar 

evlənmə” that denotes the same idea – “a quick marriage”. Literal translation of English Gretna 

Green marriage would not be possible, as in the background of this idiom lies an English 

tradition. In the village Gretna Green the procedures of marriage were realised easily, and for 

this reason young couples from different parts of the country rushed to that village to get 

married quickly and easily. 

In translation of metaphors we should be based on some factors. The translator should value 

the “contextual situation” and should have a particular ability of conceiving the context [7, p. 

88]. It takes place when translator tries to choose not externally suitable form, but the form 

which semantically coincides with the original [7, p. 415-416]. 

A serious difficulty in transcultural communication shows itself in the translation of 

stylistically coloured lexicon. This lexicon includes metaphorical idioms, slangs, jargons, 

euphemisms, etc.  

Having a significant social importance the euphemisms are mild and polite expressions 

replacing ordinary words [7, p. 16]. In particular, in the translation of publicistic texts and belles 

– lettrеs they are used to revalue the function of persons or things from point of view of respect, 

politeness, decrease of rudeness. For instance, the cars initially called as “used cars” or “second-

hand cars” are now called as “pre-owned cars”, which brings to the meaning of the word some 

shade of politeness. 

For this aim certain words are replaced with synonymic expressions which serve for 

delimination of vulgar shade or colour: bourdin house – guest house, beauty shop operator – 
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beautician, dog – catcher – animal welfare officer, etc. 

The second parts of the compared pairs clearly seem to be more polite. 

Translators should have a large knowledge about the speakers of the English language – 

their social, cultural, religious features, customs and traditions in order to provide discussions 

about law, cultural traditions of the English people.  

Even different variations of the English language can are observed to have their own 

culturally coloured expressions. For example, the word downtown in American English, whigh 

means “the business centre of a town or a city” has not semantical equivalent in British English 

and therefore of it can be translated into British English by explanation of the expression.  

Or disaster area in American English can be interpreted in British English by means of а 

whole sentence: “a place which has suffered a lot from damage because of a disaster such as a 

flood” [7, p. 103]. 

Linguists have defined several ways of translation of culturally coloured words. According 

to D.Chrystal, transliteration, translation of a cultural reality by means of a word or a word 

combination, or translation of a culturally coloured word by means of a word having a similar 

content [1, p. 181] are most preferable ways. 

Linguists determine the following ways of translation of culturally coloured words: 1. 

transcription; 2. creation of a new word; 3. approximate translation; 4. descriptive translation 

[5, p. 439-440].  

In translation of metaphorical expressions two main ways – the descriptive translation (1), 

or translation of original word by means of semantical equivalent in the native language (2).  

Desciriptive method of translation is basically used in the translation of denotative realities 

that refer to the culture of a concrete people. Therefore, their translation can only be provided 

by means of description or explanation. It is not literal translation, but translation of a denotative 

reality by means of a whole sentence aiming to explain the meaning of the original one.  

As it was mentioned, the denotative cultural word is an object or a notion belonging to one 

nation. For example, the word wooden spoon denotes a gift presented to a student who held the 

last place at the examination on arithmetic, and this gift is held at a joky ceremony at Cambridge 

University. Therefore the literary translation of wooden spoon into Azerbaijani language 

(literally) can not give us a right information about this arrangement, and its translation is 

possible through description. 

Denotative culturally coloured words include archaic words, neologisms, names of 

dwellings places, clothing, transportation, etc.  

Historically coloured words occupy a significant place. For instance, during the settlement 

of America historical events served as great source of appearance in American English of 

numerous historically coloured words. For instance, the expressions beatnik or beat generation, 

used in the US during 1950-1960 indicated young people who were against the values of 

Western society. They expressed their protest by refusal of working, having properties wearing 

their own simple clothes, that differed them from others. They also kept long hair, wore old and 

dirty clothes [2, p. 96]. Natural the words beatink or beat generation may not have word-for-

word translation in other languages. 

The word bogus (“false”) has its own history among nationally coloured words. It is a 

corruption of the name Borghese, who did a great business in financing the country with bills 

on fictitious banks. Americans shortened the name to bogus, and his bills were generally called 

“bogus currency” [3, p.16]. 

How can one translate bogus (“false”) into another language in order to deliver its stylistic 
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colour associated with above mentioned historical event? We can only give a description, as a 

similar event is not characteristic of our native history.  

An iportant part of denotative cultural words refer to social and political life of Britain and 

the USA. 

Scotland Yard – A centre of London police. On the site of the present London Police 

headquarters stood an ancient palace, which was used by the Scottish kings who came to 

London once a year to pay homage to the English king or queen at Westminster Abbey [3, 

p.190]. 

For interpretation of this name one should present a short description adequate to above 

mentioned information. Naturally non-English people not acquainted with this cultural reality 

will never understand the word Scotland Yard. 

As is seen, some cultural realities are associated with historical events and historical 

persons, completely unintelligible for the representatives of other nations. Their meanings can 

only be interpreted through explanation. 

Metaphoric translation is used to keep emotional, stylistic meanings of English metaphors. 

The translator must find their emotional metaphorical equivalents in the native language as 

much as possible. Metaphors are lexical units having semantical equivalents in other languages 

although they may occur in various structures. Different lexical units in different languages 

may have the same connotation. An experienced translator can easily find the semantical 

equivalent of an English idiom in his native language. As the representatives of different 

peoples have similar way of thinking, their languages may have the same connotations, that 

occur in different and very seldom in the same structures. This type of translation is used for 

interpretation of idioms.  

Translator with a large information about English metaphors should have analogious 

information about metaphors of his native language. In this case he can find metaphorical 

equivalents of the English language in his native language. 

For example, the word devil, which is believed to be the most powerful evil spirit in all 

religions, has got a lot of metaphorical meanings. Some of them have got metaphorical 

equivalents in the idioms other than devil, but very often in the word denoting the same 

meaning. That is also the case with the Azerbaijanian language: 

- It may denote an evil person: That devil will do everything, he can injure you [3, p. 354]. 

When we translate this sentence we may use Azerbaijanian equivalent of the English word devil 

in the same metaphorical meaning (“iblis”, “iblisanə”): “O iblis sənə ziyan vermək üçün hər 

şey edə bilər”. 

- It also denotes a high spirited person liking adventure.  

As we see this meaning semantically is far from its original meaning: He is a devil with the 

ladies.  

Here the word devil expresses a person having a strong desire towards women. It can be 

translated into our native language with the expression “dəlisi”: “O, qadınların dəlisidir”.  

This word (“dəlisi”) is lexically different from the English devil, although semantically they 

are identical.  

As the comparison shows, we can find the identical metaphorical meaning in different 

lexical units of Azerbaijani language, specially in the colloquial one. For this reason translators 

from English should have a large information about nationally coloured metaphorical 

expressions in order to find the semantical equivalents of English connotations. It helps to keep 

the original colour, the stylistic functions of English metaphors. 
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Nationally coloured metaphors in the English language are found in different layers of the 

English lexicon. They are connected with English customs and traditions, history, culinary, 

housing and domestic objects, lifestyle, mythology, superstions, religion, onomasticon etc.  

Words referring to these fields of English lifesiyle in different associations have got various 

metaphorical meanings. However the same metaphorical meanings in Azerbaijani are observed 

in lexically different units. 

Some culturaly coloured words reflect traditions. For example, Gretna Green marriage 

means “an easy way of marriage”, or “a quick marriage” in Britain. The metaphor is derived 

from the name of the village Gretna Green on English – Scottish border. Young couples who 

wanted to marry easily and they were not required many formalities in that village went to that 

village.  

Gretna Green marriage cannot naturally be understood by others at once, as they are not 

acquainted with the same tradition of easy marriage. There are two ways of its of translation. It 

can either be translated through explanation. However, the translator deeply acquainted with 

metaphors of his native tonque can find its metaphorical equivalent in the native language.  

As highly emotional idiom “Achilles’s heel is often used in the meaning of “the weak point” 

of a man or, of an object. Its semantical equivalent in Azerbaijani language can be “zəif yeri” 

or “boş damarı”.  

To gorgonize “to horrify / terrify” is associated with mythological sisters – Gorgons so ugly 

and fearful that when they looked into people’s eyes, they immediately turned into stone from 

fear. In association with their character the verb “to gorgonize” got the metaphorical meaning 

of horrifying somebody. 

Its metaphorical, emotional colour finds its expression in the Azerbaijanian phrases “zəhrini 

yarmaq”, “bağrını yarmaq”, etc.  

We can come to the conclusion that a significant part of the English vocabulary is culturally 

coloured not permitting the speakers of other cultures to understand it at once.  

The semantics of culturally coloured words have got this cultural shade under the influence 

of English historical facts, specific customs and traditions folklore, mythology and religion, 

national psychology and mentality, etc. Their being not understandable for the representatives 

of other nations lies in the fact that the identical national features do not belong to the 

representatives of other cultures, and this diversity serves as a source for not understanding the 

English culturally coloured lexicon. 

Another aspect of  English culturally coloured words is connected with their translation into 

the native language. In order to keep the metaphorical expressiveness, emotional colour of 

cultural idioms the translater should have a deep knowledge about the phraseological potential 

of his native language. In the case of absence of the semantical equivalents of English 

metaphors in the native language, the translater has to  use descriptive way of translation. 

The actuality of the article. Actuality of the research is that translation of cultural realities 

is still problematic in linguistics. 

The scientific novelty of the article. Novelty is that research is provided on specific 

language facts. 

The practical significance of the article. The results of work can be used by students and 

masters learning the English lexicology. 
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Ç.M. Garaşarlı 
 

Mədəniyyətlə bağlı ingilis metaforik leksikası 

 

Xülasə 
 

İngilis dilindəki milli-mədəni çalarlıqlı ifadələrin tərcüməsi məsələsi olduqca aktualdır. 

Milli-mədəniyyətdən qaynaqlanan söz və ifadələr öz denotativ və konnotativ xüsusiyyətlərinə 

görə başqa dillərə asanlıqla tərcümə edilmir. Bu onunla bağlıdır ki, milli çalarlıqlı dil rea-

lilərinin semantikasında məhz bu dili danışan xalqın tarixi gerçəkliyi, həyat və düşüncə tərzi, 

dünyagörüşü əks olunur. Araşdırma nəticəsində bu qənaətə gəlmək olur ki, konkret bir xalqın 

həyatına aid olan obyekt və məfhumları bildirən denotativ realilər təsviri yolla, konnotativ 

realilər isə onların doğma dildəki semantik ekvivalentləri vasitəsilə tərcümə edilə bilir. 
 

Ч.М. Карашарлы 
 

Английская метафорическая лексика связанная с культурой 

 

Резюме 
 

Перевод английских культурно окрашенных слов является актуальным. Имеются 

трудности в переводе слов и выражений, отражающих национальную культуру. Это 

связано с тем, что в семантики культурно окрашенных слов отражаются исторические 

реалии, образ жизни и мышление, мировоззрение народа, который говорит на этом 

языке. В результате исследовании можно прийти в заключению, что денотативные 

реалии, отражающие объекты и понятия относящиеся тому же народу, переводятся 

описательно, тогда как коннотативные реалии возможно переводить посредством их 

семантических эквивалентов в родном языке. 

Redaksiyaya daxil olub: 20.02.2020 
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Andiçmə diskursunda diqər diskurs janrlarında olduğu kimi, obrazlı dilə xüsusi diqqət ve-

rilir. Bu mövzu siyasi diskurs tədqiqatçılarının daimi diqqət mərkəzindədir (Mussolf 2004, 

Mammadov 2010 və s.). Məcaz dilinə aid edilən metaforlar və metonimiya bu mənada daha 

çox tədqiqata cəlb olunmuşdur. 

Metaforlar haqqında bir sıra əsərlər yazılmışdır. Metaforların tədqiqi ənənəvi sayılır, lakin 

bu o demək deyil ki, araşdırmalar sadəcə, ənənəyə görə aparılır. Əksinə, metafor daha da güc-

lənir, inkişaf edir və elmin başqa sahələrini də əhatə edir – fəlsəfə, məntiq, psixologiya, psi-

xoanaliz, ədəbiyyat, semiotika, ritorika, dilçilik məktəbləri və s. Metaforlara olan maraq bir sıra 

elmi fikirlərin qarşılıqlı təsirinə təkan vermiş və bunun nəticəsi olaraq, insanın təfəkkürünün 

fərqli tərəflərini araşdıran koqnitiv elmin formalaşmasına səbəb olmuşdur. 

Son illər metaforun tədqiqi, əsasən, poetik metaforları təhlil edən filologiyadan (ritorika, 

üslubiyyat) əlavə, praktik nitqi təfəkkür, idrak, şüur və konseptual sistemlərlə öyrənən sahələrə 

yönəlmişdir. Metaforlar haqqında bir sıra əsərin müəllifi olan P.Hoffmanın fikrincə, metafora 

çox praktikdir.... o, təsvir və izah vasitəsi kimi hər hansı bir sahədə iştirak edə bilər: psi-

xoterapevtik danışıqlarda, kompyuter proqramları dillərində, bədii tərbiyədə və s. Metafor ye-

rindən asılı olmayaraq, həmişə hərəkətləri, bilikləri və dili zənginləşdirir [1, s. 327].  

Praqmatika və praqmatik üslubiyyatın get-gedə daha çox aktuallıq kəsb etdiyi hazırkı 

dövrdə mövcud metafor nəzəriyyələri yeni formada dərk olunmağa başlayır. Bu nəzəriyyələri 

iki istiqamətə bölmək olar: substitusional və interaksionist [2, s. 51]. Substitusional istiqamət 

ənənəvidir, o, Aristotel və Kvintilianın metafor haqqında təsəvvürlərinə əsaslanır. M.Blek tə-

rəfindən işlənmiş interaksionist istiqamət bir sıra nəzəriyyələrdə, o cümlədən, E.Makkormakın 

(mədəni-koqnitiv aspektin əlavə edilməsi hesabına genişləndirilmiş), D.Sörlün praqma-

linqvistik yönümlü interaksionist nəzəriyyələrinin bütün versiyalarında, V.Köhlerin predika-

siya nəzəriyyəsində, Q.Vaynrixin mətn nəzəriyyələrində geniş təmsil olunmuşdur. Müqayisəli 

baxışa görə, metafor deyimi ona adekvat təşbehlə əvəz edilə bilər. Substitusional nəzəriyyənin 

formalarından biri olan bu nəzəriyyə müqayisə edilən predmetlər arasında oxşarlıq və ya ana-

logiya məqamının olmasını nəzərdə tutur. Substitusional nöqteyi-nəzərdən istənilən metaforik 

ifadəsi ona adekvat qeyri-metafora ifadəsi ilə əvəzlənə bilər. Bu nəzəriyyə metaforu yalnız söz 

ifadəsi ilə məhdudlaşdırır, çünki burada metafor yalnız müqayisə bildirir. Metafor müqayisə ilə 

daimi qarşılıqlı əlaqədədir. Müəlliflərin çoxu metaforun sıxılmış müqayisə olduğuna israrlıdır, 

bir qismi isə bu nöqteyi-nəzəri inkar edirlər. Metafor təşbehə söykənir, amma hər halda metafor, 
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sadəcə, təşbeh deyil [7,  s. 20].  

“Təşbeh” və “metafor” anlayışları, fikrimizcə, yaxın olsa da, eyni deyildir. Məsələn, 

D.Trampın nitqinə nəzər salaq: 

But for too many of our citizens, a different reality exists: Mothers and children trapped in 

poverty in our inner cities; rusted-out factories scattered like tombstones across the landscape 

of our nation; an education system, flush with cash, but which leaves our young and beautiful 

students deprived of knowledge” (D.Trump’s inaugural address, Jan., 2017)  

Lakin vətəndaşlarımızın əksəriyyəti üçün fərqli reallıq mövcuddur: Analar və uşaqlar ka-

sıblıq tələsinə düşür, bizim ölkəmizdə isə paslanmış zavodların sayı qəbir daşlarının sayına 

bərabərdir, təhsil pul içində batır, lakin tələbələr üçün əlçatmazdır. 

Prezident D.Tramp yuxarıdakı nitqində rusted-out factories scattered like tombstones 

across the landscape ifadəsində köhnə fabrikləri qəbir daşlarına bənzədərək təşbeh yaratmışdır. 

D.Serl hesab edir ki, metaforlaşma prosesi interaksionist nəzəriyyənin mövcud versiyala-

rında təmsil olunduğundan daha zəngin və rəngarəngdir [10, s. 134]. 

Onun fikrincə bu proses, metafor kommunikasiyada yerinə yetirəcəyi koqnitiv və praqmatik 

funksiyaları verən metaforlaşma subyektinin məqsədini nəzərdə tutan intensiyasını ehtiva edir. 

Metafor problemi, bir tərəfdən, söz və cümlə, digər tərəfdən isə, deyimin mənası və ya da-

nışanın məqsədi arasındakı münasibətlərə toxunur. Söz və ya cümlənin mənası söz və cümlənin 

özü-özlüyündə bildirdiyidir. Metaforun mənası həmişə danışanın deyiminin mənasıdır [8, s. 

308]. 

Metaforik cümlələr və situasiyalar metaforik söz birləşmələrindən fərqli olan tamam başqa 

xüsusiyyətlərə malikdirlər. Onları düzgün izah etmək üçün kontekst amilini nəzərə almaq la-

zımdır. Beləliklə, aydın olur ki, substitusional baxış kimi, predikasiya nəzəriyyəsi də metaforun 

izahı üçün optimal model deyil. 

Vaynrixin mətn semantikası sözün mətnlərdə konteksti deferminasiya etməsi müddəasına 

əsaslanır. Metafor kontekstdə olan sözdür və onun köməkliyi ilə elə deferminasiya olunur ki, 

əvvəlcə bildirdiyindən fərqli nə isə başqa şey ifadə olunmağa başlayır [7, s. 334].  

Vaynrixə görə, əks determinasiya edən kontekst qismində cümlənin, mətnin və ya həyat 

vəziyyətinin bir hissəsi çıxış edə bilər. Buna müvafiq olaraq, Vaynrix metafor təhlilinin üç 

müxtəlif metodunu göstərir: semantik əlamətlərin təhlili kimi, mikrometaforlaşma, kontekst və 

mətn metaforlaşması. Kontekst metaforlaşması mətndə metafor strukturlarının qavranmasını 

təhlil etməyə kömək edir, lakin metaforun mətn çərçivəsindən kənara çıxan mənasını əhatə 

etmir. Mətn metaforlaşması isə, mətnxarici vəziyyətin əks-determinasiya edən kontekst olduğu 

bütöv bir mətni metafor kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir [7, s. 340].  

Metaforları daha geniş analamaq üçün C.Lakofun təqdim etdiyi metaforlar nəzəriyyəsinə 

müraciət etmək lazımdır Lakoff metaforik ifadə və konseptual metafor arasındakı fərqi müəy-

yən edir. Konceptual metafor hər hansı bir mədəniyyətin orijinal təsviri kimi başa düşülür, lakin 

metaforik ifadə həmin bu təsvirin verbal-lingvistik inikası kimi çıxış edir [3, s. 247].  

Metafor daha çox, koqnitiv dilçilikdə tədqiq olunur (Lakof və Conson, 1980, Koveçiç 2005 

və s.). Xüsusi diqqət konseptual (və ya koqnitiv) və poetik metaforların biri-birindən 

fərqləndirilməsinə yönəlir. C.Lakof və M.Conson konseptual metaforu insan həyatının mühüm 

hissəsi kimi nəzərdən keçirir (Lakof 1980). Sonralar Z.Koveçiç metafor və mədəniyyət arasında 

olan sıx əlaqəyə diqqət ayırmışdır (Koveçiç, 2005).  

Metaforun diskursda istifadəsi məsələsi ən mühüm məsələlərdəndir. Bu sahədə ən çox təd-

qiqat aparan E.Seminodur. O, özünun “Diskursda metafor” əsərində bu mürəkkəb dil hadisə-

sinin “bir şey haqqında digər bir şey baxımından düşünmək” kimi qəbul edir [5].  
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Metaforanın diskursda müəyyənləşdirilməsi məsələsi də tədqiqatçıların diqqət mərkəzin-

dədir. Bu istiqamətdə çalışan C.Stin və onun həmkarları sözün kontekstual mənası və əsas 

mənası biri-birinə əks olsa da, onların yalnız biri-biri ilə müqayisədə başa düşülə biləcəyini 

hesab edirlər [6]. 

Siyasi diskursda da metaforlardan geniş istifadə olunur. Bu sahədə, A.Mussolf, A.Məm-

mədov və digərlərinin adlarını çəkmək olar. Tədqiqatçıların yekdil rəyinə görə, siyasi diskursda 

metaforlardan istifadə olunması mühüm əhəmiyyət daşıyır və manipulyasiya etmək, ictimai 

fikrə təsir göstərmək, onları dilin bu mühüm üslubi vasitəsindən istifadə etməklə lazımi 

istiqamətə yönəltmək, inandırmaq məqsədini güdür. Siyasi diskursda metaforlardan istifadə 

etmək siyasətçiyə öz nitqini ifadəli, təsirli etməklə yanaşı, dilin üslubi imkanlarını işə salaraq 

öz niyyət və istəklərini həyata keçirmək vasitəsi hesab olunur. Burada digər fikirlərə də rast 

gəlmək olar [4, s. 219]. Bəzən, bunun əsasında siyasi xadimin gerçəklik hadisələrinin əsl sə-

bəblərini gizlətmək, onların baş verməsini insan amilinin və ya dövlətdirsə, hökumətdən asılı 

olmamasını və bu yolla məsuliyyətdən sığortalanmaq istəyinin də dayandığını qeyd edirlər. 

Metaforlardan andiçmə diskurslarında daha çox istifadə olunur. Amerika prezidentlərinin 

andiçmə nitqlərinə nəzər salaq. Məsələn: “Because they are the drivers of the economy. 

Americans working again and getting our economy moving again. – “Çünki onlar 

(amerikalılar) iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsi-lokomotivi hesab olunurlar. Amerikalılar dayan-

madan, yorulmadan və can-başla işləyərək bizim iqtisadiyyatımızı qabağa aparırlar” – cüm-

ləsində amerikalıların lokomotivə və ya mühərrikə bənzədilməsi danışanın dinləyicidə müsbət 

emosiya, pozitiv fikir, gələcəyə ümidlə baxmaq və inam yaratmaq niyyətindən ibarətdir. Siyasi 

prosesin özü bir rəqabət olduğundan burada idman terminlərindən istifadəyə geniş yer verilir. 

Siyasi diskursun əsasında iki tərəfin mübarizəsi dayandığından bu mübarizədə idman 

yarışlarına xas olan elementlər özünü büruzə verir: rəqibin olması, rəqiblərin mübarizəsi, mü-

barizə strategiyası və taktikası, mübarizə normaları, qələbə, məğlubiyyət və s. 

ABŞ prezidentlərinin nitqlərində müxtəlif növlü metaforların işlənmə tezliyinin şahidi 

oluruq. Məsələn, buraya “journey” – səyahət metaforasını aid etmək olar. “Journey” sözünün 

kontekstual və ilkin mənaları arasında fərq siyasi xadimin səyahəti, sadəcə, bir məntəqədən 

digərinə hərəkəti deyil, daha mürəkkəb prosesdir. Bununla belə, söhbət yenə də zaman və 

məkanda səyahətdən gedir və burada məkanın köçürülməsi baş vermişdir. 

 “Let us go forward, firm in our faith, stead fast in our purpose, cautious of the dangers. 

(Richard Nixon, 1969) ― Gəlin, inamlarımıza sadiq, məqsədimizi dəyişmədən və təhlukalardan 

xəbərdar olaraq irəli addimlayaq.  

 For all of us are on that same journey of our lives, and our journey, too, will come to an 

end. But the journey of our America must go on. (Bill Clinton, 1997)  

B.Obama “This is the journey we continue today” cümləsində xalqla birlikdə çətinliklərin 

öhdəsindən gəlməyi uzun bir səfərə bənzədir.  

Aşağıdakı mətnlərdə  “vətənpərvərlik”  konsepti “səyahət” metaforu ilə ifadə olunur və 

“səyahət” konsepti ilə uzlaşır: 

 Let us accept that high responsibility not as a burden, but gladly-gladly because the chance 

to build such a peace is the noblest (Richard Nixon, 1969).  

Bu məhsuliyyəti ağır yük kimi yox, gülə – gülə qəbul etmək lazımdır, çunki belə-bir sülh 

yaratmaq bizim üçün şərəfdir.  

Metaforlardan istifadə Azərbaycan prezidentlərinin andiçmə mətnlərində də geniş istifadə 

olunur. Ulu öndər H.Əliyevin nitqində də səyahət, yol sözlərindən təşkil olunmuş mükəmməl 

metaforik nümunələr görmək mümkündür. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 36 

Bu çətin və mürəkkəb bir səyahətdir...... Lakin biz bunu davam etdirməliyik, çünki başqa yol 

yoxdur. Bu yolu davam etdirməkdən ötrü biz hazırkı iqtisadi potensialımızdan istifadə etməliyik. 

Bizim vəzifəmiz bu sahədə islahatlar keçirmək, ehtiyatlı addımlar atmaqdır və mən sizi əmin 

edirəm ki, biz bu yolu davam etdirəciyik (H.Əliyevin andiçmə çıxışı, 1993) [10]. 

Həmin metaforik ifadələr, sadəcə, “vətənpərvərlik” konseptini verballaşdırmır, həmçinin 

birlikdə səyahətə çıxmaq və uğur qazanmaq ideyasını təcəssüm edir. Azərbaycanın prezidenti 

İlham Əliyevin nitqindəki metafor nümunəsinə də nəzər salaq: 

“Bəzi ölkələrdə isə demoqrafik inkişaf o qədər sürətlidir ki, ölkə iqtisadiyyatı buna dözmür. 

Ona görə bizim iqtisadiyyatımız və xüsusilə növbəti illərdə kənd təsərrüfatı və ağır sənaye ilə 

bağlı olan təşəbbüslərimiz, o cümlədən demoqrafik amil də hesablanmalıdır”.  

Burada “iqtisadiyyat” “canlı orqanizmdir” kimi uyğun metafora yaranmışdır.  

“Son on il ərzində Azərbaycanda böyük enerji potensialı yaradılmışdır. On dörd elektrik 

stansiyası yaradılmışdır ki, əgər o stansiyalar tikilməsəydi, hazırda Azərbaycanda bu qədər 

müəssisə fəaliyyət göstərə bilməzdi. Deyə bilərəm ki, bizim ümumi generasiya gücümüz hazırda 

altı min meqavat səviyyəsindədir”. 

Başqa bir metafor nümunəsinə nəzər yetirək: 

“Inevitably, there will be barriers and burdens in a journey, which may hinder progress. 

Confronted with barriers and burdens, people have to endure and make efforts to overcome 

them so as to arrive at the destination” [11] ― İstər istəməz bu yolda maneələr və çətinliklər 

olacaq və onlar inkişaf ləngidəcək. Maneələrə və çətinliklərə qarşı durmaq üçün insanlar do-

zumlü olmalıdır və onları dəf etmək üçün cəhd etməlidirlər, çünki təyinat nöqtəsinə çatmalı-

dırlar. 

Mətndəki barriers and burdens sözlərində alliterasiya nümunələri görmək olar. Bu kon-

septual metaforda domain mənbələr (barriers and burdens) target domain mənbə ilə çulğaş-

mışdır. Burada onun nitqdə işlədilməsi destination, yəni məqsədə çatmaq cəhdinin işıqlandı-

rılmasına (hətta bu neqativ aspektdə olsa belə) xidmət edir. Bu, siyasətdən elə də böyük ümidlər 

gözləməyən xalqla informasiya paylaşmaq yolu idi, və bəzən bu səbəb məqsədə çatmaq üçün 

ixtiraya bərabər olurdu. Bu taktika insanlardan iztirablara dözməyi və onlara qarşı optimist 

mövqe tutmağı xahiş edirdi. 

Növbəti siyasi mətnə diqqət edək: 

“Məmur-vətəndaş münasibətləri sağlam zəmində qurulmalıdır. Məmurlar özlərini təvazö-

kar aparmalıdırlar, insanlara qayğı göstərməlidirlər. Unutmamalıdırlar ki, onlar tutduğu və-

zifələrdə xalqa xidmət etmək üçün işləyirlər və əlbəttə ki, xalqın bütün problemləri, bütün 

qayğıları öz həllini tapmalıdır” (İ. Əliyev). 

Prezident öz nitqində məmur ― vətəndaş münasibətlərini canlı orqanizmlə müqayisə edir. 

Xalqa, xalqın, bütün sözlərindən təkrarlar kimi istifadə etmişdir. 

Buna görə də, o, öz nitqində parlaq gələcəyin riskli və əlçatmaz olduğunu da inkar etmirdi. 

Mothers and children trapped in poverty in our inner cities, rusted out factories scattered 

like tombstones across the landscape of our nation, an education system flush with cash but 

which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. (D.Trump’s inaugural 

address, 2018) [11]. 

Analar və uşaqlar kasıblıq tələsinə düşür, bizim ölkəmizdə isə zavodların sayı qəbir daşla-

rının sayına bərabərdir, təhsil pul içində batır, lakin tələbələr üçün əlçatmazdır. 

Burada trapped in poverty metaforu çıxılmaz vəziyyət mənasını verir. Prezident bu metafor 

vasitəsilə ölkənin iqtisadi vəziyyətini təsvir etdirir: insanın belə bir vəziyyəti həll etmək imkanı 

yoxdur. Rusted out factories scattered konseptual metaforu diqqəti aşağıdakı problemə 
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yönəldir: bütün ölkədə çox sayda işləməyən təşkilatlar mövcuddur, onların vəziyyəti get-gedə 

pisləşir və bu səbəbdən insanlara xeyir gətirə bilməz. Flush with cash metaforu təhsil obyekt-

lərinə aid olunur və onların korrupsiya səbəbindən düzgün maliyyələşdirilmədiyini bildirir. 

Bundan əlavə, burada amerikalıların təhsil haqqını ödəmək üçün imkansızlığını vurğulayır.  

Beləliklə, prezidentlər öz andiçmə nitqlərini metaforlarla zənginləşdirərək onların təsirilə 

özünəməxsus təhkiyə yaradırlar. 

Məqalənin aktuallığı. Vurğulamaq lazımdır ki, metaforu sözün işlədilmə qaydaları mənası 

kimi bilmirlər, onu məhz başa düşürlər. Bu “pozuntu” nə qədər bariz olarsa, metafor bir o qədər 

obrazlı və parlaq olar. Məsələyə bu cür yeni yanaşma onun aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Semantik uyğunsuzluq metaforun başa düşülməsini stimullaş-

dırır, o, metaforun siqnalı kimi fəaliyyət göstərir. Metaforik köçürülmə ilkin anlamanın, tam-

lığın ilkin tutulmasının, dərkinin əsasında durur. Məhz bu baxış bucağı altında metaforların 

siyasi diskurs materialları arasında araşdırılması məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, andiçmə çıxış-

larında metaforun başa düşülməsi üçün praqmatik və koqnitiv aspektin böyük əhəmiyyəti var. 

Burada təqdim edilən materiallar nitqi təsirin araşdırılması ilə bağlı tədqiqatlarda istifadə edilə 

bilər. 
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Азербайджана и США 

 

Резюме 

 
Будучи естественной формой сознания, метафора играет важную роль как когнитив-

ный инструмент в инаугурациях президентов. В тоже время, она является очень важным 

лингвистическим средством для применения убеждающих и манипулирующих ст-

ратегий в инаугурациях президентов. Метафоры обеспечивают взаимосвязь между 

людьми и языковой картиной мира. 

 

J.X. Rasulova  

 

Metaphors in Azerbaijan and US presidential inaugurals 

 

Summary 

 
Being a natural form of cognition, metaphor plays an essential role as a cognitive tool in 

presidential inaugurals. At the same time, it is a very important linguistic device which serves 

as a persuading and manipulating strategy in inaugural addresses of presidents. Metaphors 

provide mutual relationship between linguistic picture of the universe and individuals. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2020 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 39 

Bədii mətn və onun təhkiyə strukturu 
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Açar sözlər: mətn, сümlə, struktur, əlaqə, dilçilik 

Ключевые слова: текст, приговор, структура, контакт, лингвистика 

Key words: text, sentence, structure, contact, linguistics 

 

Yüksəlməkdə olan mətn dilçiliyi, xüsusi olaraq biz mətnlərlə ünsiyyət aktını gerçəkləşdir-

məyimiz, eyni zamanda bir cümlədən ibarət mətnin olması ilə əlaqədar fikirlər cümlədən son-

rakı formal birlik olaraq mətnə diqqət yetirmənin zəruriliyini qeyd etmişdir. 

Mətnə ağlımızda cümlədən daha çox mürəkkəb struktur olaraq yanaşılır. Bu nöqtyey-nəzər-

dən, cümlə təkbaşına “yazıya alınmış nitqin əsəri” məfhumuna cavab verir. Burada mətnin 

ölçüsü barəsində problem açıq buraxılır. Bütün bunların hamsı dil reallığıdır. Hər hansı bir ro-

man da, həmçinin o romanın fraqmenti də mətndir. 

E.Benvenist “Linqvistik təhlilin səviyyələri” adlı əsərində mətnlə cümlə arasında əlaqələrdə 

bəhs edib, linqvistikanın araşdırdığı obyektlərin yüksək səviyyəsindən bir də cümlə olaraq 

qəbul edir. Onun əsas görüşünü belə qeyd etmək olar: cümlə ancaq onun komponentlərilə 

müəyyənləşir; cümlə seqmentasiyaya uğrayır; ancaq başqa böyük komponentlərə daxil olmur,  

cümlə dil işarələrinin bütünləşməsinin sonuncu mərhələsidir; işarələrdən təşkil olunur halbuki, 

o işarə deyil; bununla da linqvistika bitir və tərkib hissələri cümlələrlə bağlı olan yeni  mətn 

sahəsi yaranır; nəticə olaraq, translinqvistikanın və cümlə linqvistikanın kəsişməsində yer tutur. 

E. Benvenistin fikirlərinə əsasən “cümlə həm anlam həm də referensiyaya sahib olur. Məzmun 

məlumat çatdırdığı üçün və uyğun şəraitə uyğun olduğuna əsasən, vreferensial məna əldə edir. 

Belə ki, taksonomik baxımdan translinqvistika-başlanğıcı cümlə olan və daha inkişaf etmiş 

ölçüdə mətn hissələri araşdırılır”.   

Bütöv mətnin mənimsənilməsi ilə bağlı olan bəzi məsələlər arasında əsas diqqət struktur 

izahına yönəlir. Bu sahənin izahına həsir olunmuş əsərlərin analizi biz düşüncəmizə əsasən  

bütöv mətn struktur cəhətlərinin  xarakterinə verilən təriflərin problemli olmasından irəli gəlir. 

Bir yandan, bütöv mətni inkişaf etmiş və öz cəhətlərinə görə cümlədən fərqlənən sintaktik birlik 

olaraq düşünək cümlə ilə qarşılaşdırmada, başqa bir tərəfdən-mətnin bütöv formal məğz etibari 

ilə bir-birilə əlaqələnən cümlələrin sadə toplusu olaraq qiymətləndirmişlər. 

Qeyd etmək olar ki, bütöv mətin öz quruluşu olan sintaktik bütünlük olaraq düşünülürsə, o 

zaman öncəliklə, o quruluşun ancaq bütöv mətn üçün səciyyəvi olan və onu fərqli ölçünün 

birliyi olaraq cümlənin quruluşundan ayıran səciyyəvi xüsusiyyətlər nümayiş etdirilməlidir. Bir 

halda ki, bütöv mətnin səciyyəviliyi aşkarlanıb dəqiqləşdirilməyibsə, o halda, keyfiyyət olaraq 

bütöv mətn olaraq yox, sadəcə olaraq qarşılıqlı aralarında cümlənin fərqli tipli sintaktik 

münasibətli ilə birləşmiş axın olaraq ortaya çıxacaq. 

Bütöv mətn quruluşunda alimləri fikir birliyi yoxdur və bu onun sərhədlər məsələsi ilə 

bağlıdır. Bir çox alimlər bütöv mətn tamlığını onun uyğun cəhətlərindən bir olaraq düşünürlər 

və hətta bu cəhəti ona aid edirlər. Məsələn: M.Pfyutse mətni nisbi tamlıq kompleksi  ifadə edən 
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cümlələr yığımı olaraq aşkarlanmışdır. 

Bu düzdür, nisbi tamlıq deyildiyi zaman o nəyin anlamaq və həmin tamlığın hansi imkan-

larla işarə olunması haqqında bir fikir bildirmir. 

Budan əlavə, mətndə hüdudların aydınlaşdırılması eyni zamanda onunla bağlı çətinləşir ki, 

bu zamana qədər hələdə mətn haqqında tək bir fikir mövcud deyil. M. K. Hallidey və R. Hasan 

mətni ”bütün təşkil edən istənilən həcimdə şifahi və yaxud yazılı nitq parçası” olaraq qeyd 

etmişlər. Başqa bir alim isə N.Enkvist mətni “mənalı birlik ardıcıllığı” olaraq dəyərləndirir.  

Fərqli funksional üslubları mətn olaraq dəyərləndirən isə M. Pfyutsedir. O, qeyd edir ki, “bədii 

ədəbiyyatin janrlar (roman, dram, sonet və. s) da mətn tiplərinə aid etmək olur. Belə ki, o, 

düşünür ki "mətn tiplərinin həcimi hələ də bitməmiş məsələdir”. 

İ.R. Qalperin bütöv mətnlə mətnin strukturundakı birlikləri (vahidləri) eyniləşdirməsi ilə 

haqlı olaraq razılaşmayaraq bildirir ki, bu birlikləri mətn olaraq dəyərləndirmək, bu termini 

daha da qarşılaşdırmaya və mürəkkəbləşdirməyə səbəb olacaqdır. 

Mətni sadəcə dilin nonverbal alternativinin nəticəsi olaraq hesab etmək lazımınca əsaslan-

dırılmadığı düşünülür. Öncəliklə, bu onunla əlaqədardır ki, bu məfhum çox dar izah olunub. Bu 

səbəblə də qarşılıqlı nitqin “mətn” anlamını xaric tutur. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, 

dialoqu mətnin bir növü olaraq qeyd edən bir çox əsərlər təqiq edilir. R.Qalperin bildirir ki, 

“monoloq və dialoq dilin verbal və nonverbal alternetivlərinin səciyyəvi cəhətləridir. Dil 

kommunikasiyasının bu tip şəkilindən biri-ekstralinqvistik şərtdən əmələ gəlir”. 

Mətnin quruluşunun sintaktik özəllikləri mənimsəyərkən analiz olunan yönünü elementləri 

özəl bütün birlik olaraq onun quruluşundan yox, faktiki olaraq müxtəlif cümlələrin quruluşun-

dan ifadə olur və mətnin işarələrinin daha düşük ölçülü birliyin–cümlənin isarələri zəmnində 

fərqləndirib çıxarır. Mətni quruluşunun araşdırmasına bu şəkildə yanaşma üsullu onun cüm-

lənin quruluşundan dəyərcə fərqli olan özəlliklərin aşkarlamağa imkan vermir. 

Mətnin quruluş özəlliklərinin araşdırmalarına alimlərin böyük ilgisi sonucu öz əksini onda 

tapır ki, mətnin qrammatik məsələlərinə bir çox əsərlərdə dəyər verilir. Bunu da ifadə etmək 

lazımdır ki, ümumi qrammatikada mətnin qrammatikasının digər hissələri (bölmələri) ilə qar-

şılıkı əlaqələrini başa düşməkdə fikir birliyi yoxdur. Bəzi araşdırmaçılar mətnin qrammatikasını 

ümumi qrammatikanın bölməsindən biri olaraq düşünüb və mətnin qrammatikasını əhatə etdiyi 

çərçivəni genişləndimək məqsədi ilə ümumi qrammatikaya daxil etmək fikrini irəli sürmüşdür. 

Bu baxışın əsası belədir ki, cümlələr arasındakı münasibətlər və qarşılıqlı əlaqələr başlıca olaraq 

cümlə daxilindəki durumu bildirən işarələrin oxşarı (analoqu) olan sintaktik işarələrlə əks 

olunardı. Fikirlər cümlənin daxili və xarici quruluşu üçün eyni səviyyədə səciyyəvi olan 

hadisələri mənimsənilməsini ifadə etdiyinə görə, mətindəki qrammatik olay analizi və izahı 

üçün hansısa bir qrammatik dərəcə bildirmək məcburiyyəti mövcud deyil. Onlar sintaksis 

dərəcəsində cümlə ilə əlaqəli olan qrammatik olaylar olaraq da şərh edilə bilər. 

“Mətn” və “diskurs” terminlərinin arasında fərq olması məsələs, bir sira qəliz problemlərin 

ortaya çıxmasına nədən olur, yəni, diskursiv analiz mətn dilçiliyindən nə əsasla ayrılır. Mətn 

həmişə hər hansı bir nitq parçasının daxilində kontekstdə sabit bir linqvistik formaların yığımı 

olaraq izah edilir. Misal, C.Layonz mətni kontekst ilə bağlı olaraq baxır. O, yazır ki, mətnlər 

səmərəli olan kontekstlərin tərkibidir. Hər hansı bir situasiyada qələmə alınan əsər olan 

mətnlərdən təşkil edilir və həmişə dəyişiklərə uğrayır kontekst. Linqvistik və fiziki kontekst 

ekstralinqvistik həqiqəti əhatə edən reallik barədə bir bilik olaraq bilinir. 

Diskursu mətndən fərqləndirilərək “aktiv” nitqin bir hissəsi olaraq çıxış edir. Diskurs bir 

məzmunu kontekstdə qazanır. Bu kontekst dil məlumatı göndərən bəlli niyyətlərlə, bəlli situ-

asiyada və bəlli anlamda istifadə edilir. Diskurs əlaqəli bir nitq parçasıdır. Anacaq mətnin oxşar 
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anoloji) yanları ilə tutuşdursaq, “diskurs” termininin bu şəkildə mənimsənilməsi onu mətndən 

fərqliliyini müəyyənləşdirmir. 

Mətn ilə diskurs arasındakı fərqliliyi N. Enkvist bu şəkildə şərh edir: “Diskursu şəraitin bir 

parçası olaraq düşündüyümüz halda, mətni situasiya kontekstindən ayrı nəzərdə tuturuq”. O, 

əvvəldən bilinən nümunədə misal olaraq göstərir, “no smoking” və yazır ki, “təkbaşına mətn 

olaraq bilinən bu misal divara asıldıqdan sonra bəlli situativ kontekst dairəsində diskursun bir 

parçasına dönür”.  

Fikrimcə, mətnin ən böyük ölçüsü haqqında işin (məsələnin) təyinatı məhz özü müvafiq 

deyil. Mətnin ölçüsü, ayrı kommunikativ elementlər kimi bildirdikləri ifadələrin səciyyəsi ilə 

aydınlaşdırılır və həcmli olmasından, qəlizliyindən və başqa faktorlara əlaqədar olaraq daha 

böyük və balaca ola bilir. Yəni, mətni ölçüsü onun sintakt birliyi olaraq mənimsəyərək uyğun 

deyilsə, o zaman limitlərini göstərən formal işarələr mətnin ölçüsündən aslı olmayaraq onun 

vəziyyətini aydınlaşdıran əsas ünsürlər olaraq görünürlər. Bu cür kriteryaların olması mətni 

sintaktik birlik olaraq aydınlaşdırmağa zəmin verir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dilçilikdə mətn-diskursa olan böyük marağı nəzərə alaraq 

məqaləni aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə mətnin ölçüsü, həcmi, 

şifahi və ya yazılı formada ifadə olunması kimi məsələlərə toxunulmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin tə-

ləbə və magistrantları istifadə edə bilərlər. 
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Л.Е. Караеви 

 

Художественный текст и его структура 

 

Резюме 

 
Средства, связанные с содержанием текста (напоминание, связность, неповторимость 

(уникальность); отделение-выделение; семантическое соотношение частей выс-

казывания; установление неопределённости), охватывают логико-семантический каркас 

текста. Мысль и семантические, параллельные и цепочечные, локальные и глобальные 

связи, внутри текстовые формы связи (имплицитные и эксплицитные), такие категории, 

как проспекция, предикация, ретроспекция, пресуппозиция, партитурность, являются 

необходимыми формами для связности. 
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L.E. Karaevi 

 

Fiction text and its structure 

 

Summary 

 
  The means which are connected with the content of the text (reminding, coherence, 

originality separation-allotment; the semantic correlation of the parts of the utterance; 

determination of the indefiniteness) covers the logical-semantic integrity of the text. The 

categories such as thought and semantic, parallel and chain, local and global relations, the 

relation forms within the text (implicit and explicit), prospection, prediction, retrospection, 

presupposition, partitura are important forms for coherence. 
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Dil ilə onu danışan xalqın tarixi realilərinin ayrılmaz vəhdətdə öyrənilməsi dilçilik elmində 

dil ilə mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi çərçivəsində mühüm yer tutur. Xalqın tarixi gerçəkliyi 

onun dilinin lüğət tərkibini zənginləşdirən mənbələrdən biridir. Hər bir dilin formalaşmasında 

dilin arxa planını təşkil edən faktorlardan biri tarixi hadisələr, tarixi şəxsiyyətlərin adları, 

tarixən mövcud olmuş ictimai, siyasi, mədəni obyektlərdir. Hər bir ölkənin iqtisadi və siyasi 

həyatında baş verən hadisələrin çoxu, tarixi şəxsiyyət, dövlət xadimlərinin adları əldə etdikləri 

tarixi koloritlə bağlı olaraq dilin leksikasında xüsusi yer tutmuş və əks etdirdikləri milli çalarlıq 

nəticəsində istorizmlərə çevrilmişdir. İstorizmlər yalnız ayrı-ayrı hadisə və tarixi şəxslərin 

adlarını deyil, çox geniş bir leksik təbəqəni – tarixi çalarlıqlı bayram və hərəkatların, 

mərasimlərin, tarixi peşə və məşğuliyyətlərin, bir sözlə tarixin müxtəlif dövrləri ilə bağlı olan 

bir çox obyekt və hadisələrin adlarını əhatə edir. 

Müxtəlif dövrlərdə yaranmış onomastik vahidlərin, onların tərkib hissəsi olan toponim və 

antroponimlərin də semantikasında tarixiliklə bağlı kolorit vardır. Misal üçün, Amerika topo-

nimlərinin bir çoxu ölkənin məskunlaşmasında və tədqiqində böyük rolu olmuş coğrafiyaşü-

nasların, səyahətçilərin, məşhur hökumət təmsilçilərinin adları önəmli mənbə olmuşdur: 

Washington, Columbia, Prince Albert və b. 

İstorizmlərin araşdırılmasında daha bir önəmli aspekt onların üslubi, emosional funksiyaları 

ilə bağlıdır. Üslubi-emosional çalarlıqların meydana çıxmasında xalqın etnik tarixi, tarixi 

hadisələrin obyektiv xüsusiyyətləri, şəxs adlarının ayrı-ayrı ictimai, mədəni, psixoloji assosia-

siyalarla bağlılığı rol oynayır. 

İngilis dilinin müxtəlif variantlarının yaranmasında və zənginləşməsində iştirak etmiş çox-

saylı amillər arasında istorizmlər də önəmli yer tutmuşdur. Məsələn, Amerika variantının ya-

randığı dövr əslində Amerika cəmiyyətinin, ABŞ dövlətinin yarandığı dövrdür, buna görə də 

həmin proseslər bir-birindən təcrid olunmadan araşdırılmalıdır. Məhz bu dövrdə Amerika in-

giliscəsində meydana çıxmış yeni söz və ifadələrdə o dövrün tarixi hadisələrinin, həyat tərzi və 

mədəniyyətinin əks olunduğunu aşkar etmək olur. 

Amerikanın məskunlaşmasından sonra onun iqtisadi, siyasi, elmi, mədəni həyatı inkişaf 

etməkdə idi. Bu amillər Amerikada işlənən ingilis dilinin inkişafında rol oynamaya bilməzdi. 

Amerikada həyat da, ətraf aləm də, bitki və heyvanlar aləmi də, yerli hinduların təsiri də burada 

danışılan ingilis dilinin tarixi leksikasının inkişaf etməsinə təsir göstərmişdir.  

İngilis ədəbi dilindən uzaq düşən, Şimali Amerikada tamamilə yeni mühitdə yaşayan kolo-
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nistlər, yeni anlayışlara uyğun yeni sözlər və ifadələr kəşf etməli olmuşlar. Onların əhatə 

olunduğu əşyalar da, münasibətlər də İngiltərədəkindən fərqli idi (2, 146). 

İngilis dilinin Amerika variantının fərqlənməsində, onun özünəməxsus leksikasının forma-

laşmasında məhz həyat tərzi ilə bağlı leksik təbəqənin rolu böyük olmuşdur. Dilçilik ədəbiy-

yatında da bu sahəyə xüsusi əhəmiyyət verilir. Məhz bu qrupa aid olan Amerika sözləri ingilis 

dilinin başqa variantlarına da alınır, çünki onların ifadə etdiyi əşya və məfhumlar Britaniya və 

başqa ingilisdilli ölkələr üçün səciyyəvi deyildir. 

İngilis dilinin digər variantları kimi, Amerika ingiliscəsinin də üslubi-emosional leksikası-

nın inkişafında historizmlərin böyük rolu olmuşdur. Bu özünü əslində tarixi hadisələrlə zəngin 

olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında danışılan ingilis dilində göstərir. Amerika variantının ingilis 

dilinin başqa variantlarından fərqlənməsində historizmlərin rolu böyük olmuşdur.  

Amerika variantına daxil olmuş alınma sözlərin bir çoxu tarixi səciyyəlidir. Belə sözlər 

arasında ölkənin yerli xalqı olmuş hinduların dillərindən alınmış sözlər, Amerikanını koloni-

yalaşdığı dövrdə buraya gəlmiş immiqrantların dillərindən alınmış sözlər də vardır. Alınma 

sözlər ispan, italyan, alman, slavyan və başqa ölkələrdən gəlmiş immiqrantalıran dillərindən 

alınmışdır. 

XVII-XVIII əsərlərdə Amerikada danışılan ingilis dilinə daxil olmuş tarixizmlərin əsas 

qrupu ingilis kolonistlərinin buradakı yeni həyat tərzi ilə bağlı idi. İngiltərədən köçmüş əhalinin 

məşğul olduğu təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində bir çox yeni sözlər meydana çıxırdı. Misal üçün, 

meşənin dərinliklərində bir qrup ailənin yaratdıqları uzaq yaşayış məskəni Amerika 

ingiliscəsində yeni sözlə – back-settlement sözü ilə ifadə olunurdu. Eyni zamanda ölkənin 

faunası və florası ingilis dilinin həmin sahələrə aid hindu sözləri ilə zənginləşməsinin mənbəyi 

idi. Misal üçün, hindu dillərindən  alınmış caribou ölkənin faunasına xas olan maral növünü 

bildirmək üçün qəbul olunmuşdu (1, 99). 

Ən mühüm leksik təbəqə isə qitənin yerli əhalisinin həyat və məişətini əks etdirən rea-

liyalardır. Misal üçün, hindu mənşəli tomahawk (alqonkin. tomahaken) «balta» mənasında in-

gilis dilinə də daxil olmuşdur. Və yaxud hinduların dilindən Amerika ingiliscəsinə daxil olmuş 

mocassin (alqonkin. mokasin) hinduların geydiyi dəri ayaqqabını bildirirdi. 

Amerikanın həyat tərzi ilə bağlı realilər yalnız Amerikanın həyatına xas olduğundan onun 

dildə meydana çıxan ifadə vasitələri də məhz ingilis dilinin Amerika variantı üçün səciyyəvidir 

və başqa variantlarda bu leksik təbəqə başa düşülmür. Bu təbəqənin tərcüməsi adətən xüsusi 

üsullar tələb edir. 

XVII-XVIII əsrlərdə xeyli miqdarda tarixizmlər Amerikada ilk ingilis kolonistlərinin yeni 

həyat şəraitini əks etdirirdi. Hazırda həmin sözlər Şimali Amerikanın tarixi həyatının müxtəlif 

dövrlərini əks etdirir və müasir Amerika ingiliscəsində onların çoxu dildə artıq tarixizm kimi 

qəbul olunur. 

Əksər ispan sözləri təsərrüfat fəaliyyətinə aiddir: agregado – fermada işləyən meksikalı 

muzdlu işçi», batea «qızılın yuyulması üçün nov», cabestro «noxta», rinkon «yazlıq əkin 

sahəsi». 

Digər qrupa dövlət və ictimai fəaliyyət bildirən alınma sözlər daxildir: alguazil «şerif», 

calaboose «türmə», emperasario «koloniya qubernatoru», padre «katolik ruhani» (3, 154). 

Fransız  dilindən alınmış xeyli söz XIX əsrə aiddir. XVII-XVIII əsrlərdə fransız dili Şimali 

Amerikada səyahətçilərin, ovçuların, xəz dəri alverçilərinin və missionerlərin dili kimi işlənirdi. 

Həmin qrupa təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı olan sözlər daxildir: bourgeois «işgüzar şərik», 

coureur de bois «ovçu», embarras «körpücük», pose «keçid», «bərə». 

Digər qrupa Amerikanın həyat tərzini və mədəniyyətini bildirən sözlər daxildir: chowder 
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«balıq və tərəvəzlə bişirilən qatı yemək», quantiers «ayaqqabı növü» və b. 

Niderland dilindən Amerika ingiliscəsinə daxil olmuş alınma sözlər mənaca beş əsas qrupa 

bölünür. Əsas qrupa daxil olan sözlər holland icmasının təsərrüfat fəaliyyətini əks etdirir: 

Erve (nid.erve) «kiçik torpaq sahəsi», graght (nid. gracht) «xəndək», scow («barja»), segt 

(nid.zicht) «oraq». 

Digər qrup tarixi alınmalar Amerikanın etnoqrafik mədəniyyətini əks etdirir: 

Bowery (nid.bouwerij) «ferma», «malikanə», cansloper (nid. schausloper) «kişi paltosu», 

kirmess (nid.kermis) «xeyriyyə bazarı», stoop (nid, stoep) «pilləkənli  artırma», «şüşəbənd». 

Alman immiqrantlarının dilindən daxil olmuş sözlərin əksəriyyəti yemək və içməklə bağ-

lıdır: 

Hamburger (alman. Hamburg). Bu söz içərisində bifşteks olan buterbrod mənasını ifadə 

edir. Hamburger Amerika ingiliscəsinə XIX əsrin ikinci yarısında daxil olmuşdur. 

Kaffeeklatsch (alm. Kaffeeklatsch). Amerika ingiliscəsində bu söz «bayram söz-söhbəti», 

«laqqırtı» mənasında işlənir. XX əsrdə Almaniyadan gəlmiş immiqrantların dilindən alınmışdır 

və hazırda da işləkdir (4, 86). 

Pretzel – qızardılmış və duzlanmış peçenye; 

Frankfurter schnitzel – şnitsel növü; 

Wienewurst, qısa forması wiener və yaxud wienie, mövsümü sosiska və s. 

Amerika ingiliscəsində işlənən irland mənşəli shebang (“müvəqqəti sığınacaq”) irland 

dilindəki shebeen (“qeyri-qanuni içki barı”) sözündəndir. Həmin söz qayel dilindəki seibe (“a 

mug”) sözündən törəmişdir. Başqa bir – irland sözü shanty (“daxma”) irland dilindəki sean-tigh 

(“shan tee” kimi tələffüz edilir) “köhnə, qədim ev” mənasındadır. 

Shanty sözü əsasında hətta başqa leksemlər də meydana çıxmışdır. 1882-ci ildə shantytown 

ifadəsi meydana çıxmışdı ki, bu da şəhərlərin ətrafında yoxsul təbəqə tərəfindən tikilmiş xırda 

evləri, daxmaları ifadə etmişdir. Bu adın meydana çıxması irland mənşəli immiqrantların 

Amerikaya gəldikdə əksər hallarda belə məskənlərdə, yəni şəhərin kənarlarındakı 

gecəqondularda yaşamalı olması ilə əlaqədardır. Bostonda shanty İrish ifadəsi 1948-ci ildə 

Bostona köçmüş yoxsul irland immiqrantlarını ifadə edirdi. 

İrlandiyadan gəlmiş immiqrantlar, bir qayda olaraq fəhlə, qulluqçu işləyir və yaxud da 

əsgərlikdə xidmət edirdilər. O zaman xalq dilində işlənməyə başlayan biddy (“a servant girl”) 

ifadəsi irland mənşəli Bridget qadın adının ixtisar edilməsi yolu ilə düzəlmişdi. 

Zənci dilindən alınmış sözlərdən biri barb (“at”) sözüdür. Bu söz ingilis dilinə təsadüfən 

daxil olmamışdır. At zəncilərin əməyində vacib bir yer tuturdu, ona görə də bu heyvanın adı da 

onların ən çox işlətdiyi bir söz kimi ingilis dilində özünə yer etmişdi. 

Afrikalıların adət-ənənələrini əks etdirən geyimlərin adları da  ingilis dilinə daxil olurdu. 

Məhz Afrika mənşəli olan zəncilərin baş geyimi kimi işlətdikləri fəs zənci dilində fez adlandığı 

üçün ingilis dilinə də tərcümə olunmadan daxil olmuşdu. Çünki gəlmə avropalılar özləri belə 

geyimdən istifadə etmirdilər, ona görə də onun ingilis dilinə tərcümə edilməsi də mümkün 

deyildi (3, 188). 

Bir sıra tarixi alınmaların etimologiyasına nəzər salaq. Santa Claus sözünün mənası asan-

lıqla təyin olunur. «Şaxta baba» mənalı Santa Claus Niderland dilindəki sinterklaas sözündən-

dir. Kla(a)s niderlandca Nicholaas adının qısa formasıdır. Beləliklə Santa Claus Santa Nikolaas 

adındandır. 

Yankee sözünün mənşəyi isə mübahisəlidir. Ehtimala görə, Yankee Niderland dilindəki Yan 

Kees (John cheese) sözündədir. 1650-ci illərdən işlənməyə başlamış bu ifadə hollandlara 

istinadən saymazyana müraciət forması kimi işlənirdi (2, 148). 
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Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra tarixi şəxslərinin adları dildə yeni sözlərin, o cüm-

lədən də məcazi məna daşıyan ifadələrin meydana çıxmasında rol oynamışdır: 

Bogus («saxta»). Amerikada nəşr olunan «Boston Courier» qəzeti 1857-ci ildə həmin sözün 

mənşəyini aşağıdakı kimi aydınlaşdırmağa cəhd etmişdir: Bogus sözü Borghese adlı şəxs ilə 

bağlıdır. Həmin şəxs 20 il əvvəl Amerikanın Great West adlanan regionunu saxta bank kağızları 

ilə təmin edən böyük bir biznes əlaqəsinə girmiş və bu saxtakarlığa görə ad çıxarmışdır. 

Regionun əhalisi Borghese şəxs adını Bogus-a çevirmiş və onun banka sırıdığı çeklər «bogus 

valyutası» kimi məcazi məna əldə etmişdir (19, 16). 

According to gunter Amerika ingiliscəsində «doğrudur», «bütün qaydalara əsasən dəqiqdir» 

ifadələri emosional, üslubi ifadə vasitəsi kimi çıxış edir. Bu ifadə cəbr elminin inkişafında 

xidməti olmuş, ölçmək üçün zəncir və tərəzi icad etmiş Edmund Qunterin adı ilə bağlıdır (19, 

90). 

«Uncle Sam». Amerika hökumətini ifadə edən bu adın tarixi Hundson River üzərindəki 

Elbert Andersonun ticarət məntəqəsinə gedib çıxır. Həmin müəssisənin  rəhbərləri Ebenezer 

Uilson və onun dayısı Samuel Vilson idilər. 

Amerika ingiliscəsində tarixizmlərin mühüm bir mənbəyini Amerika millətinin formalaş-

masında iştirak etmiş, Avropanın bir çox ölkələrindən gələn immiqrantların mədəniyyətlərinin 

qovuşması təşkil edir. Hər bir etnik qrupun ümumi Amerika mədəniyyətinə daxil etdiyi ünsürlər 

müəyyən tarixi dövrlə bağlı idi və müəyyən tarixi hadisələrlə assosiasiya nəticəsində həmin 

ünsürlər tarixilik əldə etmişlər. 

Amerika cəmiyyətinin etnik mədəni rəngarəngliyi ingilis dilinin Amerika variantında tari-

xizmlərin müxtəlif semantik qruplara bölünməsini şərtləndirir: 1. Hadisə və faktlarla bağlı ta-

rixizmlər; 2. Həyat tərzi ilə bağlı tarixizmlər; 3. Mifoloji tarixizmlər; 4. Onomastik tarixizmlər. 

— Hadisə və faktlarla bağlı tarixizmlər: 

Advanced female. Amerikada qadın hüquqları uğrunda mübarizə dövrünə aid olan bu ter-

min hazırda kinayəli məna daşıyır. Buna səbəb qadın hüquqları uğrunda mübarizədən müəyyən 

siyasi karyera məqsədi ilə istifadə olunması cəhdləri olmuşdur;  

Bulldozer «buldozer». 

Amerikada torpağın səviyyəsini düzəltmək, yerdəki lazımsız əşyaları yığışdırmaq məqsədi 

ilə işlədilən maşın bu adı daşıyır. Bu sözü aeroportlarda torpağın səviyyəsini qaydaya salmaq 

funksiyasını daşıyan və sürətlə işləyən buldozeri Britaniyaya Amerikadan gətirmişlər. Amerika 

ingiliscəsinə aid lüğətlərdə həmin söz zorla məcbur etmək (to bull doze, to coerce by violance) 

və «dağıdıcı maşın» mənasında işlənir. 

— Amerikanın həyat tərzini əks etdirən tarixizmlər: 

Hamburger tarixən Şimali Amerikanın həyat tərzi ilə bağlı olub, ölkənin məskunlaşması 

dövründə alman immiqrantlarının kulinariya təcrübəsindən qaynaqlanır. Belə ki, bu yemək 

Almaniyanın Hamburq şəhərindən gələnlərin hazırladıqları ərzaq menyusuna daxil idi. Ame-

rikalılar bu sözü süni surətdə ham («vetçina») və burger hissələrinə ayıraraq ikinci qəlyanaltını 

bildirən başqa ərzaq adlarının da formalaşmasında istifadə etmişlər: beefburger, cheesburger 

və s. 

Bu qənaətə gəlmək olur ki, Şimali Amerikanın məskunlaşdığı dövrdə ingilis dilinin Ame-

rika variantının inkişafında yeni həyat tərzi  və tarixi hadisələrlə əlaqədar olaraq xeyli sayda 

tarixizmlər meydana çıxmışdır. Bu leksik təbəqə ölkənin mədəniyyətindən tutmuş siyasi hə-

yatınadək bir çox sahələrə aiddir. Hansı sahəyə aid olmalarından asılı olmayaraq bu tarixizmlər 

ABŞ dil realilərinin önəmli bir hissəsini təşkil edir və onların bir çoxunun dildə üslubi-

emosional funksiyaya malik olması onların, o cümlədən də tarixizmlərin tədqiqinin böyük 
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təcrübi əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. 

Məqalənin aktuallığı. İstorizmlərin ingilis dilinin üslubi leksikasında önəmli yer tutduğunu 

və məqalənin də məhz bu mövzuya həsr olunduğunu nəzərə alaraq onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, tədqiqatçı məqalədə orijinal dil 

faktlarından istifadə etmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ingilis dilinin leksikasının tədrisində 

istifadə oluna bilər. 
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Место историзмов в системе языке  
 

Резюме 
 

Исторически окрещенные слова имеют важную роль в обогащении английской лек-

сики. Такие слова связаны с новым образом жизни, именами знаменитых лиц и важных 

событий. Историзмы содействовали обогащению английского языка и появлению в нем 

слов и выражений исторического характера. Такие лексические единицы относятся к 

разным отраслям жизни и составляют значительную часть реалий в английском языке. 

Одновременно среди историзмов имеются стилистически окрещенные формы, которые 

демонстрируют важность изучения историзмов в области стилистики. 

 

M.T. Umudova  
 

Place of historical words in language system 

 

Summary 
 

Historically colored words played a great role in the enrichment of English vocabulary. 

They include words connected with new life style, the names of outstanding persons and 

important events gave rise to enrichment of the English lexicon with numerous historical words 

and expressions. Such lexical units refer to various branches of life and constitute a significant 

part of language realities. Simultaneously the historical lexical units also include stylistic-

emotional color, which signifies the importance of historical words as stylistically colored 

devices. 
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Модерность как основа и вместе с тем порождение неклассической картины мира 

многомерна и многолика; в системе координат полицентричной исследовательской оп-

тики сегодня речь вообще идет о «множественности модернов» [1, с.15]. Одной их 

ключевых черт модерна как такового, который в западном дискурсе ассоциируется с 

отрицанием предшествующей традиции, является рефлексивность ревизионистского 

типа: речь идёт о перманентном пересмотре социальной реальности в свете новой ин-

формации или знания [2, с. 11]. В этом смысле модерность в ментальном пространстве 

Востока разворачивается как проект принципиально иного аксиологического «залога»: 

специфика восточной модерности связана с процессами индивидуации традиции при 

сохранении приоритета коллективно значимого. То есть общая тенденция взаимовлия-

ния процессов глобализации и глокализации приобретает особый формат в «силовом 

поле» культур, центрированных на национальной аутентике.  

В азербайджанской литературе, как и в европейской традиции, сущностные черты 

модернистского мировчувствования предопределялись эволюцией романтического ми-

роощущения. С одной стороны, для корифеев азербайджанского романтизма «высказать 

и показать истину стало основной целью»; с другой стороны, «символика печали, 

впитавшаяся в канву лирики поэтов этой эпохи, была связана с крахом романтических 

идеалов, надежд и мечтаний поэтов» [3, с. 233]. Это удивительным образом повлияло на 

мироощущение писателей во второй половине ХХ века: речь идёт о феномене свое-

образной художественно-эстетической «реинкарнации» романтических концептов, 

лейтмотивов и настроений в особой культурной ситуации – ситуации «отложенной» 

неомодерности 1960-х – 1980-х годов, которая связывается с «новым дыханием, стилем 

и способами выражения» [3, с. 232], новым ракурсом осмысления жизненных явлений 

(прежде всего, в поэзии таких мастеров слова, как Р. Рза, А. Керим, А. Салахзаде, 

И. Исмаилзаде), а также с творчеством  В. Самедоглы, В. Б. Одера, Р. Ровшана и др.  

В 1960-е годы в азербайджанском социокультурном пространстве сошлись в услов-
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ной «точке бифуркации» факторы и условия, необходимые для рождения нового лите-

ратурного феномена. К числу ключевых условий относится наличие свободной литера-

турной среды как пространства для полемики различных идеологий и эстетических 

концепций, а «ветвление», диверсификация литературной жизни становится одним из 

решающих факторов возникновения и развития феномена новой модерности в литера-

туре Азербайджана 1960-х – 1980-х годов. 

К числу знаковых примет качественных трансформаций литературно-художествен-

ного процесса того времени относятся появление нового героя, смена «лица» поэтичес-

кого высказывания, обращение поэтов к «средствам трагико-драматического отображе-

ния» (Э. Межелайтис) действительности, по сути – к потенциалу декаданса. Размышляя 

о перспективах возрождения национальной культуры, Н. Рустамова выдвигает пред-

положение, что именно «состояние декаданса заставляет глубже задуматься о филосо-

фии национального бытия и стимулирует развитие национальной культуры» [цит. по: 3, 

с. 236]. Во второй половине ХХ века в некоторых национально-культурных традициях 

декаданс становится концептуальной основой аксиологических и эстетических перс-

пектив. По мнению Т. Алишаноглы, с 1970-х годов азербайджанское искусство слова 

начинает переживать состояние декаданса «в условиях продления жизни “советской 

литературы” искусственно идеологическими средствами», что «в связи с опустошением 

“полноты” опыта романтической и реалистической литературы» актуализирует постре-

алистический опыт: «С того времени почти до конца века в нашей литературе господ-

ствует декаданс, который развивает национальный модернизм в целом» [цит. по: 3, с. 

237]. 

Известный философ А. Аббасов придерживается точки зрения, согласно которой тре-

тий этап эпистемологии следует называть постнеоклассическим (в общепринятой 

традиции он именуется постнеклассическим) [4]. По отношению к азербайджанскому 

литературно-художественному дискурсу последней трети ХХ века мы полагаем терми-

нологически уместным употреблять термин «постнеомодернизм» вместо «поздний не-

омодернизм», в числе прочего и потому, что  во втором случае термин содержит оце-

ночные коннотации, которые идут вразрез с оптикой полицентричного исследования.  

Можно предположить, что в последней трети ХХ века в азербайджанском искусстве 

слова складывается уникальная ситуация, когда ренессансное, возрожденческое по ин-

тенции движение художественной словесности навстречу смыслам архетипическим, 

базово-классическим (через интерес к национальной мифологии, фольклору, класси-

ческому литературному наследию) наиболее естественно чувствует себя в пространстве 

(нео) модернистской эстетики. При этом движение к архетипическому в конце ХХ века 

– типологически повторяющийся, романтический по сути своей проект возвращения к 

истокам. В аспекте поэтики он просто не может быть строго реалистическим, ибо в 

данном случае речь всегда идёт о возвращении к Мифу и, соответственно, о погружении 

в его поэтику. На уровне общеконцептуальном усиление декадансных настроений 

связывается с попытками сфокусироваться не на человеке в целом, а на индивидууме. С 

начала 1970-х годов изменяются и «способы художественного выражения и отображе-

ния. Так, участилось обращение к иносказаниям (читай между строк), многослойным 

метафорам, сложным и многозначным символам» [5, с. 153]. Очевидно, что внутри поэ-

тики Текста (национальной художественной словесности в широком смысле) зреют 

предчувствия неизбежных трансформаций, парадигмальных сдвигов в «поэтике мира». 

Китайский неомодернизм – явление так называемой литературы нового периода, 
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точкой отсчёта которой принято считать 1979 год. 

Почему для обозначения типологически схожих явлений в Азербайджане и Китае в 

первом случае мы используем разные термины – «постнеомодернизм» и «неомодер-

низм»? Дело в различии литературных практик неомодернистского типа в литературе 

Азербайджана 1960-х и 1970-х – 1980-х годов. Становление собственно неомодернизма 

здесь связывается с жизнетворчеством шестидесятников; последующие десятилетия оз-

наменовались качественными изменениями (проблемно-тематическими, образно-сти-

левыми) соответствующего сегмента общелитературного дискурса, что позволяет гово-

рить о превалировании с конца 1970-х годов постнеомодернистской стратегии твор-

чества. В свою очередь, в китайской литературной традиции в силу специфики соци-

ально-исторического развития, которая обусловила динамику и характер литературного 

процесса, интерес к модернизму после первой трети ХХ века снова актуализировался 

только с начала 1980-х годов. 

Литературный процесс в Китае последних двух десятилетий ХХ века представлял 

собой достаточно стремительную смену литературных «волн». Конец 1970-х – начало 

1980-х годов ознаменовались появлением «литературы шрамов» (получившей своё наз-

вание по рассказу писателя Лу Синьхуа «Шрам»), основной интенцией которой стало 

обличение трагических событий «мрачного десятилетия» (1966–1976). Однако довольно 

быстро «монохромная» критика уступает место более спокойному осмыслению 

прошлого в контексте исторических процессов, их влияния на судьбу обычного чело-

века. Уже к середине 1980-х годов многие литераторы от повествовательности переходят 

к анализу общественных явлений, которые мешали движению страны вперёд. На смену 

«литературе шрамов» приходит «литература размышлений» (ярким примером которой 

называют произведения Ван Мэна). В это же время довольно громко заявила о себе 

«литература поиска корней», сфокусированная на проблематике национального 

характера и национальной психологии. Однако уже к концу десятилетия «литературу 

поиска корней» потеснила «новая деревенская проза»: ее произведения тематически 

были сосредоточены на «демонстрации разницы между бурным развитием города и 

отсталостью деревни, взаимоотношениях между культурной традицией и новыми явле-

ниями современного развития Китая»  [6, с. 127]. Со второй половины 1980-х годов в 

качестве проблемно-тематической доминаты литературного процесса выделяется «ли-

тература реформ», обращённая к исследованию тех трансформаций, которые проис-

ходили в традиционной для Китая картине мира. Иначе говоря, 1980-е годы стали вре-

менем бурной диверсификации литературной жизни в Китае. Уже в первое десятилетие 

литературы нового периода существенно расширяются концептуальные и стилистичес-

кие границы реализма: понятие «современного реализма» в китайской литературе обоз-

начает сложное сочетание классического и «мистического», психологического, а также 

«структурного реализма», что, по мнению исследователей, отражает «одновременное 

развитие реализма с иными, нереалистическими творческими методами»  [6, с. 127].  А 

в 1990-х годах «значительное место заняли произведения психологического плана с яв-

ным влиянием европейского модернизма, с акцентированным анализом эмоции и с 

неонатуралистическим бытописательством» [7].  

Специфику китайского неомодернизма мы связываем с особым способом (принци-

пом) (само)организации и саморазвития соответствующего сегмента национального ли-

тературного дискурса, в основе которого лежит аксиологическая и эстетическая «ас-

симиляция» идей и художественных находок европейского модернизма в контексте ки-
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тайской национальной традиции и с учётом актуальной социокультурной ситуации. Этот 

феномен возникает как результат «встречи» в системе координат современного общества 

базисного, классического для китайской традиции восприятия «Литературы как 

передающей Путь» (文以载道) – и поисков идентичности: речь идёт о поисках ин-

дивидуальной идентичности (самоидентификации) в ситуации возможной трансфор-

мации идентичности коллективной.  

Таким образом, анализ особенностей воплощения «поэтики мира» в «поэтике Текс-

тов» азербайджанской и китайской литератур 1960-х – 1990-х годов позволяет говорить 

о некотором типологическом схождении между азербайджанским постнеомодернизмом 

и китайским неомодернизмом. Сущностное сходство заключается, на наш взгляд, в об-

щей устремленности художественного сознания к аксиологии общенационального как 

архетипического – при усилении декадансных настроений; в обеих культурных тради-

циях декаданс рассматривается как источник новых возможностей и эстетических перс-

пектив национальной же художественной словесности. Концептуальной основой обоих 

феноменов стала художественная индивидуация коллективного опыта сохранения и 

трансляции национальной картины мира и системы ценностей.  
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В статье предпринята попытка осмыслить специфику формирования неомодернист-

ского художественного дискурса в азербайджанской и китайской поэзии 1960-х – 1990-

х годов. Анализ особенностей воплощения «поэтики мира» в «поэтике Текстов» поз-

воляет говорить об общей устремленности художественного сознания к аксиологии об-

щенационального как архетипического – при усилении декадансных настроений в ус-

ловиях утверждения модерного мироощущения. Это привело к формированию пост-

неомодернизма в азербайджанской традиции и неомодернизма c китайской спецификой; 

концептуальной основой обоих феноменов стала художественная индивидуация 

коллективного опыта сохранения и трансляции национальной картины мира и системы 

ценностей. 

 

I. Shevlyakova-Borzenko 

 

Decadence as a conceptual basis of (post)neo-modernism  

in Azerbaijani and Chinese poetry of the  

last third of the twentieth century 

 

Summary 
 

The author attempts to understand the specifics of the formation of modernist artistic 

discourse in Azerbaijani and Chinese poetry of the 1960s-1990s. The analysis of peculiarities 

of realization of "the world of poetics" in "poetics of Texts" allows us to speak about the 

tendency of artistic consciousness to national axiology as archetypal – in the amplification 

decadence moods in the conditions of approval modern attitude. This led to the formation of 

post-neomodernism in the Azerbaijani tradition and neo-modernism with Chinese 

characteristics; the conceptual basis of both phenomena was the artistic individualization of the 

collective experience of preserving and translating the national picture of the world and the 

system of values. 
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XIX əsrdə Azərbaycanda dini-mənəvi-ictimai-siyasi-elmi-ədəbi mühit o qədər də sadə de-

yildi. Rus, Avropa mənəvi mühitinin təsiri artıq cəmiyyətdə özünü birbaşa şəkildə göstərir, hələ 

əsrin birinci yarısında F.Bodenşted, İ.Qriqoryev, İ.Slivitski, Q.Rozen kimi missionerlər, 

avropalılar, dekabristlər Azərbaycana gəlir, bunun nəticəsində Mirzə Şəfi Vazeh, gənc Mirzə 

Fətəli Axundova onun din xadimi olmaq istədiyini bildikdən sonra, ona “səndəmi fırıldaqçı və 

şarlatan olmaq istəyirsən?” sualını verirdi. Lakin əslində Mirzə Şəfi hələ gənc yaşlarından din 

xadimi, molla olmaq üçün hazırlaşdırılırdı: “Mirzə Şəfi Sadıq oğlu Vazeh 1794-cü ildə Gəncə 

şəhərində doğulmuşdur. Onun babası Məhəmməd Şəfi oğlu Gəncə əsilzadələrindən idi. Atası 

Kərbəlayı Sadıq Məhəmməd oğlu isə Gəncə hakimi Cavad xanın sarayında memar – bənna 

işləyirdi. Gələcək şairin valideynləri Allaha inanan, mömin adamlar olmuşlar. Atası gənc yaş-

larında Kərbəlaya gedib, oranı ziyarət etdikdən sonra ömrünün axırına qədər oruc tutub, namaz 

qılmağı unutmamışdı...  

Kərbəlayi Sadığın iki oğlu var idi... Kiçik oğlu, Məhəmməd Şəfini ruhani etmək məqsədi 

ilə Gəncədə Şah Abbas məscidinin yanındakı mədrəsəyə qoyur. Ruhani dərslərinin geniş təd-

risinə görə baş məscidlərin nəzdində olan məktəblərdən az fərqlənən bu mədrəsədə ilahiyyatdan 

başqa fars və ərəb dilləri də tədris olunur, gözəl xətlə yazmaq sənəti öyrədilirdi... Mədrəsədə 

oxuduğu dövrdə ruhanilərlə yaxından tanışlıq, habelə Firdovsi, Xəyyam, Sədi, Nizami, Füzuli 

kimi klassik sənətkarların yaradıcılığına bələd olması Şəfidə şəriəti qazanc vasitəsinə çevirmiş 

din xadimlərinə qarşı bir soyuqluq, müdərrislərin söhbətlərinə inamsızlıq yaradır və getdikcə 

onun ruhani tədrisinə olan həvəsi sönməyə başlayır. Lakin dini təhsili yüksək qiymətləndirən 

və Şəfini molla görmək istəyən atasının ondan narazı qalıb inciyəcəyindən çəkinən Şəfi hələlik 

təhsilini tamam buraxmasa da molla – müdərrislərin tapşırıqlarına ciddi əhəmiyyət vermir, 

vaxtının çoxunu fars dilini, Şərq ədəbiyyatını öyrənməyə, gözəl xətt salmaq məşqlərinə sərf 

edirdi” (1, 137). Beləliklə, gördüyümüz kimi, Mirzə Şəfi Vazeh hələ gənc yaşlarından din 

xadimi olmaq üçün yetişdirilsə də, din xadimi olmur, sonralar bu sənətdən tamamilə uzaqlaşır. 

Lakin bu proses, yəni din xadimi kimi yetişmək, dini təhsil almaq uzun zaman hələ cəmiyyətin 

əsas prioritet sahələrindən biri olaraq qalır, təhsilin, cəmiyyətin, gənc nəslin həyatında, təlim-

tərbiyəsində mühüm rol oynayırdı. Təbii ki, bu proses ədəbiyyata, incəsənətə də təsir edir və 

poeziya, ədəbiyyat dini mövzulardan yan ötmürdü. Amma bu da vardı ki, hələ XIX əsrin 

əvvəllərində Mirzə Şəfi Vazeh dini təhsilə, dini dünyagörüşə qarşı çıxsa da, yenidən öz bədii 

yaradıcılığında dini mövzulara bir o qədər də qayıtmır, öz əslinin digər böyük demokrat-
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maarifçi dünyagörüşlü ədibləri, yazıçıları kimi öz yaradıcılığında  dini ədəbi və ya elmi 

materiala çevirmirdi. 

Dini mövzu XIX əsr ədəbiyyatından bir qırmızı xətt kimi keçıir. Bu mövzuda XIX əsrdə 

ictimai mənşəyindən, vəzifəsindən, əqidəsindən, dünyagörüşündın, siyasi mövqeyindən, ədəbi 

fəaliyyətindən, maarifçiliyindən, demokratizmindən, bir sözlə, hansı ədəbi cərəyana aid olma-

sından asılı olmayaraq demək olar ki, bütün qələm sahibləri öz qələmlərini sınamış, öz yara-

dıcılıqlarında bu mövzudan söhbət açmışlar. Belə ki, hələ XIX əsrin əvvəllərində böyük ma-

arifçi, demokrat, görkəmli ziyalı, gözəl bədii, dini, elmi, dünyəvi əsərlər müəllifi Abbasqulu 

ağa Bakıxanov bu mövzuya müraciət etmiş və hətta, məqtəl mövzusundan bəhs edən “Riyazül-

qüds” əsərini qələmə almışdır. “Riyazül-qüds”ün tədqiqatçısı akademik Möhsün Nağısoylunun 

verdiyi məlumata görə bu əsər  “şəhidlik mövzusunda qələmə alınmış bir əsərdir, əsasən, İmam 

Hüseynin (ə.) Kərbəlada şəhidlik zirvəsinə çatmasına həsr olunmuşdur. Bu mövzuda qələmə 

alınan digər məqtəl kitabları kimi, “Riyazül-qüds” əsərində də əsas mövzu ilə - Kərbəla 

müsibətilə yanaşı, əsərin baş qəhrəmanı İmam Hüseynin (ə.) ən yaxın adamlarından – babası 

Məhəmməd Peyğəmbər (s), anası, həzrəti Fatimə (ə.), atası İmam Əli (ə.), qardaşı İmam 

Həsəndən (ə.) və digər imamlardan da bəhs olunur” (2, 40). “Riyazül-qüdsün məzmunu və 

bölmələri ilə bağlı qısa məlumatdan göründüyü kimi, kitabda şəhidlik məsələsinə daha geniş 

yer verilmişdir və onun mərkəzində Kərbəla faciəsinin bədii şəkildə təsviri dayanır. Əsərin 

bütün bölmələrində qəmli və hüzürlü hadisələrin faciəvi və müsibətli anların təsvirinə daha 

geniş yer verilmişdir. Digər məqtəl kitablarında olduğu kimi, “Riyazül-qüds”də də İmam Hü-

seynin (ə.) tutduğu yol haqq-ədalət uğrunda mübarizə kimi mənalandırılır və onun şəhadəti 

qəhrəmanın mənəvi qələbəsi kimi dəyərləndirilir” (2, 42).  

Tədqiqatçılara görə Abbasqulu ağa Bakıxanov bu əsəri gənc yaşlarında, 1820-ci ildə, iyirmi 

altı yaşında ikən qələmə almışdır. Maraqlıdır ki, sonralar car Rus dövlətinin idarəetmə sis-

temində yüksək vəzifələr tutan, car ordusunun zabiti kimi polkovnik rütbəsinə qədər yüksələn, 

bütün Rusiyanı, Avropanın yarısını gəzən, Avropa ictimai-siyasi, elmi-fəlsəfi fikrinə dərindən 

bələd olan, “Qanuni-qüdsi”, “Təhzibi-əxlaq”, “Kəşfül-qəraib”, “Eynəl-mizan”, “Əsrarül-

məlaküt”, “Gülüstani-irəm” kimi elmi əsərlər yazan Abbasqulu ağa Bakıxanov heç vaxt öz dini 

əqidəsinə, dini dünyagörüşünə xəyanət etməmiş, hətta  məlum olduğu kimi, Məkkəyə ziyarətə 

getmək üçün çar hökumətindən icazə almış və 1846-cı ildə Məkkəyə səfər etmişdir. Firidun bəy 

Köçərli “Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabında Abbasqulu ağa Bakıxanovdan danışarkən yazır: 

“Amma axırda dünya şöhrətini puç, cahü rəyasət tələbini biməzmun görüb, xidmətdən istefa 

veribdir. İbadətə və axirət sərmayəsini cəm etməyə məşğul olub Həccə - beytullaha əzimət 

eləmişdir və tarixi-hicrətin 1261-ci salında ol cənab Məkkeyi-mükərrəmə ilə Mədineyi-

münəvvərə arasında “Vadiyi-Fatimə” adlı mənzildə vəfat edib, haman yerdə dəfn olunmuşdur. 

Rəhmətüllahü əleyhi, rəhmətən vasiətən. 

Belə rəvayət olunur ki, Abbasqulu ağa Qüdsi Həcc ziyarətinə əzimə etdikdə məşhur Quba 

qazisi Hacı Molla Abdulla Axundu dəxi özü ilə bərabər aparmışdı. Vəqti ki, Qüdsi öz ziyarətini 

itmamə yetirir, üzünü dərgəhi-həqqə tutub deyir: “Pərvərdigara! Hər padşahdan mənə nişan 

verilibdir, səndən də bir nişan təmənna edirəm ki, axır nişanım olsun!”  

Hacı Molla Abdulla axund o nişandan murad nə olduğunu soruşur. Hacı Abbasqulu ağa 

deyir: “O nişan bu müqəddəs məkanda ölməkdir”. Necə ki, mərhumun arzusunca iş vaqe olur” 

(3,289-290). Bu fakt  bir daha onu göstərir ki, XIX əsrdə Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər 

Avropaya üz tutsa da, islam dini hələ də bu xalqın ictimai-siyasi-mənəvi fikrində mühüm rol 

oynamış, mənəvi həyatından uzaqlaşmamış və dünyəvi mövzularda əsərlər qələmə alan 

müəlliflər bu mövzularda da böyük həvəslə əsərlər qələmə almışlar. 
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Təbii ki, XIX əsr ədəbiyyat və ictimai fikir tariximizə bu rakursdan yanaşdıqda XIX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı və ictimai fikir tarixində məşhur olan daha bir neçə simanın adını çəkə 

bilərik: Mirzə Kazım bəy (1802-1870), Mirzə Fətəli Axundov (1812-1878), Hacı Seyid Əzim 

Şirvani (1835-1888) və başqaları...İlk baxışda Mirzə Kazım bəy və Mirzə Fətəli Axundovun 

dinə baxışları minlərlə həməsrlərinin baxışlarından fərqlənsə də, din əslində onların da həya-

tından, yaradıcılıqlarından bir qırmızı xətt kimi keçir. Belə ki, Mirzə Kazım bəy hələ gənc 

yaşlarından xristianlığı qəbul etsə, Mirzə Fətəli Axundov isə “mən bütün dinləri puç və əfsanə 

hesab edirəm” desə də, əslində bu iki böyük şəxsiyyət bütün ömürləri boyu dinlə, islam dini ilə 

bağlı olmuş, ən azından bu dini tədqiq etmiş, onun haqqında əsərlər yazmışlar. Sadəcə olaraq, 

dediyimiz kimi, onların islam dininə baxış bucaqları fərqli olmuş, onlar minlərlə həmvətənləri 

kimi bu dinə kor-koranə inanmamış, onu təftiş etmiş, ona rasional yanaşmışlar. Bu da onların 

istər-istəməz bu dinə biganə qalmadıqlarını bir daha sübut edir...Maraqlıdır ki, din, islama 

həməsrlərindən fərqli münasibət bəsləyən bu iki böyük şəxsiyyətin şəxsi həyatlarından da bir 

qırmızı xətt kimi keçmişdir. Belə ki, əgər  bu iki böyük şəxsiyyətin əsrdaşları olan qələm 

yoldaşları öz zəmanələrində demək olar ki, ümmətin əksər nümayəndələri kimi başlarını aşağı 

salıb adi bir müsəlman kimi yaşayaraq bədii yaradıcılıqla da məşğul olub, islamın təbliği ilə 

məşğul idilərsə, bu iki böyük şəxsiyyət islama bəslədikləri münasibətə görə məsuliyyətlərini 

həyatları bahasına ödəyirdilər. Məsələn, onlardan biri, Dərbənd Şeyxülislamının oğlu olan, 

sonralar islam dini haqqında bütün dünyada məşhur olacaq “Bab və babilik” (1865), “Şamil və 

müridizm” (1859), “Qurani-Kərimdə ahəng” (1859), “İslam tarixi” (1860), “Qurandan bəzi 

fəsillərin təfsiri haqqında” (1843), “Ortadoksal təriqətlər arasında müsəlman hüquqşünaslığı 

hərəkatının tərəqqisi haqqında” (1850) və s. kimi əsərlər yazacaq Mirzə Kazım bəydən, atası 

xristianlığı qəbul etdiyinə görə  üz çevirəcək və onu oğulluqdan çıxaracaqdı... 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində komediya janrının, Avropa nəzəri-estetik fikrinə söykənən 

ədəbi-bədii tənqidin, yeni estetik xüsusiyyətlər daşıyan nəsrin, materialist dünyagörüşə  

söykənən fəlsəfi düşüncənin əsaslarını qoyan böyük maarifçi Mirzə Fətəli Axundovun isə, de-

yilənlərə görə, dünyasını dəyişdikdə islama bəslədiyi mənfi münasibət üzündən cənazəsi  bir 

neçə gün yerdə qalacaq, kafir olduğu üçün heç bir din xadimi onun cənazə namazını qılmaq 

istəməyəcəkdi... Hansı ki, gənc Mirzə Fətəli hələ uşaqlığından əmisi tərəfindən din xadimi ol-

maq üçün xüsusi olaraq hazırlaşdırılmış və ardıcıl dini təhsil almışdı. “Axund Hacı Ələsgər 

Fətəlini özü kimi ruhani etmək niyyəti ilə ona mükəmməl dini təhsil vermişdi” (1, 433). Firidun 

bəy Köçərli “Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabında Mirzə Fətəli Axundovun özünün qələmə aldığı 

tərcümeyi-halına əsaslanaraq yazır: “Bir ildən sonra Axund Hacı Ələsgər təlim və tərbiyəmə 

şüru edib, əvvəl Quranı mənə oxutdurdu, Quranı tamam edəndən sonra yavaş-yavaş fars və ərəb 

kitablarından başladı mənə dərs verməyi.  

Axund Hacı Ələsgər mümtaz bir fazil idi və cəmi ülumi-islamiyyədən – xah farsi olsun, xah 

ərəbi – kamil ittilaı var idi. Mərhum məni oğulluğa qəbul elədi və xalq arasında “Hacı Ələsgər 

oğlu” adı ilə məşhur oldum... İkinci atamın muradı bu idi ki, mən ülumi-ədəbiyyəni təhsil edib 

ruhanilər silkinə daxil olam və mollalıq ilə başımı dolandıram” (3, 421-422). Lakin maraqlıdır 

ki, bu mükəmməl dini təhsil Mirzə Fətəli Axundova başqa nöqteyi-nəzərdən lazım olmuş və o, 

bu dini biliklərindən dini təftiş etmək üçün istifadə etmişdir. “M.F.Axundov təfəkkürün varlığa, 

şüurun təbiətə münasibəti məsələsini tam, ardıcıl materialist mövqedən şərh etmişdir. O, 

“Kəmalüddövlə məktubları”nda və başqa fəlsəfi əsərlərində idealist fəlsəfəyə, orta əsrlər ərəb 

– müsəlman ölkələrində geniş intişar tapmış sufizm, işqariyyə və başqa dini cərəyan və 

təriqətlərə qarşı çıxmış və bir tərəfdən, Şərq fəlsəfəsində təzahürünü tapmış materialist 

meyllərin, ikinci tərəfdən isə Avropa materialist fəlsəfəsi və təbiətşünaslıq elmlərinin 
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nailiyyətləri əsasında Azərbaycanda və Yaxın Şərq ölkələrində materialist fəlsəfənin əsas 

prinsiplərini şərh etmişdir, o, təfəkkürün varlığa, şüurun təbiətə münasibəti məsələsinin dərk və 

şərhində də XVIII əsr Qərbi Avropa və XIX əsr rus materialist filosofları ilə eyni bir mövqedə 

durmuşdur. Bir sıra Qərbi Avropa maarifçiləri kimi, M.F.Axundov da dinə münasibətdə tam 

ateist mövqe tutmuşdur. O, bütün dinləri “puç və əfsanə” saymışdır. Axundov da belə hesab 

etmişdir ki, Allah və başqa fövqəltəbii qüvvələr haqqında təsəvvürlər insan xəyalının 

məhsuludur, Allah, zənn ilə süni surətdə yaradılmışdır”.  

M.F.Axundov bir sıra sivilizasiyalı Qərbi Avropa ölkələrində olduğu kimi dinin dövlətdən 

ayrı olması, din xadimlərinin hüquqlarının məhdudlaşdırılması, hüquq, məhkəmə, maarif, təhsil 

işlərinin mülki idarələrə həvalə olunması ideyalarını irəli sürmüşdür. O, dünyəvi, demokratik 

ölkələrdə olduğu kimi, dinin müasir dövr üçün müəyyən mənəvi, etik əhəmiyyət kəsb edən 

idealları, qanunları əsasında xalqın mənəvi-əxlaqi sifətlərinin təkmilləşdirilməsi və dini 

ayinlərin, mərasimlərin, məsələn, kəbin-talaq, ölülərin dəfni, namaz, oruc, pişnamazlıq kimi 

işlərin ruhaniləri öhdəsində qalmasının tərəfdarı olmuşdur” (1, 521-522).   

Lakin XIX əsr ədəbiyyat tariximiz sürprizlərlə doludur. Belə ki, XIX əsrdə yaşayıb-yaradan 

Mirzə Kazım bəy və Mirzə Fətəli Axundov kimi nəhənglərimiz əgər  islam dini ilə yalnız bir 

alim, tədqiqatçı kimi maraqlanıb, eyni zamanda geniş erudisiyalı bir alim, yazıçı, mütəfəkkir 

kimi fəaliyyət göstərirdilərsə, artıq XIX əsrin ikinci yarısında Hacı Seyid Əzim Şirvani kimi 

ruhu ilə islama, irfana tamam bağlı olan şairlərimiz də dünyəvi elmlərə, maarifçiliyə doğru can 

atırdılar. Beləliklə, Azərbaycan ədəbiyyatının XIX əsrdə yaşayıb-yaradan, öz yaradıcılıqları ilə 

Şərq ədəbiyyatının, fəlsəfi-dini-ədəbi-estetik fikrinin ideallarına sadiq qalan Seyid Əbülqasim 

Nəbati və Seyid Həmzə Nigaridən fərqli olaraq  Hacı Seyid Əzim Şirvani  nə qədər bu ideallara 

sadiq qalsa da, amma təkcə bu idealların əsiri olmamış, dövtünün açıq fikirli, mütərəqqi və 

geniş dünyagörüşlü bir ziyalısı kimi yeni dövrün yeni ruhuna, mühitinə adaptasiya olmağı 

bacarmış,  öz ruhi ilə yeni dövrün səsinə səs verə bilmişdir. Belə ki, bir tərəfdən Seyid 

Əbülqasim Nəbati və Seyid Həmzə Nigari kimi irfani ideallara söykənərək Şərqin klassik qəzəl 

ənənələrini davam etdirən və bu istiqamətdə dövrünün ən müqtədir şairi olan Seyid Əzim, digər 

tərəfdənSeyid Əbülqasim Nəbati və Seyid Həmzə Nigaridən fərqli olaraq “Əkinçı” qəzeti ilə 

əməkdaşlıq edir, rus dilini öyrənir, bu dili tədris edir, kəskin satiralar yazır, dünyəvi məktəb 

açır, maarifçiliklə məşğul olurdu. Məsələn, “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin dördüncü 

cildində yazılır: “Seyid Əzimin açdığı məktəb öz tipinə görə müəllim məktəbi sayılırdı. 

Üçsinifli şəhər məktəbi üçün şagird hazırlayan bu məktəbdə uşaqların dünyəvi biliklərə 

yiyələnməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir, onlara hesab, tarix, coğrafiya fənləri ilə yanaşı Azər-

baycan, fars və rus dilləri də öyrədilirdi. 1887-ci ildə Şamaxıda Seyid Əzimlə görüşüb, onun 

tədris işlərilə tanış olan Minqreliya orta məktəbinin müəllimi Aleksandr Zaxarov 1890-cı ildə 

çap etdirdiyi bir məqaləsində S.Ə.Şirvaninin məktəbi barədə məlumat verib yazırdı: “Hacı S.Ə. 

18 ildir ki, məktəbi idarə edir. Dağıstanda təhsil almışdır, fars və ərəb dillərini və bir neçə 

Dağıstan ləhcəsini bilir. O, birinci dərəcəli şair kimi tanınmaqdadır... Onun məktəbində 33 

şagird oxuyur; onlardan 12 nəfəri həftədə - 15, 9 nəfəri isə 25 qəpik verir ki, cəmisi 6 manat 60 

qəpik toplanır... Hacı S.Ə. rus dilində oxuyub-yazmağı bacarır. Rus dilində çətin danışır, lakin 

yaxşı başa düşür, hətta rus ədəbiyyatı ilə maraqlanır. Puşkindən bir neçə şeir fars dilinə 

çevirmişdir. Onun məktəbində oxuyanlara rus dili də təlim edilir” (1, 545).  Halbuki, o da 

dövrünün bir çox ziyalısı kimi ilk növbədə bir din xadimi olmaq üçün yetişdirilmiş, dərin dini 

savad almış, hətta bu məqsədlə Nəcəf, Kərbəla, Şam kimi Şərqin dini mərkəzlərində bir neçə il 

ardıcıl  ali dini təhsil alaraq, ali ruhani din xadimi kimi vətəninə dönmüşdü. Firidun bəy Köçərli 

“Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabında Seyid Əzimdən danışarkən yazır: “Mərhum Hacı Seyid 
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Əzim Şamda təhsili-ülum etdikdən sonra öz vətəninə müraciət edib, bir müddətdən sonra 

Kəbəni ziyarət qəsdi ilə Məkkəyə getmişdir və bu ziyarətə azim olduqda Mədinədən gedib 

cəddi Məhəmmədəl-Mustafanın rövzəsində bədahətən bir qəsidə oxumuşdur. Qəsidənin eyni-

mətləi budur: 

 

   Fəda bu astananın xakinə can, ya Rəsulullah- 

                              Ki, əhli-dərdədir bu dərdə dərman, ya Rəsullulah! 

 

Peyğəmbərin mərqədi-şərifini ziyarət edib, oradan canibi-Məkkəyə rəvan olmuşdur və 

Məkkeyi-mükərrəmədə hərəmi-şərifin qara örtüyünü gördükdə yenə bədahətən bir qəsideyi-

qərra söyləmişdir ki, onun da mətləi budur:  

 

   Nədəndir bilmirəm, yaran, edib rəxtin qəra Kəbə, 

   Tutubdur hansı şahi-dəhrpərvər çün əza Kəbə?” ( 4, 32) 

 

Beləliklə, artıq gördüyümüz kimi, XIX əsrdə din  istər Avropa tipli və istərsə də Şərq tipli 

ziyalılarımızın, şairlərimizin, yazıçılarımızın həyatından, yaradıcılıqlarından, məfkurələrindən, 

əqidələrindən bir qırmızı xətt kimi keçir və onların cəmiyyətdəki yerlərinin müəyyən 

olunmasında mühüm rol oynayırdı.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə XIX əsr Azərbaycan maarifçi ədiblərin yaradıcılığında 

dinə münasibət tədqiq edilir ki, bu mövzunun aktuallığını şərtləndirir. Çünki müəllif məsələyə 

yeni baxış bucağından yanaşır.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, müəllif müəyyən edir 

ki, maarifçi demokratlar öz həyatlarında bəzən ifrat fanatizmə, dini dünyagörüşün bəzi 

məsələlərinə bir qədər fərqli ənənədən uzaq münasibət bəsləsələr də əslində din bunların ya-

radıcılıqlarından da bir qırmızı xətt kimi keçmiş və onlar dinin müxtəlif məsələlərini öz yara-

dıcılıqlarında araşdırmış, təbliğ etmiş, ona öz münasibətlərini bildirmişlər. 

Məqalənin praktik və tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən din tarixinə,  o cümlədən XIX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair tədqiqatlarda nəzəri qaynaq kimi istifadə etmək olar. 
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Резюме 
 

В статье исследуется жизнь и творчество таких Азербайджанских писателей и поэтов 

Мирза Шафи Вазеха, Аббаскули ага Бакиханова, Мирза Казым бека, Мирза Фатали 
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Ахундова, Сейида Азима Ширвани и т.д. Автор отмечает что, эти просветители-демок-

раты даже несмотря на то, что в своем творчестве относились к фанатизму и религии с  

иной точки зрения, но религия проходила в их творчестве красной линией. Они 

исследовали различные проблемы и вопросы религии в своем творчестве и раскрывали 

свое отношение к этим вопросам. 

 

T.A. Huseynov  

 

Religion in the life and activities of the educators-democrats  

of the nineteenth century 

 

Summary  

 
In the article it is said about the life and activities of poets, writers and scientists such as 

Mirza Shafi Vazeh, Abasgulu Aga Bakikhanov, Mirza Kazim bey, Mirza Fatali Akhundov, 

Seyid Azim Shirvani who lived and created in the first half of 19th century. It is shown that 

although these educated democrats sometimes have different attitudes to the extreme fanaticism 

and some issues of religious outlook in their lives, in fact, religion had passed as a red line from 

these beliefs, and they had studied and propagated various issues of religion in their own right 

and they had expressed their attitude to it. 
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Qəhrəmanlıq, igidlik türk köçəri cəmiyyətinin təbiətində idi. Mövcud həyati problemlər, 

yaşadıqları böyük əraziləri  qonşularından müdafiə etmək, daxili nizam-intizamı bərpa etmək 

xalqdan əsgəri məharət tələb edirdi. Ordu-xalq münasibətləri türk cəmiyyətinin gələcək inki-

şafını təmin edirdi. “Əsgər taleyi hər bir türkün həyatının mənası idi. Savaş, əsgər şöhrəti onun 

cəmiyyətdə mövqeyini müəyyənləşdirirdi. Savaş həyatı, əsgəri şücaətlər onun özünün, 

ailəsinin, tayfasının, nəslinin şərəf, namus işi idi” (1, 33). Hərb tarixi böyük təcrübə mənbəyi 

olmuş, müasir hərb işinin təşkilində böyük əhəmiyyət daşımışdır. 

Türk qəhrəmanlıq tarixi türk-dastançılıq ənənələrində qorunub saxlanmış, oğuz-aşıq, akın 

sənəti vasitəsilə günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Türklərin dastan yaradıcılığının və dastançılıq 

ənənəsinin tarixi o qədər qədimdir ki, bu gün onu dəqiqləşdirmək belə çox çətindir. “Bu tarixi 

min illərlə ölçsək yanılmarıq. Burada bir fikri də vurğulamaq lazımdır ki, türk dastanları başlıca 

olaraq ayn-ayrı tarixi şəxsiyyətlərin, daha çox sərkərdələrin qəhrəmanlıq və igidliklərinə həsr 

olunmuşdur. Xalq öz qəhrəmanlarının unudulmaması və gənc nəsillər arasında onun daha da 

güclənməsi üçün onların adına dastanlar qoşmuşdur” (2, 8). 

I. “Koroğlu” dastanında  türk hərb mədəniyyəti 

Türk xalqlarından biri olan Azərbaycan hərb sənətinin tarixi də çox keçmiş zamanlara gedib 

çıxır. Albaniya dövlətini idarə edən Mehranilər sülaləsinin nümayəndəsi Cavanşir həm də 

sərkərdəlik bacarığı ilə seçilirdi. 816-837-ci illər arasında məşhur sərkərdəmiz Babək ərəb iş-

ğalçılarının 6 ordusunu darmadağın etmişdi. Bu qələbələr bir sərkərdə kimi məhz onun həyata 

keçirdiyi strategiya nəticəsində əldə olunmuşdu. Erkən orta əsrlərdə Şəmsəddin Eldəniz, onun 

oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan, Qara Yusif, Uzun Həsən kimi hökmdar və sərkərdələrimiz 

də qələbə çaldıqları döyüşləri həyata keçirdikləri xüsusi taktikalar vasitəsilə əldə etmişdilər. 

Səfəvilər dövlətinin banisi Şah İsmayıl Xətai 14 il ərzində az qüvvə ilə 14 vilayəti özünə tabe 

etməyə nail olmuşdu. “Azərbaycan hərb tarixini qəhrəmanlıq tarixi  kimi də dəyərləndirmək 

olar. Amma Azərbaycanın hərb tarixi yalnız qəhrəmanlıq mənbəyi, Vətənə məhəbbət nümunəsi 

deyildir. Bu tarix həm də böyük təcrübə mənbəyidir və müasir hərb işinin təşkili və uğurla 

davam etdirilməsi üçün də bu təcrübənin mühüm əhəmiyyəti vardır” (3, 3). 

Bu mədəniyyətin izlərinə “Koroğlu” dastanında rast da gəlmək mümkündür. “Özündən əv-

vəlki türk dastanlarının ən gözəl cəhətlərindən bəhrələnən, türk-dastançılıq ənənələrinin ən 

yaxşı örnəklərini qoruyub saxlayan “Koroğlu” eposu ... oxşarsızlığı, bənzərsizliyi ilə yadda 
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qalan orijinal bir söz abidəsi kimi meydana çıxmışdır” (2, 17). 

Koroğlu öz ordusu ilə birlikdə qərar tutduğu ərazilərin təbii sərvətlərinə, gediş-gəliş im-

kanlarına görə hərbi yürüşlərə, dağıdıcı müharibələrə məruz qalmış doğma torpağı, xalqının 

arzularını və öz mövcudluğunu ağır döyüşlərdə müdafiə etməli olmuşdu. Bu döyüşlərin hər biri 

də özünün coxsaylı qəhrəmanlarını yetişdirmiş və bugünkü nəsillərə miras qoymuşdu. Koroğlu 

və onun qoçaq dəliləri böyük bir ərazini müdafiə edərək nəzarət altında saxlaya bilmişdilər. 

Dastandan da göründüyü kimi, Koroğlu müxtəlif torpaqları  ayrı-ayrı sərkərdələrinə dəstəsi ilə 

qorumağı tapşırmışdı: “Dəmirçioğlu, Qurd Cəlil, Həsən bəy, Canlı Səməd, Yağqıran dəlilərilə 

Şamlı keçidini-Qanıxlı bərəsini, Sırt Yusif, İsabalı, Cinli Mehdi, Şərxata Mədəd dəlilərilə Yağı 

qoruğunu, Eyvaz xan, Dəli Çovdar, Halaypozan, Tüpdağıdan, Bəbir Alı dəlilərilə Dardaş 

keçidini, Şamlı bəy, Dəli Həsən, Adıbəlli, Qorxuqanmaz, Gürcüoğlu dəlilərilə Sınaq keçidini, 

Giziroğlu Mustafa bəy, Dəli Mehdər, Aşıq Kəngər, Aşıq Cünun mənimlə Çardaqlı Çənlibeli 

quşdan ayıq, qurddan sayıq qorumalıyıq. Yığışma işarəmiz mənim nərəm, yaxud Giziroğlunun 

haça şeşpəridir” (4, 280). 

Koroğlu bacarıqlı bir sərkərdə, öz qoşununu-dəlilərini düşmənin üstünə  apara bilən lider 

kimi yeritdiyi hərbi taktika və strategiyası ilə döyüşün gedişini öz xeyrinə dəyişməyi bacar-

mışdır. O, Çənlibelin ərazisində döyüşçü həyat tərzi yaşamış, nə qədər aşıq kimi çalıb-çağırsa 

da, bir döyüşçü olduğunu  heç vaxt yaddan çıxarmamışdır.  

Koroğlu mərddir, mübarizdir, məğlubedilməzdir. Onun igidliyini, dəliqanlılığını ifadə edən 

dəli nərəsi ondan ayrılmazdır. Azərbaycan hərb mədəniyyətinin tarixi obrazları kimi ilk növ-

bədə qılınc və at obrazlarından da bəhs etmək lazım gəlir. Bu obrazlar “Koroğlu” eposundan 

da bir leytmotiv kimi keçir: 

 

İstanbuldan buta alıb gəlmişəm, 

İstanbulda arzumanım qalmadı. 

Çənlibel oylağım, Qırat dayağım, 

At minməkdə arzumanım qalmadı (4, 81). 

 

Daha bir döyüş səhnəsində də Qırat və Misri qılıncdan belə istifadə olunur: “Koroğlu aşdı, 

daşdı, aslan kimi coşdu, qaplan kimi qeyzə gəldi. Misri qılıncı çəkdi, tərlan kimi Qıratın belinə 

yatıb meydana təpildi. Sağdan vurdu soldan çıxdı, soldan vurdu sağdan çıxdı, tacirləri xurd-

xəşil elədi. Baxdılar ki, yox, bu zarafat eləməli adam deyil, silahdaşlarını töküb dayandılar, 

Koroğlu hamısını Qıratın döşünə qatıb Çənlibelə gətirdi” (4, 83). 

Xalqın səadətini, istiqlaliyyət və müstəqillik uğrundakı qəhrəmanlıq ideyalarını nümayiş 

etdirən Koroğlu və onun başına toplaşmış dəliləri (eposda onlar 7777 sonsuzluq rəqəmi ilə 

şərtləndirilir) müxtəlif döyüş üsullarından bacarıqla  istifadə etmişdir.  

Koroğlu əlbəyaxa döyüş sənətinin müxtəlif növlərindən məharətlə istfadə etmişdir. O, yal-

nız fiziki gücə və hazırlığa əsaslanan əlbəyaxa döyüş zamanı hücum və güləşdən, ip, ərkan, 

dəyənək kimi müxtəlif alət və vasitələrdən, qılınc, cida, nizə, ox kimi müxtəlif təyinatlı silah-

lardan ustalıqla istifadə etməyi bacarmışdır. Məsələn, “Koroğlu ilə Ərəb Reyhanın döyüşü 

dastanda belə təsvir olunur: “Dava başlandı, yetmiş yeddi fəndin hamısını işlətdilər. Amma heç 

biri o birinə döv (qalib) gələ bilmədi. Nə qılıncdan kar aşdı, nə nizədən iş çıxdı, nə əmuddan 

murad hasil oldu. Axırda Koroğlu qəzəblənib atdan düşdü. Paltarının ətəklərini belinə sancdı. 

Qollarını çırmadı. Meydanda gərdiş eləməyə başladı. Ərəb Reyhan da atdan düşdü. Küstü 

başlandı” (4, 71). 

Dastan tüfəng və güllə terminləri ilə bitir. Əsərin sonuncu boylarından aydın olur ki, XVI 
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əsrdə tüfənglər də məişətə və orduya daxil olurdu. XVI əsrdə dəmirçilik peşəsi inkişaf etdikdən 

sonra kükürd ilə doldurulan borular muşketlərlə əvəz olunmağa başlayır. Muşketlər sürətlə 

inkişaf etdirilərək döyüş meydanlarında geniş tətbiq olunurlar. İpli alışqan getdikcə çaxmaq 

daşları (bu Filint də adlanır) ilə əvəz olunmağa başalyır. Bütün bunlar tüfəngin daha da geniş 

tətbiq edilməsinə imkan yaradır. Artıq insanlar özlərini, ailələrini, var-dövlətlərini qorumaq 

məqsədilə odlu silahlardan istifadə etməyə başlamışdılar. “Koroğlu paslı Misri qılıncını belinə 

bağlayıb Nigarı da yanına alıb piyada harasa gedirdi. Amma kişinin çiynində yarı taxtı, yarı 

dəmir bir şey var... Kişinin yanına gəlib soruşdu: -Ay kişi, bu nədi çiyninə keçiribsən? Kişi 

dedi: -Bu, tüfəngdi. -Tüfəng nədi? -Bunun içində güllə olur. Adama, heyvana dəyəndə  öldürür” 

(4,  446). 

II.  “Manas” dastanında türk hərb sənətinin əksi 

Qırğız xalqının qəhrəmanlıq eposu olan “Manas” dastanı bu böyük tarixi və mədəniyyəti 

yaşadan ədəbi abidələrdən biridir. Burada əsas yeri xarici düşmənlərin hücumlarının qarşısının 

alınması, qonşu tayfalarla yerli, bəzən isə geniş hərbi yürüşlərə səbəb olan mübahisələri, doğma 

torpaqların geri qaytarılması və müstəqilliyin qazanılması uğrunda aparılan mübarizə, dost 

tayfalara və qonşu xalqlara ümumi düşmənlə mübarizədə silahlı köməyin göstərilməsi kimi 

hərbi toqquşmaları əks etdirən səhnələrin təsviri mühüm yer tutur.     

Daha güclü qonşuların qırğız xalqının azadlığına, müstəqilliyinə, hətta mövcudluğuna mü-

daxilə etməsi bu xalqda qabaqcıl hərbi təcrübənin formalaşmasını şərtləndirdi. Atlı qoşun dəs-

tələrindən, skiflərin hərbi taktikasından düşmənə qətiyyətli zərbə vurmaq üçün istifadə etməsi 

qırğızların hərbi işində yeni mərhələnin başlanğıcı oldu.   

“Manas” dastanında türk ordusunda mövcud olan intizamdan ətraflı söhbət açılır. Belə ki, 

türklər uşaqlarına kiçik yaşdan ehtibarən ata minməyi, qılınc istifadə etməyi və ox atmağı öy-

rədərək onları əsgər kimi yetişdirirdilər. Türk hərbi sistemi içərisində at ən önəmli vasitə idi. 

At türk xalqlarının günlük yaşayışında olduğu qədər, hərb həyatında da keçilməz bir vasitə idi. 

Onlar atlardan məharətlə istifadə  sayəsində hər cür savaş manevrasını və taktikasını ən yaxşı 

şəkildə tətbiq edirdilər. Türk atları sürətli və çox davamlı idi. Manasın ordusunda ağır 

silahlanmış atlı dəstələrin olması haqqında belə məlumat almaq olar: “Ox işləməz zirehli əl-

bisələri qırx çoroya verdi... Tovuz kimi səkən xatun aslan kimi çoroların hər birinə çoxdan bəri 

savaş üçün öyrədilmiş qırx at hazırlamışdı. Atların sağrısına qaplan dərisindən örtük örtüb 

bellərinə bəzəkli yəhər qoymuşdu. Onun üstünə su samuru dərisindən düzəldilmiş döşək qoyub, 

tərklərinə də göy davul yerləşdirmişdi” (5, 220). 

Qırğız eposunda zirehli geyimlərin təsvirinə də geniş yer verilmişdir. Döyüşkən qırğız əs-

gərləri müdafiə silahı kimi zireh, qalxan, dəbilqə və s. istifadə edirdilər. Zireh döyüşçünü hü-

cum silahlarının zərbəsindən qoruyurdu və məftil vasitəsilə bir-birinə bağlanmış kiçik dəmir 

təbəqələrdən düzəldilirdi. Dastanda qırğızların soot, sebil, badana, olpok, çopkut  adlanan hərbi 

geyimlərdən istifadə etmələri haqqında daim məlumat verilir: “İki tərəfin əsgərləri çayın iki 

sahilinə ayrılıb bir-birlərinə ox atdılar, zirehlər parçalandı, şiddətli çarpışma getdi” (5, 120). 

“Yaxasız zirehli libas geyinən nazik bığlı, enlisifət, itibaxışlı məmur Konqurbay başda olmaqla 

bahadır Neskaranı və Böyük Yoloyu (Coloyu) bir xeyli əsgəriylə təqibə göndərdi Esen xan” (5, 

134). Bu zireh əsgərləri düşmənin zərbələrindən qoruyurdu. “Tulus göy dəmirdən zireh 

geyinmişdi. Əzəmətli bir qalxan vardı, əlinə göy mizrağını, öküzün belinə bənzəyən yayını aldı. 

Qaplan kimi heybətlə atını mahmızladı” (5, 85) “Kükrəyən at kimi cövlan edən Coloy əli 

bayraqlı əsgərlərini Kutubəyə tərəf hərəkətə gətirdi. Oxlar dolu kimi yağdı. Düşdüyü yeri 

yandırıb-yaxdı. İgidlərin toppuzu və zirehi parçalandı” (5, 95). 

“Manas” dastanında adları çəkilən hərbi silahlar və geyimlər özlərində tarixi, etnoqrafik və 
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arxeoloji izləri daşımaqdadır.  

“Manas”ın qəhrəmanları öz qüvvələrini yalnız döyüş meydanlarında deyil, yarışlarda da 

sınayırdılar. Bu zaman əldə edilən vərdişlər onlara döyüşlərdə lazım olan qələbəni qazandıra 

bilirdi. Dastanda adı çəkilən güləş idmanın ən qədim növlərindən biridir. Pəhləvanlar meydanda 

dolaşır, elə bil ki, bir-birini başdan-ayağa süzür və birdən hücuma keçirdilər. Hər güləşçinin 

sevimli bir fəndi var idi.  Biri öz rəqibinin ayağından tutmağa çalışır, o birisi isə onun başını 

qoltuğu altında sıxırdı. Rəqibinin çiynini, kürəyini və ya dizini üç dəfə yerə vuran güləşçi qalib 

sayılırdı. “Manas dastanı”nda bu idman növündən istifadə etməklə aparılan yarış haqqında 

məlumatı belə almaq olar: “Gözləri açılıb rahatlanan ixtiyarın beli buğa beli kimi oldu. 

Saqqalını sığallayıb bəyaz aslan kimi güləş meydanına atıldı... Yekəpər Coloy qocaman 

Koşoyun biləklərindən yapışdı. Güləş üçün doğulmuş çevik Koşoy dərhal biləklərini onun əl-

lərindən çıxartdı... Ər Koşoy bir anda qeyrətə gəldi, qızaran biləyinə baxmadan Coloyun qa-

bırğasının ətindən ayaq boyda bir yeri tutub çəkdi. Tanrı göstərməsin, dünyanın iki divi qana 

boyandı. Bir-birlərinə qoç kimi şığıdılar. Tutduqlarını qopartdılar, ağızlarından alov püskür-

dülər, gözlərindən atəş saçdılar, paçalarından yapışıb bir-birilərinə dirəndilər, sinə-sinəyə tu-

taşdılar. Amma bir-birilərini yıxa bilmədilər. İki pəhləvanın güləşindən Qarqıranın çöllüyü 

ocaq yeri kimi qazıldı, tozu ərşə çatdı, yer alt-üst oldu, buna bütün xalq heyran qaldı. İki div 

altı gün güləşmələrinə baxmayaraq bir-birilərini yıxa bilmədilər, bir-birilərinin öhdəsindən gələ 

bilmədilər... Güləşə öyrəncəli div Koşoy sağ budu ilə Coloya badalaq vurub yerə yıxdı. Ər 

Koşoy Kalmıkın başından adlayıb keçdi” (5, 201-202). “Qırğızlar sevinclərindən onları xilas 

edən Koşoyun adını çığır-bağırla vurğuladılar. Ər Koşoya xalqdan öncə ox kimi yetişən qırx 

çoro onu əllərinin üstündə qaldırdılar...” (5,  201-202). 

At yarışı, ən qədim və ən məşhur idman növlərindən biri sayılırdı. Atçılıq yarışlarına aşa-

ğıdakı idman növləri daxil idi: 

— At yarışları (cıdır) 

— Oxatma yarışları 

—Qılıncoynatma yarışları 

— Nizəatma yarışları 

Dastandan həmin yarışlar haqqında məlumatı belə almaq olar: “Başı qalpaqlı İramandın 

İrçıoğlu yanına şəyirdi Çaş Aydarı alıb qələbəlik xalqa at yanaşı olacağını eşitdirdi. Əzəldən 

bəri at sevən qırğızlar ziyafətin mənasını cıdıra çıxmaqda-at yarışında görürdülər. At yarışında 

birinci olana səksən min at, min dəvə, ayrıca yüz min qoyun mükafat təyin edilmişdi. Altmış 

bir ata mükafat vardı. Davul çalındı, atlar yarış xəttinə-küknar ağacının yanına sürüldü” (5, 

194). 

“Çox keçmədən Çaş Aydar atları rəsmi keçidə gətirdi. Uzmanlar gözləriylə yarış atlarını 

sezdilər... Kimisi pıçı-pıçıya keçdi, kimisi heyrətlənib rəsmi keçiddəki atların haradan gəldiyini, 

növlərini, cinslərini, qələbəni hansı atın qazanacağını təxmin etməyə çalışdı. Bir-birindən gözəl 

yarış atları hər yandan, gündoğanla-günbatanın arasından seçilərək gətirilmişdi. Sıraya 

düzüləndə quş kimi çevik görünürdülər” (5, 198). 

Türklərin hər şəhərində at yarışı üçün bir sahə olurdu və hər cümə günü təşkil olunan ya-

rışlarda onlar güclərini sınayırdılar. 

Dastanda Manas öz igid döyüşçüləri ilə birlikdə basqın şəklində hücumlar etməklə düşmən 

üzərində böyük çaşqınlıq yaradırdılar. Onların əvvəlcə aparılan kəşfiyyat səfərləri, sonradan 

başlanan savaşlar düzgün tutduqları strategiyadan xəbər verirdi. Süvari birliklərin düşmənin-

çinlilərin və kalmıkların gizli şəkildə içinə daxil olur, qəfildən hərəkətə keçərək onu dövrəyə 

alır və onları məhv edirdilər. “Manas dastanı”nda məşvərət edən bəylərin əksəriyyəti ya sancaq 
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bəyləri, ya da igidlikdə ad çıxarmış bəylər idi. Ciddi bir döyüşə başlamazdan əvvəl qoşun 

başçıları olan bu bəylərin fikir yekdilliyinə nail olmaq hərbi baxımdan da xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edirdi. 

Məqalənin aktuallığı. “Koroğlu” və “Manas” dastanlarında Azərbaycan və qırğız xalqla-

rının hərb sənətini öyrənmək problemin indiyədək öyrənilməməsi baxımından böyük əhəmiy-

yət kəsb edir və bu problem aktuallığa malikdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. “Manas” və “Koroğlu” eposları qohum mədəniyyətimizin eyni 

köklərindən xəbər verir. “Koroğlu” və “Manas” dastanlarında Azərbaycan və qırğız xalqlarının 

hərb sənəti, silah və geyimləri bədii və ətraflı şəkildə təsvir olunur, onların hazırlanması və 

döyüşlərdə istifadə edilməsi haqqında məlumat əldə olunur. Bunlardan başqa, hər iki dastan 

türk hərb sənətinin-məharətinin qanun və üsullarını, hərbi silah və texnikanın, hərbi təbabətin 

və hərb işinin digər müxtəlif sahələrinin tarixini də öyrənməyə kömək edir.  

Məqalənin praktik və tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən din tarixinə, o cümlədən XIX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair tədqiqatlarda nəzəri qaynaq kimi istifadə etmək olar. 
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Корни тюркского военного искусства  

в «Манас»е и «Короглу» 

Резюме 

 
Военное искусство тесно связано с этнической, материальной и духовной историей, 

традициями, образом жизни, привычками и мышлением каждого народа. Военное ис-

кусство тюркских народов отличалось своей физической силой, оружием и различными 

видами боевых искусств, а также мудростью и силой разума. Героические хроники 

азербайджанского и кыргызского народов, отраженные в «Манас»-е и «Кероглу», явля-

ются художественными произведениями, в которых показаны способы и средства тра-

диционного военного искусства, носителями общих моральных ценностей боевых ис-

кусств, которых являются тюркские народы. Они сохранили древние следы тюркской 

культуры и создали богатую и героическую военную школу для будущих поколений. 

Манас и Кероглу - это ведущие герои обоих эпосов, которые вместе со своими спод-

вижниками мстили своим врагам и защищали свой народ от посягательств.  
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S.S. Pashayeva 

 

Roots of the eposes “Manas” and “Koroglu” of Turkic war art 

 

Summary 

 
War art is closely connected with the ethnic, material and spiritual history, traditions, life 

styles, habits and thinking of every nation. The Turkic war art has collected these elements in 

itself, it has also distinguished with the physical power, weapons, different types of battle art, 

including with wisdom and strong intelligence. The heroic chronicles of Azerbaijan and the 

Kyrgyz people, such as “Manas” and “Koroglu” are the artistic works that reflect the ways and 

means of fighting, as well as bearers of the common moral values of Turkic war art. Preserving 

the ancient signs of Turkic fight culture, they have created a rich and heroic military school for 

future generations. Manas and Koroglu who were the leading force of both eposes had taken 

revenge on their enemies together with their heroes and were protectors of their nations. These 

people gained the status of heroism had also understood their duties very well. Though the 

eposes “Manas” and “Koroglu” have been created at different stages of the great Turkic history, 

both eposes are the indisputable expressions of the national-aesthetic thinking and moral-

spiritual education of the war art of Azerbaijan and Kyrgyz people. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 20.12.2019 
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Uşaq ədəbiyyatının inkişaf meyllərini, onun yeni yaranan nümunələrini təhlil və ümumi-

ləşdirmək cəhdi keçən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq Bəkir Nəbiyevin elmi-nəzəri axtarışla-

rında fəal mövqe qazanır. Alimin uşaq ədəbiyyatına belə bir baxış bucağından yanaşma nü-

mayiş etdirməsi, hər şeydən əvvəl, dövrün ədəbi-bədii təcrübəsində yetişməkdə olan uşaq və 

yeniyetmələrin dünyagörüşünə, kamil insan və şəxsiyyət kimi formalaşmasına verilən tələblərlə 

sıx bağlı izah oluna bilər. Uşaq və gənclər üçün nəzərdə tutulan ayrıca bir nəşriyyatın: Uşaq və 

Gənclər Ədəbiyyatı  Nəşriyyatının – Uşaqgəncnəşrin fəaliyyət göstərməsi, ayrı-ayrı nəşriyyatlarda 

dünya ədəbiyyatından uşaqlar üçün yazılan nümunələrin Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək 

gənc oxucuların ixtiyarına verilməsi bu illərdən başlayaraq ardıcıl və sistemli xarakter alır.  

Sovet dövrünün və ideologiyasının bu baxımdan ədəbiyyat qarşısına qoyduğu son dərəcə 

ciddi və təxirəsalınmaz tələblər cəmiyyətin əxlaqi-mənəvi təkamülünə hesablanan bir addım 

idi. Daha dəqiq deyilsə, böyüməkdə  olan sovet adamının yetkin səviyyəyə çatması prosesində 

qarşıya qoyulan vəzifələrin bölgüsündə ədəbi-bədii proses də kənarda qalmır, o, bu tələblərin 

icrasını öz üzərinə götürür. Vaxtı ilə xalq şairi Səməd Vurğun uşaq ədəbiyyatının qarşısında 

duran mühüm yaradıcılıq vəzifələrindən bəhs edərək yazırdı: “İnsan həyatının ilk və gözəl 

mənası uşaqlıqdan başladığı üçün biz də bu məqaləmizdə ilk məsələ olaraq məna gözəlliyindən 

bəhs etmək istəyirik. Uşaq üçün yazılmış hər bir əsərin əsasında məna gözəlliyi yaşamalıdır. 

Mənası dayaz qayə və məqsədi aydın olmayan, otərgi hisslər və təsirlər tərənnüm edən əsərlər 

uşağın hafizəsində ani bir qığılcım kimi parlayıb sönür. Dediyimiz məna gözəlliyi həqiqətlə 

nəfəs almalıdır.  

Uşaq qəlbini tərbiyə etdiyimiz zaman o qəlbə həyat və təbiətin həqiqətləri ilə qanad ver-

məliyik. Bu həqiqət o qədər zəngin, rəngarəng, mənalı və gözəldir ki, onun heç bir boyağa, rəng 

və uydurmalara ehtiyacı yoxdur” (1, s. 311-312). Bəkir Nəbiyevin uşaq ədəbiyyatına həsr 

olunan ilk yazıları keçən əsrin 50-ci illərinin birinci yarısına təsadüf edir. Bu yazıların bir qismi 

yeni yaranan ədəbi-bədii nümunələr haqqında qələmə alınan məqalə-rəylərdir. Alimin uşaq 

ədəbiyyatına həsr olunan ilk məqaləsi də məhz yenicə işıq üzü görən kitablara həsr olunması ilə 

əlamətdarlıq qazanır. Bu baxımdan  “Azərbaycan” jurnalında dərc olunan “Dörd uşaq kitabı 

haqqında“ adlı məqalə diqqəti cəlb edir. Məqalədə dörd kitabdan üçü – Əliağa Kürçaylının 

“Arifin bağçası”, Novruz Gəncəlinin “Üç dost”, Qabil İmamverdiyevin “Bol məhsullu tarlada” 

uşaqlar üçün qələmə alınmış şeir topluları, Həbibənin (Həbibə Zeynalova – Ə.H.).  

“Kiçik hekayələr”i isə adından da göründüyü kimi, kiçik yaşlı uşaqlar üçün kiçik janrda 

qələmə alınan nümunələri təhlil etmək, bu əsərlərin əsas məziyyətləri barədə yekdil təsəvvür 
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yaratmaq məqsədi daşıyır. Müəllif ilk olaraq Həbibənin hekayələrinin başlıca xüsusiyyətlərini 

açmağa, uşaq psixologiyasına məxsus olan əsas cəhətləri təhlil etməyə çalışır. Təhlilin kitaba daxil 

edilən ilk hekayələrdən biri olan “Yeddinci qardaş” üzərində təhlilin aparılması əslində 

uşaqların sənət-peşə seçmə və belə bir seçim prosesində onların keçirdiyi hisslərin inandırıcı 

şəkildə təsvirə gətirilməsi ilə nəticələnir. Məsələnin bu tərəfini Bəkir Nəbiyev həssaslıqla du-

yur, yeddi qardaş arasında gələcəklə bağlı düşüncələrə aydınlıq gətirilməsində ailədə aparıcı 

sima olan ananın rolunun düzgün müəyyən edilməsini yazıçının ədəbi uğuru kimi təqdir edir. 

Uşaqların gələcək haqqında şirin xəyalları, bu əlçatmaz xəyalların gerçəkləşməsinə dərin ina-

mın aşılanmasında yaşlı nəslin, xüsusən də valideynlərin rolu məsələsinin qabardılması sovet 

dövrünə məxsus tərbiyə sisteminin bu gün öz əhəmiyyət və dəyərini itirməyən ümdə vəzifəsi 

olaraq qalması kifayət qədər əsaslandırılır. 

 Qardaşlardan İmranın, Vaqifin, Elçinin və Kazımın yeni doğulan qardaşları barədə irəli 

sürdüyü istək və fərziyyələrin uşaq  düşüncəsi ilə tamamilə səsləşməsi və üst-üstə düşməsi mə-

sələsinin təbii və inandırıcı görünməsini tənqidçi xüsusi diqqətə çatdırması bu mənada inandırıcı 

təsir bağışlayır. Uşaqlar üçün nəşr olunan şeir kitablarında məktəblilərin öz yaşıdları ilə səmimi 

münasibət qurmaq, fərdiyyətçilikdən kollektivçiliyə meyli formalaşdırmaq kimi müsbət 

cəhətlərin aşılanması baxımından Əliağa Kürçaylının “Arifin bağçası” kitabındakı şeirlərin 

mövzu və ideya baxımından fərqləndirilməsi bu mənada müsbət təsir bağışlayır.  

Məqalədə şairin məktəb həyatından alınan adi bir mövzuya yaradıcı şəkildə yanaşmasını 

diqqətə çəkən tənqidçi doğru olaraq dəfələrlə bədii təsvirə gətirilən həyat həqiqətlərinə, real 

gerçəkliklərə yeni baxış və münasibət bildirilməsini də sənətkar üçün vacib şərtlərdən biri hesab 

edir, necə deyərlər istedad burada öz sözünü deyir, dəfələrlə yazılmış mövzuya yeni biçim və 

don geyindirməyə o ustalıqla nail ola bilir. Tənqidçi doğru olaraq yazır: “Mövzu oxşarlığına 

baxmayaraq, Kürçaylının əsəri daha yaxşı təsir bağışlayır, çünki şair sadəcə olaraq bir əhvalatı 

nəzmə çəkməmiş, təsvir etdiyi hadisəyə fəal yaradıcılıq münasibəti bəsləmişdir” (2, s.142). 

Bəkir Nəbiyevin “Arifin bağçası” kitabı haqqında bir o qədər də inandırıcı görünməyən 

iradları da məqalədə açıq-aydın hiss edilməkdədir. O yazanda ki: “Arifin bağçası” kitabında 

nöqsanlar da vardır. Məktəbin pioner təşkilatı əsərdə göstərilməmiş, pionerlərin bağ salmaq işi 

məktəb pioner təşkilatının ümumi işindən təcrid olunmuşdur” (2, s. 142). Az qala sovet dönə-

minin zavod, müəssisə, kənd təsərrüfatı sahələrinə aid edilən partiya, ictimai-ideoloji təşkilat-

larla işin, birgə fəaliyyətin mexaniki olaraq məktəb həyatına şamil edildiyi bu mülahizələrdə 

özünü büruzə verir. Ağac əkməyi, yaşıllıq salmağı mütləq şəkildə pioner təşkilatı ilə əlaqələn-

dirməyə nə ehtiyac var?! Söhbət burada uşaqların birgə fəaliyyətindəki əzmkarlıqdan, dostluq 

və yoldaşlıq münasibətlərindəki səmimiyyətdən gedə bilər.  

Bəkir Nəbiyev bu sırada hər bir kitabın ayrı-ayriliqda tərtibi məsələlərinə də xüsusi diqqət 

və həssaslıqla yanaşması təbii görünür. Məlumdur ki, bədii mətnə uyarlı şəkildə çəkilən rəsm-

lərin əsərin ümumi məzmununu dərk və qavrayışda əhəmiyyətli rol oynamasını isbat etməyə 

elə bir lüzum yoxdur. Bu, uşaqlar üçün qələmə alınan bədii əsərlərdə xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Oqtay Sadıqzadənin “Bol məhsullu tarlada”, Davud Kazımovun “Üç dost” kitabına çəkdiyi 

şəkil və illüstrasiyalar təqdir olunduğu halda, rəssam E.Şalıginanın “Kiçik hekayələr” kitabına 

çəkdiyi şəkillərin bədii mətndəki məzmun və ideyanın açılışına xidmət etmədiyi üzə çıxarılır. 

Bəkir Nəbiyevin həmin kitabdakı rəssam işi ilə bağlı təəssüratlarında maraq doğuran 

mülahizələrdən kiçik bir qeydi nəzərdən keçirməyə çalışaq: “...E.Şalıginanın “Kiçik hekayələr” 

üçün çəkdiyi şəkillər oxucunu təmin etmir. Bu şəkillərdəki insanlar, xüsusilə uşaqlar inandırıcı 

deyillər; şəkillərdəki bütün oğlan və qızların başları yalnız bağladıqları lentlə fərqlənir. Kitabın 
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17-ci səhifəsində təsvir olunmuş ananın da üzü uşaqların üzünün azacıq böyüdülmüş forması 

olduğundan o, 4-5-ci sinif şagirdini xatırladır. Buna görə də həmin şəkildə rəssamın verməyə 

çalışdığı ana məhəbbəti və səmimiyyətinin ifadəsi çox quru və sünidir” (2, s.143). 

Bəkir Nəbiyevin elə həmin ildə uşaq şeiri əsasında bəstələnən mahnı mətnlərinə həsr olunan 

başqa bir məqaləsində qaldırılan məsələ də özünün aktuallığı ilə fərqlənirdi. “Uşaq nəğmələrinin 

mətni haqqında” adlı məqalədə isə bədii mətnlə musiqinin vəhdət yaratması, uşaq dünyasına 

məxsus sadə və səmimilik vacib şərtlərdən biri kimi önə çəkilir.  

Daha sonrakı onilliklərdə alimin dərsliklərdə uşaq şeirindən istifadə imkanları, məktəblilə-

rin yaş səviyyəsinə uyğunluğu, dünyagörüşünün formalaşmasına yardımçı olan ədəbi-bədii 

nümunələrin dərsliklərə daxil edilməsi zərurəti xüsusi olaraq nəzərə çatdırılırdı. 

Keçən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün nəşr 

olunan Ədəbiyyat dərsliyinin həm müəlliflərindən biri kimi Bəkir Nəbiyevin bu sahədə fəa-

liyyəti elmiliklə metodikanın imkanlarından yaradıcı şəkildə yararlanmanın real nümunəsi idi. 

Tanınmış metodist alim Ağadadaş Babayevlə birlikdə yazılan həmin dərslik müəyyən təkmil-

ləşmələrlə on iki tədris ili ərzində məktəblərdə istifadə edilməsi uşaqlar və məktəblilər üçün 

ədəbi-bədii materialların ən yaxşı nümunələrinin seçilərək tərtib edilməsi istiqamətində görülən 

məqsədyönlü iş kimi qeyd  oluna bilər.  

Bəllidir ki, cəmiyyət həyatında baş verən dəyişikliklər və yeniləşmələr dərsliklərin, tədris 

vəsaitlərinin də yeniləndirilməsini bir zərurət kimi qarşıya qoyur. Səksəninci illərin sonlarında 

istər keçmiş postsovet məkanında, istərsə də müttəffiq respublikaların bir çoxunda ana dili, oxu 

və ədəbiyyat dərsliklərinin nəşri və yeniləşməsi ilə bağlı müzakirələrin keçirilməsi Azərbaycan 

elmi-pedaqoji ictimaiyyətini dərindən düşündürmüş, bu istiqamətdə ciddi və narahatlıq doğuran 

fikirlər ayrı-ayrı mətbuat səhifələrində və kütləvi informasiya vasitələrində səsləndirilmişdir. 

Əlbəttə, sırf ixtisaslaşma baxımından qaldırılan bu problemlərin izah və şərhində daha çox 

metodistlər və pedaqogika sahəsində çalışan mütəxəssislər iştirak etmiş, son dərəcə aktuallıq 

kəsb edən bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışmışlar. Belə müzakirə və polemikalara 

Bəkir Nəbiyevin fəal və işgüzar şəkildə qoşulması əslində uzun illər orta məktəblər üçün 

hazırlanan “Ədəbiyyat” dərsliklərinin müəlliflərindən biri kimi onun bu sahədə qazandığı təcrübə 

ilə sıx bağlı idi. Uzun onilliklərin təcrübəsindən çıxış edərək fikir söyləmək, yeni dövrün 

tələblərini nəzərə alaraq proqram və dərsliklərin yaranması ilə bağlı müzakirələrə Bəkir 

Nəbiyevin qoşulması belə bir istəkdən irəli gəlirdi. Bu baxımdan alimin səksəninci illərin son-

larında qələmə alınan “Balalarımızın həyat və mənəviyyat kitabı” adlı məqaləsi xüsusi maraq 

və aktuallıq kəsb edir. 

Məqalədə dərsliyin vəzifə və funksiyaları, şagirdlərə ilk bilik və məlumatların aşılanma-

sında əvəzsiz rolu belə izah və şərh olunur: “Hamı bilir ki, ən yaxşı dərslik  şagirdin həyat 

kitabının bir fəsli olmalıdır. Şagird öz Ana dili, oxu və ədəbiyyat kitablarındakı biliklərə yiyə-

ləndikcə dünya, insanlar, Vətən, onun tarixi və taleyi haqqında məlumatı çoxalır, xəyalı bu 

vaxtadək təsəvvür etmədiyi yeni aləmlərə qanadlanır, bədii sözün incəliklərinə diqqət yetirmə-

yə, şeirin sirrinə, sehrinə məhrəm olmağa başlayır, bunların əsasında isə kiçik yaşlıların dünya-

görüşü və xaraktercə formalaşması prosesi sürətlənir” (3, s.70). 

Bəkir Nəbiyev dərsliklər hazırlanarkən məktəblilərin yaş psixologiyasının, seçilən bədii 

materialların sadə və anlaşıqlı bir dildə olmasını da vacib şərtlərdən biri hesab edir, bu xüsu-

siyyətləri özündə cəmləşdirən mətnlərin yetişməkdə olan kiçik yaşlı məktəblilərin əxlaq və 

mənəvi təkamülünə göstərə biləcəyi təsirə toxunaraq belə bir nəticəyə gələrək yazırdı: “Aydın 

məsələdir ki, belə dərsliklər üçün seçilən ədəbi əsərlərdə yüksək ideallıqla bədiilik, böyük 

məqsədlə onun ifadə mədəniyyəti üzvi vəhdətdə təzahür etməli, material uşaqların psixikasına, 
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yaş xüsusiyyətlərinin tələblərinə cavab verməli, dili aydın, anlaşıqlı, ahəngdar olmalıdır. Ancaq 

bu tələblərin hamısına birlikdə cavab verən əsərlər yüz minlərcə azyaşlı vətəndaşı, yeniyetməni 

Vətənə, xalqa, onun mənəvi sərvətlərinə, dilinə məhəbbət, ideallarımıza sədaqət ruhunda 

tərbiyə etmək kimi ali məqsədin həyata keçirilməsinə sanballı töhfə ola bilər” (3, s.70). 

Bəkir Nəbiyevin uşaq ədəbiyyatı sahəsində fəal yaradıcılıq axtarışları aparan müəlliflərin 

nəşr olunan kitablarına yazdığı müqəddimə, onların ümumi yaradıcılığı barədə qələmə aldığı 

elmi oçerklər mühüm əhəmiyyəti ilə seçilir. Bu tipli yazılar sırasında tanınmış uşaq şairlərindən 

xalq şairləri Mirvarid Dilbazinin, Nigar Rəfibəylinin və respublika Dövlət mükafatı laureatı 

Xanımana Əlibəylinin uşaq ədəbiyyatı sahəsindəki xidmətlərini, gənc nəslin tərbiyəsi sahəsində 

bu üç xanım şairin yaradıcılığında özünü qabarıq şəkildə göstərən səciyyəvi xüsusiyyətlərin üzə 

çıxarılması əsas məqsəd və qayə kimi müəyyənləşir. Doğrudur, birinci iki xanım şairin 

yaradıcılığında haqqında qələmə alınan məqalələrdə müəllif daha çox həmin qələm sahiblərinin 

poetik irsinə ümumi şəkildə qiymət verməyə çalışır, belə bir şeir çələngində uşaq ədəbiyyatının 

mövqeyi məsələsindən də müəyyən qədər bəhs etməyə cəhd göstərir. 

Bəkir  Nəbiyev tanınmış uşaq şairi Xanımana Əlibəylinin iki cildlik  “Seçilmiş əsərləri”nə 

yazdığı “Uşaq ədəbiyyatımızın xanım anası” adlı müqəddimə əslində öz janrına və xarakterinə 

görə daha çox portret oçerki xatırladır. Burada uşaq ədəbiyyatı sahəsində ardıcıl və məhsuldar 

fəaliyyət göstərən şairin yaradıcılıq tərcümeyi-halına məxsus ən incə detal və təfərrüatları 

zəngin fakt və materiallar əsasında təhlilə cəlb edilir. Biz burada Xanımana Əlibəylini 

yaradıcılıq tərcümeyi-halı ifadəsini elə də təsadüfi olaraq işlətmədik. Əslində burada şairin 

yaradıcılıq tərcümeyi-halına əsaslı şəkildə təsir göstərən ailə mühitinin, valideynlərin ədəbiyyat 

və sənət məsələlərinə həssas münasibətinin gələcək həkim-şairin dünyagörüşünə və ruhuna 

aşıladığı yüksək əxlaqi-mənəvi dəyərləri də kifayət qədər  görməyə və təsdiqləməyə imkan 

verir.  

Tənqidçi Xanımana Əlibəylinin şair fərdiyyətinə məxsus keyfiyyətlərə toxunaraq belə bir 

qənaətə gələrək yazır: “Xanımana böyük arzular, yüksək amallar şairi idi. O, bütün vətən ba-

lalarının azad, şən, ağıllı, mədəni, hazırcavab, tərbiyəli, təmizkar, ətrafdakılara qarşı diqqətli, 

həssas, ehtiyacı olanlara kömək əlini uzadan nəcib və xeyirxah insanlar kimi böyümələrini is-

təyirdi. Özünün 70 ilin civarında davam etmiş yaradıcılıq yollarında şair həmişə bu məqsədə 

qulluq edirdi. Lakin onun sənətkar gözü öz əziz övladları qədər sevdiyi vətən balaları arasında 

bəzi yalançıları, gopçuları, xəsisləri, qorxaqları, paxılları da görür, onların da ailədə, bağçada, 

məktəbdə, cəmiyyətdə tərbiyələnib püxtələşməsinə, yaramaz xüsusiyyətlərdən uzaqlaşmaları-

na, xalqın güvənc yeri olan vətəndaşlar kimi yetişməsinə çalışırdı. Bu deyilənlər yaradıcılıq 

aləmində asanlıqla əldə edilməsi mümkün olan mətləblər deyil” (4, s.290). 

Bu prinsipial müddəalardan çıxış edərək Bəkir Nəbiyev şairin epik səpkidə qələmə alınan 

poemalarının, uşaq dramlarının mövzu və sənətkarlıq məsələlərinə münasibət bildirir, gənc 

nəslin təlim və tərbiyəsində bu zəngin irsin gördüyü və görə biləcəyi müsbət təsir üzərində 

ətraflı təhlil və ümumiləşmələr aparılır.   

Uşaq ədəbiyyatının müasir vəziyyəti, onun qarşısında duran mühüm yaradıcılıq problem-

lərinin çözülməsi həmişə ədəbi tənqidin diqqət mərkəzində olmuş, gənc nəslin formalaşma-

sında, onların cəmiyyətin fəal bir üzvü kimi yetişməsində müstəsna roluna dəyər verilməsi bu 

gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayır, akademik Bəkir Nəbiyevin elmi-nəzəri irsində bu 

sahənin prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşməsi belə bir zərurətdən irəli gəlirdi. 

Məqalənin aktuallığı. Uşaq ədəbiyyatının müasir vəziyyəti, onun qarşısında duran mühüm 

yaradıcılıq problemlərinin çözülməsi və gənc nəslin formalaşmasında, onların cəmiyyətin fəal 

bir üzvü kimi yetişməsində müstəsna roluna dəyər verilməsi məqalənin aktuallığını göstərir. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə dərsliyin vəzifə və 

funksiyaları, şagirdlərə ilk bilik və məlumatların aşılanmasında əvəzsiz rolu izah və şərh olunur. 

Bəkir Nəbiyevin uşaq ədəbiyyatı sahəsində fəal yaradıcılıq axtarışları aparan müəlliflərin nəşr 

olunan kitablarına yazdığı müqəddimə, onların ümumi yaradıcılığı barədə qələmə aldığı elmi 

oçerklər mühüm əhəmiyyəti ilə seçilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən magistrant, doktorant və disser-

tantların elmi işlərində istifadə oluna  bilər.  
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Anarın dramaturq şöhrəti nasir şöhrətini üstələməsə də, onun “Ötən ilin son gecəsi”, “Evləri 

köndələn yar” pyesləri uğurlu teletamaşa, “Təhminə və Zaur” pyesi isə keçən əsrin səksəninci 

illərində akademik Dövlət Dram Teatrında uğurlu səhnə həyatı yaşamışdır.  

Ədibin dramaturgiyada uğurları sovet dönəmi ilə bağlı olmuş, müstəqillik dövrü dramaturji 

prosesində isə demək olar ki, iştirak etməmişdir. Anarın artıq bu janrın meydanından çəkildiyini 

düşünərkən onun ədəbi ictimaiyyətə ötən il yeni bir pyes təqdimi həm bir qədər təəccüb, həm 

də maraq oyatdı. Uzun zaman fasiləsindən sonra Anarı bu janra qayıtmağa vadar edən nə idi, 

yaxud bu qayıdış bizə nə vəd edirdi? Etiraf edim ki, məni Azərbaycan jurnalının 2019-cu il 

oktyabr sayında çap olunmuş “Şəhərin qış gecəsi” pyesini oxumağa sövq edən ən başlıca səbəb 

içimdə doğan bu suallara cavab tapmaq istəyi oldu.  

Anar keçən əsrin səksəninci illərində həyatını izlədiyi “Şəhərin yay günləri” pyesinin qəh-

rəmanlarının taleyinə şəhərin bir qış günündə dönmüşdü. Amma bu qış günü sıradan bir gün 

deyildi. O gün idi ki, onun soyuq qış axşamı xalqımızın qan yaddaşına çevrildi, 20 Yanvar tarixi 

isə əbədi yanğı tariximizə. “Şəhərin yay günləri” pyesinin personajları yenidən səhnəyə 

“Şəhərin qış gecəsi”ndə bu tarixdə yaşanan milli faciəmizin qəhrəmanları kimi gəldilər. Amma 

burada faciə qəhrəmanı özünün ədəbi-nəzəri mənasında deyil, yəni pyesin personajları tragik 

qəhrəman statusunda çıxış etmirlər.  Onu da qeyd edək ki, faciə faktı heç də faciə janrını 

yaratmaq şərtini irəli sürmür. Qanlı 20 Yanvar hadisəsinin fəci mahiyyəti məlumdur, ona görə 

də bu faciəni yaşayanlar səhnəyə tragik yox, dramatik qəhrəman kimi çıxırlar. Və Anar da 

“Şəhərin qış gecəsi” əsərində bu faciənin şahidlərinin və şəhidlərinin həyat dramını səhnə-

ləşdirmişdir.    

20 Yanvar faciəsi yaxın keçmişdə baş verməsinə baxmayaraq, müasir ədəbiyyatıımızda 

özünün bədii çözümünü az tapmışdır. Bu mövzuda ən yaxşı əsər hələ də Bəxtiyar Vahabzadənin 

“Şəhidlər” poeması olaraq qalmaqdadır. Ümumiyyətlə, 20 Yanvar faciəsi daha çox lirikanın 

mövzusuna çevrilmişdir. “20 Yanvar mövzusu bütün 1990-cılar boyu milli ədəbiyyatda məhz 

bu çalarlarda – bir yandan ağrı, fəryad, haray tonallığında, digər tərəfdən qəhrəmanlıq, hünər, 

iftixar mücəssəmi olaraq lirikanın predmeti olur”. (1, s. 91)  

Bu tarixi hadisə dramaturgiyamızda Tamara Vəliyevanın “Mənim ağ göyərçinim” pyesində 

mövzuya çevrilmişdir. Və bu əsər iki mininci illərdə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar 

Teatrında səhnə ömrü qazanmışdır. Onu da qeyd edək ki, “Mənim ağ göyərçinim” pyesi 20 

Yanvar faciəsinə iki gəncin məhəbbəti fonunda duyğusal acıdan yanaşmış, yəni bu pyes fa-

ciənin tarixi mahiyyətini bədii təhlil müstəvisinə gətirməmiş, daha doğrusu gətirmək məqsədi 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 71 

daşımamış, sadəcə nakam məhəbbət motivasiyasından istifadə edərək tamaşaçını 20 Yanvar 

hadisəsinin fəciliyinə kökləmək istəmişdir. “Şəhərin qış gecəsi” pyesi isə 20 Yanvar faciəsinin 

tarixi, siyasi tərəflərinə çözüm verməyə çalışır. Anarın həmin hadisənin yaşandığı tarixi 

dönəmdə siyasi hadisələrin yaxından müşahidəçisi olması ona kifayət qədər bilgi verdiyi kimi, 

həm də qarşısında bir mənəvi öhdəlik qoyurdu. Yazıçı sanki faciənin 30 illiyi ərəfəsində - 

ömrünün qürub çağında bu bilgilərini paylaşaraq mənəvi borcunu yerinə yetirmək istəmişdir. 

Ədib bilgilərini anlatmaq, mövzunu çözmək üçün siyasi və sıravi dairələrdən olan vətəndaşları 

personaj kimi pyesə daxil etmişdir.  

Pyes respublikanın baş prokurorunun müavini Şamxal Bədirzadənin iş otağında 20 Yanvar 

faciəsi ərəfəsində xalq azadlıq hərəkatı ilə bağlı dövlət tədbirlərinə həsr olunmuş qeyri-rəsmi 

bir toplantının iştirakçılarının mükaliməsi ilə başlayır. Moskvanın ağır təzyiqləri ilə xalqın qəti 

tələbləri arasında qalan hökuməti təmsil edən Şamxal Bədirzadə Moskvanın meydan hərəkatı 

ilə bağlı planlarını öyrənmək üçün oradan yeni qayıtmış böyük nüfuz sahibi akademik və 

deputat Bəhram Zeynallını, elmi işçi Çopur Cabbarı və universitet müəllimi Sədyarı kabinetinə 

dəvət etmişdir. 

Müəllif gələcək hadisələr üçün giriş olan bu səhnədəcə bizə həmin mühitin panoramını ya-

ratmaq istəmişdir. Şamxal Bədirzadə dövrün hökumət orqanlarını, Bəhram Zeynallı, Çopur 

Cabbar, Sədyar isə onların yanında olan ziyalıları təmsil edir. Dramaturq Şamxal Bədirzadənin 

simasında vurğulamaq istəyir ki, hakimiyyət qorxu içindədir: o, Moskvanın nə edəcəyini, xalq 

hərəkatının isə onu haraya götürəcəyini bilmir. Əsərdə çox kiçik detallarla hakimiyyətin bu 

əndişəsi tamaşaçı üçün rəsm edilmişdir. Telefon zəngi bu cür ağır təfərrüatı ifadə etmək üçün 

dramaturq tərəfindən çox yaxşı düşünülmüş detaldır. Belə ki bu detal vasitəsilə təsvirlərdən 

qaçmaq, səhnə mizanını yığcamlaşdırmaq, eyni zamanda tamaşaçı diqqətini səhnəyə pər-

çimləmək mümkün olur.  

Şamxal Bədirzadənin iş telefonuna Mərkəzi Komitədən və Moskvadan gələn zənglər xalq 

hərəkatı dalğasının yalnız respublika deyil, həm də İttifaq hakimiyyətinin canına qorxu saldı-

ğını vurğulayır. Bununla Anar oxucusuna demək istəyir ki, 90-cı ilin meydan hərəkatı başıpo-

zuq kütlə, təsadüfi axın deyil, Sovetlər İttifaqı kimi dünyanın ən böyük güc dövlətinin impe-

rialist maraqlarına qarşı gedən milli azadlıq hərəkatı idi. Müəllif həm də onu vurğulayır ki, bu 

hərəkat milli şüurun elə özündə də heç də bütün hallarda azadlıq hərəkatı kimi dəyərləndirilib 

dərk olunmur. Şamxal Bədirzadənin otağı tamaşaçı üçün bu hərəkata müxtəlif baxış rakurslarını 

ortaya qoyur. Şamxal Bədirzadəyə görə xalq hərəkatı rəhbərləri avantrüristdir, elmi ictimaiyyəti 

təmsil edən Çopur Cabbar isə  xalq hərəkatını kütlə, qara camaat kimi dəyərləndirir. Anar bu 

səhnədə elə Çopur Cabbarın dilindəcə vurğulayır ki, bu cəmiyyətdə hələ insanlar  “qatı millətçi, 

pantürkist, Türkiyə heyranı” kimi stalinizim ideologiyasının ittihamları ilə damğalanır. 

Dramaturq bununla göstərmək istəmişdir ki, dövrün ziyalı kütləsi bütövlükdə heç də azadlıq 

hərəkatını dəstəkləmir, elmi düşüncə milli maraqlardan çıxış etmir və hətta milli azadlıq 

hərəkatı ilə mübarizədə Stalinin həsrətini çəkir.   

Dramaturq pyesdə Azərbaycan ziyalısı və Azərbaycan xalqının azadlıq hərəkatı məsələsini 

də çözməyə çalışmışdır. İlk səhnə bu məsələni oxucuya qismən çözülür. Oxucuda bu fikir hasil 

olur ki, dövrün böyük ziyalı kütləsi milli azadlıq hərəkatının önündə deyil, bu hərəkatı sus-

durmaq istəyən SSRİ bürokratiyasının istəkləri arxasınca gedir. Pyesin tamaşa variantından 

sonra Şahanə Müşfiq yazır: “Əsərdə həmin dövr insanlarının mənəvi-psixoloji gərginliyi ifadə 

olunur. Tamaşanın ideyası belə şərh oluna bilər: bütün zamanlarda ziyalı mövqeyi ön planda 

olub. Hansı zamanda ki, kütlə və ziyalı arasında uçurum yaranır, o zaman uğursuzluq qaçıl-

mazdır. Müəllif bəzi yerlərdə tarixi faktları da göstərir. Belə ki, həmin dövrdə beş nəfər Azər-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 72 

baycan ziyalısı, deputatı Moskvaya gedir, Qorboçov və həmin dövrdə SSRİ idarəçiliyindəki 

digər insanların qəbulunda olurlar. Orada onlara dolayı yolla xəbərdarlıq edilir ki, Azərbay-

canda etiraz aksiyaları səngiməsə, qırğın törədiləcək”. (2) 

Əsərdə xalqdan ayrı düşən ziyalı obrazı bədii hərəkət xəttində daha aktiv şəkildə görünsə 

də, xalqın yanında olan Azərbaycan ziyalısının obrazı da bu xətdə yer almışdır. Qiyas Zeynallı 

pyesdə dövrün ziyalısını məhz bu aspektdən təmsil edir. Onu da qeyd edək ki, Anar  bu  obrazın 

yaradılmasında, onunla bağlı həqiqətlərin oxucuya çatdırılmasında  yalnız bədii sözün gücünə 

arxayın olmamış, tarixi-faktiki detallara da müraciət etmişdir. 20 Yanvar faciəsi baş verməzdən 

əvvəl respublikadakı vəziyyətlə bağlı Arif Məlikovun, Tofiq İsmayılovun, Xudu 

Məmmədovun, Anarın narahatlığını ifadə edir, faciənin səhəri günü Ziya Bünyadovun, Bəxti-

yar Vahabzadənin, İsmayıl Şıxlının, Yusif Səmədoğlunun, Xəlil Rza Ulutürkün xalq qarşısında 

çıxışlarını səsləndirir, ulu öndər Heydər Əliyevin günahsız qurbanlar vermiş xalqına müra-

ciətinin mətnindən bir parça verir.  

Əsərdə vurğulanan məqamlardan biri də odur ki, meydan hərəkatı yalnız milli azadlıq uğ-

runda mücadilənin məkanı deyil, həm də populist çıxışlar üçün məqamdır. Müəllif dövrün po-

pulizm dalğasını Çopur Cabbarın Azadlıq meydanında xalq qarşısında etdiyi çıxışın hər deta-

lında göstərməyə çalışır.  

“Əziz soydaşlarım, qəhrəman millətimin qəhrəman övladları, ulu Boz qurdun igid balaları! 

Bəsdir, Qorbaçovun yalan vədlərinə aldandıq. (gurultulu alqışlar). Əfsus ki, hələ də əsl 

düşmənlərimizin, əsl dostumuzun kim olduğunu bilməmişik. Qorbaçov bizə gün ağlayacaq? 

Ümidimiz, pənahımız yenə qardaş Türkiyədir (gurultulu alqışlar). Canımız, qanımız türk 

qanıdır. Amma özümüz  də papaq altda qalan deyilik. Hanı bizim qoç Koroğlumuz, Misri qı-

lıncıyla Zori Balayanların qulağını kəssin. Hanı bizim Babəkimiz, Vazgenin qulağını bursun...” 

(3, s.8) 

Anar milli azadlıq pafosunda yaranan populist poeziyanın məzmun üslub xəttini Sədyar 

müəllimin mitinq iştirakçıları qarşısında söylədiyi şeirdə ümumiləşdirir.  

 

Ana vətən Azərbaycan, 

Bir canım var sənə qurban. 

Bağların var, dağların var, 

Şəhidlərin, sağların var. 

Keçən illər, keçən aylar, 

Ayıramaz bizi çaylar, 

Nə Astara, nə də Araz. 

Lap yaxında qovuşarıq, 

Ya bu qış, ya da bu yaz. 

Danışmayın hərzə-hədyan, 

İgidlərlə dolub hər yan. 

Azadlığa aparacaq 

Bizi bu möhtəşəm meydan.  (3, s.7) 

 

 Qiyas Zeynallın xalqın azadlıq harayı ilə manipulyasiya edən bu cür tiplərə qarşı duran  

həqiqi ziyalı obrazıdır. Ona görə də onun nitqi fərqli ampuladadır, gurultusuz, parıltısızdır. 

“Əziz qardaşlarım, bura nə bəlağətli nitqlər meydanıdır, nə də şeir məclisi”. (3, s.9) Qiyas 

Zeynallının nitqi meydanı populizm dalğasından qurtarıb məqsədyönlü xalq hərəkatı yönündə  

istiqamətləndirməyə çalışır.   
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Əsərin siyasi xətti güclüdür. Qiyas Zeyanllının 20 Yanvar faciəsinin qurban olacaq oğlu 

Namiqin həyat dramı əsərə lirik-psixoloji ovqat qatsa da, bu siyasi xəttə qalib gələ bilmir. Bu 

xətt əsərdə sona qədər öz dominantlığını saxlayır. Onu da qeyd edək ki, Namiqin həyat dramı 

səhnəyə dramatik yaşantılarda deyil, bədii nəqletmədə çıxır.  Bu nəqletmə dramatik gərginliyi 

səngitsə də, Namiqin həyat dramı fonunda onun şəhidlik faciəsi daha da dərinləşir. Amma 

əsərdə müəllifin oxucunu bu faciənin notlarına kökləmək məqəsədi yoxdur. Anar canlı şahidi 

kimi dövrün gerçək mənzərəsini günün oxucusuna çatdırmaq istəmişdir. Bu mənzərədə müəllif 

natural təsvirlərə qədər gedir.  

Qiyas Zeynallının həyat yoldaşı Dilarə xanımın ad günü məclisində bir araya toplaşan zi-

yalıların söhbətlərində SK-da Primakovun, Girenkonun qəbulunda olan azərbaycanlı deputat-

lara Bakıda fövqəladə vəziyyətin elan olunmayacağı, şəhərə qoşun yeridilməyəcəyi ilə bağlı 

söz verildiyini tarixi bir fakt kimi oxucuya çatdırır. Ümumiyyətlə, pyesdə informativlik güc-

lüdür, hətta bəzən onun bədiiliyini belə üstələyir. Müəllif sanki 20 Yanvar faciəsi haqqında 

yalnız səhnə yox, həm də sənədli əsər yaratmaq istəmişdir. Xüsusilə də, pyesin son səhnələri 

bu faciədən reportaj xarakteri daşıyır. 

Anarın bu reportajı, ümumilikdə isə pyesi ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəli-

şindən sənədli kadrlarla yekunlaşdırması da təsadüfi deyildir. Pyesin motivasiyası “20 Yanvar 

faciəsi niyə və hansı şəraitdə baş vermişdir?” sualı üzərində qurulmuşdur. Əsərin Heydər Əli-

yevin obraz ilə sonlanması bu suala ən yekun cavabdır. Bu cavab vurğulayır ki, Heydər Əli-

yevin hakimiyyətə gəlişi Azərbaycan xalqını öz maraqlarının qurbanına çevirən xarici düş-

mənlərə qarşı sipər  və onu bu düşmənlərdən qoruya bilməyən səriştəsiz rejimlərdən xilasıdr. 

O  da düzdür ki, bu cür səhnələr dramatik kanonlara uyğun deyil və daha çox sənədli hekayə 

janrına uyur. Ancaq müəllifi bu əsərdə janrın tələblərindən daha çox mövzunun tələbləri dü-

şündürmüşdür. Ona görə də pyesdə dramaturq bir neçə məqamda bu faktı oxucusunun diqqətinə 

çatdırır ki, rəsmi Moskva Azərbaycanda heç bir hərbi gücün tətbiq olunmayacağı ilə bağlı çox 

mötəbər kürsülərdən dönə-dönə söz vermişdi. Moskvanın bu yalan vədi pyesin son səhnəsində 

Yusif Səmədoğlunun nitqində bir daha tarixi fakt kimi vurğulanır.  

Pyesdə bədii xəttə çıxarılan fikirlərdən də biri odur ki, 20 Yanvar faciəsinin törədilməsində 

erməni fitvasının barmağı vardır. Həm də ədib erməni fitnəkarlığına Namiqin həbsxana he-

kayəsindən işarə vurur, həbsxana rəsisinin müavini Ambaryanın türkə nifrəti, Namiqi cəzalan-

dırmaq üçün fürsət güdməsi məhz bu məqsədlə əsərə daxil edilmiş detallardır. Əsərdə erməni 

fitnəkarlığı xətti Moskvanı Azərbaycana qarşı qaldırmaq cəhdləri üzərində davam etdirilir.  

Qonşusu Əjdər kişi tərəfindən qəzəblənmiş kütlədən qorunub özü sağ-salamat Moskvaya yola 

salınan, babası Qurgen isə Qiyas Zeynallının evinə sığınan Surenin mərkəzi televiziyaya ver-

diyi bakılıların ünvanına iftira dolu müsahibəsi Bakıya qoşun yeridilməsi qərarında erməni 

fitvasının rolunu vurğulayır. Müəllif oğlu Namiqin şəhid olması xəbərini alan Dilarə xanımın 

dili ilə 20 Yanvar faciəsinin törədilməsində erməni fitnəkarlarını ittiham edir. Qurgenin Qiyas 

Zeynallının evində intiharı isə bu fitnəkarlığın etirafı və əsərin ən dramatik məqamıdır. 

“Şəhərin qış gecəsi” pyesi müstəqillik dövrü dramaturgiyamızın otuz illik dönəmində yeni 

bir hadisə olmasa da, 20 Yanvar faciəsinin otuz illiyi üçün əlamətdar idi, belə ki, bu pyes 

Azərbaycan teatrına bu faciənin otuz illik tarixini səhnədə də qeyd etmək imkanı verirdi. 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı bu imkandan istifadə edərək  18 yanvar 2020-ci 

ildə “Şəhərin qış gecəsi” tamaşasının premyerasını keçirdi.  Bu premyera həm faciənin otuz 

illik tarixi ərəfəsində əlamətdar, həm də müasir dramaturgiyanın müasir səhnə ilə zəifləyən 

əlaqəsinin canlanması üçün isə əhəmiyyətli idi.  

Məqalənin aktuallığı. Pyesdə Azərbaycan ziyalısı və Azərbaycan xalqının azadlıq hərəkatı 
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məsələsini də çözməyə çalışmışdır. Əsərdə xalqdan ayrı düşən ziyalı obrazı bədii hərəkət 

xəttində daha aktiv şəkildə görünsə də,  xalqın yanında olan Azərbaycan ziyalısının obrazı da 

bu xətdə yer almışdır. Bu eyni zamanda məqalənin aktuallığını göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. “Şəhərin qış gecəsi” pyesi müstəqillik dövrü dramaturgiyamızın 

otuz illik dönəmində yeni bir hadisə olmasa da, 20 Yanvar faciəsinin otuz illiyi üçün əlamətdar 

idi, belə ki, bu pyes Azərbaycan teatrına bu faciənin  otuz illik tarixini səhnədə də qeyd etmək 

imkanı verirdi. Bu həm də məqalənin elmi yeniliyini səciyyələndirir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən magistrant, doktorant və disser-

tantların elmi işlərində istifadə oluna  bilər. 

 

Ədəbiyyat 

 
1. Həbibbəyyli İ., Əlişanoğlu T. Qanlı Yanvardan başlanan yol. Müstəqillik dövrü Azər-

baycan ədəbiyyatı. 2 cilddə, I c., Bakı: Elm və təhsil, 2016, 800 s., (s. 86-57) 

2. M.Şahanə. Qanlı Yanvarın ağrıları "Şəhərin qış gecələri"ndə. “525-ci qəzet”, 22. 01.2020. 

3. Anar. Şəhərin qış gecəsi. Azərbaycan, 2019, № 10, səh. 3-30. 

 

Л.Н. Аллахвердиева 

  

Драматическое разрешение национальной трагедии 

 

Резюме 

 
В статье исследуется идейно-тематическая направленность пьесы Анара «Зимняя 

ночь города». Совершается экскурс в прошлое драматургического творчества Анара, что 

связано с фактом повторного обращения к жанр у писателем в период независимости. 

Призыв Анара к этому историческому событию в жанре драмы накануне тридцатой 

годовщины трагедии 20 января рассматривается с точки зрения сценического опыта и 

возможностей. Основной целью пьесы является изучение идейно-тематической направ-

ленности произведения и потому тема в статье рассматривается в историческом кон-

тексте. Раскрываются художественные приемы, использованные автором для идейно-

содержательного решения пьесы, исследуются исторические факты и реалии, связанные 

с трагедией 20 января, нашедшие отражение в ее художественном содержании. Делается 

вывод о том, что пьеса имеет сильное историко-политическое содержание, что иногда 

делает художественную сторону произведения слабой. В целом, художественное 

содержание пьесы основано на драматической напряженности, художественном по-

вествовании и информативности. 
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L.N. Allahverdiyeva 

 

A dramatic solution of our national tragedy 

 

Summary 

 
The article explores the ideas and themes of Anar's "Winter Night of the City". An excursion 

to the past of Anar's dramaturgy followed by a re-appeal of the writer to this genre in the period 

of independence after a long interruption remains a mater in the spotlight. On the eve of the 

thirtieth anniversary of the “January 20” tragedy, Anar's appeal to this historical event in the 

drama genre is solved in terms of stage experience and capabilities of the theme. As the 

exploration of the ideas and themes of the work is the primary purpose of the play, the approach 

to the theme is based on the historical context of the period. The literary techniques applied by 

the author for solution of  ideas and content are being revealed and the historical facts and facts 

related to the January 20 tragedy are being explored in the artistic context. It is concluded that 

the play has a strong historical and political content, which sometimes weakens the artistic 

essence of the play. In general, the artistic content of the play is based on dramatic tension, 

artistic transmission, and in formativeness.  
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Azərbaycan ədəbiyyatı yalnız bu dildə yaradılan yaradıcılıq nümunələri ilə deyil, həm də 

müxtəlif xalqların ədəbiyyatının tərcüməsi hesabina da zənginləşir. Bədii tərcümə sənətinin 

tarixi çox qədimdir. Bu günə qədər dünya ədəbiyyatının şah əsərləri dilimizə tərcümə olun-

muşdur. Bunların içində uşaq ədəbiyyatına məxsus əsərlərdə var. Bədii tərcümə sənəti çox çətin 

və məsuliyyətli bir sahədir. Müxtəlif dillərdən tərcümə edərkən tərcüməçi həmin xalqın dilini, 

ədəbiyyatını, mədəniyyətini, adət-ənənələrini, insanlarının psixologiyasını çox yaxşı bilməli və 

tanımalıdır. Həmçinin tərcümə edilən əsərlər orijinala tam yaxın olmalıdır. 

Xanımana Əlibəyli Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan, əvəzolunmaz 

sənətkarlardan biridir. X. Əlibəyli bütün yaradıcılığını uşaqlar üçün yazıb-yaratmağa həsr et-

mişdir. O, həm lirik, epik, həm də dramatik janrda uşaqlar üçün bir-birindən dəyərli əsərlər 

yazmışdır. Xanımana Əlibəyli həmçinin dünya ədəbiyyatından müxtəlif tərcümələr etmişdir. 

Tədqiqatımızın əsas məqsədi Xanımana Əlibəylinin Rusiya ədəbi mühiti ilə əlaqələri və 

tərcüməçilik fəaliyyətini ön plana çəkmək, onun müxtəlif dillərdən tərcümə edərək oxucu küt-

ləsinə çatdırdığı bədii əsərlərin kiçik yaş qrupuna aid uşaqlar üçün tərbiyəvi əhəmiyyətini vur-

ğulamaqdır. 

Tədqiqat işi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin S.Mümtaz adına Ədə-

biyyat və Mədəniyyət arxivinin 438 fondunun 1 və 2-ci siyahısından istifadə edərək, X.Əli-

bəylinin yaradıcılığına dair materiallar toplanmış, onları sistemli şəkildə təhlil edib, ailə üzvləri 

ilə canlı müzakirələr aparmış və müvafiq məlumatlar toplanılmışdır. Xanımana Əlibəylinin 

tərcümə fəaliyyəti, müxtəlif yazıçı və şairlərlə ədəbi əlaqələri, tərcümə üslubu isıqlandırıl-

mışdır. Xanımana Əlibəyli həmçinin tərcüməçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. Tərcümə 

nəzəriyyəçisi Q.Qaçeçiladze qeyd edir ki, “Orijinal əsər müəllifi bir dilin, tərcüməçi isə iki dilin 

sənətkarı olmalıdır” [1, 83]. Xanımana Əlibəyli tərcümə ilə məşğul olarkən həm tərcümə etdiyi 

xalqın, həm də Azərbaycan xalqının, uşaqlarının düşüncə tərzini, milli-mənəvi dəyərlərimizi 

nəzərə almışdır. Həmçinin şeirlərin orijinala tam yaxın versiyasını əsas götürmüşdür. 

Görkəmli sənətkar eston şairi Helio Mendi, Ukrayna şairi İ.Kulikoyan, Moldova şairi 

O.Stavskaya, rus şairi Z.Aleksandrova, A.Bartonun şeirlərini Azərbaycan dilinə tərcümə et-

mişdir. Həmçinin Xanımana Əlibəyli macar, osetin, çex, gürcü, erməni, qumuq, fars, latış, türk, 

erməni dillərindən müxtəlif tərcümələr etmişdir. Xanımana Əlibəyli şeirlərin əksəriyyətini 

birbaşa mənbə dildən deyil, rus dilindən tərcümə etmişdir. O, İnna Kilskoya, Aleksandr 
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Stepanoviç Yurenko, Adam Baxdoy, S.K.Utenko, K.N.Yeliseyev, O.İ.Visotskaya, Marina 

Vasilyevna Zavadskaya və s. ilə daim əlaqədə olmuş, onlarla fikir mübadiləsi aparmışdır. 

1969-cu ildə Xanimana Əlibəylinin şeirləri və avtobioqrafiyası “Детская литература” 

nəşriyyatı tərəfindən SSRİ-nin “Qadın şairlərinin məcmuəsi”nə salınmışdır. Tanınmış rus uşaq 

şairi Anna Vısotskaya Xanımana Əlibəylinin “Dovşanın ad günü” pyesini rus dilinə tərcümə 

etmiş, Xanımana Əlibəyli də A.Vısotskayanın “Aya uşacağıq” adlı şeirlər kitabını Azərbaycan 

dilinə tərcümə etmişdir. Xanıman Əlibəylinin Anna Vısotskaya ilə həm dostluq, həm də ədəbi 

əlaqələri mütamadi şəkildə davam etmişdir. Rusiyanın tanınmış uşaq şairlərindən biri olan Aqni 

Bartonun şeirlər kitabını tərcümə edərək “Oyuncaqlar” adı altında İlyas Tapdığın redaktorluğu 

ilə 1964-cü ildə 17000 tirajla çap etdirirlər. Bu kitabda Aqni Bartonun məktəb yaşına çatmamış 

uşaqlar üçün yazdığı şeirləri tərcümə olunub, toplanmışdır. Aqni Bartonun dili sadə və 

anlaşıqlıdır. Onun şeirləri uşaqlar tərəfindən asan qavranılır və sevilir. A.Bartonun şeirləri 

milyonlarla uşağın, gəncin həyatına müsbət təsir göstərməyi bacarmışdır. Buna əsas səbəb kimi 

Aqni Bartonun nümunəvi həyatını göstərmək olar. O, uşaqları çox sevər onlarla görüşmək üçün 

məktəblərə, bağçalara, uşaq düşərgələrinə gedərdi. Məhz uşaqlara olan sevgisi, onlarla vaxt 

keçirməsi eynilə Xanımana Əlibəylini xatırladır. Yaradıcılıqlarındakı bu yaxınlıq onların 

səmimi dost və tərəfdaş olmasına kömək etmişdir. 

“Oyuncaqlar” kitabında A.Bartonun müxtəlif şeirləri tərcümə olunaraq nəşr olunmuşdur. 

Bu şeirlərə “Dana”, “Ayı”, “Top”, “Maşınım”, “Dovşan”, “Çəpiş” və başqalarını göstərmək 

olar. 

Təyyarə     Anacan gözlə bizi 

Qurduq təyyarəmizi   Qayıdarıq tez geri [2, 2] 

Göydən görərik yeri. 

Təyyarə şeirində ki, axıcılıq, dilinin sadəliyi onun uşaqlar tərəfindən asan yadda qalmasını 

və sevilməsini təmin edir. 

X.Əlibəyli Dağıstan uşaq ədəbiyyatının inkişafında böyük xidməti olan şairlərindən biri 

olan Akay Akayevdən bir sıra tərcümələr etmişdir. Onun “Böyük dağ”, “Dostlar”, “Yeri-yeri a 

bala” şeirlərini rus dilindən tərcümə etmişdir. Xanımana Əlibəyli şeirləri tərcümə edərkən 

məzmunun orijinallığına diqqət yetirmiş, həmçinin milli çalarları, Azərbaycan dilinin rəvanlı-

ğını da tərcümələrinə yanşatmışdır. Aşağıdakı şeir nümunəsinə diqqət yetirək: 

Böyük dağ    Böyükdağ, a Böyükdağ, 

Buludlara çatan dağ,  Gəl səninlə oynayaq [2, 10] 

Günəşə əl tan dağ, 

Xanımana Əlibəyli tacik xalq şairi, Tacikistan yazıçılar birliyinin sədri Gülrüxsar Sarıye-

vadan bir sıra tərcümələr etmişdir. Gülrüxsar Səfiyeva 17 dekabr 1947-ci ildə Tacikistan SSR-

da, Rəşt vadisinin Yəxç kəndində dünyaya gəlmiş, 1968-ci ildə Tacikistan Dövlət Uni-

versitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. İlk şeirləri “Sovet Qaratəkini” adlı rayon qəze-

tində işıq üzü görmüşdür. “Bənövşə” (1970), “Ata evi” (1973), “Dağ əfsanəsi” (1975), “Könül 

dünyası” (1977), “İxlas” (1980), “Soqd atəşi” (1981), “Gün aynası” (1984), “Dərdin doğum 

günü” (1995), “Qadın və hərb” (2000, 2004, 2013), “Divan” (2004), “Röyalardakı cənnət” 

(2004), “Yüz yarpaq qəzəl” (2007), “Əbədi” (2009), “Daşdakı qığılcım” (2011), “Vətən 

nəğməsi” (2011) və s. kitab və şeir məcmuələrinin müəllifi olan Gülrüxsar eyni zamanda bədii 

tərcümə ilə də məşğul olmuşdur. Hal-hazırda yaradıcılığının müdrik çağlarını yaşayan şairə 

həm də xəyyamşünasdır  [3]. 

X.Əlibəyli onun “İşgüzar saat, Kəndə sürü gəlir, Yuxulu pişik” şeirlərini dilimizə tərcümə 

etmişdir. 
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Gün dağlardan enəndə  Yügürdülər uşaqlar, 

Sürü qayıtdı kəndə.  Səs-küy düşdü hər yana, 

Görən nə olub, nə var?  Toz qalxdı asimana [2, 19] 

Gülçöhrə Süleymanova “Anam bişirir fətir, Babamın evi, Mənim nənəm” və b. şeirlərini 

Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Tacik uşaq ədəbiyyatı ilə Azərbaycan uşaqlarını tanış edən 

Xanımana Əlibəyli hər iki xalq, onların mədəniyyəti arasında sanki bir körpü yaratmışdır. 

Gülçöhrə Süleymanovanın şeirlərində böyüklərə hörmət, zəhmətkeşlik, uşaqların əməyə 

alışdırılması kimi müsbət keyfiyyətlər aşılanır. X. Əlibəyli üçün bu mövzular əlbəttə yad de-

yildi, bəlkə elə buna görə də, o, bu mövzulu şeirləri tərcümə etmişdir. Aşağıdakı şeir nümunə-

sinə diqqət yetirsək görərik ki, sənətkar şeirin dilinin axıcılığını, rəvanlığını pozmadan tərcümə 

etmiş, ana-övlad münasibətini təbii bir dillə oxucularına çatdırmışdır. 

Anam bişirir fətir,              Sonra çağırdı məni…. 

Mənə dedi: Süd gətir…             Anam dedi: Gəl yeyək, 

Anam yaydı kündəni,               İndi dadlı fətiri [2, 23]. 

Eston şairləri H.Mehdinin “Yellənən pişik”, Olivia Saardanın “Günəş mənimlə qaçır” şeir-

lərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Tərcümə zamanı sənətkar şeirlərin orijinallığını qoru-

mağa çalışmış, onları kiçikyaşlı oxucularına ən mükəmməl şəkildə çatdırmağa çalışmışdır. 

Yellənən pişik 

Siçan aldı özünə bir yelləncək, 

İpini hərlətdi günortayadək. 

Arxadakı, öndəki ayaqları, 

Hoppana-hoppana gəzdi bağlar [2, 37]. 

Polşa uşaq şairi və yazıçısı Vanda Xatomskayanın “Salam, pan Anderson” şeirini Azər-

baycan dilinə tərcümə edib. Vanda Xatomskaya Polşa Yazıçılar Birliyinin üzvü, həmçinin Polşa 

Uşaq və Gənclər Fondunun İdarə Heyətinin sədridir. Uşaq və gənc oxucular üçün 200-dən artıq 

kitabın müəllifi və uşaqlar üçün müxtəlif cizgi filmlərin ssenari müəllifidir. 

Bu həyata sual verək:   Gümüş lələklərimizi, 

Bizdən nə olacaq görək?   Andersonun ördəyi tək, 

Bəlkə birdən açdı külək,                Durnaya döndərdi bizi [2, 39]. 

Zinaida Aleksandrovanın Rusiyanın düşmənləri qarşısında tir-tir əsdirən, vətəndaş mühari-

bəsi qəhrəmanı Vasili Çapayevə həsr etdiyi “Çapayevin həlakı” adlı poemasını Azərbaycan 

dilinə tərcümə etmişdir. Kitab o zamanın Azərbaycan SSR-in Əməkdar Mədəniyyət İşcisi, in-

diki Azərbaycanın xalq şairi Məmməd Namazın redaktorluğu ilə 1978-ci ildə Gənclik nəş-

riyyatında çap olundu. 

A.Xaldeev “Звезда, Павлин”, Aydın İsmayılov ”Кошка, Корабли, Козленок, Уткаска-

зала,  Диалог, Маленький герой, Ветер və b.”, O.Polyakova “Мой верблюд, Петух и шено”, 

A.Əkəkbərov “Весна, Маленький врач”, K.Dadasev isə “Летчик, Ветер, Черный тут” 

şeirlərini tərcümə etmişdir. Xanımana xanımın pyesləri, xüsusilə, “Aycan” və “Dovşanın ad 

günü” pyesləri rus rejissorlarının diqqətini cəlb etmiş, həmin əsərlərə quruluş verilərək dəfələrlə 

tamaşaya qoyulmuşdur. “Aycan”, “Dovşanın ad günü” pyesləri rus dilinə tərcümə olunaraq, 

Moskvada M.Qorki adına Gənc Tamaşaçılar teatrında, “Cunquş”, “Gözəllər gözəli” və başqa 

pyesləri Sovet Rusiyasının, o cümlədən Moskvada, Qorkidə, Aşqabatda, Daşkənddə, 

Hindistanın ona qədər böyük şəhərlərində tamaşaya qoyulmuş və yüksək qiymətləndirilmişdir. 

“Aycan” pyesini 1974-cü ildə G.Nəcəfova pyesin adını “Когда считает солнце” şəklində 

rus dilinə tərcümə etmişdir. 

1965-ci ildə Xanımana Əlibəylinin “Qızıl ulduz” adlı şeirlər kitabı Azərnəşr tərəfindən rus 
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dilinə tərcümə olunaraq nəşr olunur. Kitabı Q.N.Komennay rus dilinə tərcümə etmişdir. Kitabın 

rəssamı D.Kazımov olmuşdur. O, hər şeirin məzmununa uyğun iki rəngli şəkillər çəkmişdir. 

Ktabın adı rus dilinə “Звезда золотая”  kimi tərcümə olunub. 

Leninqradda nəşr olunas “Костер” uşaq jurnalında X.Əlibəylinin “Nənə” şeiri O.Komen-

nayın tərcüməsi ilə 1964 ildə çap olunub. 

Xanımana Əlibəylinin şeirləri də rus dilində başqa, eston, gürcü, türkmən və türk dillərinə 

tərcümə olunmuşdur. 

Tanınmış gürcü uşaq şairi və dramaturqu Qivi Çiçinadze Xanımana Əlibəylinin şeirlərini 

gürcü dilinə tərcümə edib. O, X.Əlibəylinin “Məni günəşə at” şeirini “Xəyalpərəst sərçə kimi” 

tərcümə edib və kitabın adını da elə adlandırıb. Kitab 1978-ci ildə Tiflisdə çap olunub. Kitabın 

rəssamı tanınmış gürcü rəssamı T.Xuçişvili olmuşdur. Xanımana Əlibəylinin şeirləri çuvak 

dilinə də tərcümə olunmuşdur. Onun şeirlərini Raisa Sarbi çuvak dilinə tərcümə edib. 

Xanımana Əlibəyli 60-cı illərdə Çuvaşıstanın paytaxtı Çubaksarda “Yazıçıların Yaradıcılıq 

Evi”-də dincələrkən tanış olmuşdur. Onlar arsında dostluq əlaqələri yaranmış və qarşılıqlı 

olaraq bir- birlərinin şeirlərini tərcümə etmişlər. Xanımana Əlibəyli R.Sarbini Azərbaycana  

dəvət etmiş, hətta öz evinə də qonaq aparmışdır. Raisa Sarbi Xanımana Əlibəylinin şeirləri ilə 

yanaşı S.Rüstəmxanlının şeirlərini də çuvaş dilinə tərcümə etmişdir. 

X.Əlibəylinin çuvak dilində çap olunan kitabı “Elxan-Çuvaşıstanın qonağıdır” 2018-ci ildə 

yenidən çap olunmuşdur. Moskvada kitab sərgisində sərgilənmişdir. Kitabın rəssamı Anas-

tasiya Axmetovadır. O, kitaba hər şeirin məzmununa uyğun uşaqların diqqətini cəlb edən ma-

raqlı, rəngli şəkillər çəkmişdir. Bir məqamı da qeyd edək ki, R.Sarbi bu kitabı çap etdirərkən 

bəzi təzyiqlərə məruz qalmışdır. Belə ki, R. Sarbi məktublarının birində Çuvaşıstan Yazıçılar 

Birliyinin üzvlərinin X.Əlibəyliyə qarşı qərəzli münasibət göstərdiklərini, onun şeirlərinin 

çapına mane olmaq istədiklərini qeyd edir. Hətta kitaba çəkilən şəkillərin də ürəkaçan olma-

dığını yazır. Raisa Sarbi bu  münasibətlə əsla razı olmadığını bildirir və tezliklə hər şeyi öz 

qaydasına salacağını qeyd edir. 

1977-ci ildə Çuvaşıstanın uşaq jurnalı “Хотер пул”-da X.Əlibəylinin şeirləri nəşr olun-

muşdur. Xanımana Əlibəyli bir müddət radioda da çıxışlar etmişdir. Onun Varşava Dövlət ra-

diosundakı çıxışları daha diqqətəlayiqdir. O, radiodakı çıxışları Azərbaycan, türk və İran qa-

dınlarının həyatından bəhs edən verilişlər aparmış, onların xoş güzəranından bəhs etmişdir. 

Beləliklə, Azərbaycanın uşaq ədəbiyyatında özünəməxsus dəsti-xətti olan Xanımana Əlibəyli 

dünya ədəbiyyatının da uşaqlara tanıdılmasında, sevdirilməsində çox böyük işlər görmüşdür. 

Tədqiqat işi həm nəzəri, həm də təcrübi əhəmiyyət daşıyır. Bu işdə həm sənətkarın müxtəlif 

dillərdən etdiyi bədii tərcümələr etmiş, həm də Xanımana Əlibəylinin şeirlərinin başqa dillərə 

tərcümə edilmişdir. 

Xanımana Əlibəyli rus, türk, gürcü, eston, tacik və başqa dillərdən tərcümələr edərək, 

müxtəlif xalqların mədəniyyəti, ədəbiyyatı, düşüncə tərzi ilə uşaqları tanış etmiş, həmçinin öz 

yaradıcılığı ilə müxtəlif xalqların ədəbiyyatına təsir göstərmişdir. 

Xanımana Əlibəyli tərcümə edərkən öz dəsti-xəttini işə salmış, şeirlərin dilini Azərbaycan 

dilinə, milli-mənəvi dəyərlərinə, düşüncə tərzinə ən uyğun şəkildə tərcümə etmişdir. X.Əli-

bəylinin tərcüməçilik fəaliyyəti onun yaradıcılığında xüsusi bir bölməni əhatə edir. Bu zamana 

qədər X.Əlibəyli haqqında xeyli sayda yazılmasına baxmayaraq, onun tərcüməçilik fəaliyyəti 

diqqətdən kənarda qalmışdır. Bizim bu tədqiqat işində əvvəlcə də qeyd etdiyimiz kimi 

X.Əlibəylinin tərcümə sahəsində Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına verdiyi töhfədən danışmaqdır 

Mövzunun aktuallığı. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri 

olan Xanımana Əlibəyli ədəbiyyatımızda uşaq şairi, dramaturqu kimi tanınır. “Balaca həkim” 
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(1955), “Meşə həkimi”, “Novruz və Murtuz”, “Mərcanqulu əfsanəsi”, “Noğul”, “Ləpələrin 

nağılı”, “Məni günəşə at” və başqa kitablarında uşaq şeirlərinin ən gözəl nümunələrini yarat-

mışdır. Sənətkarın yaradıcılığı, dünya ədəbiyyatından tərcümə etdiyi şeirlər mövzu rəngarəng-

liyi və ideya zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan, uşaq ədəbiyyatının dərindən araş-

dırılması və dəyərləndirilməsi üçün Xanımana Əlibəylinin tərcümələri tədqiqatçılara zəngin 

material verir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatımızın elmi yenilikləri içərisində Xanımana Əlibəylinin 

tərcüməçilik fəaliyyətini ön plana çəkmək, onun müxtəlif dillərdən tərcümə edərək oxucu küt-

ləsinə çatdırdığı bədii əsərlərin kiçik yaş qrupuna aid uşaqlar üçün tərbiyəvi əhəmiyyətini gös-

tərmək məsələlərini qeyd etmək olar. Dünya xalqlarının uşaq ədəbiyyatı ilə məktəbyaşlı uşaq-

ları tanış etmək, Xanimana Əlibəylinin tərcümə metodikası və iş üsulu ilə yaxından tanış olmaq, 

onun dilindən xarici ədəbiyyatı oxuculara çatdırmaq da elmi yeniliklər sırasındadır. 

Məqalənin praktik və tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalədən Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına, o 

cümlədən tərcümə sənətinə dair tədqiqatlarda nəzəri qaynaq kimi istifadə etmək olar. 
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С.А. Агакишиева 

 

Переводы Ханыманы Алибейли по детской литературе 

 

Резюме 

 
Основная цель исследования показать важность переводческой деятельности Ханы-

маны Алибейли и воспитательную значимость произведений переводимых ею с разных 

языков для читателей младших возрастных групп. Ознакомить детей школьного возраста 

с детской литературой народов мира, познакомиться с методом перевода и Работы 

Ханымана Алибейли, передать читателям иностранную литературу на языке перевода 

Х.Алибейли. Она, так же, занимАлась переводческой деятельностью, переводила  

произведения  эстонского поэта Х.Манди, украинского поэта И.Куликова, молдавского 

поэта О.Ставской,  русского поэта З.Александровой, А.Барто на азербайджанский язык. 

Стихотворения Х.Алибейли переведены на русский, эстонский, грузинский, туркмен-

ский и турецкий языки. 

http://kaspi.az/az/glrxsar-sefiyeva-yaradiciligi%20/


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 81 

S.A. Agakishiyeva 

 

Khanimana Alibeyli's translations on children's literature 

 

Summary 

 
The main purpose of our research is to emphasize Khanimana Alibeyli's translation work, 

to emphasize the educational significance of her works for children of a minor age group, which 

translates from different languages to the readership. To familiarize children with children's 

literature of the world, to get acquainted with Khanimana Alibeyli's translation methodology 

and methods of work and to bring to foreign readers of her language. Khanimana Alibayli also 

engaged in interpretation activities. Honored artist Eston poet Helium Mandi, Ukrainian poet I. 

Kulikoyan, Moldovan poet O.Stavskaya, Russian poet Z.Aleksandrova, A.Barton's poems are 

translated into Azerbaijani language by Khanimana Alibayli. Khanimana Alibeyli's poems have 

also been translated into Russian, Estonian, Georgian, Turkmen and Turkish.  
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В лексическом составе французских благопожеланий и проклятий зафиксирован ис-

торический, социальный и культурный опыт французской языковой общности. Отбор 

лексики и образов, лежащих в основе французских благопожеланий и проклятий, осу-

ществляющейся на протяжении многих веков, раскрывает разные стороны историчес-

кого развития французского народа, его национальной культуры, духовного склада и 

миросозерцания. Способ концептуализации действительности в некоторых пожеланиях 

универсален, в некоторых же специфичен. 

Любой язык имеет национальное выражение, т. е. проявляется в виде конкретного 

национального языка, выражающего национальный дух и отражающего национальную 

культуру народа - носителя этого языка. И как национальный язык, он тесно связан с 

национальной психологией и с национальной самобытностью народа, является средст-

вом передачи национальных традиций, стереотипов, привычек. Результаты познава-

тельной деятельности многих поколений народа обнаруживаются в синтаксисе и мор-

фологии, но, прежде и более всего, в лексике.  

«Язык - сложнейший продукт общественной многовековой жизни народа, естест-

венно, создает предпосылки для различных точек зрения о сущности научного анализа 

языка. Однако самым существенным в научном изучении естественных языков следует 

считать изучение языка в связи с культурой и ее историей, с мышлением и его историей, 

ибо только в таком случае познается самое важное в сущности языка. Изучая язык, в 

связи с культурой, в первую очередь аппелируют к показаниям лексики» (1.3). В тисках 

лексикализованных единиц языка, хорошо сохраняются реликтовые слова – верные 

свидетели культуры и истории народа. 

Е.М. Верещагин и В. Г. Костомаров рассматривают слово как коллективную память 

носителей языка, зеркало жизни нации, а осваиваемое слово - как ключ к образу жизни 

соответствующего народа (2.46). 

Проиллюстрировать сказанное нам помогут слова, обозначающие болезни в текстах 

проклятий. Эти слова свидетельствуют о том, от каких болезней больше всего страдали 

в тот или иной период времени. В библейских текстах чаще всего упомянуты la peste – 

чума: «L'Eternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas 

mailto:Nigucha@mail.ru
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entrer en possession» (3.Deutéronome 28.21) – «Пошлет Господь на тебя, чуму доколе не 

истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею» (4.Второзаконие 28. 

21). Другие смертельные болезни: сonsumption-чахотка, de fièvre-горячка, d'inflammation-

лихорадка, de chaleur brûlante - сильный жар, de desséchement-обезвоживание, de 

jaunisse- желтуха, gangrene – гангрена: 

 «L'Eternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de 

desséchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses» 

(3:Deutéronome 28.22) – «Поразит тебя Господь чахоткой, горячкою, лихорадкою, вос-

палением, обезввоживанием, желтухой и гангреной и они будут преследовать тебя, до-

коле не погибнешь» (4:Второзаконие 28.22).  

Другие болезни, упомянутые в Библии: l'ulcère d'Egypte – египетская проказа, 

hémorrhoïdes – почечуй, gale- короста, teigne – проказа:«L'Eternel te frappera de l'ulcère 

d'Egypte, d'hémorrhoïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir» (3:Deutéronome 

28.27) – «Поразит тебя Господь проказою Египетскою, почечуем, коростою и чесоткою, 

от которых ты не возможешь исцелиться» (4:Второзаконие 28.27). 

В текстах Мольера и Перро, мы видим очень часто употребление считавшегося на тот 

момент очень опасным заболевания – чумы: 

La peste soit du causeur! (5 :205) 

La peste soit des gens, avec leurs chiens de hurlements ! (5.718) 

Peste soit du maroufle ! (5.906) 

Peste soit du Boudin ! (6.72) 

Говоря о языковых факторах формирования текста благопожеланий и проклятий 

следует отметить, что они имеют свои модели пожелания. Предмет или объект желания, 

передается при помощи определенного существительного, которое можно рас-

сматривать как параметр диктумного содержания текста благопожелания или проклятия. 

Чаще всего в текстах благопожеланий и проклятий используются слова, выражающие 

следующие концепты: дом, семья (дети, родители, муж, жена), здоровье (физиическое и 

духовное), благополучие (моральное и материальное). 

Особое место в текстах благопожеланий и проклятий следует уделить   перформа-

тивным и дескриптивным глаголам. Именно они выступают в большей степени марке-

рами модальности текста. Остановимся на термине «перформативный». Впервые об этом 

феномене заговорил Дж. Остин в своей теории речевых актов. Перформативные 

высказывания одновременно являются действиями (от английского perform – исполнять, 

выполнять, представлять, играть роль). По Дж. Остину перформатив может быть, как 

явным - “эксплицитным”, так и неявным, - “имплицитным”.  

Эксплицитный перформатив - это перформатив, в котором “Я” эксплицировано в 

вербальной форме (7.66), то есть когда выполняемое действие сопровождается описы-

вающими его словами (авторефлексивная выраженность), - и при этом описание дейст-

вия неотделимо в акте говорения от самого действия.   

И.В.Крюкова рассматривает эксплицитные перформативы-проклятия как «как про-

дукты свертывания эмотивных форм выражения тактик изгнания, поругания и злопоже-

лания в синкретичные речевые формулы, необходимые для статусно ориентированного 

(институционального) общения» (8.58). 

Согласно Дж.Остину к базовым эксплицитным перформативам в текстах французс-

ких благопожеланий и проклятий можно отнести глаголы benir «благославлять» и 

maudire «проклинать» только в первом лице единственного числа: 
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«Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles 

de la terre seront bénies en toi» (3.Genèse 12.3). 

Среди множества выявленных нами примеров французских благопожеланий и прок-

лятий случаев, где эти глаголы были бы использованы именно в первом лице очень мало. 

В основном в этих текстах задействованы безличные конструкции beni soit и maudit soit:    

Béni sois-tu, Seigneur, toi qui as voulu naître à Bethléem, la maison du pain, pour être le 

pain de vie des croyants. Gloire à toi dans les siècles! (текст молитвы благопожелания); 

Que béni soit le Ciel qui veut bien que je te revoie (5.89); 

Maudit soit le jour où je suis née et maudit le jour où je suis montée sur cette nef! (9.76);  

Maudit soit l’espion! (9:148); 

Maudits soient les mariniers qui t’apportèrent ici! (9.255); 

Maudit soit-il de Dieu! maudite soit l’heure où il est né, et maudite la nef qui l’apporta, au 

lieu de le noyer là-dehors, sous les vagues profondes! (9:259). 

В этих примерах модальность, которая необходима в конкретной коммуникативной 

ситуации полностью передана.  

Мы считаем, что глаголы benir «благославлять» и maudire «проклинать» являются 

перформативными по сути, и не важно в каком они лице употребляются в тексте, своего 

значения они при этом не теряют.  

С.В.Кодзасов полагает, что речевой акт сам по себе перформативен, если он одно-

временно есть некоторое действие, нечто производимое говорящим в момент произне-

сения высказывания. В этом плане перформативные речевые акты противопоставлены 

констативным, которые просто сообщают о событии и состояниях мира, но не воздей-

ствуют на него. «Прежде всего, следует подчеркнуть внешне ситуативную направлен-

ность, одномоментность и результативность перформативных речевых актов: они прямо 

создают некоторое новое состояние реального мира, точнее - того фрагмента мира, в 

который непосредственно погружены участники дискурса» (10.216). 

Недескриптивным высказываниям, лишенным перформативного глагола, дается оп-

ределение имплицитных перформативов, потому что они отвечают главному критерию 

перформативности - эквиакциональности (11. 164). 

 Например, проклятие  malheur à votre tête – «горе на вашу голову» можно отнести к 

имплицитным перформативам, поскольку это выражение грамматически не соответ-

ствуют эксплицитному перформативу, здесь нет перформативного глагола, в то время 

как на уровне действия этот оборот его замещает, выполняя перформативную функцию. 

Определенная часть текстов французских благопожеланий и проклятий построена 

при помощи дескриптивных (или констативных) глаголов. В подобных случаях глагол 

не совпадает с действием, а лишь описывает действие. В качестве примера можно при-

вести глагол souhaiter – «желать»:  

Je vous souhaite tout le bonheur du monde! Je vous souhaite de la santé, du courage, de 

bons moments dans la vie! Toute l'équipe souhaite à votre équipe une très bonne année (из 

текстов поздравительных открыток). 

Je vous souhaite tout le bonheur du monde et espère être parmi vous très bientôt 

(nphhaiti.org); 

Monsieur le Président, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour votre travail et 

beaucoup de succès pour notre Europe (europarl.europa.eu); 

Françaises, Français, au début de l'année, pour la réussite de la France, je nous souhaite 

à tous, en son nom, la foi et l'espérance nationale. (Ch. De Gaulle); 
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Je souhaite à tout le monde une excellente fin de soirée (europarl.europa.eu); 

Je vous remercie tous et souhaite tout le bonheur possible, en particulier aux malades, aux 

enfants malades et aux enfants du tiers monde qui souffrent tant.(madredelleucaristia.it). 

 М.К.Гусаренко считает, что «при экспликации ядерной пропозиции из глубинной 

структуры любого оптатива-пожелания в нем должен содержаться глагол «желаю» как 

экспликация иллокутивного значения такого типа высказываний, обозначения его ил-

локутивной силы» где глагол берет на себя важнейшую семантическую нагрузку в пе-

редаче иллокутивного значения. Этот предикат выступает как модальный оператор же-

лательности, образуя своего рода рамку для передаваемого содержания» (12.11). 

Нужно отметить, что во французском языке глагол souhaiter – «желать» встречается 

только в современных текстах. В ранних текстах, с которыми мы работали, такая конс-

трукция не представлена.  

Анализ компонентного состава французских благопожеланий показал, что основным 

компонентом в большинстве благопожеланий является слово Dieu – Бог. Во многих 

текстах французских благопожеланий он является незримым участником коммуникации. 

В лингвокультурном пространстве французского народа Бог всемогущ, он может: 

- спасти от любой опасности и зла: Dieu vous sauve, beau sire! (9.59) Dieu gard de mal 

la compagnie (14); 

- упокоить душу покинувших мир: Que Dieu reçoive les morts et préserve les vivants! 

(9:23);   

- вознаградить: Tristan, que Dieu récompense le père qui t’éleva si noblement! (9.28); 

- благославить: Tintagel, s’écria Tristan, béni sois-tu de Dieu, et bénis soient tes hôtes!  

(9.30) 

- придтинапомощь: Tristan, Dieu vous soit en aide (9.137) 

- уберечь от смерти: Que le Dieu né d’une Vierge vous accompagne et vous défende de la 

mort ! (9:204) 

-  придать силы: Seigneurs Français, que Dieu vous donne sa force (14)   

-  успокоить: Le bon Dieu fasse paix à mon pauvre Martin! (5) 

Обращение к Богу во многих контекстах говорит о том, что он является основной из 

базовых ценностных составляющих когнитивного сознания французского народа. 

Иногда слово Dieu - Бог заменяется его тропами, а именно нами были зафиксированы 

случаи употребления следующих троп: 

- метонимии: ciel – небеса: J'en rends grâces au Ciel. (5) 

- метафоры: Glorieux du ciel: Ah! gentil seigneur, chevalier de bonne souche, je te 

recommande à cette heure au Glorieux du ciel (13). 

В некоторых случаях благопожелания адресованы Иисусу: Que le Christ soit au milieu 

de vous, qu'il favorise entre vous l'amour fraternel, qu'il prenne part à vos joies, qu'il soulage 

vos peines (отрывок из благопожелания-молитвы перед заселением в новый дом). Вместо 

слова «Иисус» в литературных памятниках также были использованы тропы, в частности 

были зафиксированы случаи антономазии. Рассмотрим примеры:  

Le Dieu né d’une Vierge:  Quele Dieu né d’une Vierge vous accompagne et vous défende 

de la mort ! (9.204) 

  Le Fils de Sainte Marie: Que le Fils de Sainte Marie vous garde, votre suite, et tous vos 

barons (14). 

Слово «Бог» является ключевым не только в текстах благопожеланий, но и прокля-

тий, в этих текстах «бог становится медиатором желательности, ему адресованы все 
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тексты, в то же время он выступает как субъект желания. Ценность Бога в мифологи-

ческом сознании проецируется и на функционально-структурную композицию жанра, 

божественная инстанция выступает как ядро текстовой организации благопожеланий и 

проклятий. Через отношение к Богу транслируется понимание миропорядка, иерархи-

ческая организация социума» (15.180). 

Как было сказано ранее, языковая специфика французских благопожеланий про-

является в наличии тропеических средств, которые помогают придать благопожеланию 

образность. Так, в текстах благопожеланий и проклятий были выявлены случаи упот-

ребления: 

- метафоры: Ami Roland, que Dieu mette ton âme dans les fleurs! 

- сравнения: Que Dieu vous bénisse et vous fasse le nez comme j’ai la cuisse! 

- иронии: bénédiction de Saint-Roch 

- эпитета: Que Dieu lui prête longue vie! Que le haut mal le torde de douleur! 

Qu'une mort violente l'emporte aujourd'hui même, puisse-t-il pendre à une maudite corde 

sans que personne ne puisse le défendre! Que la male mort lui crève le cœur! 

Осуществить проклятие, как правило, призваны:  

Бог: que Dieu t'anéantisse! - да уничтожит тебя Бог! Dieu me damne! – да проклянет 

меня Бог! 

Святые: donner des bénédictions de saint Roch – проклинать; bénédiction de Saint-Roch 

– проклятие. 

Инфернальные сущности: Que le diablel’emporte! - Черт его побери! 

Au diable soit le mâcherable tant il pue! - К дьволу отсталого, так он воняет! 

Персонифицированные болезни: Que lagoutte te crève l'œil! – Чтоб у тебя ослепли 

глаза от подагры! 

Адский огонь: que le feu de l'enfer te brûle! – чтоб тебя сжег адский огонь! 

Среди проклятий встречаются выражения, определяющие буквально способ наказа-

ния человека: J’aurais mieux fait de me casser une jambe… - будь проклят тот день, когда… 

(16.846) (букв. лучше бы я сломал себе ногу, в тот день, когда…) и проклятия, 

обозначающие пожелание отрицательного физического воздействия на адресата или 

нежелательные для него состояния: Malheur à votretête! – Горе на вашу голову! 

Qu'il ne lui arrive jamais rien de bien! – Чтоб с ним никогда не приключилось что-либо 

хорошее! 

Актуальность статьи. Часто благопожелания  проклятия теряют свое семантическое 

значение, выступая в роли синергем, для усиления эмоционального напряжения речи.  

При их отсутствии текст воспринимался бы совсем иначе, или даже можно было не 

обратить внимания на произнесенную фразу или речь. Усиление эмоционального нап-

ряжения текста или высказывания с помощью проклятий и благопожеланий дают осно-

вание отнести их к эмотивно-экспрессивным единицам. Такого рода подход к данному 

вопросу обуславливает его актуальность. 

Научная новизна статьи. Благопожелания и проклятия в рамках устно-речевого 

дискурса обычно представляются как оппозитивные жанры. Мы не согласны с подобной 

постановкой вопроса. Рассмотрение этой проблемы именно с этой точки зрения и 

составляет научную новизну настоящей статьи. 

Практическая значимость и применение статьи. Таким образом, можно сказать, 

что текстам французских благопожеланий и проклятий присущи полифункциональ-

ность, интертекстуальность, интердискурсивность и интержанровость. По этой причине 
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благопожелание не во всех случаях может быть противопоставлено проклятию. Скажем, 

пожелание доброго утра, дня, ночи, недели, года не могут быть противопоставлены по 

семантике проклятиям-клятвам. Невозможность их противопоставления определяется 

как их различной экспрессивно-модальной направленностью, так и различными 

ситуативными аспектами их использования. Исследование материалов, использованных 

в данной статье может быть полезным для более детального изучения историического, 

культурного и социального развития лексики французского языка.  
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Xülasə 

 
Təqdim olunan məqalə fransız dilində olan alqış və qarqışların semantik xüsusiyyətlərinə 

həsr olunub. Fransız dilindəki alqış və qarqışlar dil istifadəçilərinin dünya dəyərlər mənzərəsini 

təcəssüm etdirir və dünyada baş verən hadisələrlə bərabər dayanmadan yenilənir.  
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Semantic features of speech acts of good wishes  

and curses in French language 

 

Summary 

 
The article deals with semantic features of speech acts of good wishes and curses in French 

language. The vocabulary of good wishes and curses purely reflects values in the picture of the 

world of native speakers and is constantly renewed together with events taking place all around 

the world. 
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Azərbaycan xalqı tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Bu yol milli varlığını qorumaq naminə 

əzablı, keşməkeşli, mübarizələrlə dolu olmuşdur. Xalqımız doğma yurdun, əzəli-əbədi torpaq-

larının düşmən təcavüzündən qurtulması, dövlətçiliyin mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi, 

ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması üçün əsrlərlə mübarizə aparmışdır. Bu müqəddəs mü-

barizə salnamələrini isə Vətənin böyük övladları, tarixi şəxsiyyətləri yarada bilmişdir. Onlar 

dövlətçilik ənənələri formalaşdırmış, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına nail olmuş, milli döv-

lətçilik siyasətimizi müəyyənləşdirmiş, mədəniyyətimizin nadir incilərinin yaranması və inki-

şafını dəstəkləmiş, onları dünya mədəniyyətinə qovuşdurmuşdur. 

Heydər Əliyev ruhi – daxili aləmi, sözü və əməli, fikir və düşüncələri, humanistliyi, əqidə-

liliyi və iradi keyfiyyətləri ilə xalqına, vətəninə bağlılığı ilə özünə qarşı sonsuz məhəbbət 

oyatmış, dövlət və dövlətçilik siyasətinin bütün dünyada yeni məzmun istiqamətini, modelini 

yarada bilmişdi. 

Heydər Əliyevin xalqımıza həsr olunmuş mübarizələrlə dolu həyat yolu bütöv bir dövrün, 

epoxanın canlı salnaməsidir. O, Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edərək demokratik – dün-

yəvi bir dövlət yaratdı. Təkcə müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti olduğu on il 

ərzində əbədiyaşar bir dövlətin təməl daşlarını qoydu, gələcək nəsillər üçün ərmağan etdi. Bu 

çox qısa zaman kəsiyində Azərbaycan dili əsərini yazdı, tamamladı. Müstəqillik yolunda inamla 

irəliləyən respublikanın hazırki inkişaf səviyyəsinə gəlib çatmasında məhz ictimai islahatların, 

sosial-quruculuq işlərinin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Qədim tarixə malik dövlətçilik ənənələrimizin yeni tarixi dövrdə qorunub saxlanması, 

möhkəmləndirilib gələcək nəsillərə ərmağan edilməsi işi də vahid, bütöv bir proses kimi başa 

çatdırılmış, "maddiləşdirilmişdir". Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsi, müstəqilliyi-

mizin dönməzliyinin, əbədiliyinin təmin olunması dahi şəxsiyyətin, ulu öndərin adı ilə həmişə 

birgə çəkiləcək, Azərbaycan - Heydər Əliyev əbədiyaşar olacaqdır. 

Ümummilli lider tarixən formalaşmış dövlətçilik ənənələrinə də xüsusi diqqət yetirmiş, həs-

sas münasibət göstərmişdir. Heydər Əliyev dövlətçilik ənənələrinin qədim köklərini, tarixi 

şüurumuzun bərpa olunmasını diqqətlə saxlamaq, yetişən nəsli bu ruhda böyütmək işinə böyük 
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diqqət yetirməyi tövsiyə edirdi. Müstəqil dövlət qurmaq yolunda uğurların, əzm və fədakarlıq 

göstərməyin əsasını, köklərini uzaq və yaxın tariximizdə axtarmaq lazım gəlir. "Cavanşir və 

Babək kimi sərkərdələrin qəhrəmanlıqları böyük vətənpərvərlik məktəbinə çevrilmiş, Vətənin 

bütövlüyü xalqın birliyinin təcəssümü olmuşdur. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın, Qızıl 

Arslanın, Uzun Həsənin, Şah İsmayıl Xətainin və başqa dövlət xadimlərimizin həyat və 

fəaliyyəti xalqın Vətən sevgisi və dövlətçilik hissini daha da inkişaf etdirmiş, onu həyatın ən 

vacib, ən ümdə məqsədinə çevirmişdir" (39). 

Dövlətçilik ənənələrinin bərpa olunması, müstəqilliyimizin əbədi, sarsılmaz, dönməz ol-

ması təkcə siyasi müstəqilliklə məhdudlaşmır. Bu həm də ölkənin sərhədlərinin toxunulmazlığı, 

milli-maraqların və iqtisadi müstəqilliyin təmin edilməsi deməkdir. Aparılan düzgün siyasət 

sayəsində Azərbaycan Respublikası hüquqi və siyasi suverenliyə, real müstəqilliyə nail ola 

bilmişdir. İqtisadiyyat və mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyərləri özündə tam əks etdirən 

Azərbaycan Respublikası, bununla da müstəqillik yolunun nədən ibarət olduğunu real fakt kimi 

göstərə bilmişdir. Milli ideologiyamız, xalqımızın sosial idealı, dünyagörüşü bir sözlə, 

Azərbaycan gerçəkliyi tam bir sistem kimi Heydər Əliyev dühası ilə zənginləşmiş, tamamlan-

mışdır. 

Heydər Əliyev dərin zəkaya, xüsusi istedada malik olan nüfuzlu dövlət xadimi kimi Azər-

baycan dövlətçiliyinin milli və bəşəri normalara əsaslanan uzunmüddətli ilk sivil konsepsiyası, 

demokratik prinsiplərə əsaslanan yeni konstitusiyanın hazırlanması ölkə üçün uğurlu addım idi. 

Bu konstitusiya Azərbaycanın müstəqil, dünyəvi dövlət kimi, ümumbəşəri dəyərlər əsasında, 

hüquqi dövlət qurmaq yolu ilə getməsini müəyyənləşdirdi. Ümummilli lider ictimai fikir 

qarşısında duran bu böyük məsuliyyətli işin də əsas prinsiplərini müəyyənləşdirməklə milli 

inkişaf yolunu işıqlandırdı. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Heydər Əliyevin 

dövlətin ölkə ərazisində yaşayan bütün əhalisinin hüquqlarının təminatçısı olduğunu təsdiq etdi. 

Heydər Əliyevin ümummilli lider kimi xidmətlərindən biri də milli ideologiyamızın məz-

mun istiqamətini formalaşdırması idi. Məhz onun qüdrətli zəkası, yalnız müdriklərə məxsus 

həyat təcrübəsi sayəsində milli ideologiyamızın təməl daşları qoyuldu, sosial-iqtisadi, mədəni-

mənəvi həyatın inkişaf perspektivləri müəyyən edildi. Milli ideologiyanın hansı əsaslar 

üzərində qurulması, onun mahiyyəti, məzmunu, bu konsepsiyanın həyata keçirilmə mexanizmi, 

istiqamətləri dahi strateqin müxtəlif dövrlərdəki nitqlərində, çıxışlarında əks olunmuş, əməli 

fəaliyyətində əsas prinsip kimi təzahür etmişdir. 

Milli ideologiyanın formalaşdırılması istiqamətində görülən işlər onu göstərir ki, milli ide-

ologiyamızın formalaşdırılması ümumtəhsil məktəblərindən, burada tədris olunan fənlərin im-

kanlarından bacarıqla istifadə olunmasından başlamalıdır. Bütün fənlərin tədrisinə diqqət və 

qayğı göstərilməli, bu məsul vəzifənin yerinə yetirilməsi işində müəllimlərimiz fədakarcasına 

çalışmalıdır. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, milli ideologiyamızı hər yerdə tətbiq etmək üçün 

məktəblərdə Azərbaycan xalqının tarixinin tədrisinə çox ciddi fikir vermək lazımdır. Azərbay-

can tarixi gərək orta məktəblərimizdə gənclərimizə yaxşı aşılansın. Gənclərimiz öz tarixini, öz 

tarixi köklərini və öz keçmişini gərək yaxşı bilsinlər. Çünki mənəviyyatımız, gənclərin bugünkü 

və gələcək mənəviyyatı dövlətçiliklə bağlıdır. 

Ümummilli liderin fikrincə, milli ideologiyamız iki çox mühüm komponentdən, birincisi 

milli dövlətçilik, ikincisi milli-mənəvi dəyərlərdən ibarətdir. Milli-mənəvi dəyərlərin mahiyyəti 

üçün zəruri olan tərkib hissələri də müəyyənləşdirirdi: dil, din, adət-ənənə. Bütün bunlar isə 

milli mentalitet formalaşdırılması prosesində çox yüksək səviyyədə bağlıdır. Gənclərin yaxşı 

tərbiyə alması, təhsilinin müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılması üçün hər bir vətəndaşın borclu 

olduğu, məsuliyyət daşıdığı real həyatdan gələn tələblərdi. Bütün bunlar Azərbaycanda gedən 
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bugünkü proseslər baxımından əhəmiyyətli idi. Ona görə də mənəvi tərbiyə istiqamətində 

görülməsi zəruri olan işlər, onun məzmunu, məqsəd və vəzifələrinə kamil bir dialektik kimi 

qarşıda dayanılır, həyata keçirilməsi yolları göstərilir. 

Milli-mənəvi dəyərlərimizin öyrənilməsi, qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi bu 

gün əsas vəzifələrdən biri kimi qarşıda dayanır. Bunları qoruyub saxlayan xalq həmişə müstə-

qillik yolu ilə getmək və müstəqilliyi qorumaq əzmində olacaqdır. Çünki milli dövlətçilik və 

milli-mənəvi dəyərlər arasında sıx bir daxili əlaqə vardır. Bu həyati həqiqəti xalqın bütün tə-

bəqələrindən olan vətəndaşlara çatdırırdı. Milli müəyyənliyi olmayan və özünü bir millət kimi 

dərk etməyən xalqın milli dövlətə də ehtiyacı ola bilməz. Milli dövlət təkcə ərazi və iqtisadi 

sərvətlərlə ölçülmür, bu həm də milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasıdır. Ölkənin müstəqilliyini 

hər cəhətdən inkişafının təmin olunmasını milli-mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq kimi ali 

məqsədlərdən kənarda təsəvvür etmək olmaz. Məktəblilərin qarşısında duran əsas vəzifələrdən 

biri mənəvi tərbiyə məsələsidir. Böyüyən nəsil də bilməlidir, vətəndaşlarımız da bilməlidir ki, 

mənəvi tərbiyəni daim artırmaq və gənclərimizi yüksək mənəviyyat ruhunda tərbiyələndirmək 

lazımdır. Ümumbəşəri dəyərlər, Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərləri hər bir gənc 

tərəfindən mənimsənilməlidir. Mənəviyyat olmayan yerdə heç bir şey ola bilməz. 

Əlbəttə, bu mühüm vəzifənin həyata keçirilməsi üçün münbit zəmin, tarixi əsas vardır. Xal-

qımızın tarixinin əsasını təşkil edən bütün mərhələlərdə, keçmiş əsrlərdə yüksək mənəviyyat 

olmuşdur. Keçmiş tariximizdən bizə qalan simaları bu gün dünyada məşhurlaşdıran və bizim 

üçün nümunə edən onların yüksək mənəviyyatıdır, yüksək amallarıdır. Ona görə də bu gün 

mənəvi tərbiyə bəlkə də keçmiş illərdən daha çox lazımdır. 

Hər bir gənc Azərbaycanın dövlətçiliyinin qoruması üçün vətəni sevməlidir. Ölkəni sev-

məlidir, torpağı sevməlidir, xalqımızı sevməlidir, dinimizi sevməlidir, milli ənənələrimizi sev-

məlidir. Bunları sevə bilməyən adam, onları özü üçün mənəvi əsas edə bilməyən məktəbli hə-

yatda özünə yer tapa bilməyəcəkdir və şübhəsiz ki, bizim ictimai-siyasi prosesdə, müstəqil 

Azərbaycanın inkişafında lazımi qədər iştirak edə bilməyəcəkdir. 

Mənəviyyatımızın əsasında ilk növbədə böyüyən nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi dayanır. 

Vətənpərvərlik isə milli dəyərlərimizi, tariximizi, dilimizi bilməyi qoruyub saxlamaqdan baş-

lanır. Vətənpərvərlik böyük bir məfhumdur. Bu, sadəcə orduda xidmət etmək deyil. Vətənə 

sadiq olmaq, Vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaqdır.  

Məqalənin aktuallığı. Dövlətçilik ənənələri tariximizi yaşatmaq – qoruyub saxlamaq və 

gələcək nəsillərə çatdırılmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Mə-

qalədə də məhz bu sahədə Heydər Əliyev şəxsiyyəti və ideallarının əvəzsiz xidmətlərindən 

söhbət açılır ki, bütün bunları da böyüməkdə olan nəsil heç zaman unutmamalıdır. Bu baxımdan 

məqalə olduqca aktual əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ulu öndər Heydər Əli-

yevin xalqımıza həsr olunmuş mübarizələrlə dolu həyat yolunun ayrı-ayrı məqamlarına to-

xunulmuş, dövlətçilik ənənələrimizin müdafiəsi, yetişən nəslin məhz bu ruhda böyüdülməsi, 

milli ideologiyamızın məzmun istiqamətinin formalaşdırması və s. sahələrdə onun məqsəd-

yönlü fəaliyyəti konkret faktlarla göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də Heydər Əliyev irsinin tədqiqatçıları faydalana 

bilərlər. 
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Личность и идеалы Гейдара Алиева - традиции  

государственности как вершина нашей истории 

 

Резюме 

 
Великий лидер Гейдар Алиев сыграл большую роль в сохранении традиций госу-

дарственности с древней историей, сохранении и закреплении ее в будущих поколениях. 

Общенациональный лидер также обратил особое внимание на исторически сложившиеся 

традиции государственности. Он рекомендовал нам всегда сохранять древние корни 

традиций государственности, восстановления нашего исторического сознания и уделять 

пристальное внимание работе по воспитанию этого поколения. Это то, о чем эта статья. 

 

G.E. Maharramova 

 

Heydar Aliyev's personality and ideals - statehood  

traditions as the peak of our history 

 

Summary 

 
Great leader Heydar Aliyev played a great role in preserving the traditions of statehood with 

ancient history, preserving and consolidating it in future generations. The nationwide leader 

also paid particular attention to the historically established statehood traditions. He 

recommended that we always keep the ancient roots of the traditions of statehood, the 

restoration of our historical consciousness, and pay close attention to the work of bringing up 

this generation. This is exactly what the article says. 
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İyirimi ilə yaxındır ki, “Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi” ilə bağlı onlarca ya-

zıya imza atmışam. Hər bir yazımda məktəb və pedaqoji fikir tariximizin qaranlıq dövrlərinə 

işıq salanlar haqqında fəxrlə yazmış və şərhə çalışmışam. Maraqlandığım müəlliflərin tədqi-

qatına ədalətli və obyektiv şərh verməyə çalışmışam. SSRİ dövrünün respublikamızdan olan 

dörd pedaqoq- akademikindən biri – akademik Hüseyn Mustafa oğlu Əhmədovla çox həm-

söhbət olmuşam. Öz həmkarları haqqında həmişə ədalətlə danışan akademik H.M. Əhmədov  

“Ay bala, akademik Mehdi Məmməd oğlu Mehdizadədən olmaz. O keçmiş SSRİ-də xüsusi 

hörmətə layiq elm adamı idi. SSRİ PEA-da hamı onunla hesablaşırdı” deyir. 

Keçmiş SSRİ-nin maarif naziri akademik M.A.Prokofyev isə belə deyirmiş: “Akademik 

Mehdi Məmməd oğlu Mehdizadə pedaqogika elminin korifeylərindən biri, maarif quruculu-

ğunun görkəmli təşkilatçısı kimi tanınmışdı”.  

Düzü bu sətirləri oxuyarkən məndə bir qürur hissi baş qaldırdı. Axı o da mənim doğuldu-

ğum, boya-başa çatdığım torpağın övladı olub. Mənim su içdiyim məşhur “Çinar” kəhrizindən 

su içib.  

Akademik M.Mehdizadə 1903-cü ilin yanvar ayının 5-də Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən 

kəndində dünyaya göz açmışdır. Onun haqqında yazılmış məqalələrdən birində oxuyuruq:” 

Pedaqogika elminin görkəmli nümayəndəsi, tanınmış ictimai xadim, SSRİ Pedaqoji Elmlər 

Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, pedaqoji elm-

lər doktoru, professor M.M.Mehdizadə təhsilimizdə bir mərhələdir”. Onun öyrənilməsi, tədqiqi, 

idarəetmə metodlarının tətbiqi xalqımıza çox xeyir verər. O, bu gün də öz əhəmiyyətini 

itirməyən, uzun illər xalq maarifi işçilərinin stolüstü kitabı olan, pedaqoji ictimaiyyətin diqqət 

mərkəzində dayanan “Azərbaycan sovet məktəbinin tarixinə dair xülasələr” (1958), “Məktəbdə 

təlim-tərbiyə işinin yenidən qurulmasının bəzi məsələləri” (1961), “Azərbaycan xalq maarifi 

yeni yüksəlişdə” (1967), “Azərbaycanda xalq maarifinin sürətli inkişafı” (1980), “Ümumtəhsil 

məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi yolları” (1982) kimi bir sıra sanballı 

monoqrafiyaların müəllifi olmuşdur.  

Əsərlərinin adından bəlli olduğu kimi, o, həm maarifimizin təşkilatçısı və qurucusu, həm 

pedaqogika tarixçisi (əsasən Azərbaycan-sovet məktəbinin XX əsrin əllinci illərinə qədər döv-

rün tədqiqatçısı), həm də eyni zamanda bir nəzəriyyəçi-didakt kimi şöhrət tapmış və fəaliyyət 

göstərmişdir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 1946-cı ildən başlayaraq 1980-ci illərə qədər 

respublikanın xalq maarif sahəsində bir sıra məsul vəzifələrdə çalışmış, həmin müddətin iyirimi 
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üç ilini respublikamızın Maarif Nazirliyinə rəhbərlik etmişdir. Onun rəhbərliyi dövründə 

respublikamızın xalq maarifi coşğun inkişaf illərini yaşamışdır. Bu haqda onun həmkarları, 

həmdövrləri dəfələrlə demişdir. Akademik H.M.Əhmədovun “O, böyük alim, böyük insan 

idi...” məqaləsində oxuyuruq: “Akademik Mehdi Mehdizadə çox gözəl insan, pedaqoji elmi-

mizin görkəmli nümayəndəsi idi. Fəxr edirəm ki, mən də Mehdi müəllimin yetirməsi kimi 

onunla qırx ilə yaxın bir müddətdə ünsiyyətdə olmuş, faydalı məsləhətlərindən bəhrələnmişəm. 

Mən Mehdi müəllimi 50-ci illərdən tanıyıram. O vaxtlar mərhum professorlar Ə.Seyidov, 

M.Muradxanov, M.Mehdizadə, V.İ.Lenin adına APİ-nin ümumi pedaqogika kafedrasında 

çalışırdılar... O, 1972-ci ildə mənim doktorluq dissertasiyama elmi məsləhətçi olmağa razılıq 

verdi. Həmin vaxtlar o, həm nazir kimi, həm də alim kimi keçmiş SSRİ miqyasında böyük 

hörmətə və nüfuza malik idi...” Akademik Mehdi Mehdizadə haqqında həm sağlığında, həm də 

vəfatından ( 1 may 1984-cü il) sonra dövri mətbuatda yüzlərlə yazılar çap olunmuşdur. Bu fikir 

həm respublika, həm də beynəlxalq pedaqoji mətbuatına aiddir. Keçmiş SSRİ PEA-nın vitse-

prezidenti A.G.Xrinkova yazırdı: “Akademik M.M.Mehdizadə çox nadir istedada malik alim, 

müdrik el ağsaqqalı kimi SSRİ PEA rəyasət heyətində, akademiyanın həqiqi və müxbir üzvləri 

arasında böyük nüfuza malik idi”. 

O, Azərbaycan sovet məktəbinin həm ilk təşkilatçılarından biri, həm də ilk tədqiqatçıların-

dan biri idi. Akademik M.M.Mehdizadə Azərbaycan sovet məktəbini aşağıdakı dövrlər üzrə 

tədqiq etmişdir. Birinci dövr: 1920-1927-ci illər; ikinci dövr: 1927-1931-ci illər; üçüncü dövr: 

1931-1941-ci illər; dördüncü dövr: 1941-1945-ci illər; beşinci dövr: 1945-1955-ci illər. 

Professor Əjdər Ağayev Mehdi Mehdizadə “dərslərindən” bəhrələndiyini minnətdarlıqla 

xatırlayaraq yazır: “M.Mehdizadə təhsilin məzmununun dövrün sosial, iqtisadi, elmi, texniki 

tələbatına cavab verməsinə xüsusi diqqət yetirərdi. O tədris planlarının, fənn proqramlarının 

dərsliklərin yüksək keyfiyyətlə, elmi-pedaqoji əsaslarla yaradılmasına, təhsil ocaqlarının dövlət 

sənədləri ilə vaxtında təchiz olunmasına həmişə səy edərdi...” 

Müəllifin yazdığı kimi, təsadüfi deyil ki, onun fəaliyyətində dərslik yaratmaq fəaliyyəti 

ayrıca yer tutardı. Bu baxımdan qeyd etməliyik ki, onun həmmüəllifliyi ilə hazırlanmış iki 

hissədən ibarət “Pedaqogika” dərsliyi 1941, 1958-59-cu illərdə nəşr olunmuş və uzun illər bu 

sahədə yeganə dərs vəsaiti olmuşdur.  

Akademik M.Mehdizadə 1958-ci ildə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan sovet məktəbinin tarixinə 

dair xülasələr” adlı əsərinin girişində məktəb tariximizlə bağlı olaraq yazır ki, keçmişdən bir 

miras olaraq bizə qalan, XIX əsrin ortalarına qədər əsas təhsil müəssisələri hesab edilən 

mollaxana və mədrəsələr xalqın maarif tələblərini ödəmirdi. O yazır: “XIX əsrin ikinci yarı-

sında xüsusi ilə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda xeyli inkişaf etmiş iqtisadi, ictimai və 

mədəni həyat şəraitində, artıq bu məktəblərə qarşı haqlı etirazlar və kəskin tənqidlər irəli sü-

rülür...”  

Müəlifin tədqiqatlarından belə bir qənaət çıxır ki, bu cür tənqid və etirazların nəticəsində, 

eyni zamanda rus məktəblərinin çoxalması sayəsində mollaxanaların sayı xeyli azalmış, bir 

qismi isə “ana dili məktəbləri”nə çevrilmişdir.  

Akademik M.Mehdizadədən sonrakı tədqiqatçıların da (akademik H.M.Əhmədovun  “XIX 

əsr Azərbaycan məktəbi” adlı fundamental əsəri) qənaəti təsdiq edir ki, o haqlı olaraq rus 

məktəbləri Azərbaycanda XIX əsrin 30-cu illərindən, yəni Şimali Azərbaycanın Rusiya tə-

rəfindən işğal edilməsindən sonra təşkil edilməyə başlamışdır...”  

Bununla bərabər, o, haqlı olaraq çarizmin məktəb siyasətini mürtəce hesab edir və yazırdı 

ki, Azərbaycanda məktəb şəbəkəsi olduqca yavaş inkişaf edirdi. O, sovet rejiminin kəshakəs 

vaxtında ehtiyatla olsa da, yazırdı: “Rus məktəbləri açmaqla Azərbaycanda çarizm ruslaşdırma 
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siyasətini yeritmək məqsədini güdürdü… Bu məktəblərdə gənc fəhlə və kəndli nəslinə tərbiyə 

verməkdən artıq onu… burjuaziyanın (oxu Rusiyanın - Ə.Z) mənafeyi üçün işləməyə alı-

şırdılar”. 

Axı hələ XIX əsrdə Azərbaycanın M.F.Axundov (1812-1878), S.Ə.Şirvani (1835-1888), 

H.Zərdabi (1837-1907) kimi qabaqcıl adamları rus məktəbləri qarşısında qoyulan mürtəce və-

zifələrə baxmayaraq, bu məktəblərdən xalqın mədəni inkişafı məqsədilə istifadə etməyə çalı-

şırdılar. Onlar rus məktəblərinin mollaxanalardan müqayisə edilməyəcək dərəcədə üstünlük-

lərini açıq gördükləri üçün xalqı övladlarını bu məktəblərə qoymağa çağırırdılar.  

Biz bu fikirləri də M.Mehdizadənin tədqiqatlarından götürmüşük. Biz bu kimi tədqiqatlar-

dan bilirik ki, Azərbaycanda ana dilində məktəblər açmaq məsələsi XIX əsrdə, xüsusən həmin 

əsrin ikinci yarısında müzakirə mövzusu olmağa başlamışdı. Mehdi müəllim yazırdı: “Tək-tək 

də olsa hələ XIX əsrin 70-ci illərindən Azərbaycanın şəhərlərində ana dilində məktəblər açılırdı. 

S.Ə.Şirvaninin 1870-ci (daha dəqiqi 1874-cü ildə - Ə.Z) illərdə Şamaxı şəhərində, 

M.T.Sidqinin 1890-cı illərdə (əslində 1892-ci ildə - Ə.Z), Naxçıvan (?- Ə.Z) (düzgünü əvvəl 

Ordubadda sonra isə Naxçıvanda) şəhərində irticaya qarşı mübarizədə böyük fədakarlıqla aç-

dıqları və bir neçə il yaşatdıqları məktəblər məhz ilk ana dili məktəbləri olmuşdur”.  

Mehdi müəllimin ilkin tədqiqatları haqqındakı fikirləri növbəti məqaləyə saxlayaraq onun 

haqqındakı bu yazını keçmiş SSRİ PEA-nın prezidenti M.İ.Kondakovun fikri ilə bitirirəm. O 

yazırdı: “Akademik M.M.Mehdizadənin pedaqogika elminin, pedaqoq alimlərin inkişafında, 

formalaşmasında böyük zəhməti, mühüm rolu olmuşdur”. Şübhəsiz ki, bu kimi fikirlərin arxa-

sında akademik M.Mehdizadənin şəxsiyyəti, elmi, idarəçiliyi, pedaqoji ustalığı dayanır. 

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixinin formalaşması və in-

kişafında akademik Mehdi Mehdizadənin böyük rolu olmuşdur. O, həmçinin respublikamızda 

pedaqogika elminin korifeylərindən biri olmaqla, maarif quruculuğunun görkəmli təşkilatçısı 

kimi tanınmışdır. Məqalədə onun zəngin həyat yolu və elmi yaradıcılığının bəzi məqamları 

araşdırılır ki, bunu da müasir pedaqoqlarımız üçün dəyərli elmi mənbə hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə akademik M.Mehdi-

zadənin  həm maarifimizin təşkilatçısı və qurucusu, həm pedaqogika tarixçisi, həm də bir nə-

zəriyyəçi-didakt kimi elmi fəaliyyətinin hələ də tam tədqiq olunmayan bəzi məqamları araşdı-

rılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Academician Mehdi Mehdizadeh played a great role in the formation and development of 

the history of school and pedagogical thought in Azerbaijan. He is also one of the leading 
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educational construction. The article examines some of the highlights of his rich way of life and 

scientific creativity, while also exploring some of his scientific activities as both a pedagogical 

historian and a theorist. 
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Pedaqogika elmində “şəxsiyyət” anlayışının xüsusi  yeri vardır. Burada “şəxsiyyət” anlayışı 

əsas anlayışlar sırasındadır. “Şəxsiyyət” anlayışı son dərəcədə pedaqoji məzmundadır və bütün 

ictimai elmlərlə, o cümlədən fəlsəfə, sosiologiya və psixologiya ilə öyrənilir. Pedaqoji elmin 

çərçivəsində öyrənilən şəxsiyyətin pedaqoji mahiyyətinin spesifikası psixoloji nöqteyi-

nəzərdən də eyniyyət təşkil edir. Pedaqoji və psixoloji fikir tariximizdə bu sualın ilk cavabını 

professorlar Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə vermişlər. Şəxsiyyəti qiymətləndirmək - şəxsiyyətə 

çevirmək müəyyən həyat mövqeyi, hər şeydən əvvəl, əxlaqi mövqe tutmaq, öz mövqeyini cə-

miyyətin üzvü kimi aydın dərk etmək və onun üçün məsuliyyət daşımaq, özünün əməlləri, iş-

ləri, bütün həyatı ilə onu təsdiq (bərqərar) etmək deməkdir. Elmi ədəbiyyatda olan şəxsiyyətin 

təriflərindən hər biri eksperimental tədqiqatlarla və nəzəri dəlillərlə əsaslandırılmışdır. Ona 

görə də onu “şəxsiyyət” anlayışı kimi baxılmasın nəzərə almaq lazımdır. Çox vaxt şəxsiyyəti 

sosial inkişaf prosesində əldə edilmiş sosial və həyati əhəmiyyətli xüsusiyyətlərin birliyində 

olan insan kimi başa düşürlər. Çox vaxt “şəxsiyyət” anlayışının məzmununa digər insanların 

münasibətlərində əhəmiyyətli hərəkətləri təyin edən insanın sabit xüsusiyyətlərini də daxil 

edirlər 

Şəxsiyyət problemi elmin müxtəlif sahələrində çalışan müxtəlif insanların, dövlət və ictimai 

xadimlərin, alim və mütəfəkkirlərin illərlə diqqət mərkəzində dayanan mühüm problemlərdən 

biri olmuş və müasir dövrdə də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Müasir psixologiyada şəxsiyyət, 

onun fəallığı, formalaşması, strukturu kimi məsələlər, ümumiyyətlə şəxsiyyət anlayışının 

mahiyyəti barədə müxtəlif fikirlər irəli sürülür. “Şəxsiyyət” sözü Azərbaycan, rus və ingilis 

dillərində maraqlı və faktiki olaraq eyni etimologiyaya malikdir. Azərbaycan dilində 

“şəxsiyyət” sözü öz əsasını ərəb sözü olan “şəxs” sözündən götürmüş və hər hansı bir konkret 

şəxsi, simanı bildirir. Rus dilində “şəxsiyyət” (личность) sözü də “личо”, ”личина” (üz, sifət) 

sözləri ilə bağlıdır. İngilis dilində “şəxsiyyət” mənasını ifadə edən “personality” sözü öz 

əsasında iki latın sözündən-“per” və”sona” sözlərindən götürülmüşdür ki, bu da bir növ “vasi-

təli danışır” mənasını ifadə edir. Sonralar qədim Yunanıstanda və Roma imperiyasında bu söz 

teatr tamaşasında aktyorun “maskası” şəklində özünü büruzə vrmişdir. Adətən, səhnə hərəkə-

tindən asılı olaraq ”masqa” dəyişilir, aktyor rola daxil olur. Lakin, yalnız xeyli vaxt keçdikdən 

sonra ”persona” sözü hazırki dövrdə daşıdığı məna yükünü daşımağa başlamış, “personality”- 

“şəxsiyyət” mənasında işlənməyə başlanmışdır. Qeyd edilənlərdən göründüyü kimi, insanın 

şəxsiyyəti birbaşa və dolayı mənada onun siması, sifətdir. Birbaşa mənada insanın siması, sifəti 

onun başlıca identifikatorudur. Məhz onun xətləri, formaları, çevrəsi və digər xüsusiyyətləri 
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əsasında bir adamı başqasından fərqləndirir, onun hansı yaş kateqoriyasına mənsub olduğunu 

müəyyənləşdirə bilirik. Təsadüfi deyildir ki, şəxsiyyəti eyniləşdirməklə bağlı bütün sənədlərdə 

onun sifətinin (üzünün) şəkli olması tələb edilir. Bununla yanaşı olaraq, bizim sifətimiz 

emosiyalarımızın, hisslərimizin, əhvalımızın, vəziyyətimizin, istəklərimizin ifadəsinə çevrilir, 

o bizə təkcə verbal yolla deyil, qeyri-verbal yolla da, zəngin mimiki imkanlarımızın köməyilə 

də ünsiyyətə girmək imkanı verir. Dolayı mənada, insan şəxsiyyəti onun “ruhunun”, başqa 

sözlə, onun bütün psixi təzahürünün “sifətidir”. İnsana məxsus olan fərdi-psixoloji xassələrin 

təzahür xüsusiyyətlərinə, onun ünsiyyət üslubuna, davranışına, fikir və ideyalarına görə onu 

aydın eyniləşdirməyimiz və onun gələcək davranışının istiqamətini proqnozlaşdırmağımız heç 

kimdə şübhə doğura bilməz. Bütün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, 

şəxsiyyət fərdin özünü cəmiyyətlə eyniləşdirməsinə imkan verən davamlı fiziki və psixi 

xarakteristikasının məcmusundan ibarətdir. 

Şəxsiyyət insanın psixoloji siması olub, şüura, mənliyə malik olan, öz hərəkətlərinə cavab-

deh, ictimai münasibətlərin fəal iştirakçısı olan adamdır. Şəxsiyyət müəyyən ictimai-tarixi 

dövrdə yaşayıb fəaliyyət göstərən, gerçəkliyi dərk edib müəyyən istiqamətdə dəyişdirən, ün-

siyyətə girməyi bacaran konkret canlı insandır. Şəxsiyyət strukturunun baxılmasında ona adə-

tən qabiliyyətlərini, temperamentini, xasiyyətini, motivasiyasını və sosial məqsədlərini daxil 

edirlər. Şəxsiyyəti struktur baxımından məqsədlərini izah edək: 

Qabiliyyət-fəaliyyətin müxtəlif növlərində insanın müvəffəqiyyətlərini təyin edən insanın 

fərdi, sabit xüsusiyyətləridir. Temperament-insanın psixi proseslərin dinamik xarakteristikası, 

xasiyyət-insanın digər insanlara münasibətini təyin edən keyfiyyətdir. Motivasiya-fəaliyyətə 

həvəsi oyadan səbəblərin məcmusu, sosial məqsədlər-insanların məsləkləridir. Ə.S.Bayramov, 

Ə.Əlizadə birgə tədqiqatlarında bu barədə göstərirlər. Şəxsiyyət fərdiyyət deyil, necə deyərlər, 

şəxsiyyətsiz şəxsiyyətdir, başqa sözlə sosial tipdir. İctimai həyatın subyektidir. 

Professor Zahid Qaralov şəxsiyyətin psixoloji mahiyyətini tamamlayan hamı üçün arzu 

olunan insani keyfiyyətlər toplusuna bunları daxil etmişdir: özünüdərk, məxsus olduğu ailəyə, 

nəslə, millətə, xalqa sədaqət, millətlərarası münasibətlərdə saflıq və reallıq; doğulub böyüdüyü 

yurd-yuvaya, el-obaya, vətənə, torpağa məhəbbət və hörmət; millətin, vətənin maddi və mənəvi 

sərvətlərinin müqəddəsliyinə inam və onları zənginləşdirməyə xidmət; halal əmək; təbiət-insan-

cəmiyyət qarşılıqlı münasibətlərinin yüksək elmi və mənəvi-etik səviyyədə qurulması; xeyirlə 

şərin, işıqla qaranlığın qoşa qanad kimi yanaşı getdiyi dünyada ömrünü ancaq xeyrin və işığın 

qələbəsinə nail olmağa həsr etmək; dədə-baba ocağına, yurd-yuvaya, vətənə bağlılıq və 

sadiqlik, yer kürəsinin təbiiliyinin qorunub saxlanmasında fəallıq göstərmək; ata-anaya, qardaş-

bacıya, bütün qohum-əqrəbaya, uşaqlara və qocalara, qadınlara və xəstələrə qayğı və 

mehribanlıq, hər cür yardım əli uzatmaq, ətrafında olanların hamısını, bütün insanları 

xeyirxahlığa dəvət etmək, mümkün qədər onları şər işlərdən uzaqlaşdırmaq, nümunəvi ər, 

xanım, ata, baba olmaq, namuslu və qeyrətli övladlar yetişdirmək; dünyadan köçüb gedənlərdən 

sonra öz yerində daimi iz qoymaq(sağlam ideyalar, nümunəvi davranış tərbiyəsi, hamının istidə 

edə biləcəyi maddi və ya mənəvi dəyər və s) özünüdərk, özünəinam, insanın hər şeyə qadir 

olması imkanına inam; kainatın, təbiətin öz daxili, əbədi, obyektiv və inkişafın ibtidaidən ailəyə 

doğru getməsi gerçəkliyinə inam; ümumbəşəri dəyərlərə inam, hörmət, onları əks etmək və 

qiymətləndirmək, qoruyub saxlamaq və zənginləşməsinə kömək göstərmək (s.78). Beləliklə, 

şəxsiyyət-ictimai əlaqələrdə və münasibətlərdə özünü büruzə verən, insanın əxlaqi hərəkətlərini 

təyin edən, onun və əhatə edənlər üçün əhəmiyyətli mənasını daşıyan insanın sabit sosial 

cəhətdən əsaslandırılmış psixoloji xarakteristikaların sistemində götürülən konkret insandır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, elmi ədəbiyyatlarda “şəxsiyyət” anlayışının məcmusuna bəzən in-

sanın hərəkət, münasibət fəaliyyətinin təşkilinin bütün səviyyələri o cümlədən genetik və fizi-

oloji səviyyələrini daxil edirlər. Hər bir insan bioloji növün nümayəndəsi kimi müəyyən mə-

nada anadan gəlmə xüsusiyyətlərə malikdir, yəni onun bədən quruluşu düz yerişinin imkan-

larına səbəb ola bilər. Yəni beyin strukturu ağlın inkişafını təmin edir. Belə ki, əlin quruluşu 

əmək alətlərinin istifadə edilməsi imkanını nəzərdə tutur. Konkret insanın insan soyuna aidiy-

yəti “fərd” anlayışında göstərilib. Beləliklə, “fərd” anlayışı insanı müəyyən bioloji xüsusiy-

yətlərin daşıyıcısı kimi xarakterizə edir. Fərd kimi dünyaya gələrkən, insan ictimai qarşılıqlı 

münasibətlərin və proseslərin sisteminə daxil olur, bunun nəticəsində isə xüsusi sosial key-

fiyyəti əldə edir-şəxsiyyət olur. Bu ona görə baş verir ki, insan ictimai münasibətlərin sisteminə 

daxil olarkən subyektin-fəaliyyət prosesində formalaşan və inkişaf edən idrakının daşıyıcısı 

rolunda çıxış edir. 

Şəxsiyyəti fərqləndirən səviyyə-məqsədə nail olmada özünü göstərir. Qarşıya qoyulmuş 

məqsədə nail olmaq işindəki uğursuzluq, müvəffəqiyyətsizlik də çox müxtəlif təsir bağışlaya 

bilər. Müvəffəqiyyətsizlik, bəzi adamlarda inilti, məyusluq, qüssə, düzgün və əzgin əhval do-

ğurduğu halda, başqalarında gərgin hissinin yüksəlməsinə, özünə, öz bacarıqsızlığına qəzəb-

lənmə hissinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu axırıncı hiss, insanın bütün qüvvələrini səfər-

bərliyə alaraq, necə olursa-olsun, məqsədə nail olmağa məcbur edir. Öz növbəsində bütün bu 

üç səviyyələrin inkişaf xüsusiyyətləri konkret insanın təkraredilməzliyini və orijinallığını xa-

rakterizə edir, onun fəaliyyətini təyin edir. Beləliklə, “şəxsiyyət” anlayışı insanın təşkilinin çox 

əhəmiyyətli səviyyələrindən birini, sosial məxluqun inkişaf xüsusiyyətlərin xarakterizə edir. 

Şəxsiyyət haqqında olan araşdırmalardan Ə.Ağayevin, N.Kazımovun tədqiqatlarını funda-

mental hesab etmək olar. Professor Ə.Ə.Ağayev çox maraqlı pedaqoji fikirlərə istinad etmiş, 

mənəvi dəyərlərimizin şəxsiyyətin inkişafına təsirlərinin (formalaşması) tədqiqi ilə bağlı bir 

sistemi yaratmışdır. O, göstərir ki, ictimai inkişaf prosesində insan şəxsiyyətə çevrildikcə onun 

özünəməxsus(təkrarolunmaz) həyat tərzi və öz daxili aləmi formalaşır. Psixologiyada bu 

mühüm elmi faktı ifadə etmək üçün fərdiyyət anlayışından istifadə olunur. İnsan şəxsiyyəti 

fəaliyyətində ifadə olunur və eyni zamanda fəaliyyət onun şəxsiyyətini formalaşdırır. Fəaliy-

yətin vahid, qarşılıqlı əlaqəyə malik olan motivlər sistemi şəxsiyyətin psixoloji əsasını təşkil 

edir. Şəxsiyyətin formalaşmasının mənbəyini onun tələbatı təşkil edir. Şəxsiyyətin probleminin 

tədqiqində və şərhində mübahisəli məsələlər çoxdur. Hər bir elm sahəsi şəxsiyyətə öz 

prizmasından baxır, öz tədqiqat obyekti baxımından yanaşır. Əlbəttə, bu, təbiidir. Yanaşma-

lardakı müxtəlif anlam və mövqeləri də nəzərə alsaq, fikirlərin rəngarəngliyi aydın görünür. 

Psixoloq A.Kovalyov digər bir çox psixoloq kimi, şəxsiyyət probleminə psixoloji baxımdan 

kənara çıxmır. O, şəxsiyyəti strukturuna psixi prosesləri(duyğu, qavrayış, təsəvvür, təxəyyül və 

s.), psixi xassələri (temperament, yaddaş və s.), şəxsiyyətin psixi vəziyyətini (normal, qeyri-

normal, effekt, ekstaz halı, bədbin və ya nikbin hal və s.) daxil edir. Sovet psixoloqları 

şəxsiyyəti bir fərd kimi insan kimi qəbul edir və onun təlim-tərbiyə prosesində inkişaf edərək 

kamil insan–şəxsiyyət səviyyəsinə yüksəlməsinə cəhd göstərmişlər. Şəxsiyyət isə yalnız fərd 

deyil, o ictimai münasibətlərin məcmusundan nəşət tapmış sosial varlıqdır. Deməli, ictimai-

tarixi kateqoriyaya malikdir. İnsana məxsus bütün keyfiyyət və qabiliyyətlərin tarixən daşı-

yıcısıdır. Tədqiqatçı Ş.Qasımlının belə bir fikri ilə şərikik ki, psixoloji keyfiyyət, xassə və hallar 

şəxsiyyətin ilkin səviyyəsinin xarakteristikasına aid edilə bilər, həm də onlar yalnız müəyyən 

sosial zəmində formalaşa və inkişaf edə bilərlər. 

Filosof F.Qasımzadə qeyd edir ki, “insan və şəxsiyyət” - heç də tam eyni olan anlayışlar 

deyil. Mahiyyətcə çox yaxın olsalar da bir deyildir. Hələ hər bir adam, hər bir şəxs şəxsiyyət 
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demək deyildir. Doğrudur ayrılıqda hər bir adam, hər bir kəs təkrar olunmayan fərdiyyətə ma-

likdir. Amma, eyni zamanda, onda insan nəslinə, bioloji bir varlıq kimi bəşər övladına xas olan 

mahiyyət, ümumillik də vardır. İnsan yalnız mənlik şüuruna yiyələndikdə, öz sosial vəzifələrini 

dərk etdikdə, başa düşdükcə özünü tarixi prosesin subyekti kimi fəhm etdikdə şəxsiyyət olur. 

Şəxsiyyətin təşəkkülü, formalaşması ictimai diferensiasiya prosesilə, hər bir fərdin öz şəxsi 

hüquq və vəzifələri baxımından kollektivdən (təkin ümumidən) ayrılması (seçilməsi, 

fərqlənməsi) ilə bağlıdır. Məhz fəaliyyət prosesində insan cəmiyyətdə şəxsiyyət kimi formala-

şır. Şəxsiyyətin strukturunu təşkil edən mühüm elementlərdən biri də ünsiyyətdir. Ünsiyyət 

ictimai münasibətlərin fərdiləşmiş, şəxsi-psixoloji konkret forması ictimai münasibətlər isə 

fəaliyyətin zəruri əsasıdır. 

Şəxsiyyətin strukturunu təşkil edən üçüncü mühüm element onun şüurudur. İnsan şüuru 

bütün mərhələlərdə, habelə mənlik şüuru çox da insanın xarici aləmə olan münasibəti, bu 

aləmdə onun yerini aydınlaşdırlmaqla yanaşı insanın özünə münasibətini də əks etdirir. “Özün 

özünü dərk et” tövsiyəsi qədim dövrün ictimai və fəlsəfi fikrinin möhkəm daşıyıcılarından biri 

olmuşdur. İnsan özünün sosial, əqli, əxlaqi, psixoloji imkan və keyfiyyətlərini nə qədər dərin-

dən dərk edər və bu idrakın nəticələrindən əməli fəaliyyətində  nə qədər səmərəli istifadə edərsə 

onun şəxsiyyət kimi mahiyyəti və məzmunu o qədər zəngin olar, onun azadlığının dairəsi o 

qədər geniş olar. 

Bu gün şəxsiyyətin strukturunun tərkib elementi hesab edilən fəaliyyət, ünsiyyət, şüur 

Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikir tarixində hələ qədim dövrdən şəxsiyyətin strukturunun əsas 

tərkib elementləri hesab edilmişdir. İntəhası onun sırası şüur, ünsiyyət və fəaliyyət kimi götü-

rülmüşdür. İnsana inkişaf üçün verilmiş bu üç keyfiyyət onu inkişaf etdirmiş, şəxsiyyət kimi 

formalaşma səviyyəsinə çatdırmışdır. Şəxsiyyət - çoxsaylı amillərin mürəkkəb təsirinin və 

qarşılıqlı təsirinin nəticəsi kimi meydana çıxır. Fərd inkişaf edir, insan təkmilləşir, yetkinləşir, 

formalaşıb şəxsiyyətə çevrilir. Şəxsiyyətin formalaşması-obyektiv və subyektiv, təbii və icti-

mai, daxili və xarici, insanların iradə və şüurundan asılı olan və olmayan amillərin birlikdə 

təsirinin nəticəsidir. Şəxsiyyətin qərarlaşması və inkişaf prosesinə birbaşa, yaxud dolayı yolla 

təsir göstərən bütün amillər ”formalaşma” anlayışına daxildir. Şəxsiyyətin formalaşması de-

dikdə, şəksiz, oraya insanın yaşadığı ətraf mühitin onun şəxsiyyətləşməsinə təsiri, insanın bio-

loji genetik və psixoloji keyfiyyətlərinin (beyin quruluşunun, irsən aldığı genetik informasiya-

nın, təfəkkür tipi və psixoloji temperamentinin və s.) təsiri, elmi-texniki və sosial tərəqqi 

amillərinin təsiri daxildir. Bir sözlə, şəxsiyyətin formalaşması anlayışı onun qərarlaşması və 

inkişaf prosesini bütövlükdə əks etdirir. 

İnsan nə qədər kamilləşirsə, nəzəri biliyini, təcrübi hazırlığını nə qədər artırırsa artırsın, 

ömrün hansı mərhələsində yaşayırsa yenə də hər gün öyrənir, hər gün inkişaf edir və elə buna 

görə də formalaşma daimi proses rolunda çıxış edir. Şəxsiyyət sosial doğuluşu insanın ilk fay-

dalı işlərindən, özünütanıma müstəqilliyində, vəzifə borclarını yerinə yetirməyə başlamasında 

təsdiqlənir, o fərd, bioloji mövcudluğundan ictimai münasibətlər daşıyıcısı, sosial varlıq möv-

cudluğuna yüksəlir və kamilləşə-kamilləşə şəxsiyyət missiyasını yerinə yetirir. Məhəmməd 

peyğəmbərin “doğulandan qəbir evinə qədər öyrənmək” tələbi də elə bu prosesə uyğun olaraq 

verilib. 

Məqalənin aktuallığı. Pedaqogika elmində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən “şəxsiyyət” anla-

yışına alimlərimizin nəzəri cəhətdən öyrənilməsi baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə şəxsiyyət probleminin 

pedaqoji-psixoloji mahiyyəti bir daha araşdırılmaqla bu kimi vacib məsələyə Azərbaycan 

alimlərinin yanaşmaları sistemli şəkildə təhlil olunmuşdur. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər. 
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Cəmiyyətdə müxtəlif qarşıdurmaların kəskinləşməsi, sosial və dini münaqişələrin artması 

hər bir ölkənin xarakterik xüsusiyyətlərindəndir. Belə bir şəraitdə gənclərdə tolerantlığın tər-

biyə olunması müasir təhsilin ən vacib və aktual vəzifələrindən biridir ki, məhz bəşəriyyətin 

yaşaması onun həllindən asılıdır. Mövcud faktın danılmazlığı bununla yanaşı uzun müddət to-

lerantlıq tərbiyəsi (və ya tolerantlığın formalaşdırılması) üsulları ətrafında gedən gərgin mü-

bahisələrə də son qoymamışdır. 

Dözümlülük anlayışı “Yeni dövr” mərhələsində meydana gəlmişdir. İlk öncə o, dini və si-

yasi dözümlülük prinsipləri ilə bağlı olmuş, sonralar daha da genişlənərək müxtəlif aspektləri 

özündə cəm etməklə, tədricən hazırda bəlli olan tolerantlıq anlayışının dərk olunmasına gətirib 

çıxarmışdır. Elmi nöqteyi-nəzərdən tolerantlığı başa düşüb, dərk etməyin başlanğıc nöqtəsi 

XVII əsrə məxsusdur. Məhz bu yüzilliklərdən başlayan “Yeni dövrdə” sonrakı əsrlərdə Avropa 

təfəkkürünü müəyyənləşdirəcək əsas aparıcı ideyalar formalaşmağa başlayır. Tarixən qısa bir 

müddət ərzində insana olan baxışlar köklü surətdə yenidən nəzərdən keçirilir ki, bu da öz 

növbəsində sonrakı yüzilliklərdə empirik təbii biliklərin inkişafına təkan verir. Müzakirə olu-

nan məsələlərin dairəsi genişləndi, hətta bu və ya digər elm sahəsinə aid fənnin maraq dairəsi 

ilə birbaşa bağlı olmayan bir çox məsələlər də diskussiyaların predmetinə çevrildi. Məhz o 

dövrdə alimlər tərəfindən əxlaq məsələləri şəxsiyyətlərarası münasibətlərlə, digər xalqların, 

dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələrinə qarşı dözümlülük münasibətləri ilə, həmçinin 

tolerantlıq münasibətləri ilə sıx əlaqəli şəkildə müzakirə olunmağa başladı. Bu mənada deyə 

bilərik ki, pedaqogikanın inkişafı ən erkən çağlardan başlayaraq əxlaq problemləri və tole-

rantlıq münasibətlərinin dərk edilməsi ilə sıx bağlı olduğundan onun kökləri “Yeni dövrün” 

dahi pedaqoqlarının elmi irsində gizlənmişdir. 

Digər insanlara hörmət və dözümlü münasibəti özündə cəmləşdirən əxlaq haqqında düşün-

cələrə Y.A. Komenskinin pedaqoji irsində daha çox diqqət ayrılmışdır. Böyük didakt, pedaqo-

gika elminin “atası”, XVII əsrin nümayəndəsi əxlaqın on altı qaydasını irəli sürərək, onu əxlaq 

tərbiyəsinin incəsənəti adlandırmışdır. Y.A. Komenski uşaq şəxsiyyətinin formalaşması 

məsələsinə üstünlük verərək, “incəsənəti həqiqi şəkildə tətbiq etməyi”, məktəbləri isə adlan-

dırıldığı kimi “insanlıq emalatxanasına” çevirməyi vacib hesab edirdi.  

Böyük çex didaktı tərbiyənin vəzifəsini – şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına humanistcəsinə 
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cəhd göstərməyin nəticəsi kimi dərk edirdi. O, zamanlarda hakim olan universal təhsilə cəhd 

göstərilməsinə uyğun olaraq Y.A. Komenski təlim və tərbiyə məsələlərini bir-birindən ayır-

mamışdır. 

Y.A. Komenskinin ideyaları sonrakı əsrlərdə həm Qərb, həm də Şərq mütəfəkkir və tədqi-

qatçılar tərəfindən istifadə edilərək, davam etdirilmişdir ki, bu da onun zamansız dəyərə və 

daima aktuallığına bir daha sübutdur. Rus pedaqogikasında gözlənilmədən, özünəməxsus 

tərzdə əxlaq tərbiyəsi barədə Komenski ideyaları L.N. Tolstoy tərəfindən inkişaf etdirilmişdir 

(6). 

Tolstoyun pedaqoji konsepsiyası meydana gəldiyi ərəfədə Komenski ideyaları artıq iki əsrə 

yaxın idi ki, Rusiyada tanınırdı və böyük Çex pedaqoqunun ideyalarının bir çox orijinal 

şərhlərini özündə əks etdirirdi. Lakin məhz Tolstoy özünəməxsus inadkarlığı ilə bəşəriyyətin 

elmi və mədəni nailiyyətlərindən, o cümlədən də Komenskinin “Böyük didaktika”sından isti-

fadə edərək, bütün diqqətini uşağın əxlaq tərbiyəsi məsələlərinə yönəltmişdir. 

Komenski və Tolstoy konsepsiyalarının ayrı-ayrı müddəaları arasında ideya və metodolo-

giyaların reallığa çevrilməsi səviyyəsi üzrə daxili, dərin oxşarlıq məhz bundadır. Böyük çex 

humanistinin ideyaları bunlar idi: ümumi və xüsusi, tam və özəl tərbiyə və inkişafın vəhdəti, 

ümumi təhsil sistemi və şəxsiyyətin tam, azad, təbii inkişafı, fərdi və sosial inkişafı. Bir sıra 

konseptual fərqlərin olmasına baxmayaraq bu sıraya tam hüquqla Tolstoyun tolerantlıq, pisliyə 

zorakılıqla müqavimət göstərməmək və s. kimi “təbliğat” çağırışlarını da daxil etmək olar. Y.A. 

Komenskiyə görə, tərbiyənin məqsədi insanı əbədi həyata hazırlamaqdır. Bunun üçün də insan 

xarici aləmi dərk etməli, özünü və əşyaları idarəetməyi bacarmalı və daima hər şeyin yaradıcısı 

olan Allaha cəhd göstərməlidir. L.N. Tolstoya görə, isə tərbiyənin məqsədi, uşaqlara əzəldən 

xas olan yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin təbii yolla üzə çıxarılması, həm də onların şüurunun 

zənginləşdirilməsi prosesidir. 

Tolstoyun insan və həyatın mənası haqqında düşüncələri arasında tərbiyə və təhsil məsələ-

ləri əsas mərkəzi yer tutur. Müasir tədqiqatçılar böyük yazıçının pedaqoji elm və məktəb haq-

qında məqalə və yazılarında, deyimlərində tərbiyəyə dair orijinal baxışları özündə əks etdirən, 

bu günə qədər – XXI əsrin əvvəllərinə kimi öz aktuallığını qoruyub saxlamış ideyalar və ye-

nilikləri üzə çıxarırlar. 

Aydındır ki, bəşəriyyətin inkişafı XXI əsrin əvvəllərində yalnız zorakılıqlardan xilas olmaq 

sayəsində mümkün ola bilər ki, bu isə ilk növbədə böyüyən nəslin tərbiyəsi məsələlərinin həllini 

nəzərdə tutur. Bu işdə incəsənətin tərbiyəedici imkanlarından fəal surətdə istifadə etmədən uğur 

qazanmaq mümkün deyil, bu fikirlə vaxtilə Y.A. Komenski və L.N. Tolstoy da razı olmuşdular. 

Müasir pedaqogika bu nöqteyi-nəzərdən incəsənət üsulları vasitəsilə tolerantlığın əsasları-

nın formalaşdırılmasına dair vahid konsepsiyaya ehtiyac duyur. Bir halda ki, XXI əsrin əvvəl-

lərində Azərbaycanda da yaranmış sosial vəziyyət millətlərarası münaqişələrlə, məktəbəqədər 

təhsil müəssisələrində və ümumtəhsil məktəblərində qrupların çoxmillətli tərkibə malik olması 

ilə xarakterizə olunduğundan, kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda tolerantlığın əsaslarının forma-

laşdırılması ən vacib pedaqoji problemlərdən biri hesab olunur. 

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlləri pedaqoji görüşlərin həm Rusiyada, həm də Azərbay-

canda çiçəkləndiyi dövrdür. Bu zaman Rusiyada fəlsəfi cəhətdən təhsil problemlərinin dərk 

olunmasına, o cümlədən mədəniyyətlərarası və dinlərarası qarşılıqlı təsir məsələlərinə həsr 

olunmuş, müəyyən mənada bir-birinə tənqidi və polemik münasibəti olan ən məşhur əsərlər 

meydana çıxır. Bu əsərlər sırasına L.N. Tolstoyun “Tərbiyə haqqında”, N.A. Dobrolyubovun 

“Tərbiyədə nüfuzun əhəmiyyəti barədə”, V.V. Rozanovun “Maarifçiliyin tənəzzülü”və bir çox 

başqalarının, Azərbaycanda isə Həsən bəy Zərdabinin, Nəriman Nərimanovun, Firuddin bəy 
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Köçərlinin və b. əsərlərini daxil etmək olar. 

XIX əsrin sonlarında Rusiyada pravoslavlığa və Avropa humanist mədəniyyət ənənələrinə 

əsaslanan, əsas diqqəti mənəviyyata yönəlmiş tərbiyə sistemi formalaşır. Hərçənd SSRİ-də 

buna qadağalar olmasına baxmayaraq ənənəvi dəyərlərə qayıdış vasitəsilə mənəviyyatın dirçə-

lişi mövzusuna kifayət qədər tez-tez xarici rus mütəfəkkirlərinin əsərlərində rast gəlinir. Belə 

ki, praktiki olaraq Rusiyada tanınmayan İ.A. İlinin adı 1917-ci ildən sonralar Avropada və 80-

90-cı illərə kimi xaricdə (xüsusilə rus emiqrantlar arasında) kifayət qədər tanınmışdır. Əsasən 

İ.A. İlin 7-8 yaşlı uşaqların tərbiyəsinə diqqət yetirmişdir, çünki bu yaşda onlar informasiyaları 

“süngər” kimi özlərinə çəkərək, ətraf aləmi məntiqi nəticə çıxarmadan dərk etməyə başlayırlar. 

Yalnız İ.A. İlinin deyil, hətta digər yazıçıların fikrincə də, (S.T. Aksakov “Nəvə-Baqrovun 

uşaqlıq illəri”, İ.S. Şmelyov “Rəbbin yayı; bayramlar-sevinclər-kədərlər”), məhz bu yaşda 

uşaqlar mənəvi inkişaf üçün həssas olurlar. İlin qeyd edirdi ki, “məhz bu yaşlarda uşağı 

qorumaq, qorxu və cəzalarla əziyyət verməmək, “vaxtından əvvəl onlarda elementar və mənfi 

instinktlər oyatmamaq” lazımdır. Yalnız bu illəri mənəvi tərbiyə baxımından qaçırmaq yolve-

rilməz və bağışlanmaz olardı. Elə etmək lazımdır ki, uşağın qəlbinə daha çox sevgi sualları, 

sevinc və İlahi mərhəməti daxil olsun. Bu zaman uşağı ərkəsöyün etməməli, şıltaqlıqlarına göz 

yummamalı, həddindən artıq əzizləyib, fiziki qayğılarla boğmamalı, əksinə İlahi həyatda olan 

hər şeyin, – günəş şüalarından tutmuş incə melodiyaya kimi, ürəkləri sıxan kədərdən gözəl 

kəpənəklərə, ilk dualardan tutmuş qəhrəmanlıq əfsanə və nağıllara kimi hər şeyin onu se-

vindirməsi, onun üçün xoş olmasının qayğısına qalınmalıdır” (3, s.158). 

Onun fikrincə, heç bir şeyin uşaqlarda iz qoymadan keçməyəcəyinə, öz bəhrəsini verəcəyinə 

əmin ola bilərsiniz, çünki rus mədəniyyəti hiss və qəlb, düşüncə, vicdan və etiqad azadlığı 

üzərində qurulmuşdur. Bu isə, İ.A. İlinin fikrincə rus əqidəsini qidalandıran və rus ruhunu 

formalaşdıran ilk qüvvə, gücdür. Onun fikrincə, hiss və düşüncə xristianın özü üçün çox də-

yərlidir, lakin o, iş fəaliyyəti tələb edən xarakter formalaşdırmır və həqiqi fikirlərin azadlıq 

hüquqları ilə qorunması ilə bağlıdır (vicdan və dualar). Xarakterin (fəaliyyətin başlanğıcının) 

tərbiyəsini İ.A. İlin rus xalqının yaxın və ən vacib vəzifəsi hesab edirdi. 

Məqalənin aktuallığı. Cəmiyyətdə müxtəlif qarşıdurmaların kəskinləşməsi, sosial və dini 

münaqişələrin artması hər bir ölkənin xarakterik xüsusiyyətlərindəndir. Belə bir şəraitdə mək-

təblilərdə tolerantlığın tərbiyə olunması müasir təhsilin ən vacib və aktual vəzifələrindən biridir 

ki, məhz bəşəriyyətin yaşaması onun həllindən asılıdır. Bu baxımdan kiçikyaşlı məktəblilərdə 

tolerantlığın formalaşdırılması problemini aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, ibtidai sinif şagirdlərində tole-

rantlığın aşılanması və formalaşdırılmasının imkan və yolları üzə çıxarılır və elmi-metodik cə-

hətdən əsaslandırılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın məzmunundan, onun metodikasın-

dan, eksperimental materiallardan məktəbdə tərbiyəvi işlərin təşkili zamanı, metodik və tədris 

vəsaitlərinin hazırlanmasında, ali məktəblərdə mühazirə və seminar mətnlərinin tərtibində isti-

fadə etmək olar. 
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Р.А. Тагиева  

 

Проблемы формирования толерантности в развитии личности  

 

Резюме 

 
В исследование показано, что в младшешкольном возрасте дети становятся чувстви-

тельными для духовного развития, именно в этом возрасте необходимо ребенка защи-

щать, не истязать его страх и наказаниям, «не побуждать у них  раньше времени эле-

ментарные и негативные инстинкты». Эти годы было бы недопустимо и непростительно 

пропустить только с точки зрения духовного воспитания. Здесь одной из наиболее 

сложных педагогических проблем является формирование основ толерантности у млад-

шеклассников. Его решение, в дополнение к опыту, накопленному педагогикой в об-

ласти воспитания толерантности детей и молодежи, также предусматривает потенциал 

человеческого философского мышления в качестве ключевого организационного прин-

ципа в понимании историческо-культурного и социокультурного контекста для форми-

рования основ толерантности. 

 

R.A. Tagiyeva  

 

The problems of formation of tolerance in personality development 

 

Summary 

 
In article has been noted, that one of the most difficult pedagogical problems is the 

formation of the basics of tolerance in schoolchildren. The solution, in addition to the 

experience gained by pedagogy in child and youth tolerance, also envisions the potential of 

human philosophical thinking as a key organizational principle in understanding the historical, 

cultural and social cultural context for the formation of the basics of tolerance. It is at this age 

that children become vulnerable to spiritual development. It is the age of the year that it is 

necessary to protect a child at this age, not to suffer with fears and punishments, "not to instill 

in them elementary and negative instincts." It would be inadmissible and unforgivable to miss 

these years in terms of spiritual upbringing alone. 
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         “Milli köklərə söykənən mənəvi dəyərlərimiz yaşamalıdır. Azərbaycan o ölkədir ki, 

öz inkişafını, öz gələcəyini milli köklər üzərində qurubdur”.  

 İlham Əliyev  

 

Doğrudan da Azərbaycan yeganə ölkələrdən biridir ki, ümumbəşəri və milli-mənəvi də-

yərləri indiyə kimi qoruyub saxlamağa çalışır. Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlər sis-

temi kifayət qədər zəngindir və o, daim nəsildən-nəslə ötürülür. Çünki bu mənəvi xəzinə milli 

şüurun, milli ruhun, tarixin yaddaşıdır. Xalqımız dünyada gedən qloballaşma prosesində özü-

nəməxsus mədəniyyətini əzmlə qoruyur. Bu işdə yaradıcı gənclərimizin fəaliyyəti xüsusi vur-

ğulanmalıdır. 

Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra Azərbaycanda siyasi və mədəni təfəkkürdə böyük dəyi-

şikliklər baş verdi. Xalqımız azadlıq, qəhrəmanlıq mübarizəsi dövrünü yaşadı. Cəmiyyətin mə-

dəni-intellektual potensialının inkişafı milli, ideyaların həyata keçirilməsində böyük əhəmiyyət 

kəsb etdi. Tarixin çağırışlarına çevik cavab verən məhz sağlam düşüncəli gənclərimiz oldu. 

Döyüş meydanlarında, ictimai həyatda, incəsənət, elm sahəsində, fəhlə kimi əməyində, işində 

o, qəhrəmanlığı, istedadı, doğma torpağına olan sədaqəti ilə seçilə bildi. Bu həm də onu göstərdi 

ki, 70 il sovet əsarəti də xalqımızın sahib olduğu milli-mənəvi dəyərləri sarsıda bilməyib. 

Qafqazda Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqu dəstəkləyən 

beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bu gün Azərbaycan modeli bir çox dövlətlər üçün 

nümunədir. Amma təəssüf ki, uzun illər boyu milli mədəniyyətimizə qarşı erməni siyasətçiləri, 

mədəniyyət xadimləri və onların havadarları tərəfindən mənəvi hücumlar davam etməkdədir. 

Bu gün dünya təcrübəsində geniş tətbiq edilən "Yay məktəbləri”, "Qış məktəbləri” təşkil 

olunur ki, bunların sayəsində gənclərə tariximiz, milli köklərimiz, dəyərlərimiz aşılanır. Belə 

tədbirlərdə akademiya ilə yanaşı, müxtəlif universitetlərin tələbələri, o cümlədən istedadlı şa-

girdlər üçün ekspertlərin iştirakı ilə ayrı-ayrı mövzularda seminarlar keçirilir, intellektual ya-

rışlar təşkil olunur, tarixi-mədəni abidələr ziyarət edilir. Əsas məqsəd də milli-mənəvi dəyər-

lərimizin inkişafında, maddi-mədəni irsimizin qorunmasında, həmçinin tarixən formalaşmış 

dəyərlərimizin gələcək nəsillərə ötürülməsində gənclərin, xüsusilə, tələbələrin rolunu artır-

maqdır. 

Bəli, müstəqil dövlətin dönməzliyini, sarsılmazlığını daxilən azad, milli təfəkkürlü, milli 

ruhun qorunub saxlanmasında maraqlı olan vətəndaş təmin edə bilər. Fərdin vətəndaşa çevril-

məsi mürəkkəb prosesdir. Yaşadığımız dövr internet əsridir. Müasir informasiya texnologiya-

mailto:quna.veliyeva@gmail.com


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 107 

ları vasitəsilə hər gün  bir evə zərərli-zərərsiz milyonlarla informasiya daxil olur. Ölkə rəhbəri 

diqqətimizi ona çəkir ki, dünyanın müxtəlif yerlərində milli-mənəvi dəyərlərə qarşı kampaniya 

aparılır, onlar gözdən salınır, bizim üçün yad olan, azərbaycançılıq ruhuna, təfəkkürümüzə 

uyğun olmayan yeni "dəyərlər sistemi” aşılanır. Bu şəraitdə böyüməkdə olan gənc nəsli də milli 

vətənpərvərlik əzmində, eyni zamanda ənənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə etmək, əsl Azərbaycan 

vətəndaşı yetişdirmək çətin prosesdir. 

Məktəblərdə, müxtəlif təhsil ocaqlarında ümumbəşəri və milli-mənəvi dəyərlərin aşılan-

ması, şagirdlərin, gələcək nəsillərin milli ruhda böyüməsi üçün tədbirlər görülür. Milli bay-

ramlar və digər yadda qalan günlər üçün tədbirlər, proqramlar hazırlanır. İstedadlı şagirdlər fəal 

çıxışlar edirlər. Bu gün kitabxanalarda kitabların sayı artıb, oxu zalları istifadəyə verilib, ki 

məktəb şagirdləri, müəllimləri, pedaqoji işçiləri istənilən vaxt orada öz asudə vaxtlarını keçirə 

bilsinlər. İstər xarici ədəbiyyat olsun, istər yerli ədəbiyyat olsun bütün kitablar oxucuları özünə 

cəlb edir. İbtidai sinif müəllimləri ancaq ana dili dərslikləri ilə kifayətlənməməli, öz növbəsində 

digər kitablardan məlumat alıb şagirdlərə bunu çatdırmalıdırlar. Həmçinin də ekskursiyalar 

təşkil olunmalı, görkəmli şəxsiyyətlər ilə görüşlər keçirilməlidir. Məktəblərdə sərt nizam-

intizam qaydaları yox, milli-mənəvi dəyərlərimizi aşılayan nümunəvi dərslər verilməlidir. 

Bəzən sinif otaqlarında, koridorlarda «bəzəkli–düzəkli» ifadələr yazılır. Ancaq buna əməl 

olunmur. Nə məktəb direktoru, nə pedaqoji işçiləri, nə də ki bəzi müəllimlər şagirdlərlə, ya da 

ki kollegiaları ilə pis davranırlar. Nalayiq ifadələr işlədirlər. Və özlərini uşaqların gözündən 

salırlar. Belə məktəblərdə hansı milli-mənəvi dəyərlərdən danışmaq olar?! «Uşaq gördüyünü 

götürər» - deyirlər. Müəllim olsun, tərbiyəçi olsun və digər məsul şəxslər olsun. Şagirdlərin 

milli ruhda tərbiyəsi üçün əlindən gələni etməlidirlər. Onlar məktəblərə əmanət olaraq 

göndərilir. Evdə aldığı mənfi tərbiyəsini tamamlamalıdırlar. Alkoqolizm, narkotik və digər pis 

vərdişlərdən uzaq tutulmalıdırlar. Bunun üçün də müəyyən tədbirlər keçirilməlidir. Dərslər 

rollu oyunlar əsasında aparılmalıdır. Bizim soykökümüzü, dəyərlərimizi tanıdan video-çarxlar 

izlədilməlidir. Məktəb rəhbərliyi də ibtidai sinif müəllimlərinə dəstək üçün sinfi hər cür 

avadanlıqla təmin etməlidir. Hər cür şərait yaradılmalıdır ki, şagirdlərimiz milli ideologiya ilə, 

milli ruhda tərbiyə olunsunlar. Çünki nəsil davam edir. Necə ki, ata-babalarımız bu günə kimi 

dəyərlərimizi yaşadıb. Biz də gələcək nəsillərə örnək olaraq ötürməliyik. Bu bizim mənəvi 

borcumuzdur.  

Bu mənada qətiyyətlə deyə bilərik ki, heç bir uşağı nəzərdən qaçırmamaqla və hər bir uşağa 

«sən dövlət, cəmiyyət üçün gərəkli şəxssən» fikrini aşılamaqla onların hər birinin həyatda layiq 

olduqları yeri tuta bilmələri yönümündə dəstəkləyici pedaqoji tədbirlər görmək, savad, bilik 

əldə etmələri üçün etibarlı zəmin yaratmaq məktəbin bir vəzifəsidirsə, əsl insan, əqidəli 

vətəndaş tərbiyə etmək onun ikiqat vəzifəsidir. Ulu öndər Heydər Əliyevin hamıya örnək olan 

ibrətamiz fikridir ki, “Milli qürur hissi hər birimizdə bütün duyğulardan üstün olmalıdır. Hər 

bir kəsdə vətəndaşlıq hissi, Vətənin taleyi ilə yaşamaq hissi yüksək səviyyədə olmalıdır”. Heç 

şübhəsiz, məşhurların bu fikirləri ilə də həmrəy olarıq ki, “Bütün millətin rifah halı uşaqların 

tərbiyəsindən asılıdır” (Con Lokk - ingilis pedaqoqu), “Məktəblərdə ən azı digər dərslər qədər 

tərbiyə və millilik üzərində dayanılmalıdır ki, vətəni cənnətə çevirəcək sağlam ruh və sağlam 

xarakterli nəsillər yetişə bilsin” (Əbdülfəttah Şahin- türk alimi və mütəfəkkiri). 

Ümumtəhsil məktəblərində uşaq və yeniyetmələrlə ideoloji sahədə aparılan işlərin arzu-

olunan müsbət nəticə verməsini istəyiriksə, şüarçılıqdan, ən başlıcası isə kampaniyaçılıqdan 

kənar olmalıyıq. Şagirdə “vətənpərvər olmaq lazımdır” deməklə vətənpərvərlik hissini aşıla-

maq mümkün deyil. Bu işlər sistemli, inandırıcı xarakter daşımalı, həyata keçirilən təbliğat-

təşviqat tədbirlərinin səmərəliliyi əvvəlcədən ciddi nəzərə alınmalıdır. İlk növbədə, şagird ona 
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yüksək dəyər və keyfiyyətlər təbliğ edən müəllimə, rəhbər işçiyə inanmalı, onu nümunə kimi 

qəbul etməlidir. Çünki həyati təcrübə də göstərir ki, tələb edən tələb etdiyinə özü riayət etməzsə, 

onun təbliğatının qarşı tərəfə effektli təsiri olmur.   

Diqqətdə belə bir məsələni də saxlamaq lazımdır ki, uşaqlara təlqin olunan mənəvi də-

yərlərlə həyatda baş verən hadisələr arasında bəzi uyğunsuzluqların müşahidə edilməsi onlarda 

inamsızlıq yarada, dünyagörüşlərinə mənfi izlər sala bilər. Məsələn, bəzi telekanallarda heç bir 

sosial-ictimai, tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb etməyən bayağı şouların nümayişi, zərərli dini ideyalar 

yayan insanların və kitabların mövcudluğu, bir sıra şəxslərin qazanclarına rəğmən təmtəraqlı 

həyat tərzi keçirməsi, proteksiya yolu ilə orduda xidmətdən yayınma cəhdləri, yaxud bu 

günümüzün reallıqları ilə uzlaşmayan məlumatların sosial şəbəkələrdə özünə yer tapması və 

sair bu kimi faktlar uşaqlara heç də təsirsiz ötüşmür. Həm də əgər nəzərə alsaq ki, uşaqlar savad, 

intellekt, dünyagörüş, həyata baxış cəhətdən fərqli ailələrdə yaşayır və müxtəlif 

mikromühitlərdə böyüyürlər, bu zaman məsələnin ciddiliyi daha aydın görünür. Belə olan hal-

da, məktəbin qabaqlayıcı, tənzimləyici, korreksiyaedici funksiyası, pedaqoji kollektivin peşə-

karlığı vacib amil kimi meydana çıxır. Bu məqamlarda, əlbəttə, istifadə edilən pedaqoji üsul və 

yanaşmaların düzgün seçilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır və həyatda hələ “bərkdən-boşdan 

çıxmamış” uşaqlara əsl həqiqət, yəni bu kimi halların müvəqqəti xarakterdə olması, döv-

lətimizin həmin yabançı faktlara qarşı ciddi mübarizə aparması, mənəvi zənginliyin hər şeydən 

üstün tutulması inandırıcı dəlillərlə izah edilməlidir. Hesab edirik ki, problemin vacibliyini 

nəzərə alaraq, məktəblərimizdə ideoloji xarakterli tədbirlərin  nəticə  etibarı ilə keyfiyyətinin 

təmin olunması məqsədilə səmərəli iş sisteminin  qurulması və bu tədbirlərin ayrıca bölmə kimi 

müəssisənin  fəaliyyət planına daxil edilməsi məqsədəmüvafiq olardı. Ümumiyyətlə isə, 

azərbaycançılıq məfkurəsinin ulu öndər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş ideya istiqamətlərini 

rəhbər tutaraq, məktəblərdə yaş səviyyələri nəzərə alınmaqla uşaq və yeniyetmələrin ideoloji 

tərbiyəsi yönümündə həyata keçirilməsi zəruridir. 

Azərbaycanın qədim tarixi, elmi, mədəniyyəti,  ədəbiyyatı və incəsənəti, dövlətçilik ən-

ənələri, tarixi şəxsiyyətləri, Azərbaycanın dövlət rəmzləri bu məsələnin uşaqlara aşılanmasında 

müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Elmi-tarixi, ədəbi-bədii materialların  zənginliyi fonunda 

müəllimlərin pedaqoji ustalığı ondan ibarət olmalıdır ki, onlar şagirdlərin  şüuruna, dünyagö-

rüşünə, hissiyyatlarına təsir edə biləcək nümunələr əsasında müvafiq  izahat işi aparsınlar,  elə 

sistemli tədbirlər həyata keçirsinlər ki, bunlar onların qəlbində ən ülvi duyğular oyatsın. Əl-

bəttə, ictimai-humanitar fənlərin tədrisi həmin işlərdə mühüm rol oynayır, lakin proqram ma-

terialları ilə  kifayətlənmək düzgün olmazdı. Azərbaycanın zəngin ana dili, flora-faunası, mə-

dəniyyət abidələri, görkəmli tarixi və ədəbi şəxsiyyətləri, milli-mənəvi dəyərləri, xalqımızın 

mentaliteti uşaqlarda milli iftixar hissinin, milli təfəkkürün inkişaf etdirilməsi üçün əvəzsiz 

mənbədir. Yaxşı olardı ki, vətənpərvərlik duyğularını daha da qüvvətləndirmək üçün yaşadıq-

ları məntəqənin tarix və coğrafiyasının, flora-faunasının, tarixi abidələrinin, özünəməxsus adət-

ənənələrinin, tanınmış və nüfuzlu insanlarının həyat yolunun, folklor nümunələrinin şagirdlər 

tərəfindən öyrənilməsi təşkil edilsin. Çünki bəzən bir ağac, bir çiçək, yaxud bir abidə, bir 

şəxsiyyət də insanda milli qürur yaranmasına  yetərli olur.  

Belə bir məşhur ifadə var ki, “keçmişini unutsan gələcək səni topa tutar”. Xalqımızın uzun 

əsrlərdən bəri yaradıb formalaşdırdığı və nəsillərə ərməğan etdiyi milli-mənəvi dəyərlər - ailə 

namusu və etikası, soykökünə və torpağa bağlılıq, “Vətən sevgisi imandandır” ideyasına sadiq-

lik, böyük-kiçiyə hörmət və ehtiram, sözübütövlük, mərdlik, ədalətlilik və sair bu kimi 

keyfiyyətlər, sözün əsl mənasında, mənəvi sərvətdir. Həmin sərvəti  qorumaq, mühafizə etmək 

və hər kəsin həyat idealına çevirmək vətəndaşlıq borcudur və bu iş məhz uşağın erkən yaş 
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dövründən, məktəbə qədəm basdığı andan başlanmalıdır. Bu məsələnin reallaşdırılması üçün 

istənilən qədər həyati hadisələr, şəxsi nümunələr vardır. Bu keyfiyyətlərin təbliğində bədii 

əsərlər, ədəbi qəhrəmanlar, eləcə də görkəmli şəxsiyyətlərin ibrətamiz ömür yolu müstəsna rola 

malikdir. Nəzərə alsaq ki, bu gün ayrı-ayrı kütləvi  informasiya vasitələrində, müxtəlif sayt və 

kanallarda mentalitetimizə yad elementlərin yer alması uşaqlarda çaşqınlıq və onları düzgün 

yoldan sapdırma ehtimalı yarada bilər, o zaman məsələnin nə qədər ciddi mahiyyət 

daşıması göz önündədir. Təbii ki, bu istiqamətdə nəzərdə tutulan işlər ailələrlə sıx əməkdaşlıq 

şəraitində aparılmalıdır. Dünya şöhrətli yazıçı Çingiz Aytmatovun məşhur “Əsrə bərabər 

gün” romanında gözəl bir fikir vardır:  “İnsanın başqaları üçün görə biləcəyi ən yaxşı iş öz ai-

ləsində ləyaqətli övladlar tərbiyə etməkdir”. Heç şübhəsiz, bu fikri geniş mənada məktəbin 

fəaliyyətinə də şamil etmək mümkündür. 

Uşaqların sağlam həyat tərzinə istiqamətləndirilməsi də bu günümüzün aktual problemlə-

rindən biridir. Həmişə deyirlər ki, “Sağlam bədəndə sağlam ruh olar”. Bu, həqiqətdir. Həm də 

bu deyim fiziki sağlamlıqdan çox mənəvi sağlamlığa aiddir. Əgər milli mentalitetə malik, milli 

ruhlu vətəndaşdan danışırıqsa, sağlam həyat tərzini həyati normaya çevirə bilməyən, zərərli dini 

təbliğata, xurafata uyan kəs bütöv şəxsiyyət ola bilməz. Cəmiyyətimizdə, nə qədər mübarizə 

aparılsa da, çox təəssüf ki, alkoqollu içkilərə, narkotik vasitələrə meyilli insanlar, bu yabançı 

vərdişlərə aludə olanlar, həmçinin din pərdəsi altında adamların şüurunu korlayan və 

zəiflədənlər hələ də vardır. Belə şəxsləri uşaqlar da görür və iradəcə zəiflər onların təsiri altına 

da düşə bilər. Ona görə də uşaqlara sağlam həyat tərzinin təbliği, bu istiqamətdə müəyyən təş-

kilatlarla birgə  müntəzəm tədbirlərin və layihələrin keçirilməsi məktəblərdə aparılan tərbiyə 

işlərinin mühüm tərkib hissəsinə çevrilməlidir. İdeoloji işin təşkili, uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı 

məsələlərdə bir məqam da önəmli xarakter daşıyır. Bu, onların milli dəyərlərlə yanaşı, 

ümumbəşəri, multikultural dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə olunmasıdır. 

Məlumdur ki, cənab Prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycanda 2016-cı il “Multikulturalizm 

ili”, 2017-ci il isə “İslam Həmrəyliyi ili” elan edilmişdi. Bunların məna və mahiyyətini şagirdlər 

dərindən dərk etməlidirlər. Fərqli dinlərə, mədəniyyətlərə, dünyagörüşlərə dözümlü, tolerant 

münasibətin ümumbəşəri dəyər olduğunun, İslam dininin sülh və humanizm, bərabərlik və 

həmrəylik dini olmasının şagirdlərə konkret faktlar əsasında aşılanması onların şəxsiyyət kimi 

formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bir sözlə, bütün təhsil ocaqları, əməkdaşları, 

pedaqoji işçiləri bir-birinə dəstək olarsa, öhdəsinə düşən işləri görərlərsə gələcək nəsillərimizin 

milli ruhda böyüməsinə nail olacaqdırlar. Milli-mənəvi dəyərlər yaşadılmalıdır. Əsasən də 

məktəblər, digər təhsil ocaqları milli-mənəvi dəyərlərə uyğun tədbirlər keçirməlidirlər. Məktəb 

rəhbərləri müəllimlərə, müəllimlər də öz növbəsində şagirdlərə milli-mənəvi dəyərlərin 

aşılanması haqqında məruzələr oxumalıdırlar. Bu onların mənəvi borcudur. Uşaq birliyinin 

təşkilatçıları müəyyən oyun səhnələri, şeir müsabiqələri, müəllimlər sinifdə rollu oyunlar 

keçirməlidirlər. Təhsil şöbələri, məktəblər maarifləndirici konfransların sayını artırmalıdır. 

Təbii ki, dəyərlərimizi aşılayarkən bədii əsərlərimizə, keçmişimizə müraciət olunmalıdır. Və 

bunu unutmaq olmaz ki, milli-dəyərlərimizi gənc nəsillərə ötürərkən sözlə yox, hərə-

kətlərimizlə nümunə olmalıyıq.  

Tədris prosesində məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi, böyü-

məkdə olan nəslin millilik, vətəndaşlıq, azərbaycınçılıq ruhunda yetişməsinə xidmət etməlidir. 

Şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi təcrübəsinin səmərəli forma və 

üsullarının ümumiləşdirilmiş müddəaları hazırlanmalıdır. Bunlar sözsüz ki, ümumtəhsil mək-

təbi müəllimləri üçün sərfəli yardım rolunu oynayar. Tədris olunan müvafiq mövzuların so-

nunda şagirdləri milli-mənəvi dəyərləri mənimsəyə istiqamətləndirən sual və tapşırıqların ve-
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rilməsi də məqsədəuyğun olar. Ümumtəhsil məktəblərinin pedaqoji kollektivi tədris prosesində 

və sinifdənkənar tədbirlər zamanı məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyəsini 

taleyüklü məsələ saymalı, ona daha həssas, yaradıcı, məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar. 

Məqalənin aktuallığı. Ümumbəşəri dəyərlərini indiyə kimi qoruyub saxlayan Azərbaycan 

xalqının milli-mənəvi və əxlaqi sərvətlər  sistemi kifayət qədər zəngindir və o, daim nəsildən-

nəslə ötürülür. Ona görə ki, bu mənəvi xəzinə milli şüurun, milli ruhun, tarixin yaddaşına 

hopmuşdur. Sevindiricidir ki, hal-hazırda təhsil müəssisələrimizdə də bu istiqamətdə ardıcıl və 

məqsədyönlü iş aparılır. Məhz məktəblərdə milli-mənəvi dəyərlərdən istifadə təcrübəsinin  

öyrənilməsi baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Sovetlər Birliyi dağıl-

dıqdan sonra respublikamızda siyasi və mədəni təfəkkürdə baş vermiş olan böyük dəyişikliklər 

konkret faktlarla göstərilir, məktəblərdə, müxtəlif təhsil ocaqlarında  ümumbəşəri və milli-

mənəvi dəyərlərin aşılanması, şagirdlərin, gələcək nəsillərin milli ruhda böyüməsi, uşaq və 

yeniyetmələrlə ideoloji sahədə aparılan işlərin arzuolunan müsbət nəticə verməsi üçün həlli 

vacib tədbirlərdən söhbət açılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 

       

Ədəbiyyat 

 
1. R. Salmanov. “Azərbaycan” qəz., 2019, 27 noyabr.   

2. L.N. Qasımova. Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tər-

biyəsinin nəzəriyyə və təcrübəsi. Bakı, 2006. 

 

Г.Л. Гудавасова 

 

Из опыта использования национальных  

и нравственных ценностей в школе 

Резюме 

 
Система национально-нравственного и морального богатства азербайджанского на-

рода, которая до сих пор сохраняет общечеловеческие ценности, достаточно богата и 

постоянно передается из поколения в поколение. Потому что это духовное сокровище 

было занесено в память о национальном сознании, национальном духе и истории. От-

радно, что в настоящее время в наших учебных заведениях ведется последовательная и 

целенаправленная работа в этом направлении. В статье также рассматриваются важные 

меры по продвижению общечеловеческих и национально-нравственных ценностей в 

школах, различных учебных заведениях, воспитанию учащихся и будущих поколений в 

духе нации, а также работе с детьми и подростками в идеологической сфере. 
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From the experience of using national  
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Summary 

 
The system of national-moral and moral wealth of the Azerbaijani people, which is still 

preserving universal values, is quite rich and is always passed on from generation to generation. 

Because this spiritual treasure has been brought to the memory of national consciousness, 

national spirit and history. It is gratifying that at present in our educational institutions 

consistent and purposeful work is carried out in this direction. The article also discusses 

important measures to promote universal and national-moral values in schools, various 

educational institutions, to raise students and future generations in the national spirit, and to 

work with children and adolescents in the ideological field. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 10.12.2019 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 112 

1930-1950-ci illərdə Azərbaycan ibtidai məktəbləri üçün yeni   

tədris proqramlarının hazırlanmasını zəruri edən səbəblər 
 

Aytəkin Telman qızı Məmmədova 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti   

E-mail: telmanaytekin_82@mail.ru 

 

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. F.A. Rüstəmov, 

                p.ü.e.d., prof. İ.H. Cəbrayılov 

 

Açar sözlər: məktəb,  tədris planı, təhsil,  məzmun, təlim metodu 

Ключевые слова: школа, учебная программа, образование, содержание, методика 

обучения 

Key words: school, curriculum, education, content, teaching methodology 

        

30-сu illərdə Azərbaycan ibtidai məktəblərinin tədris planlarında ibtidai təhsilin xarakterinə 

və istiqamətinə uyğun olaraq uyğun olaraq  yeni proqramlar tərtib edildi. İbtidai siniflərdə  ayrı-

ayrı fənlərin tədrisində öyrədiləcək bilik, bacarıq və vərdişlərin məzmunu, təlim materialının 

yerləşdirilməsi, I-IV siniflərdə öyrədiləcək məzmunun həcmi, mövzular və bəhslər (fəsillər) 

tədris proqramlarında öz əksini tapdı. Bu, əslində tədris proqramlarının tərtibinə klassik 

yanaşma idi. 30-cu illərdə yenidən aktuallıq qazanmasının əsas səbəbi Azərbaycan məktəblə-

rində 1924/25-ci tədris ilindən “kompleks” təlim proqramının, sonra isə “layihələr” proqramı-

nın tətbiqi ilə bağlı idi. Bu proqramlar Azərbaycan məktəblərinə (şəhər və kənd məktəblərinə) 

ciddi şəkildə uyğunlaşdırılmadan tətbiq edildiyindən müəyyən problemlər yaranmışdı. Təbiət 

və cəmiyyət hadisələrini bütövlükdə, kompleks halında öyrənməyi nəzərdə tutan  bu sistem 

elmlərin əsasını öyrənməkdə çətinlik yaratdı. Digər tərəfdən, əhalinin böyük əksəriyyətinin  

oxumağı və yazmağı bilməməsi, məktəbyaşlı uşaqların ibtidai təhsilə cəlb edilməsində prob-

lemlərin olması nəticəsində xarici təcrübə SSRİ-də, o cümlədən Azərbaycanda özünü doğrult-

madı. Bu məsələ əvvəlcə, pedaqoq və metodistlər arasında ciddi fikir ayrılığına və diskussiya-

lara səbəb oldu. Az sonra ÜİK(b)P MK-nın 5 sentyabr 1931-ci il (“İbtidai və orta məktəb haq-

qında”) və 25 avqust 1932-ciil tarixli (“İbtidai və orta məktəbdə tədris proqramları və rejim 

haqqında”) qərarı nəşr olundu. Qərarda xüsusi olaraq bildirilirdi ki, “məktəbin ölüb getməsi” 

haqqında antilenin  nəzəriyyəsindən doğan “layihələr metodu” adlanan metodu bütün məktəb 

işinin əsasına qoymaq təşəbbüsü məktəbi həqiqətdə dağılmağa doğru aparırdı” (1, s.36).  Rəsmi 

dövlət qərarları  təhsilin məzmununda əsaslı dəyişiklik edilməsini reallaşdırdı. Şagirdlərə 

“elmlərin əsasını” verməli olan, onları “nəzəriyyə vasitəsilə və təcrübədə istehsalatın bütün 

başlıca sahələri ilə” tanış etməli olan, “təlimlə məhsuldar əmək arasında sıx əlaqə” yaradan 

politexnik təlim kommunist tərbiyəsinin ayrılmaz tərkib hissəsi elan olundu. Təlimlə məhsuldar 

əməyin birləşdirilməsi üzrə işi elə aparmaq tələb edildi ki, şagirdlərin bütün ictimai-məhsuldar 

əməkləri məktəbin tədris və tərbiyə məqsədlərinə tabe etdirilmiş olsun. Proqramlarda təlim 

materialının fənn üzrə ayrılıqda və sistemli şəkildə tətbiq edilməsinin əsas səbəbi “məktəbdəki 

təlimin kifayət həcmdə ümumi təhsil biliyi verməməsi” (1, s.42) ilə bağlı idi.  

İbtidai və orta məktəbdə metodik rəhbərliyin və intizamın zəif olması, məzunların elmlərin 

əsaslarını bilməməsi onların texnikumlara və ali məktəblərə daxil ola bilməsinə mane olurdu. 

Dövlət sənədində “ibtidai və orta məktəblər üçün buraxılmış tədris proqramlarının, xüsusilə 
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birinci dərəcəli məktəb proqramlarının xeyli yaxşılaşmış olduğunu, keçən illərin proqramlarına 

nisbətən bilik həcmi cəhətdən daha yüksək və tədris materialının yerləşdirilməsi cəhətdən daha 

mütəzəm olduğu” (1, s.43) qeyd edilsə də, “uşaqlar tərəfindən elmlərin əsasının  həqiqətən, 

möhkəm və müntəzəm surətdə mənimsənilməsi, onların faktları bilməsi və düzgün nitq, yazı 

və riyazi təmrinlər və s. vərdişlər almalarını  təmin etmək üçün” (1, s.44) ibtidai məktəblər üçün 

proqramların yenidən tərtib edilməsi tələb olunurdu.  

Politexnik məktəbdə əmək təliminin quruluğuna böyük əhəmiyyət verildiyindən, əmək 

tədris proqramlarının da yenidən tərtib edilməsi vacib hesab edilirdi. Pedaqoji prosesə yeni 

yanaşmada əsas məsələ ”tədris işi təşkilinin əsas forması, ciddi surətdə müəyyən edilmiş məş-

ğələ cədvəli və möhkəm şagird heyəti olan müəyyən şagird qrupuna verilən dərs” (1, s.46) idi. 

Tədris prosesində daimi və məcburi briqadalar təşkil etmədən tədris işinin kollektiv for-

malarının inkişafı nəzərdə tutulurdu. Müxtəlif təlim metodları tətbiq etməklə, müəllimin rəh-

bərliyi altında hər bir şagirdin ümumi qrupda, briqadada və fərdi surətdə işləməsi dərs prose-

sinin tərkibi də həyata keçirilməli idi. 30-cu illərin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Maarif Ko-

missarlığı 1931/32-ci tədris ilinin ikinci yarısında istifadə edilmək məqsədilə yeni proqram 

tərtib etdi. Həmin proqramlarda müsbət meyllər nəzərə alınsa da, “kompleks” və “layihə” me-

todunun təsiri açıq-aydın hiss olunurdu. Bir il sonra nəşr edilən proqramlar politexnik məktəbin 

tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmışdı. Yeni proqramların strukturundakı əsas dəyişiklik 

ibtidai məktəblərdə tədris olunan hər bir fənn üzrə sistemləşdirilmiş biliklərin  həcminin dəqiq 

müəyyən edilməsidir.  

Həmin proqramlarda şagirdlərin mənimsəməli olduqları biliklə yanaşı, həm də bacarıq və 

vərdişlərin həcmi müəyyənləşdirilmişdi. Həmin dövrdən başlayaraq  məktəblərdə proqramlar 

hər fənn üzrə ayrılıqda tərtib olunur. Məzmun müxtəlif strukturlarda təqdimoluna bilər. Əgər 

30-50-ci illərdə təlim materialı konsentrik və ya sistematik düzülürdüsə, sonralar yeni struk-

turlar meydana gəldi: xətti, konsentrik, spiralvari və qarışıq. Təhsilin məzmununun strukturunu 

seçən zaman, hər şeydən əvvəl, təlimin məqsədi, şagirdin öyrənmə səviyyəsinə verilən tələblər, 

mənimsəniləcək biliyin xarakteri və xüsusiyyətləri, şagird qrupunun xüsusiyyətləri nəzərə 

alınır. “Təlim materialının konsentrik düzülüşündə  materialın sonrakı illərdə təkrarən 

keçilməsi nəzərdə tutulur, lakin materialın öyrədilməsi hər bir yeni konsentrdə bir qədər də-

rinləşdirilir və genişləndirilir” (2, s.104). Proqramların konsentrik qaydada düzülüşü “asandan 

çətinə” qaydasını yerinə yetirməyi nəzərdə tutsa da ümumiyyətlə əlverişli deyil, cünki təlim 

materialının təkrarən keçilməsi şagirdlər üçün əlavə yük olur, nəticədə təlimin keyfiyyəti aşağı 

düşür.  

Təlim materialının proqramda sistematik düzülüşü təlimin sistematikliyi prinsipinə, həm-

çinin fənnin daxili məntiqi quruluşuna istinad edir. Burada təlim materialı ardıcıl düzülür, hər 

material özündən əvvəlkini tamamlayır və özündən sonrakı üçün əsas yaradır. Təlim mate-

rialının ayrı-ayrı hissələri bir-biri ilə sıx əlaqədə, fasiləsiz ardıcıllıqla, məktəb təlimi dövründə 

bir dəfə öyrədilir. Bu struktur tələb edir ki, ardıcıllığa, tarixiliyə, sistematikliyə, müvafiqliyə 

əməl edilsin. 

30-cu illərdən başlayaraq proqramların düzülüşündə əsasən sistematiklik struktura üstünlük 

verilsə də, zəruri hallarda digər strukturlara da (konsentrizmə və s.) yer verildi. İlk dəfə olaraq 

tarix və coğrafiya proqramları yeniləndi. Tarix və coğrafiyanın tədrisi məsələləri  İttifaq 

səviyyəsində müzakirə predmetinə çevrildi. SSRİ Xalq Komissarları Soveti və ÜİK(b)P MK-

nın “SSRİ məktəblərində mülki tarixin tədrisi haqqında” 16 may 1934-cü ildə xüsusi qərar 

qəbul etdi. Qərarda məktəblərdə tarix dərslərinin keçilməsinin qənaətbəxş olmaması vur-

ğulandı: ”Dərsliklər və dərsin verilməsi mücərrəd, sxematik  xarakter daşıyır. Mülki tarix 
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dərslərini canlı və maraqlandırıcı şəkildə keçmək, ən mühüm hadisə və faktları onların xrono-

loji ardıcıllığı ilə şərh etmək, tarixi xadimlərin xarakteristikasını vermək əvəzinə, şagirdlərə 

ictimai-iqtisadi quruluşların  mücərrəd tərifləri verili, mülki tarixin əlaqəli şərhi mücərrəd so-

sioloji sxemlərlə əvəz olunur (1, s. 63). Tarix kursunun şagirdlər tərəfindən möhkəm surətdə  

mənimsənilməsi üçün ibtidai məktəblərdə SSRİ tarixinin ibtidai kursunun tədrisi vacib hesab 

olundu.  

ÜİK(b)P MK-nın 9 iyul 1934-cü il tarixli qərarı ilə tarix dərslərinə III sinifdə 80 saat, IV 

sinifdə 40 saat vaxt ayrılmışdı. Burada ümumi tarixdən qısa məlumat verməklə SSRİ-nin ibtidai 

tarixinin tədrisi nəzərdə tutulurdu. Azərbaycan ibtidai məktəblərində 1939/40-cı tədris ilində 

III sinifdə ikinci yarımildə həftədə 3 saat, IV sinifdə birinci yarımildə 2 saat, ikinci yarımildə 3 

saat tarix fənni  tədris edilirdi. Azərbaycan ibtidai məktəblərinin III-IV siniflərində də ümumi 

tarixdən qısa məlumat verilməklə SSRİ tarixi (daha doğrusu Rusiya tarixi) tədris edilir, müttəfiq 

respublikaların, o cümlədən Azərbaycanın tarixinin tədrisi nəzərdə tutulmurdu. 

SSRİ Xalq Komissarları Soveti və ÜİK(b)P MK-nın “SSRİ ibtidai və orta məktəblərində 

coğrafiyanın  tədrisi haqqında” 16 may 1939-cu ildə xüsusi qərar qəbul etdi. Qərarda ibtidai və 

orta məktəblərdə coğrafiya dərslərinin keçilməsində yolverilən qüsurlar aşağıdakı kimi 

müəyyənləşdirilmişdi: 1) şərh etmənin mücərrəd və quru olması; 2) fiziki coğrafiya materialının 

azlığı; 3) xəritələrə zəif bələdlik; 4) coğrafiyanın tədrisinin siyasi-iqtisadi materialla və ümumi 

sxemlərlə yüklənməsi. Qərarda “ibtidai məktəblərdə (III və IV siniflərdə) coğrafiyanın 

tədrisində şərh etmənin daha da əyani, asan, populyar və maraqlı olmasına nail olaraq, şagird-

lərin hafizəsində əsas coğrafi adların (ölkələr, çaylar, dənizlər, dağlar, şəhərlər və s.) möh-

kəmləndirilməsi və proqramda müəyyən edilmiş dairədə coğrafiya xəritəsini möhkəm bilmək” 

(1, s. 64 ) tələb edilirdi.     

İbtidai məktəb proqramlarının xarakterik nöqsanlarını aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 

1) proqramların tədris materialı ilə həddindən artıq yüklənməsi; 

2) ayrı-ayrı proqramlar arasında əlaqənin (fəndaxili və fənlərarası) zəif olması; 

3) bəzi tədris materialının şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun olmaması və s. 

Tədris plan və proqramlarının tez-tez dəyişdirilməsi məktəb həyatına pis təsir göstərir,  

məktəbdə elmlərin əsaslarının öyrədilməsində sabitlik və müntəzəmlik pozulurdu. Elə buna 

görə də SSRİ məktəbləri arasında unifikasiya zəruri prosesə çevrilmişdi. Vahid təhsil məkanı-

nın formalaşmasında bu, olduqca  vacib bir iş idi. 

20-ci illərdə olduğu kimi, 30-50-ci illərdə də ibtidai təhsilin məzmununun təkmilləşdiril-

məsinə ciddi fikir verilirdi. Belə ki, məktəbin  ilk dörd sinfində  şagirdlərə ibtidai, lakin orta 

təhsil nöqteyi-nəzərindən  zəruri olan bilik, bacarıq və vərdişlər verilir. İbtidai təhsilin əhə-

miyyəti ondan ibarətdir ki, yeddiillik və onillik ümumi və politexnik təhsili müvəffəqiyyətlə 

tamamlamaq üçün şagirdlərdə əsas yaradır və onları elə bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlandırır 

ki, bunsuz  yuxarı siniflərdə təhsil almaq mümkün deyildir. Ana dili ilə bağlı proqramlar elə 

tərtib olunub ki, şagirdlər oxu və yazı vərdişləri qazanır, qrammatikaya dair ilkin məlumat 

alırlar. I-IV siniflərdə şagirdlər ana dili üzrə sərbəst, düzgün və ifadəli oxu vərdişi, öz fikirlərini 

şifahi və yazılı şəkildə ifadə etmək vərdişi kəsb edirlər. Azərbaycan və rus ədəbiyyatına dair 

öyrəndikləri bədii parçalar onların dil qabiliyyətlərinin inkişafına xidmət edir. II–IV siniflərdə 

rus dili üzrə şagirdlərə oxu və yazı vərdişləri öyrədilir, onların söz ehtiyatları artırılır, şifahi 

danışıq vərdişləri yiyələnmələrinə çalışılır. I-IV siniflərdə hesab üzrə ibtidai məlumatlar verilir. 

Şagirdlər hesabın ən mühüm hissəsini təşkil edən  saymaq və hesablamağı bu illərdə öyrənirlər. 

Burada şagirdlərə tam ədədlər üzərində hesab əməliyyatları öyrədilir. Kəsirlər haqqında ilkin 

məlumat verilir. İbtidai məktəblərdə məsələ həllinə xüsusi diqqət verilir. Bu yolla şagirdləri 
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mürəkkəb hesab əməliyyatına başa düşməyə və həmçinin gələcəkdə cəbr və həndəsəni başa 

düşməyə hazırlamaq nəzərdə tutulur.  

İldə ibtidai məktəblərin tədris proqramları  müəyyən dərəcədə təkmilləşdirilərək yenidən 

nəşr olundu. 

50-ci illərdə fənn proqramlarına verilən tələblər müəyyənləşdirildi. Bu tələblər ümumtəhsil 

məktəblərində tədris olunan bütün fənlərə aid idi. Tədris proqramlarına pedaqoji-psixoloji 

tələblərin müəyyənləşdirilməsi o dövrdə pedaqoji-psixoloji tədqiqatların uğurlu cəhəti kimi 

qeyd olunmalıdır. Tədris proqramları ilə bağlı pedaqoq və psixoloqların müəyyənləşdirdiyi 

didaktik tələblər aşağıdakılar idi: 

- proqramın tədris planı əsasında tərtib edilməsi; 

- proqramda müəllim üçün konkret göstərişin verilməsi; 

- elmdə mübahisəli olan məsələlərin proqrama daxil edilməməsi; 

- proqrama elmin ən aparıcı müddəaları və əsas anlayışlarının daxil edilməsi; 

- proqramın məzmununun metodoloji cəhətdən sağlam və elmi olması, elmi biliklərin təhrif 

edilməsinə və saxtalaşdırılmasına yol verilməməsi; 

- proqramın tərtibində nəzəriyyə ilə təcrübənin, təlim materiallarının cəmiyyət quruculuğu 

təcrübəsi ilə əlaqələndirilməsi;  

- proqramın tərtibində sistematiklik və ardıcıllığa əməl olunması; 

- proqram materialının məzmununu, şagirdlərin yaş və anlaq səviyyəsinə uyğun olması; 

- proqramın tərtibində ayrı-ayrı fənlərin qarşılıqlı təbii əlaqəsinin təmin edilməsi, fənlərarası 

və fəndaxili əlaqənin nəzərə alınması (6, s. 258). 

Ümumtəhsil məktəb şagirdlərini həyata və əmək prosesinə hazırlamağın ən yaxşı yolu  

tədris planında əmək təliminə verilən saatların artırılması oldu. Həm III-IV siniflərdə, həm də 

V-VII siniflərdə həftədə 1saat əmək və praktik məşğələlər artırıldı. 50-ci illərin ikinci yarı-

sından başlayaraq  bu tendensiya tədricən  dəyişməyə başladı, məktəblər politexnik təhsil əsa-

sında yenidən quruldu. Tədris proqramları politexnik təlimin tələblərini nəzərə almaqla yenidən 

işləndi. İbtidai məktəblərin tədris planında əmək təlimi və ictimai-faydalı əməklə bağlı fənlərin 

tədrisində ibtidai siniflərdə şagirdlərə sadə əmək alətlərilə işləmək bacarığının aşılanması, 

şagirdlərə elmi biliklərlə bağlı əmək vərdişləri verilməsi ön plana çəkildi. Politexnik təlim 

Azərbaycan məktəblərində kütləvi xarakter aldı.  

Məqalənin aktuallığı. Tədris proqramlarına pedaqoji-psixoloji tələblərin müəyyənləşdi-

rilməsi o dövrdə pedaqoji-psixoloji tədqiqatların uğurlu cəhəti kimi qeyd olunmalıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədris plan və proqramlarının tez-tez dəyişdirilməsi məktəb hə-

yatına pis təsir göstərir, məktəbdə elmlərin əsaslarının öyrədilməsində sabitlik və müntəzəmlik 

pozulurdu. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müxtəlif təlim metodları tətbiq etməklə, müəl-

limin rəhbərliyi altında hər bir şagirdin ümumi qrupda, briqada da və fərdi surətdə işləməsi dərs 

prosesinin tərkibində həyata keçirilməli idi. 30-cu illərin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Maarif 

Komissarlığı 1931/32-ci tədris  ilinin ikinci yarısında istifadə edilmək məqsədilə yeni proqram 

tərtib etdi. 
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Причины разработки новой учебной программы для  

начальных школ Азербайджана в 1930-1950 гг. 

 

Pезюме 

 
В 1930-1950 годах были разработаны новые программы в соответствии с учебной 

программой начальных школ Азербайджана. Программа содержит содержание знаний и 

навыков, которые будут преподаваться при преподавании различных предметов в на-

чальных классах. С 1924/25 учебного года это было связано с реализацией «комплекс-

ной» учебной программы, а затем «проектов».  

 

A.T. Mammadova 

 

Necessary Reasons for New Curriculum Development for  

Azerbaijani Primary Schools in 1930-1950 

 

Summary 

 
   In 1930-1950 new programs were developed in accordance with the curriculum of 

Azerbaijani primary schools. The program reflects the content of the knowledge and skills that 

will be taught in different subjects in the elementary grades. From the 1924/25 academic year 

it was associated with the implementation of a ‘comprehensive’ training program and then 

‘projects’.  
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Təfəkkürün müxtəlif cəhətlərini, müəyyən xassələrini hər bir elm öz məqsədini yerinə ye-

tirmək niyyəti ilə tədqiq edir. Lakin buna baxmayaraq onların hamısının mövzusu təfəkkür ol-

duğundan, onların arasında müxtəlif münasibətlər yaranır. Bu münasibətləri aydınlaşdırmadan, 

məntiqin əsil vəzifələrini başa düşmək olmaz. 

Təfəkkür prosesləri pedaqogika elmlərinin də tədqiqat obyekti olmuşdur. Psixoloji fikrin öz 

dövründə mühüm nailiyyəti sayılan və pedaqoji fikrin inkişafı sahəsində mühüm rol oynayan 

Blum taksonomiyası problemin tədqiqində mühüm yer tuturdu. Bu taksonomiyada iki fikri 

proses analiz və sintez xüsusilə ayırd edilmişdir. Blum taksonomiyada bunu məntiqi cəhətdən 

belə əsaslandırırdı ki, analiz və sintez əsas fikri proseslərdir, digərləri isə ondan törəmədir. 

B.Blum təhlili tamın hissələrə ayrılması kimi səciyyələndirirdi və hissələr arasındakı mü-

nasibətlərin müəyyən edilməsini onun vacib xüsusiyyəti kimi qiymətləndirirdi. Bu baxımdan 

B.Blum təhlil zamanı aşağıdakı üç yönümü fərqləndirirdi: 

— ünsürlərin təhlili; 

— ünsürlər arasında münasibətlərin təhlili; 

— tamın təşkil prinsipinin təhlili. 

B.Blum sintezi isə hissələr əsasında tamın yaradılması kimi səciyyələndirirdi. Onun taksa-

nomiyasında tərkibin də üç yönümü göstərilmişdir. Blumun taksonomiyasında diqqəti çəkən 

mühüm bir amil sintezin nəinki təfəkkür, həm də təxəyyül səviyyəsində nəzərdən keçirilmə-

sidir. 
50-ci illərdə bu sahədə tədqiqat aparan digər bir psixoloq L.S. Rubinşteyin olmuşdur. Müəllifə 

görə bu problemi həllində ilk növbədə psixikanın özünün təbiətini araşdırmaq lazımdır. 

L.S. Rubinşteyin də əsas diqqəti fikri proseslərə yönəldib. Müəllif göstərir ki, təfəkkür həll 

olunan məsələnin şərtləri və tələblərinin, onun həlli üsullarının təhlili, tərkibi və ümumiləşdi-

rilməsindən ibarətdir (7, səh.57). Həmçinin müəllif göstərirdi ki, təhlil və tərkib yalnız təfəkkür 

üçün deyil, bütün idrak prosesləri üçün ümumi məxrəcdir. 

B.Blum, L.S.Rubinşteyn, C.Gilford və b. ilə eyni dövrdə yaşamış J.Piaje də fikri əməliy-

yatların mənimsənilməsini şagirdlərin əqli inkişafının nüvəsi hesab edirdi. Vəsaitdə qeyd olu-

nur ki, artıq 60-70-ci illərdə fikri əməliyyatların şagirdlərdə formalaşdırılması üçün şagirdlərə 

onların öyrədilməsi, tədris və praktiki tapşırıqların həllində fikri əməliyyatlardan istifadə edil-

məsi məsləhət görülürdü. 

Ə.Paşayev və F.Rüstəmovun “Pedaqogika” adlı dərs vəsaitinin iyirmi dördüncü fəslində 

“Əqli təhsil-tərbiyə üzrə işlər” adlı başlıqda “Ağıl nədir?”, ağlın inkişafı ilə bağlı fikirlər öz 
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əksini tapmışdır. 
Müəllif idrak fəaliyyətinin məhsuldarlığının aşağıdakı xassələrdən asılı olduğunu göstərmişdir. 

1. təfəkkürün fəaliyyətinin ümumiləşdiriciliyi 

2. təfəkkürün fəaliyyətinin düşünülmüş olması 

3. təfəkkürün fəaliyyətinin çevikliyi 

4. təfəkkürün fəaliyyətinin sabitliyi (5,səh.347). 

Bununla yanaşı, dərs vəsaitində analiz, sintez, ümumiləşdirmə, təsnifetmə, induktiv təfək-

kür, deduktiv təfəkkür kimi əqli proseslər haqqında da məlumatlar öz əksini tapmışdır. 

Vəsaitdə qeyd edilir ki, inkişaf ilk növbədə şagirdin bilikləri mənimsədiyi vaxt həyata ke-

çirdiyi əqli bacarıqların və fəaliyyətin xarakteri ilə müəyyən olunur. Məntiqi təfəkkürün inkişafı 

üçün şagirdə öz fikrini sübut etməyi öyrətmək lazımdır. 

Problemlə bağlı ədəbiyyatlar sırasında Ə.Əlizadə, H.Əlizadənin “Pedaqoji psixologiya” 

dərs vəsaitini qeyd edə bilərik. Vəsaitdə “Yeni pedaqoji təfəkkür konsepsiyası” adlı başlıqda 

XX əsin 80-ci illərində yeni pedaqoji təfəkkürün formalaşmağa başlaması, inkişafı, yeni peda-

qoji təfəkkürün formalaşmasında psixologiyanın rolu, şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına tə-

siri öz əksini tapmışdır. 

Vəsaitdə yeni pedaqoji təfəkkürün inkişafında iki mərhələ fərqləndirilir:  

Birinci mərhələdə ənənəvi didaktik sistemin elmi tənqidi təhlili əsasında dərsin optimal-

laşdırılması başlıca psixoloji və pedaqoji problem kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müasir 

təhsil konsepsiyasının işlənməsi və müasir dərs konsepsiyasının məhz bu konsepsiya kökündə 

işlənilməsi ikinci mərhələnin ana xəttini təşkil edirdi. Həmçinin yeni pedaqoji təfəkkürün əsas 

müddəaları vəsaitdə öz əksini tapıb. 

İnteraktiv konsepsiyada göstərilir ki, ki, müasir məktəb birinci növbədə təfəkkürün tex-

nologiyasının nailiyyətlərinə söykənməlidir. 

Vəsaitdə qeyd edilir ki, bu gün məktəblərdə bərqərar olan interaktiv metodlar təcrübəsində 

şagirdlərdə təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə xüsusi önəm verilir, onlarda bilavasitə məntiqi tə-

fəkkürün, yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. 

İnteraktiv metodlar konsepsiyasında qeyd edilir ki, şagirdlərdə nəzəri təfəkkürün inkişafının 

formalaşdirılması texnologiyası dövrün ən mühüm psixopedaqoji problemidir. 

Problemlə bağlı ədəbiyyatlar sırasında professor Ə.Ə.Əlizadənin “Müasir Azərbaycan 

məktəbinin psixoloji problemləri” adlı dərs vəsaitidir. Vəsaitin “Əqli inkişafın təfəkkür zirvəsi” 

adlı başlıqda müəllif təfəkkürün inkişafını şagirdlərin əqli inkişafında başlıca məqsəd sayırdı. 

Vəsaitdə təfəkkür hansı xüsusiyyətlərlə seçilir, onun təxəyyül və qavrayışdan fərqi nədir, 

məktəblərdə təfəkkürün inkişafı üçün nəyə, nə üçün diqqət yetirilməlidir kimi suallara cavab 

tapılır. Müəllifin fikrincə, təfəkkürün inkişafının ana xəttini fikri əməliyyatların formalaşması 

təşkil edir. 

Müəllif dərs vəsaitində psixoloji sahədə bu sahədə tədqiqat aparan tədqiqatçılar barədə 

məlumat vermişdir. Ə.Əlizadə 50-ci illərdə bu sahədə aparılan tədqiqatlar, o cümlədən Blum 

taksonomiyası, L.S.Rubinşteyinin, C.Gilfor, Z.Piajenin, Azərbaycanda isə Ə.Ə.Qədirov, 

M.Həmzəyev, Z.Mehdizadə, N.İbrahimxəlilovun tədqiqatları barədə məlumat vermişdir. 

Problemlə bağlı tədqiq etdiyimiz ədəbiyyatlar içərisində Hüseynov E. “Təlimdə idraki ma-

rağı necə stimullaşdırıram” adlı məqaləsində şagirdlərin idrak marağını stimullaşdırarkən aşa-

ğıdakı amilləri ön palana çəkir: 

a) öyrədilən materialın yeniliyi; 

b) materiala tarixi yanaşma; 

v) keçilmiş materiallar əsasında yeniliyi tapma; q) öyrədilən biliyin praktikaya tətbiqi. 
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İdrak marağının stimullaşdırılmasında mühüm tələblərdən biri də şagirdin idrak fəaliyyə-

tinin inkişafı ilə əlaqədardır. Bura aşağıdakılar daxildir: 

a) müstəqil işlərin müxtəlifliyi; 

b) təlimdə problemlilik; 

v) materiala tədqiqatçılıqla yanaşmaq; q) yaradıcılqla yanaşma (3, səh.3). 

Müəllif bunların içərisində problemliliyə daha çox üstünlük vermişdir. 

Digər problemlə bağlı tədqiq etdiyimiz məqalə M. İsrafilovun “Məntiqi təfəkkür lazımdır-

mı” adlı məqaləsidir. Məqalədə məntiq insan təfəkkürünün tarixi inkişafı haqqında elm kimi 

səciyyələndirilmişdir. 

Müəllif qeyd edir ki, insanların intellektual hazırlığı elmdə və incəsənətdə təzahür edir. Bu 

baxımdan məntiqi qanun və qaydaların öyrənilməsində hamının marağı olmalıdır. Məntiqilik 

tarixi hadisə və proseslərin beynimizdə real, dekvat inikasıdır (4, səh.3). 

Beləliklə, məntiq xüsusi elmdir, ümumbəşəri səciyyə daşıyır. Onun biliklərin sistemləşdir-

ilməsində böyük əhəmiyyəti vardır. 

Tədqiq etdiyimiz problemlə bağlı olaraq nəzəriyyəçi alim Z.Veysovanın “Fəal/interaktiv 

təlim” adlı metodik vəsaitini nəzərdən keçirəcəyik. Vəsaiti nəzərdən keçirdikdə burada inte-

raktiv təlim metodlarının təsnifatı ilə rastlaşırıq (6, səh.55). Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olanlar 

üçün təqdim olunan bu vəsaitin başlıca məqsədi müəllimlərə interaktiv təlim metodu üzrə 

dərslərin müvəffəqiyyətlə planlaşdırılması və keçirilməsi işində lazım olan bilik və bacarıqları 

formalaşdırmaqdır. 

Müəllif vəsaitdə məntiqi təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəlmiş texnikaları göstərmiş və 

onların dərs prosesində tətbiqi haqqında ətraflı məlumat vermişdir. Bu texnikalar aid olan 

alqoritmin çıxarılması-analizin sintezə, Tapşırıqlar qrupu üçün süjet əsasının yaradılması, Ən 

mühümü, “Qaydalara əsasən oyunlar-oyun tapmaca-oyun yarış”, “Kim daha çox?”, təfəkkürün 

çevikliyini yoxlamaq üçün “Kim daha cəld?” haqqında ətraflı məlumat vermiş, onların tətbiqi 

yolların aydın şəkildə izah etmişdir. 

Problemlə bağlı digər müraciət etdiyimiz ədəbiyyat professor M.M. Əmirovun “Tam orta 

məktəbdə tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası” adlı dərs vəsaitidir ki, vəsait xalqımızın 

milli-mənəvi dəyərləri, pedaqoji irsi, xarici təcrübənin ən son nailiyyətləri nəzərə alınmaqla 

yazılmışdır. 

Biz vəsaiti nəzərdən keçirdikdə orada fəal/interaktiv təlimin zəruriliyi, müasir təlimin əsas 

xüsusiyyətləri, yeni təlim texnologiyalarının nəzəri və təcrübi məsələləri ilə rastlaşırıq. Dərs 

vəsaitində tarix dərslərində yeni üsulların tətbiqi, fəal/interaktiv təlimin mahiyyəti və mexa-

nizmləri, fəal dərsin quruluşu ilə bağlı bölmələri tədqiq etdiyimiz problemlə bağlı olaraq daha 

çox müraciət etmişik. 

Burada interaktiv təlimin metodlarının həmçinin məntiqi təfəkkür proseslərinin inkişafına 

yönəlmiş metodlar haqqında məlumat verilmiş, bu metodun tərkibinə daxil olan texnikalar və 

onların tətbiq olunması qaydaları ətraflı şəkildə şərh edilmişdir. Məntiqi təfəkkür proseslərinin 

inkişafına yönəlmiş texnikaların tətbiq olunduğu dərs nümunəsi vermişdir (2, s.420). 

Dərs vəsaitinin quruluşunu nəzərdən keçirdikdə burada fikri əməliyyatlar olan analiz, sin-

tez, müqayisə, abstraklaşdırma və ümumiləşdirmə kimi məntiqi əməliyyatlar haqqında geniş 

məlumatlar əldə edə bilərik. 

Müəllif vəsaitdə bununla yanaşı məntiqi təfəkkürün inkişafına səbəb olan digər metodlar 

yəni beyin həmləsi, müzakirələr, kublaşdırma, sorğu vərəqlər və müsahibə və s. haqqında da 

ətraflı məlumat vermiş, bu metodların tətbiqi yollarını göstərmişdir. 

Şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün inkişafına yönəlmiş metod və üsulların tətbiq olunduğu di-
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gər bir metodik vəsait Bünyatova F.A., Abdulla B. “Təlim və tərbiyədə ineraktiv texnologiya” 

adlı vəsaitdir. Vəsaitdə bir çox interaktiv təlim metodları haqqında məlumat verilmişdir. On-

ların içərisində şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün inkişafına səbəb olan müzakirələr metodunu 

qeyd edə bilərik. Müəllif vəsaitdə bu metodların tətbiqi yollarını ətraflı şərh etmişdir.(1) 

Beləliklə, problemlə bağlı tədqiq etdiyimiz ədəbiyyatları pedaqoji-psixoloji və elmi-me-

todik olmaqla iki cür qruplaşdıra bilərik. Pedaqoji-psixoloji istiqamətdə aparılan tədqiqatlarda 

problemin nəzəri cəhətdən daha dərindən tədqiq etmişlər. Elmi-metodik ədəbiyyatda isə prob-

lemin müxtəlif sahələri işlənsə də tədqiq etdiyimiz problem üzrə işin sistemi yaradılmamışdır. 

Bu baxımdan problemin işlənməsini məqsədəuyğun hesab etdik. 

Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərdə idrak fəallığı, təfəkkürün inkişafı didaktikanın tədqiq 

etdiyi problemlər sırasına daxildir. Belə ki, müasir təhsil sistemimiz təfəkkürə əsaslanır və hal-

hazırda interaktiv təlim metodlarının geniş şəkildə tətbiq olunduğu təhsil sistemimizdə müəllim 

tədris edilən materialların şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsində məhz onların təfəkkürünə, 

təfəkkürün müstəqilliyinə əsaslanır. Bu baxımdan tarix dərslərində məntiqi təfəkkür 

proseslərinin inkişafına yönəlmiş metodların tətbiqinə böyük ehtiyac vardı. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Mövzu ilə bağlı aparılan tədqiqat zamanı məlum olur ki, inte-

raktiv metodlardan istifadə olunması təlimə cəlb olunanların təfəkkürünün müntəzəm inkişaf 

etdirilməsinə, bilik və bacarıqlarının, müstəqil əldə olunmasına, dərsin maraqlı olmasına şərait 

yaradır, dərsə maraq artır, əldə edilmiş biliklərin daha uzun müddət yadda saxlanılması təmin 

edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi taksonomi-

yalar müəllimə dərs üçün hazırlayacağı təlim məqsədlərini müəyyənləşdirməsinə kömək edir 

və təlim məqsədlərinin əlaqəliliyini və əhatəliliyini təmin edir. Məqsədlərin səviyyələr üzrə 

(bilik, anlama, tətbiq, təhlil, sintez, dəyərləndirmə) əlaqəli şəkildə müəyyənləşməsi təlim pro-

sesində taksonomiyaların müxtəlif mərhələlərini əhatə etmək imkanı verir və müəllimi yalnız 

məlumatları yadda saxlamağı öyrətmək kimi uğursuz tədris fəaliyyətindən qoruyur. Bu ba-

xımdan taksonomiyalar, təkcə müəllimin fəaliyyətinə rəngarənglik qatmır, həm də şagirdin nail 

olacağı təlim məqsədlərinin əhatə dairəsi baxımından geniş və dəqiq olmasını təmin edir. 
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на развитие логического мышления в истории  

обучения в методической литературе 

 

Резюме 

 
Таким образом, литература, которую мы изучаем по проблеме, может быть сгруппи-

рована в два типа: педагогическая, психологическая и научная. В психолого-психологи-

ческих исследованиях они исследовали проблему более глубоко с теоретической точки 

зрения. Хотя в научной и методической литературе были разработаны различные 

области проблемы, система работы над этой проблемой у нас еще не создана. С этой 

точки зрения мы сочли целесообразным решить проблему. 

 

A.H. Aliyeva  

 

The problem of using the methods aimed at the development  

of logical thinking in the history training  

in the methodical literature 

 

Summary 

 
Thus, the literature we study on the problem can be grouped into two types: pedagogical, 

psychological and scientific. In the pedagogical and psychological researches, they have 

researched the problem from the theoretical point of view. Although scientific and 

methodological literature has worked out various areas of the problem, a system of work on the 

problem we have not yet established. From this point of view, we considered it expedient to 

work out the problem. 
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Respublikamızda milli və ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən, yaradıcı və tənqidi düşünməyi 

bacaran, fəal şəxsiyyətlər yetişdirmək məqsədi ilə təlim prsesinin səmərəliliyini təmin etməklə 

təhsil islahatlarının həyata keçirilməsi tədqirə laiq addımdır. Bu prosesin səmərəli şəkildə 

tətbiqində təbii ki, düzgün qurulmuş müəllim şagird münasibətləri mühüm rol oynayır. Qar-

şılıqlı ünsiyyət şagirdlərin özünəinamını yaradır, bu isə şz növbəsində onların idrak fəallığını 

artırır. Kollektiv şəkildə işləməyə istiqamət verir. 

Neçə əsrlərdir ki, təhsil cəmiyyətin inkişafının aparıcı meyarı kimi çıxış edir. Təhsil bu gün 

hansı səviyyədədirsə, gələcəkdə cəmiyyət eyni səviyyədə çıxış edəcəkdir. V.Q.Belinskinin 

söylədiyi kimi. təhsilin növləri içərisində ən mühüm vəzifə mənəvi-əxlaq təhsilinin üzərinə 

düşür. A. Sent-Ekzüperi: "Tərbiyə təhsildən üstündür. Çünki insanı tərbiyə yaradır. Təhsil 

əslində mürəkkəb bir sistemdir, hansı ki, burada öyrədən və öyrənən arasındakı qarşılıqlı əmək-

daşlıq formalaşır. 

Cəmiyyət inkişafa doğru iri addımlarla irəlilədikcə, bu öz növbəsində şəxsiyyətin inkişafına 

da təkan verərək təsir göstərir. Bu baxımdan günümüzün aktual problemlərindən biri də 

gələcəyimizin istiqamət vericiləri olan gənclərimizin müasir düşüncə tərzində formalaşdırıl-

ması üçün milli maraqlara cavab verə biləcək təhsil və tərbiyə sisteminin yaradılmasıdır. De-

məli, təlim və tərbiyə müasir şagirdi dövrünün tələblərinə cavab verən şəxsiyyət kimi yetişdir-

mə bacarığına sahib olmalıdır.  

Müəllim-şagird münasibətlərinin məktəblərdəki hazırkı vəziyyəti köhnə ənənəvi sistemdəki 

nöqsanların aradan qaldırılmasına yönəldilmiş şəkildə həyata keçirilir. Ənənəvi təlim-tərbiyə 

metodunda müəllim əsas aparıcı qüvvə kimi çıxış edir, o pedaqoji proses zamanı fəal idi və bu 

müasir şagirdin maraqlarına cavab verən vəziyyət olmadığından nöqsanlar özünü biruzə 

verməyə başladı. Beləliklə, təhsil islahatları nəticəsində yeni fəal interaktiv təlim metoduna 

keçirilirdi. 

Fəal interaktiv təlim metodunun ən qabaqcıl özəlliyi müasir tələblərə cavab verən, fikrini 

sərbəst ifadə etməyi bacaran, milli, mənəvi və bəşəri dəyərlərə hörmət edən şəxsiyyət forma-

laşdırmasıdır. Fəal interaktiv təlimdə şagirdlər həm maraqlarına uyğun bacarıqlarını nümayiş 

etdirə, həm də əvvəlki metoddan fərqli olaraq müəllimləri ilə fikir mübadiləsi, diskussiyalar 

etməklə özlərinə, bacarıqlarına inam qazanmış olurlar ki, bu isə onların özlərinə şəxsiyyət kimi 

baxmaqlarına şərait yaradır. 
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Yeni təhsil islahatı öz ilkin addımında bir sıra müəllim şagird, müəllim valideyn arasında 

bir sıra ünsiyyət problemləri ilə qarşılaşmış olsa da, qismən bu münasibətin bərqərar olmasına 

nail olmuş və olacaqdır. Bu islahatların tələbinə uyğun şagirdlərin formalaşdırılması işi nəinki 

müəllim şagird arasındakı münasibətdən həmçinin müəllim valideyn və valideyb şagird ara-

sındakı ünsiyyətdəndə asılıdır.  

Müəllim-şagird münasibətləri əvvəllər şagirdlərin onlardan çəkinərək fikirlərini çatdıra 

bilməməsi ilə nəticələnirdisə, indiki sistemdə şagird müəllim münasibəti əməkdaşlıq şəklində, 

qarşılıqlı dialoq, ünsiyyət şəklində həyata keçirilir ki, şagird belə vəziyyət içində fikirlərini 

çəkinmədən ifadə edə bilir. Köhnə metdoların ən qabaqcıl nöqsanı şagirdlərin özünü ifadəsinin 

qarşısını almaqdan ibarət idi. 

Müəllim ailə nəzarətindən kənarda qalan şagirdlərlə daha məsuliyyətli məşğul olmalı və 

nəzarəti altında saxlamalıdır. Pedaqji proses zamanı muəllim-şagird arasındakı münasibətlərin 

təlim prosesini optimallaşdırdığı kimi müəllim valideyn arasındakı əməkdaşlıqda bu prosesin 

sürətlənməsinə təkan verir. Belə ki, müəllim valideyn əməkdaşlığını artırmaqla şagirdlərin 

təlim prosesindəki fəallığını artırmaq, onların təhsilə marağını stimullaşdırmaq, evlə məktəb 

arasında sabit əməkdaşlıq yaratmaq olar. Valideynlərin tövsiyələrindən yararlanmaq olduqca 

zəruridir.  

Məktəb təcrübəsində müəllim-şagird münasibətlərinin səmərəli tətbiqi müəllimin pedaqoji 

ustalığa yiyələnmə bacarığından asılılıq təşkil edir. Məhz pedaqoji ustalığın təsiri ilə süstləşən 

uşaq ruhunun, qəlbinin ehtiyacını müəllim duya bilər və lazım olan qayğını göstərə bilər.  

Cəmiyyət inkişaf etdikcə, həqiqətlərin daha dərindən öyrənilməsi məqsədi ilə elmlər müx-

təlif inteqrasiya prosesi keçirməyə məruz qaldı. Ümumi pedaqogikanın bir elementi olan pe-

daqoji ustalığın əsasları da fəlsəfə, sosiologiya, fiziologiya, genetika, psixlogiya, incəsənət, 

məntiq, natqlik və s. ilə qarşılıqlı əlaqədədir. 

Müəllimin fəaliyyəti cəmiyyətin tələbatına yönəlmiş fəaliyyət olduğundan, müəllim möv-

cud cəmiyyətin bu günki və gələcək tələb və ehtiyaclarını duymaq bacarığına malik olmalıdır. 

Müəllim-müəllim şagird münasibətlərinin səmərəli şəkildə baş tutması üçün pedaqoji prosesdə 

məsul şəxsdir. O, gərək real, knkret şəraitlə, problemlə hesablaşa bilsin və öz işini qurmağı 

bacarsın. Müəllimin şagirdlərlə münasibətində həm şagirdin, həm də müəllimin istəyi öz ifa-

dəsini tapmalıdır. Müəllim və şagirdin istəyi üst-üstə düşməlidir. Məhz bu zaman pedaqoji 

prosesdə müəllim- şagird əməkdaşlığı özünə yol tapır.  

Bütün qeyd edilənlərdən aydın olur ki, məktəblərimizdə aparılan təlim tərbiyə işlərinin 

müvəffəqiyyətlə baş tutması müəllim şagird münasibətlərndən, psixoloji dildə izah etsək, şəx-

siyyətlər arasında baş vərən münasibətdən çox asılıdır. Deməli, müəllim şagird münasibətləri 

təlim tərbiyə işlərinin keyfiyyətinə təsir edən mühüm amildir.  

Ənənəvi təlim metodundan müasir təlim metodunu fərqləndirən başlıca səbə də ünsiyyətlə 

bağlılıq təşkil edir. Belə ki, ənənəvi təlim metodu zamanı pedaqji prosesin əasa aparıcı qüvvəsi 

müəllim olduğu üçün hec bir ünsiyyət prosesi baş vermirdi, lakin müasir təlim medodu nəinki 

müəllim şagird münasibətinin yaranmasına hətta şagird şagird münasibətinin yaranmasına təsir 

edərək təlim prosesinin optimallaşmasını sürətləndirir, onun tədris keyfiyyətini yüksəldir. 

Pedaqoji proses özü özlüyündə çox mürəkkəb prosesdir, çünki təlim prosesi zamanı müəl-

lim şagirdlərə yalnız bilik vermir, onların tərbiyəsinə, şəxsiyyət kimi yetişməsinə təkan ver-

məklə onlara həyat dərsi verir, onları böyük həyata hazırlayır. Bütün bunların səmərəli nəticə-

sinə düzgün qurulmuş müəllim şagird münasibətlərinin təsiri böyükdür. Pedaqoji prosesin in-

kişafı təlim zamanı obyektlə subyekt arasındakı qarşılıqlı münasibətin necəliyindən asılıdır. 

Pedaqoji prosesin obyekti dedikdə, şagirdlər və onların qrupları (sinif, məktəb kollektivi) nə-
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zərdə tutulur. Pedaqoji prosesin subyektini isə müəllim, tərbiyəçi, valideyn, pedaqoji şura, ic-

timai təşkilatlar, pedaqoji kollektiv və başqaları təşkil edir. Pedaqoji proses elə təşkil edilmə-

lidir ki, pedaqoji proses zamanı obyekt subyektə çevrilə bilsin. bu hadisənin baş verməsi üçün 

pedaqoji prosesdə müəllim şagird münasibətlərinin pedaqoji psixoloji əsaslarına əməl edilmə-

lidir. Bu cəhətin nəzərə alınmaması pedaqoji prosesdə obyektin subyektə çevrilməsini ləngidə 

bilər. Pedaqoji proses zamanı müəllim şagirdin qarşısına qoyduğu tələbi onların bu tələbi yerinə 

yetirə bilmək imkanlarını nəzərə alaraq qurmalıdır. İrəli sürülən tələblər şagirdlərin imkanlarına 

uyğun gələrsə, bu zaman inkişafa səbəb olur. Əks halda pedaqoji prosesin ləngiməsinə və 

nöqsanlarına səbəb olur. 

Pedaqoji prosesin tamlığı üçün bir çox əlaqələr mövcuddur ki, (tərbiyə, təhsil, təlim və 

şəxsiyyətin inkişafı arasındakı əlaqə, şəxsiyyətin fəaliyyəti və ünsiyyəti arasındakı əlaqə və s.) 

bunlardan başlıcası pedaqoji prosesin obyekt və subyekti arasındakı əlaqədir. Müəllim şa-

girdlərini nə qədər çox öyrədir və onların müstəqil fikir yürütmələri üçün nə qədər az şərait 

yaradırsa, təlim prosesi bir o qədər səmərəsiz olur və əksinə, təlim prosesi qarşılıqlı münasi-

bətdə yəni, müəllimin izahı və şagirdin idrak fəallığı şəraitində aparılması biliklərin mənim-

sənilməsinə və şagirdlərin şüurunun inkişafına təsir göstərir. 

Dərsin səmərəli keçməsi müəllimin dərs müddətində dərsi öyrətməsindən yox, şagirdləri 

öyrənmək üçün fəallaşdıra bilmək məharətindən asılıdır. Təlim prosesi bu cür münasibətlə qu-

rularsa, şagirdlərin öyrənmə fəaliyyəti yüksələr, onların idrak fəallığı inkişaf edər. Belə nəti-

cəyə gəlinir ki, şagirdlər yalnız hadisələrin təsviri ilə kifayətlənmir, hadisələr arasında səbəb-

nəticə əlaqələri axtarmağa başlayırlar. Bu isə öz növbəsində onların şüurunun, idrak fəallığının 

inkişafına səbəb olur.  İdrak fəallığı fəaliyyətə başlamış şagird, adətən daha sərbəst, daha inamla 

fəaliyyət göstərir və nəzəri məsələlərdə tam müstəqilliyə can atırlar.  

Pedaqoji ədəbiyyatlarda təlim prosesi zamanı şagird və ya müəllim fəallığının təlim pro-

sesinə təsirinə daha geniş yer verilmişdir. Halbuki, təlim prosesi yalnız tərəflərdən birinin iş-

tirakı ilə baş verən proses deyildir. Təlim prosesinin optimallaşmasına müəllim şagird müna-

sibətləri daha çox təsir edər. Pedaqoji prosesdə təlimin səmərəliliyinin başlıca səbəbi təlim 

prosesində müəllim və şagird fəaliyyətlərinin bir-birini şərtləndirməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Məktəb təcrübəsində müəllim-şagird münasibətlərinin həyata keçi-

rilməsi vəziyyəti həmişə, xüsusən də ölkədə geniş xarakter alan təhsil islahatlarının aparıldığı, 

yeni təlim metodlarının tətbiq olunduğu hazırkı zamanda daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalədə məhz mu mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə keçmiş sovet dövrün-

dən fərqli olaraq, məktəblərimizdə müəllim-şagird münüsibətlərinin hazırkı vəziyyəti təhlil 

edilir, yeni təhsil islahatlarına əsasən, fəal interaktiv təlim metodunun tətbiqi zamanı müəllimlə 

şagirdin hüquq və vəzifələri dəqiqləşdirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Состояние учительско-ученических отношений  

в школьной практике 

 

Резюме 

 
Внедрение отношений учитель-ученик в школьную практику всегда имело большое 

значение, особенно в контексте масштабных образовательных реформ в стране и внед-

рения новых методов обучения. В статье также анализируется текущее состояние отно-

шений между учителями и учениками в наших школах, в отличие от стран бывшего Со-

ветского Союза, и разъясняются права и обязанности учителей и учеников при внедре-

нии активного интерактивного метода обучения, основанного на новых образовательных 

реформах. 

 

R.T. Haqverdieva 

 

Condition of teacher-student relations in school practice 

 

Summary 

 
Implementation of teacher-student relationships in school practice has always been of great 

importance, especially in the context of large-scale educational reforms in the country and the 

introduction of new teaching methods. The article also analyzes the current state of teacher-

student relationships in our schools, unlike those of the former Soviet Union, and clarifies the 

rights and responsibilities of teachers and students in the implementation of an active interactive 

learning method, based on new educational reforms. 
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Cəmiyyətdə baş verən elmi-texniki tərəqqi təhsilin də müntəzəm yenilənməsini tələb edir. 

Artıq sırf nəzəri xarakter daşıyan təhsil öz əhəmiyyətini itirməkdədir. Buna əsaslanaraq təhsilin 

məzmununun formalaşmasında səriştəliliyin vacibliyi ön plana çəkilir. Səriştə əldə olunmuş 

bilik və bacarıqların praktiki fəaliyyətdə tətbiq olunma qabiliyyətidir. Son illər təhsildə həyata 

keçirilən islahatların əsas prioritet istiqaməti səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil 

məzmununun yaradılmasıdır (1). 

Kompetensiyaya əsaslanan təhsil yalnız danışmaq və yazmaqla bağlı olmayıb bilik, bacarıq 

və fəaliyyətin məcmusu kimi dəyərləndirir. Kompetensiya şagirdlərin əldə etdiyi nəzəri biliyin 

konkret fəaliyyətdə tətbiqidir. Bu gün bizə informasiyayüklü şagirdlər yox, konkret məsələlər 

üzrə əsaslandırılmış problemə fərziyyələr irəli sürən, ideyanı praktikada tətbiq edən, öyrəndiyi 

nəzəri materiallardan qaynaqlanaraq hadisənin nəticəsini qabaqcadan görməyi bacaran və onu 

konstruktiv qaydada tətbiq etməyi bacaran şəxsiyyətlər yetişdirmək lazımdır. Kompetensiya 

yalnız bilik və ya yalnız bacarıq deyil. Kompetensiya bilik və bacarıqlar əsasında formalaşan 

fəaliyyətdir. Kompetensiyalı təhsil şagirdləri gələcək həyata hazırlayan  başlıca priotetdir. 

Müasir təhsil konsepsiyası ənənəvi təlimdən fərqli olaraq koqnitiv bacarıqların inkişafını ön 

plana çəkir. Koqnitivlik nədir? Nə üçün son zamanlarda təhsilin inkişafı istiqamətində aparılan 

müzakirələrdə, qəbul olunan dövlət əhəmiyyətli sənədlərdə mühüm yer tutur? Bildiyimiz kimi, 

fəal/interaktiv təlimdə məzmun standartının fəaliyyət komponenti üç alt komponentdən 

ibarətdir: koqnitiv, psixomotor və affektiv. 

Koqnitivlik - təfəkkürlə bağlı olub anlayışların formalaşmasına, bilikdən nəticələrin çıxa-

rılmasına xidmət edən dərketmə prosesidir (2, s.18-19). Koqnitiv bilik idrak proseslərinin qar-

şılıqlı əlaqəsi əsasında inkişaf edib formalaşan, tam mənimsənilmiş bilikdir. Öyrədici mühitin 

təşkili, şagirdlərin yaş, fərdi və psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, öyrənənlərin bilik 

səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi və təlimin ona uyğun qurulması, əyani vasitələrdən düzgün 

istifadə kimi mühüm məsələlər şagirdlərdə koqnitiv biliyi formalaşdıran amillərdəndir. 

Ənənəvi didaktik sistem təəssüf ki, hafizənin təfəkkür və təxəyyül məkanında rolunu gör-

məyib, onu sadəcə olaraq “oxu və yadda saxla” ölçüləri ilə dəyərləndirib. Ənənəvi təhsilə ha-

fizənin epizodik eləcə də prosedur sistemləri məlum olduğu halda semantik hafizənin məna 

effektlərini psixoloji ölçülərlə dəyərləndirə bilməmişdi. Semantik hafizə daxil olan siqnalların 
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qavranılan xassələrini deyil, onların koqnitiv referentlərini qeydə alır. Semantik hafizə bila-

vasitə təfəkkürə qaynaqlanır (3, s.22-23). Təfəkkürün inkişafının ana xəttini fikri əməliyyatlar 

– analiz, sintez, müqayisə, ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə təşkil edir. Əgər şagird tədqiq 

etdiyi mövzunu öz sözləri ilə ifadə edə bilirsə, fikri əməliyyatları tətbiq etməyi bacarırsa bu 

bilik təfəkkürə əsaslanan tam mənimsənilmiş bilikdir.  

Təlimdə koqnitiv taksonomiyanı yaradanlardan B.Blum, C.Gilford, N.Qronland, S.A.Le-

bedev, M.N.Skatkin, A.A.Maksimova, V.P.Simonov, V.P.Bespalko adlarını qeyd edə bilərik 

(4, s.25-26). Bunlardan B.Blumun taksonomiyası ən universal bir model kimi tətbiq olun-

maqdadır. Koqnitiv nəzəriyyənin əsasını J.Piaje və L.Viqotski qoymuşdur. Piajenin koqnitiv 

nəzəriyyəsinə əsasən müəllim şagirdlərə hazır biliklər verməməli onları öz biliklərini qurmağa 

sövq etməli, ruhlandırmalı və qiymətləndirməlidir (5. s.19). Təlimdə yenini dərk etməyin ən 

vacib vasitələrindən biri şagirdlərdə marağın yaradılmasıdır. Marağın yaradılması ilə şagirdlə-

rin idrak prosesləri fəallaşır və onlar təlimə daha həvəsli münasibət göstərirlər. Belə olduqda 

öyrənənlərdə bilikləri müstəqil əldə etmək, onu təcrübədə tətbiq etmək, təlimə konstruktiv ya-

naşmaq imkanı yaranır və təlim daha səmərəli olur. L.Viqotski belə hesab edir ki, şagirdlər 

öyrənmə prosesində tək iştirak etmirlər. Böyüklər idrakın inkişafında şagirdlərə kömək etmə-

lidirlər. Əgər bilik varsa şagirdlər öyrənmə prosesində istiqamətləndirilməli və yardım almalı-

dırlar (6). 

Fəal dərsdə müəllim fasilitator mövqeyindən çıxış edərək şagirdləri tədqiqata cəlb edir, 

onların fəaliyyətini istiqamətləndirir. İnteraktiv təlimdə müəllim və şagirdin fəaliyyəti əmək-

daşlıq əsasında qurulur. Belə olduqda şagird dərsdə özünü sərbəst, bərabərhüquqlu, yaradıcı 

sayır. Bu da şagirdlərdə fərziyyələr irəli sürmək, mühakimə etmək, tənqidi düşünmək, mülahizə 

yürütmək kimi intellektual bacarıqların formalaşmasına zəmin yaradır. 

Piaje nəzəriyyəsində müəllimin rolu məhduddursa Viqotski nəzəriyyəsində isə müəllim 

aparıcı rola malikdir. Piaje dərk etmə inkişafını qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında təlimə üstünlük 

verirdisə Viqotski təlimin sosial kontekstlərində görürdü.  

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında tarix fənni müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Öyrənən-

lərdə vətənə məhəbbət, vətəndaş mövqeyi, digər xalqlara və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət hissi 

aşılamaq fənnin əsas məqsədlərindəndir. Tarix dərslərinin şagirdlərdə koqnitiv kompeten-

siyaları formalaşdırmaq imkanları daha genişdir. Öyrənənlər tarix dərslərində koqnitiv baca-

rıqlar əsasında yeni biliklərlə dayaq biliklər arasında əlaqə yaratmağı bacarır, səbəb-nəticə 

əlaqələrini müəyyənləşdirir, analiz, sintez, müqayisə, əsaslandırma, əlaqələndirmə, sistemləş-

dirmə, ümumiləşdirmə və sübut etmə bacarıqlarına yiyələnirlər. 

Belə ki, tarixin dərk olunması prosesi faktların mənimsənilməsindən başlayır. Daha sonra 

şagirdlər təsəvvürlərin yaradılması ilə dövrün mahiyyətini dərk edir. Təsəvvürlər tarixi faktlar 

əsasında yaranır. Tarixi anlayışların formalaşdırılması idrak nəzəriyyəsi əsasında həyata keçi-

rilir və təfəkkürün forması kimi xarakterizə olunur. Təsəvvürlərdən anlayışlar yaranır. Anla-

yışlar əsasında şagirdlər tarixi hadisələrin mahiyyətini dərk edir, fikri əməliyyatları tətbiq edə 

bilirlər (7. s.81-91).    

Tədris prosesinin koqnitiv biliklər əsasında qurulması şagirdləri əqli vərdiş və bacarıqlara 

malik şəxsiyyətlər kimi yetişdirmək imkanı yaradır.  

VII sinif Azərbaycan tarixində “Mərkəzləşdirilmiş vahid Azərbaycan dövləti”  mövzusunu 

koqnitiv bilik əsasında quraq. Mövzunun tədrisində əsas məqsəd: - Səfəvilər dövlətinin yaran-

masını xəritə vasitəsilə izah etmək  

- Şah İsmayılın Həsən padşahla oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyən etməkdir. 

Müəllim dərsin motivasiya mərhələsində mövzu ilə bağlı vidoerolik təqdim edir və suallar 
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verir. Daha sonra şagirdlərin dayaq biliklərinə istinad edərək - Azərbaycanda hansı mərkəz-

ləşdirilmiş dövlətlərin olduğunu soruşur. Müəllim şagirdlərin irəli sürdükləri bütün fikirləri 

lövhəyə qeyd edir daha sonra Azərbaycanda mövcud olan mərkəzləşmiş dövlətləri şagirdlərlə 

birgə analiz və sintez edir. Dərsin növbəti mərhələlərində dövlətin yaranmasını zəruri edən 

amilləri, Səfəvi dövlətinin yaranmasının əhəmiyyətini, imperatorluğa çevrilməsini, Səfəvi im-

peratorluğunun müasir hansı dövlətləri əhatə etməsini, Şah İsmayılın daxili və xarici siyasətini, 

onun Həsən padşahla oxşar və fərqli cəhətlərini, Səfəvi-Osmanlı münasibətləri kimi məsələlərə 

aydınlıq gətirirlər. Daha sonra müəllim hər komandaya belə tapşırıq verir: “Müasir Azərbaycan 

və Türkiyə dövlətlərinin siyasi münasibətlərini xarakterizə edin”, “Səfəvilər dövlətinin ərazisini 

müasir xəritədə təhlil edin, Səfəvilər dövləti hansı müasir dövlətləri əhatə edirdi ”. Şagird 

fəaliyyətinin qiymətləndirilmə və refleksiya mərhələsi komanda üzvlərinin və müəllimin 

iştirakı ilə həyata keçirilir. Qiymətləndirmənin bu forması şagirdlərin diqqətli olmasına, öz 

bacarıqlarını müəyyənləşdirməsinə, qiymətləndirməyə daha obyektiv yanaşmasına imkan 

yaradır. 

Verilən tapşırıqlar şagirdlərdə subyektiv düşüncə tərzi, tarixi proseslərə fərqli yanaşma, 

müasir dövrlə əlaqələndirilmə, müqayisə, mülahizə, mühakimə, əsaslandırma, siyasi təhlil, 

ümumiləşdirmə, sübut etmə, səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirmək kimi intellektual ba-

carıqları formalaşdırmaqla onların təfəkküründə geniş dərketmə imkanı yaradır. Əldə olunan 

biliyi hər bir şagird özünəməxsus şəkildə təkmilləşdirir, zənginləşdirir və onlardan müəyyən 

eləcə də qeyri-müəyyən şəraitdə istifadə edir. Koqnitiv kompetensiyaya əsaslanan dərs şagird-

lərdə  məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürün inkişafına zəmin yaradır. 

Kompetensiyalı təhsil əsaslı təhsildir və onun başlıca inkişafı koqnitiv bacarıqlara əsaslanır.

          

Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində tarix fənninin tədrisində keyfiyyətin ar-

tırılması üçün koqnitiv kompetensiyaların işlənməsi problemin aktuallığını təmin edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tarixin tədrisində koqnitiv kompetensiyanın formalaşmasının 

əhəmiyyəti qeyd edilmişdir.       

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə müəllimlər, gənc tədqiqatçılar üçün 

faydalı olacaqdır.                
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history, Piaget’s and Vygotsky’s theories, teaching taxonomies, etc, highlights.   

 

Redaksiyaya daxil olub: 08.01.2020 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 130 

Şagirdlərdə ünsiyyət bacarığının   

inkişaf etdirilməsində ədəbiyyatın tədrisinin rolu 
 

Xatirə Süleyman qızı Xəlilova 

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant, 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu  

E-mail: xatire82@gmail.com 

 

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. P.B. Əliyev, 

                p.ü.f.d., dos.  M.S. Kazımov 

 

Açar sözlər: ünsiyyət bacarığı, şifahi nitq, yazılı nitq, özünütəqdimat, nitq fəaliyyəti, nitq 

situasiyası 

Ключевые слова: коммуникативная способность, устная речь, письменная речь, 

самопрезентация, речевая деятельность, речевая ситуация 

Key words: communication skills, oral speech, written speech, self-presentation, speech 

activity, speech situation 

 

Müxtəlif sosial şəbəkələrin həyatımızın bir parçasına çevrilməsi ilə güclü informasiya axını, 

qloballaşma və modernləşmə getdikcə daha müxtəlif və bir-biri ilə əlaqəli dünya yaradır. 

Beləliklə, bu gün İnternet şəklində ünsiyyətdə geniş bir inqilab yaşayırıq. Bu, dünya əhalisinin 

əhəmiyyətli bir hissəsi üçün əlçatan ilk qlobal, interaktiv, sosial, ünsiyyət mühitidir. Fikirlər, 

görüntülər və səslər bütün dünyada işıq sürəti ilə ünsiyyət qurur.  

Bu dünyada mənalı və yaxşı yaşamaq üçün, dəyişən texnologiyaların iş mexanizmini bilmək 

və çoxlu miqdarda mövcud məlumatın mənimsənilməsi üçün insanlar daim inteqrasiya 

etməlidirlər. Bu kontekstlərdə fərdlərin öz məqsədlərinə çatması üçün lazım olan səriştələri 

daha da mürəkkəbləşmədən, kiçik yaşlarından yiyələnməyə başlaması daha məqsədəuyğundur. 

Öz yerini tutmaq və arzuolunan bir mövqedə olmaq üçün hökmən müasir dövrün tələblərinə 

cavab verən yeni və dəyişən bacarıqlara yiyələnməlisən. Çünki, cəmiyyət dəyişir və daha fərqli 

insanlararası münasibətlər yaranır. Buna görə də özündən fərqli olanlarla  ünsiyyətdə olmaq 

ehtiyacı yaranır. Fərdlər dəyişiklik, mürəkkəblik və qarşılıqlı asılılıq ilə xarakterizə olunan bir 

dünyaya uyğunlaşmağa imkan verən səriştələrə yiyələnməlidirlər.   

Araşdırmalar sübut edir ki, dövrümüzün on əsas bacarığından beşi insanlarla ünsiyyət qur-

maq, danışıqlar aparmaq və onları idarə etmək, onları başa düşmək və onlara xidmət etməkdir 

(bu insan resurslarının idarə edilməsi, insanlarla qarşılıqlı əlaqə, danışıqlar, müştəri diqqəti, 

emosional zəkadır). 

Kollektiv məqsədlərin həyata keçirilməsinə kömək etmək üçün müəyyən səriştələr tələb 

olunur. Beləliklə, bacarıq çərçivəsi ümumi dəyərlərdə belə dəyərlərə söykənir. Bəzən əsas sə-

riştələrin milli dəyərlərə söykənməsi ümumi işin ziyanına olur. Bu zaman ortaq dəyərlərin se-

çilməsi və qiymətləndirilməsi daha yaxşı nəticə verir, davamlı inkişafı təmin edir. Bu dəyərlər 

həm fərdlərin potensiallarına çatmağı, həm də başqalarına hörmət etmələrini və ədalətli bir cə-

miyyət yaratmasına töhfə vermələrini ifadə edir. Fərdi və kollektiv hədəflərin bir-birini ta-

mamlaması, hər iki tərəfin inkişafını və digərləri ilə qarşılıqlı əlaqələrini təsdiq edən kom-

potensiyalar çərçivəsində əks olunmalıdır. 

Bir səriştə bilik və bacarıqdan daha çoxdur. Bu, müəyyən bir kontekstdə psixososial re-

sursları (bacarıq və münasibətləri daxil olmaqla) cəlb etmək və səfərbər etməklə kompleks tə-

mailto:xatire82@gmail.com
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ləblərə cavab verməyi əhatə edir. Məsələn, səmərəli ünsiyyət qurmaq bacarığı bir insanın dil, 

çoxtərəfli dünyagörüşü, praktik İT bacarıqlarını və ünsiyyət qurduğu şəxslərə münasibətini əsas 

götürə biləcək bir səriştədir. 

İndiki dövrün mürəkkəb çətinliklərinin öhdəsindən gəlmək üçün fərdlərin geniş bacarıqlara 

ehtiyacı var, biz davamlı inkişafımız və sosial birliyimiz cəmiyyətimizin bilik və bacarıqla-

rından asılıdır. Biz bilik və bacarıqlar sayəsində dünya ilə münasibətlərimizi inkişaf etdirə və 

dəyərlərimizi qoruya bilərik. Bunun üçün biz çox şaxəli və çox variantlı üsulları tətbiq etmə-

liyik. Hansı istiqamətin daha uğurlu olduğuna əmin olduqdan sonra onu dominant kimi götür-

məliyik. Həm də elə üsullar seçilməlidir ki, onlar elastik olsun, dəyişməyə və uyğunlaşmaya 

meyilli olsunlar.  

Bu günün ən vacib və əhəmiyyətli bacarıqlarından biri ünsiyyət qura bilmək bacarığıdır. 

Hamı ilə rahat ünsiyyətə girə bilmək üçün müəyyən bilik və bacarıqlar formalaşdırılmalıdır. 

Sözsüz ki, yaxşı ünsiyyətin qurulması üçün geniş dünyagörüşü lazımdır. Ünsiyyətin verbal və 

qeyri-verbal formalarından bacarıqla istifadə edə bilən şəxslər digər çətinlikləri də rahatlıqla 

aşa bilər. 

Bilirik ki, bacarıqların başında düşünmə bacarığı dayanır. Söhbət təkcə insanların necə dü-

şündüyündə deyil, həm də düşüncələri, hissləri və ictimai münasibətləri necə qurmalarındadır. 

Bu, fərdlərin sosial təzyiqlərdən uzaqlaşmalarına, fərqli düşüncələrə qapılmalarına, müstəqil 

qərarlar qəbul etmələrinə və hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımalarına imkan verən bir ictimai 

yetkinlik səviyyəsinə çatmasını tələb edir. Bütün düşüncələrini insan ünsiyyət vasitəsilə 

çatdırır. Deməli, ünsiyyət bacarığı da düşünmək bacarığı qədər vacibdir. Əslində bu bacarıq-

ların biri digərinin davamıdır. Ünsiyyət qurmaqda çətinliyi olan şəxslərin cəmiyyətdə tuta bi-

ləcəyi mövqe bir mənalı deyil. Bəs düzgün ünsiyyət necə formalaşır? Ünsiyyətin formalaş-

masında hansı işlərin görülməsi vacibdir? 

Ünsiyyət bütün digər ictimai bacarıqların önündə durur. Odur ki dərsdə rabitəli nitqin inki-

şafı digər ictimai bacarıqların da formalaşmasına müsbət təsir edir. Müəllim dərs boyu şagird-

lərin qarşılıqlı münasibətlərini, yaranmış vəziyyətdə onların birinin digərinə reaksiyasını mü-

şahidə edir, ictimai bacarıq və vərdişlərinin inkişafına xidmət edir. 

Ünsiyyət bacarığı əsas bacarığımızdır. İnsanı sosiallaşdıran başlıca amil ünsiyyətdir. Ün-

siyyətlə özünü ifadə etməyə, aktuallaşdırmağa çalışır. Bəs görəsən biz bu bacarığa necə və hansı 

yollarla yiyələnə bilirik? Ümumən bu gün ünsiyyət qurmaq bacarıqlarımız inkişafdadırmı? 

Danışmaq, dinləmək, yazmaq və oxumaq, yəqin ki, insanların birgə fəaliyyətini təmin edən 

və onlara böyük bir məlumat ehtiyatı toplamağa və ötürməyə imkan verən ən vacib ba-

carıqlardır. 

Ünsiyyət nitq vasitəsilə baş verir. Biz başqalarını dinləyir, onların yazdığını oxuyur, öz fi-

kirlərimizi yazmaq və danışmaqla ifadə edirik. Beləliklə, ünsiyyət zamanı dörd nitq bacarı-

ğından istifadə edirik: dinləmə, danışma, oxu, yazı (5). 

Ümumtəhsil məktəblərində ünsiyyət bacarığının formalaşdırılmasında ədəbiyyat fənni əsas 

rolu oynayır. Ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyat təliminin məqsədi bədii ədəbiyyat 

nümunələrini, tarixi-ədəbi prosesi öyrənmək, təhlil etmək, qiymətləndirmək bacarığını forma-

laşdırmaqla şagirdlərin dünyagörüşünü zənginləşdirmək, mənəvi-estetik inkişafını təmin et-

mək, nitq mədəniyyətinə yiyələnməklərinə nail olmaqdır (6, s. 150).  

Bu günki ədəbiyyat fənninin qarısında qoyulan əsas hədəflərdən biri də düzgün nitqi for-

malaşdırmaqdır. Ədəbiyyat fənn kurikulumu da hazırlanarkən bu prinsipə əsaslanmışdır. 

Ədəbi əsərlərin öyrədilməsi zamanı şagirdlərin şifahi və yazılı nitqi tədricən cilalanır. Şa-

girdlər ana dilimizdə yazılmış əsərlərdə dilin gözəlliyini, dərin fikir və ifadə zənginliyini görüb-
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götürür. Təlim prosesində sənətkarın sözdən istifadə məharəti, nitqin bədiiliyi, ifadəliliyi, 

obrazlı sözün doğurduğu emosionallıq və fikir tutumu haqqında aydın təsəvvür yaradılır, bu 

əsasda şagirdlərin özünün nitqinin zənginləşməsi təmin edilir (2, s. 7). 

Ədəbiyyat fənn kurikulumunun iki məzmun xətti (Şifahi nitq, Yazılı nitq) məhz bu baca-

rıqların formalaşdırılmasına xidmət edir. 

“Ədəbiyyat” fənn proqramı (kurikulumu) əsasında dərslik planlaşdırılarkən şifahi və yazılı 

nitq bacarıqları baxımından inkişafyönlülüyün gözlənilməsini yoxlamaq məqsədilə ibtidai 

təhsil səviyyəsində tədris olunan “Ana dili” fənn proqramı (kurikulumu) araşdırılmışdır. 

Müəyyən edilmişdir ki, mətnlərin funksional məna növlərinə dair ilkin bilik və bacarıqların 

təlimi birinci sinifdən dördüncü sinfə qədər məzmun standartlarında sistemli şəkildə öz əksini 

tapmışdır. Beşinci siniflərdə təhsil alan şagirdlər yeni fənn kurikulumları üzrə ibtidai təhsil sə-

viyyəsini başa vurmuş, yəni bu məsələləri ibtidai səviyyədə mənimsəmişdir (1, s. 12). 

Şəxsiyyətin formalaşması və özünütəsdiqində ünsiyyətin rolu kifayət qədərdir. Çox gözəl, 

təsirli və aydın danışmaq şəxsiyyətin daxili zənginliyindən xəbər verir. İnsanda nitqi forma-

laşdıran isə birbaşa ədəbiyyat fənnidir. Nitqin formalaşdırılması ünsiyyət prosesində baş verirsə 

bu daha yaxşı nəticənin əldə olunmasına səbəb olur. 

İnsan nitqinin intensiv, səmərəli inkişafı ədəbiyyatın öyrənilməsi prosesində baş verir (4, s. 

88 ). 

Bütün siniflər və bütün fənlərin tədrisi zamanı nitq inkişafı üzrə sistemli iş aparılmalıdır. 

Ədəbiyyat fənni isə aşağıdakı prinsipləri rəhbər tutmalı və daim nitqin inkişafına çalışmalıdır: 

— Ədəbi əsərlərin ideyalarının şagird təxəyyülündə, zehnində, bədii-estetik inkişafında 

yeni cığırlar açdığı kimi həm də nitqini cilalamalıdır; 

— Şagirdlərin şifahi və yazılı nitqi üzərində praktik iş aparılmalıdır; 

— Nitq fəaliyyətinin inkişafı zamanı ədəbiyyatın incəsənətin bir növü kimi inteqrativliyi 

təmin olunmalıdır; 

— Ədəbi əsərlərin tədrisi zamanı rəngarəng metodlardan istifadənin nitq formalarının in-

kişafına təsir etməlidir; 

— Müxtəlif janrlı əsərlərin tədrisi zamanı düzgün nitq situasiyaları təqdim edilməli, jest və 

mimikalardan düzgün istifadə təmin olunmalıdır. 

Ədəbiyyat fənninin məqsədəuyğun təlimi nəticəsində hər bir şagird həm yazılı həm də şifahi 

formada özünütəqdimatı bacarmalı, rahat ünsiyyətə girməyi, öz fikirlərini aydın şəkildə 

söyləməkdən çəkinməməlidir.  

Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, bu gün ünsiyyət bacarığının zəif inkişaf etməsi bir sıra 

problemlər yaratmaqdadır. Ünsiyyət olmadan ən yaxşı nəticələrə nail olmaq inandırıcı deyil. 

Şagirdlərin sözə, söz sənətinə olan marağını artırmaq üçün sənət adamları, şair və yazıçıların 

dərsə dəvətini təşkil etmək, onların səs və videoyazılarını dinləmək müsbət nəticələr verə bilər. 

Cəmiyyətdə müsbət mövqe tutan, müəyyən sözə sahib olan şəxslər şagirdlərə müsbət nümunə 

ola bilər. Problemlər daha çox uşaq yaşlarında dinlənməməklə başlayır. Uşaq ilk fikirlərini 

söyləyən zaman ona birmənalı olmayan münasibət uşağın qapanmasına, gələcəkdə fikir 

söyləməyə, münasibət bildirməyə çəkinməsinə səbəb olur. Məhz buna görə kiçik yaşlarında 

uşaqları susdurmaq olmaz. Onları dinləmək və dilləndirmək mütləqdir.  

Məktəbəqədər uşaqlıq dövründə yaxşı inkişaf etdirilən ünsiyyət bacarıqları uşağın gələcək 

məktəb təhsili prosesinə uğurlu uyğunlaşmasını təmin edə bilər. Bir uşağın sosial və ünsiyyət 

bacarıqlarının inkişafı mürəkkəb bir prosesdir, bunun nəticəsində xarici dünya və insanlarla 

lazımi əlaqə qurmağı və saxlamağı öyrənir (3). 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə toxunulan mövzu dövrümüzdə kifayət qədər aktualdır. 
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Araşdırılması və nəticələrin təhlil olunaraq tətbiq olunması vacibdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalə elmi cəhətdən yeniliklərlə zəngindir, praktik əhəmiyyətə 

malikdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərində 

“Ədəbiyyat” fənnini tədris edən müəllimlər, magistrlər, doktorantlar və ədəbiyyatın tədrisi ilə 

məşğul olan hər kəs yararlana bilər. 
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X.С. Халилова    

 

Роль преподавания литературы в развития  

коммуникативных способностей учащихся 

 

Резюме 

 
Исследования свидетельствуют что, пять из десяти основных способностей совре-

менности – это способность установления коммуникации с людьми, вести переговоры и 

управлять ими, понять их и служить им. Коммуникация стоит во главе всех других 

общественных способностей. А эффективную речь у человека формирует напрямую 

предмет литература. При изучении литературных произведений постепенно отшли-

фуется устная и письменная речь учащихся. Если формирование речи происходит в 

процессе общения, это приводит к достижению еще лучших результатов. В результате 

целесообразного преподавания предмета по литературе каждый учащийся должен уметь 

осуществить самопрезентацию как в письменной, так и в устной форме, свободно войти 

в общение, не испытывать затруднения ясно выражая свои мысли.   
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Kh.S. Khalilova  

 

Role of teaching literature in the development  

of pupils’ communication skills 

 

Summary 

 
The researches show that the five of the ten key skills of our time are to communicate with 

people, to negotiate and manage, to understand and service them. The communication stands 

before all other social skills. It is specially literature that forms the effective speech of human. 

Pupils’ oral and written speeches are gradually polished while studying literary works. If the 

speech formation occurs in the communication process, it causes to get better result. At the 

result of the expedient teaching of literature, each pupil should be able to self-present, to freely 

communicate and to express their thoughts clearly. 
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Açar sözlər: yeniyetmə, milli-mənəvi dəyərlər, tərbiyə, xalq, müzakirə, dastanlar, sinif-

dənkənar tədbir 

Kлючевые слова: подросток, национальные моральные ценности, воспитание, на-

род, дискуссия, эпосы, внеклассные мероприятия 

Key words: teenager, national-moral values, upbringing, people, discussion, epics, 

extracurricular activities 

 

Mədəniyyət tarixi sahəsində qazanılmış təcrübə sübut edir ki, insanların mənəviyyatı, əxlaqi 

normaları və baxışları ilə bağlı olan milli-mənəvi dəyərlərin yaradıcısı xalqdır. Xalqın 

mövcudluğunun əsas göstəricisi olan milli-mənəvi dəyərlər onun ən qiymətli sərvətidir. Hər bir 

xalq milli-mənəvi dəyərlər sisteminə malikdir. Bu milli-mənəvi dəyərlər bizim tariximiz, 

dilimiz, dinimiz, adət-ənənələrimiz, mentalitetimiz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyat və incəsənəti-

mizdir. 

 Dünya xalqları arasında milli-mənəvi dəyərləri ilə tanınan Azərbaycan xalqı yaşatdığı və 

təbliğ etdiyi bəşəri ideyaları, adət-ənənələri, milli xüsusiyyətləri ilə özünəməxsus yer tutur. 

Uzun illər aparılan tədqiqatlar zamanı aydın olmuşdur ki, qədim köklərə malik Azərbaycan 

əsrlər boyu maddi və mənəvi xəzinəsini qoruyub saxlaya bilmişdir. Azərbaycanın milli dəyər-

ləri orta əsrlərdə formalaşmış və göründüyü kimi, o vaxtdan bəri çox az dəyişmişdir. Azər-

baycanlıların çox vaxt türk-islam dəyərləri adlandırılan əxlaq qaydaları toplusunun özəyi orta 

əsrlərdəki türk hərbi-feodal şərəf kodeksinin təsiri altında formalaşmışdı. Bu kodeks haqqında 

məlumatı “Dədə Qorqud” (XI əsr) və “Koroğlu” (XVI əsr) kimi türk dastanlarından almaq olar: 

Ya hər şey - ya heç nə; Məğlubiyyət - ölümdən pisdir; Kömək diləmək - ayıbdır; Şücaət 

xeyirdən yeydir; Qənaət - xəsislikdir; Ehtiyatlılıq - qorxaqlıqdır; Qonaq - Allahındır;  Ailə - 

müqəddəsdir; Söz verdinsə - əməl elə; Qadının namusu - toxunulmazdır. Qədim dövrlərdə 

“Dədə Qorqud”, “Manas”, “Alpamış”, “Koroğlu” dastanları, xalqımıza mənsub olan dahi şair-

lərimiz, yazıçılarımız - Nizami, Yunus Əmrə, Əlişir Nəvai, Füzuli, Nəsimi, Məhtimqulu, Abay 

və digərləri tariximizi, mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən, bizi dünyada tanıdan ölməz əsərlər 

yaratmışlar və bunlar nəsillərdən-nəsillərə xalqlarımızı özünəməxsus milli-mənəvi dəyərlər o 

cümlədən, ümumbəşəri dəyərlər əsasında tərbiyə etmiş, hazırlamış, vətənpərvərlik, Vətənə 

sədaqət hisslərini daim gücləndirmişdir. 

Milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması dövlətimizin ən mühüm vəzifələrindən biri-

dir. Mədəni sərvətlərin qorunub saxlanılması və istifadəsi problemləri ölkənin Əsas Qanununda 

– Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz əksini tapmışdır. “Hər kəs tarixi, mədəni 

və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli tarix və mədəniyyət abidələrini 

qorumalıdır”.  
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Milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, onların müəyyən bir çərçivədə təbliği əsas məsə-

lələrdən biri kimi hər bir azərbaycanlını düşünməyə vadar edir. Zamanın müxtəlif illərində 

milli-mənəvi dəyərlərimiz meyar olaraq, xalqın milli düşüncəsinə, onun bir vətəndaş kimi for-

malaşmasına təsirini göstərmiş, bu gün də yetişən nəsil, məhz bu prosesin içərisində özünü, 

azərbaycançılıq məfkurəsini dərk edərək, mövqeyini müəyyənləşdirməlidir. Sözsüz ki, mənəvi 

dəyərlərin inkişafı ziyalılar nəslinin cəmiyyətə təsir gücündən, eləcə də, mənəviyyatımızı 

yaşadan dəyərlərin geniş bir məkanda təbliği əsasında reallaşır. 

Milli və ümumbəşəri mənəvi dəyərlərin mənimsənilməsi insan mənəviyyatının və dünya-

görüşünün formalaşmasında çox mühüm rol oynayır. Onlar bəşər sivilizasiyasının meydana 

gəldiyi vaxtdan bəri keçilmiş tarixi mərhələlərdən süzülüb gələrək zənginləşmiş, şüurlara həkk 

olunmuş, laylalarda, atalar sözlərində, nağıllar və dastanlarda, rəvayətlərdə, yazılı ədəbiyyatda, 

mütəfəkkirlərin və müdriklərin deyimlərində əks olunmuşdur.  

Yeniyetmələrin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsində mühüm rol oynayan yollardan 

biri də sinifdənkənar tədbirlərdir. Sinifdənkənar tədbirlər məktəbdə həyata keçirilən təlim-tər-

biyə prosesinin tərkib hissələrindəndir. Bu işin həyata keçirilməsi pedaqoji kollektiv və özü-

nüidarə təşkilatlarının üzərinə düşür. Sinifdənkənar tədbirlər vasitəsilə şagirdlərin dərsdə al-

dıqları bilik, bacarıq və vərdişlər daha da dərinləşir və möhkəmlənir. Bunlar biliyin yoxlanıl-

ması, təcrübə ilə müqayisəsi, sınaqdan keçirilməsi meydanıdır. Görkəmli pedaqoq V.A. Su-

xomlinski qeyd edirdi ki, "Sinifdənkənar iş öz ideyasına görə çox qiymətli tərbiyə vasitəsidir. 

Məhz burada müəllimlə şagird arasında daimi mənəvi ünsiyyət yaranır ki, bunsuz yüksək 

emosional mədəniyyət tərbiyəsi ola bilməz". 

Sinifdənkənar işlərin səmərəli formalarından istifadə edilməsi təlim-tərbiyənin yüksək sə-

viyyədə qurulmasına və yeniyetmələrin hərtərəfli inkişafına təsir göstərir. Bunlar yeniyetmə-

lərin görüş dairəsini genişləndirmək, təşkilatçılıq, fəallıq, müstəqillik və yaradıcılıq qabiliyyə-

tini inkişaf etdirmək və düzgün davranış vərdişlərini yaratmaqla yanaşı, onlarda milli-mənəvi 

dəyərlərə hörmət, məhəbbət tərbiyə etməyin vasitələrindən birinə çevrilir. 

Yeniyetmələrin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsinə yönəldilən sinifdənkənar təd-

birlərin kompleks şəkildə aparılması daha çox səmərə verir. Onlar yeniyetmələrin hərtərəfli və 

ahəngdar inkişafına kömək edir, onlarda elmi dünyagörüşün formalaşmasına təkan verir. Belə 

ki, yeniyetmələrin vətən, el, oba, ailə qeyrəti, vətəndaşlıq borcu, şərəfi, ləyaqəti, daxili vicdanı 

yetkinləşir və fəaliyyətinin əsas motivinə çevrilir, özünüdərkə kömək edir.  

Yeniyetmələrin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsində mühüm rol oynayan 

sinifdənkənar işlərdən biri kitab və bədii əsərlərin müzakirəsidir. Yeniyetmələrin bədii təfək-

kürünü, dünyagörüşünü bədii əsərlərin müzakirəsi iki istiqamətdə təsir edir. Birinci istiqamət 

odur ki, o, yeniyetmələrin həyata baxışlarını, başqalarına münasibətini formalaşdırır, digər tə-

rəfdən onları özünütərbiyə etmək sirlərinə yiyələndirir. Bədii əsərlərin müzakirəsi həm də ye-

niyetmələrin yaradıcı təfəkkürünü zənginləşdirir, təxəyyül surətlərinin yaranmasına kömək 

edir. 

Orta ümumtəhsil məktəblərində bədii ədəbiyyatın müzakirəsi milli-mənəvi dəyərlərin ye-

niyetmələrə geniş şəkildə aşılanması və onların bu ruhda tərbiyə olunmaları imkanları verir. 

İstər bədii əsərlərin, istərsə də, hər hansı bir şerin müzakirəsi şagirdlərin mənəvi dünyasına təsir 

edir, onlarda saf əqidənin yaranmasına səbəb olur. Müzakirələr zamanı həm də hadisələrə, 

təsvirlərə emosional münasibət yaranır. Yeniyetmə üçün əsərin başa düşülməsi gedişində 

emosiyaların və tərbiyənin təsir gücü böyük olur və o, daxili tələbata çevirmək zərurəti yarada 

bilir. Bu tələbatın ödənilməsində məhz estetik tərbiyəvi informasiya duyumunun olması kömək 

edir. Əsərin verdiyi müsbət informasiya qavranıldıqda aydın olur ki, doğrudan da əsər 
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yeniyetməyə tam tərbiyəvi təsir göstərə bilir və hadisələrin tərbiyəvi imkanlarını emosional 

tablolarla ona ötürə bilir. 

Bədii əsərlərdə əks olunan məsələlər onun müəllifinin həyat duyumudur, yiyələndiyi mə-

nəvi dəyəridir. O da aydındır ki, müzakirə olunan hər bir əsərin tərbiyəvi cəhətləri müəllif 

düzgün duyulduğu zaman tam aydın dərk oluna bilir. Müzakirə zamanı müəllim yerində çıxış 

etməli, onlara yazıçı duyumu ilə yanaşmalıdır. 

Bədii təhlil geniş anlayışdır və onun aspektləri saysızdır. Bu anlayışın məxrəcində müəllim 

dayanırsa, surətində şagird dayanır. Hər ikisi bərabərdir. 

Bədii əsərlərin müzakirəsi yeniyetmələrdə əxlaqi təsəvvür və ideyaların formalaşmasında 

daha böyük imkanlara malikdir. Bədii ədəbiyyat həm də qüdrətli tərbiyə vasitəsidir. O, həyatı 

və insan münasibətlərini dərk etməyə kömək göstərir. Tərbiyə işində bədii əsərlərin müzakirə-

sində geniş istifadə etmək lazımdır. Belə müzakirələr həm də bədii ədəbiyyata maraq, mütaliə 

tələbatı yaratmaq baxımından əhəmiyyətlidir. 

Hər hansı bir məsələnin öyrənilməsinə az vaxt sərf etmək, qazandığı biliklər sistemini uzun 

müddət yadda saxlamaq hər bir insanın arzusudur. Lakin biliklər sistemini dərk etmək və onu 

uzun müddət yadda saxlamaq hamıda eyni cür olmur. K.D. Uşinski göstərir ki, pərakəndə, 

əlaqəsiz biliklərlə dolu olan baş hər şeyi qaydasız şəkildə tökülmüş anbara oxşayır, burada 

anbar sahibinin özü də heç bir şey tapa bilməz. Bu fikri  tərbiyəvi biliklərin sistemli aşı-

lanmasına da aid etmək olar. Çünki yeniyetmələrə aşılanacaq mənəvi dəyərlər tərbiyənin tərkib 

hissələri üzrə müntəzəm xatırladılarsa, "anbar sahibi" onların yerlərini və əlamətlərini heç vaxt 

unutmaz. Bədii əsərlərin müzakirələrini, tərbiyənin tərkib hissələrini nəzərə almaqla, problem 

baxımından aşağıdakı istiqamətdə qruplaşdırmaq məqsədəuyğun hesab edilir: 

1. Əməyi tərənnüm edən mövzulara aid əsərlərin seçilməsini yeniyetmələrin öhdəsinə bu-

raxmaq. 

2. Estetik və ekoloji məzmun daşıyan əsərlərin milli-mənəvi dəyərlər baxımından müqa-

yisəli müzakirəsinin metodikasını qurmaq. 

3. Ölkəmizə şöhrət gətirən idmançıların fəaliyyətini əks etdirən əsərlərin seçilməsini və 

müzakirəsinin quruluşunu müəyyənləşdirməyi yeniyetmələrə həvalə etmək. 

4. Torpaqla, onun sərvətləri ilə bağlı əsərlərin seçilməsi və vətənin təbiətini əks etdirən 

tablolardan ibarət sərginin təşkili üçün yeniyetmələrə göstəriş vermək. 

5. Vətəndaşlıq borcunun məzmununu əks etdirən kitabların toplanmasında və sisteminin 

hazırlanmasında yeniyetmələrin gücündən istifadə etmək. 

6. Problem baxımından sinifdənkənar oxu üçün nəzərdə tutulmuş mövzuların müzakirəsini 

keçirmək. Yeniyetmələri mətnin milli-mənəvi yönümünü tapmağa yönəltmək. 

Bədii əsərlərin müzakirəsinin optimal yollarından biri də bilavasitə tanıdıqları yüksək mə-

nəvi dəyərləri ilə seçilən şəxsiyyətlərin əsərlərinin öyrənilməsidir. 

Yeniyetmələr tapşırılan şəxsiyyətlərin əsərlərini oxuduqda bir tərəfdən əsərin milli-mənəvi 

çalarlarını öyrənirlər, digər tərəfdən isə müəllifin şəxsiyyətini qabarıq şəkildə mənimsəmiş 

olurlar. 

Bədii ədəbiyyat insanın mənəvi-estetik inkişafı prosesində müstəsna əhəmiyyətə malik bir 

vasitədir. N. Çernışevskinin qeyd etdiyi kimi, elmi ədəbiyyat insanları nadanlıqdan, bədii ədə-

biyyat isə kobudluq və bayağılıqdan xilas edir. 

Pedaqoji fikir çərçivəsində bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi rolu məktəb proqramları ilə məh-

dudlaşdırılır. Amma ədəbiyyat elə böyük miqyaslı bir hadisədir ki, o, dərs prosesinə, bütöv-

lükdə təhsil sisteminə sığışa bilməz. Bu baxımdan, bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi rolu iki miqyasda 

nəzərdən keçirilməlidir. Birincisi, dar mənada, məktəb miqyasında, şagirdlərin dünyagörüşünü 
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və bədii-estetik zövqünü formalaşdıran vasitələrdən biri kimi. İkincisi, insanı bütün ömrü boyu 

müşayiət edən, ancaq bədii oxu vasitəsi ilə deyil, həm də teatr, kino, televiziya vasitəsi ilə ona 

mənəvi-estetik mühit yaradan universal vasitə kimi. 

O, Şpenqlerin dediyi kimi, «millətin əsasında ideya dayanır». Lakin ideyanın geniş xalq 

kütlələrinə çatdırılmasının ən optimal və anlaşıqlı vasitəsi nədir? Elmi-fəlsəfi fikir ancaq in-

tellektual elita üçün əlçatandır. Bədii ədəbiyyat isə ən dərin ideyanı da obrazlarla ifadə etdiyi 

üçün onun oxucuları çoxdur və deməli, təsir dairəsi də qat-qat böyükdür. Xüsusən şifahi xalq 

ədəbiyyatı, aşıq sənəti əslində milli ruhun bilavasitə ifadəsi olduğundan onu dərk etmək üçün 

nəinki alim olmağa ehtiyac yoxdur, hətta alimlik burada milli kökdən uzaqlaşma mənasında, 

olsa-olsa ziyan gətirə bilər. M.Ə. Rəsulzadə bu məsələni çox gözəl qoymuşdur: “Milliyət hissini 

itirməyənlər və milliyyət ruhundan uzaqlaşmayanlar üçün aşıq Kərəmdə, Koroğluda və bunun 

əmsalındakı nəğmələrdə o qədər ülvi hisslər və o qədər geniş zövqlər vardır ki, onu ancaq saz 

nəğməsi ilə oxunduğu zaman hekayə qəhrəmanının dərdinə tamamilə aşina ola bilən köylülər 

qədər saf və pak ürəklərimiz anlaya bilərlər”. 

Məqalənin aktuallığı. İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı cəmiyyətin bütün 

sahələrində dünyaya inteqrasiyanı təmin etməkdədir. Müasir təhsilin qarşısında duran ən mü-

hüm vəzifələrdən biri milli mənsubiyyətinə, adət-ənənəsinə bağlı, bəşəri dəyərlərə yiyələnməyi 

bacaran vətəndaş yetişdirməkdir. Bədii ədəbiyyat qüdrətli tərbiyə vasitəsidir. O, həyatı və insan 

münasibətlərini dərk etməyə kömək göstərir 

Məqalənin elmi yeniliyi. Yeniyetmələrin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsində bədii 

əsərlərin müzakirəsinin rolunu qabartmaq. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqaləm müəllimlər, təhsil işçiləri, elmi işçilər, 

doktorantlar, magistrantlar, tələbələr üçün çox dəyərli mənbədir. 
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Ш.М. Надирова  

 

Роль обсуждения художественных произведений в воспитании 

подростков на основе национально-нравственных ценностей 

 

Резюме 

 
Азербайджан, известный своими национально-нравственными ценностями, занимает 

уникальное место в мире человеческих идей, обычаев и национальностей, которые живут 

и распространяются. 

Обсуждение художественной литературы предоставляет подросткам широкие воз-

можности для формирования моральных идей и идей. Художественная литература также 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 139 

является мощным образовательным инструментом. Это помогает понять жизнь и 

человеческие отношения. Следует широко использовать при обсуждении художествен-

ных произведений в воспитательной работе. Такие дискуссии также важны с точки зре-

ния художественной литературы и необходимости чтения. Художественная литература 

- это инструмент, который играет важную роль в процессе нравственно-эстетического 

развития человека. Как отметил Н. Черницевский, научная литература спасает людей от 

невежества, а литературная литература избавляет от грубости и невежества. 

                                                                     

                                                                   

 Sh.M. Nadirova 

 

The role of discussion of fiction works in the education of  

adolescents based on national and moral values 

 

Summary 

 
Azerbaijan, known for its national moral values, occupies a unique place in the world of 

human ideas, customs and nationalities that live and spread. 

Discussion of fiction has a great deal of opportunity for adolescents to form moral ideas and 

ideas. Fiction is also a powerful teaching tool. It helps to understand life and human 

relationships. It should be widely used in the discussion of fiction works in educational work. 

Such discussions are also important in terms of fiction and the need for reading. Fiction is a 

tool that plays an important role in the process of moral and aesthetic development of a person. 

As noted by N. Chernitsevsky, scientific literature saves people from ignorance, and literary 

literature saves people from rudeness and ignorance. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.02.2020 
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Ümumi orta təhsil şagirdlərdə təbiət və cəmiyyət haqqında bilik və bacarıqlar formalaşdırır, 

obyektiv aləmin inkişaf qanunauyğunluqlarını dərk etməyə kömək edir. Şagirdlərin aldıqları 

bilik və bacarıqlar əsasında onların dünyagörüşünün formalaşmasına, təfəkkür, dərketmə 

qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Məktəbə həvalə olunmuş ümumitəhsilin 

vəzifələrinin bir hissəsi biologiya fənnin üzərinə düşür. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, bu gün ümumtəhsil məktəblərində formalaşan şagirdlərimizin 

əldə etdikləri bilik, bacarıq və vərdişlər  növbəti onilliklərdə ölkənin gələcək inkişafına xidmət 

etməlidir.  

Müasir dövrün tələblərini nəzərə alaraq biologiya fənninin şagirdlərdə formalaşdırmalı ol-

duğu  hədəfləri aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 

• Canlılar aləminə dair biliklərin bünövrəsini qoymaq; 

• Canlıların ətraf mühitlə əlaqəsini öyrətmək; 

• Özünün və ətrafındakıların sağlamlığını qorumaq; 

• Məntiqli düşünmək, düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək; 

• Müxtəlif resurslardan istifadə bacarığı formalaşdırmaq; 

• Laboratoriya avadanlıqlarından istifadə bacarığı formalaşdırmaq; 

• Özünə inam hissini inkişaf etdirmək; 

• Problem həlletmə bacarığını formalaşdırmaq; 

• Təlim prosesində sosial bacarıqlar formalaşdırmaq və s. 

Biologiya fənninin şagirdlərdə formalaşdırdığı bacarıqlar kimi, tədris prosesində istifadə 

olunan resurslar, təlim üsulları da digər fənlərdən müqayisə ediləcək dərəcədə fərqlənir. Bio-

logiyanın tədrisi zamanı müşahidə və eksperimentlərdən geniş istifadə olunur. Lakin bu məz-

mun standartlarından, mövzudan, təlim məqsədlərindən, təlim şəraitindən, resurslardan, infra-

struktur, maddi texniki bazadan asılı olaraq dəyişə bilir. Eyni zamanda müşahidə və eksperi-

mentlər digər təlim üsulları ilə birgə tətbiq olunur.  

Bu gün demək olar ki, həm biologiyanın, həm də digər fənlərin tədrisi zamanı öyrətmə 

aşağıdakı formada təşkil olunur: 

— Mühazirə 

— Sual-cavab 

— Müzakirə 

— Laboratoriya işi 
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— Müxtəlif təlim üsulları vasitəsilə 

— Layihələrin hazırlanması ilə 

— Müxtəlif problemlərin həlli yolu ilə 

— Ekskursiyalar 

— Model üzərində  

— Tablo üzərində  

— Sxemləşdirməklə  

— İKT-dən istifadə etməklə və s 

Bu öyrətmə üsullarının sırasını yetəri qədər uzatmaq mümkündür. Lakin unutmaq olmaz ki, 

öyrətmə prosesinin səmərəliyi müəllimin peşəkarlığı ilə ölçülür. Bu prosesdə müəllimin yalnız 

nəzəri biliyi deyil, eyni zamanda metodikası, yaradıcılığı, pedaqoji qabiliyyətləri ön plana 

çəkilir.   

Müasir dövrdə müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri aşağıdakılar hesab olunur: 

1.  Təşkilatçılıq qabiliyyətləri 

2.  Təlim qabiliyyətləri 

3.  Perseptiv qabiliyyətlər 

4.  Kommunikativ qabiliyyətlər 

5.  Suqqestiv qabiliyyətlər 

6.  Tədqiqatçılıq qabiliyyəti 

7.  Elmi-idraki qabiliyyətlər 

Bu qabiliyyətlər içərisində təlim və təşkilatçılıq qabiliyyətləri aparıcı rol oynayır. Məhz bu 

təlim qabiliyyətinə tədris materialını, resursları seçmək, materialı yaşa uyğun, başa düşülən şə-

kildə, ifadəli inandırıcı nəql etmək, tədris-idrak fəallığını yüksəltmək və s. kimi bacarıqlar 

daxildir. Belə ki, müəllimlər yuxarıda sadalanan qabiliyyətləri sayəsində şagirdlərdə nəzəri bi-

liklərini müstəqil artırmaq, tədqiqatçılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək, öyrəndiklərini həyatda 

tədbiq etmək - həyati bacarıqlara çevirmək xüsusiyyətləri tərbiyə etməlidirlər.  

Məlumdur ki, təlim prosesində şagirdlərin öyrənmə qabiliyyətləri, yaş və fizioloji xüsusiy-

yətləri eyni səviyyədə olmur. Bu onların psixi, fiziki, mənəvi sağlamlığından, maraqlarından, 

potensial imkanlarından birbaşa asılıdır. Göstərilən xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla şagirdlər 

öyrənməyə müxtəlif çür cəlb oluna bilərlər. 

Biologiya fənnin tədrisi zamanı  şifahi (bilik mənbəyi -söz), vizual (iki bilik mənbəyi - söz 

və vizual) və praktik (üç bilik mənbəyi - söz, öyrənmə obyekti və mövzunun praktik əhəmiy-

yəti)  metodlardan istifadə olunur. 

Şifahi metodlar qrupuna hekayə, söhbət, izahat, mühazirə daxildir. Burada müəllimin fəa-

liyyəti söz şəklində, şagirdlərin fəallığı isə, əsasən eşitmə, anlama, şifahi və ya yazılı formada 

cavablarla ifadə olunur.  

Vizual metodlar qrupu təcrübələrin nümayişi ilə təmsil olunur və əyani vəsaitlər, cisim və 

hadisələrin şəklində və şəkil (rəsm, diaqram, model) formasında olur. Şagirdlər müşahidə edir, 

öyrənilən obyekti nəzərdən keçirir və onu dərk edir, nəticə çıxarır və bu şəkildə bilik və bacarıq 

əldə edir. 

Praktik metodlar içərisində biologiyanın tədrisi zamanı daha çox laboratoriya işlərindən 

istifadə olunur.  

Biologiya fənni üzrə həyati bacarıqların formalaşdırılması zamanı yuxarıda qeyd olunan 

hansı formalardan istifadə olunduğu barədə mövcud vəziyyəti öyrənmək məqsədilə müəllim-

lərlə anket sorğusu keçirilmişdir: 

Anketin I hissəsindəki suallar müəllim haqqında məlumat, II hissədə ali təhsil müəssisə-
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lərində təhsil aldıqları dövrdə şagirdlərdə bilik bacarıq formalaşdırmağın yolları haqqında əldə 

etdikləri biliklərin səviyyəsi, III hissədə öyrətmə formalarının xüsusiyyətləri, hansılara üstünlük 

vermələri və bunlardan istifadəyə üstünlük vermə səbəbləri barədə suallar öz əksini tapmışdır.  

Aparılan anket sorğusundan aydın oldu ki, müəllimlərin 50% dən çoxu mühazirə, 25 %-i  

model üzərində, 15%-i sual-cavab, 10%-i müzakirə üsullarından istifadə edirlər. I qrup səbəb 

olaraq onu göstərir ki, sinifdə şagird sayı çoxdur və başqa cür materialı çatdırmaq mümkün 

deyil. II qrup hesab edir ki, şagirdlər model, tablo və yaxud canlı nümunələri üzərində daha 

asan öyrənir.  III və IV qruplar hesab edirlər ki, sual-cavabdan istifadə etməklə dialoji öyrətmə 

mümkündür və bu zaman şagirdlər bu biliklərin tətbiqi sahələrinə dair də müzakirələr edirlər.  

Lakin əfsuslar olsun ki, hələ də mühazirə üsulundan istifadə edənlər üstünlük təşkil edir. Bu 

onu deməyə əsas verir ki, əvvəlki illərdə təhsil alan müəllimlər ənənəvi təlim üsullarına daha 

çox üstünlük verirlər.  

Biologiya elmi daim yeniliklərlə, elmi məlumatlarla zənginləşir. Bu elmi nailiyyətlərdən 

biologiya dərsliklərinin hazırlanmasında müəlliflər, biologiya fənninin tədrisi prosesində isə 

müəllimlər yararlanır. Müasir pedaqogikanın inkişafı nəticəsində əldə edilən bilik bacarıqlar 

sayəsində müəllimin metodikası zənginləşir. Təbii bu bir təcrübə istəyir. Çünki müəllim bunu 

təcrübədən keçirmədən, üstünlükləri qəbul edib özününkiləşdirmədən nəticə əldə edə bilməz. 

Deməli, nə qədər müasir dərsliklər, müəllim üçün metodik vəsaitlər hazırlansa da, müəllimlərin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində təlim kursları təşkil olunsa da müəllimlər bu yenilikləri sinfə 

gətirmədikcə şagirdlərin əldə etdikləri nəzəri biliklərin bacarığa, vərdişə çevrilməsi çə-

tinləşəcəkdir. Biologiya dərslərinin arzuolunan şəkildə təşkil olunması məqsədilə nəzəri və 

praktik bacarıqlar paralel olaraq formalaşdırılmalı, bu məqsədlə laboratoriya işlərinə, praktik 

tapşırıqlara, ekskursiyalara üstünlük verilməlidir.  

Məqalənin aktuallığı. Biologiya fənninin məqsədi  şagirdlərə canlılara dair zəruri bilik və 

bacarıqlar mənimsətməklə onlarda ekoloji mədəniyyət, estetik zövq, humanist və vətənpərvər-

lik keyfiyyətləri formalaşdırmaqdan ibarətdir. Bu bacarıqları və keyfiyyətləri şagirdlərdə for-

malaşdırmaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə etmək zəruridir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Yeni yanaşmanın mahiyyəti isə ondadır ki, təlim şagirdlərin 

yaddaşının təkcə yeni elmi biliklərlə zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürün, şəxsi 

keyfiyyət və qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsinə, həyat üçün zəruri olan bacarıqların qazanıl-

masına yönəlsin. Bir sözlə şagirdyönlülüyə, nəticəyönlülüyə, şəxsiyyətyönlülüyə, tələbyö-

nümlülüyə əsaslansın.      

Məqalənin  praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Biologiya müəllimləri müxtəlif metodlardan və 

yanaşmalardan istifadə edərək dərsləri daha maraqlı quracaq, şagirdləri həvəsləndirəcək, 

biologiya fənnindən təkcə nəzəri bilikləri yox, həm də praktik bacarıqlar formalaşdıracaq.  
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Резюме 

 
Основная задача общеобразовательных школ - воспитывать молодежь как само 

осознающего человека. Биология является одной из этих дисциплин, которая позволяет 

студентам изучать природу, закономерности, функции создания, структуры, распреде-

ления, развития и сохранения живых существ, а главное, структуру и жизнеспособность 

человека с биосоциальным существованием. Дает необходимые знания, навыки и 

практические навыки, связанные с устойчивым развитием и защитой здоровья человека. 
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The current state of biology teaching 

 

Summary 
 

The main task of the secondary schools is to educate young people as a self-aware person. 

Biology is one of these disciplines, enabling students to learn the nature, regularity, functions 

of creation, structure, distribution, development and conservation of living things, and most 

importantly, the structure and vitality of a person with a biosocial existence. Gives the necessary 

knowledge, skills and practical skills related to the sustainable development and protection of 

human health. 
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Artıq bir neçə yüz illərdir ki, məktəbdə ayrı-ayrı fənlərin tədris olunmasına baxmayaraq, 

qanunauyğun olaraq belə bir sual meydana çıxır: şagirdlər tərəfindən təbiət, cəmiyyət, insan nə 

cür qavranılır? Onların şüurunda dünyanın elmi mənzərəsi tam formalaşırmı? Buna nail olmaq 

üçün hansı pedaqoji üsullardan istifadə etmək lazımdır? Müxtəlif sahələrin biliklərini sintez 

edən xüsusi fənn lazımdırmı? 

Son vaxtlar məktəb təlimində inteqrasiyadan, fənlərarası əlaqədən tez-tez danışılır. Müasir 

təhsil sistemində inteqrasiya vacibdir. Əvvəla ona görə ki, təhsildə ənənəvi fənlərin “monoloji” 

təlim sistemi bütünlüklə öz praktiki səmərəsini itirir. İkincisi, müasir məktəbdə ayrı-ayrı 

fənlərin tədrisi bir növ “rəqabət” xarakteri daşıyır. Hər bir fənn digərləri ilə müqayisədə sanki 

öz üstünlüyünü sübut etməyə çalışır. Hər fənn müəyyən sahə üzrə bilik verir. Bu şəraitdə, əl-

bəttə ki, şagirdlər tərəfindən dünyanın bütöv, tam halda qavranılmasından söhbət gedə bilməz. 

Şagirdlər maddi aləm və onun qanunları haqqında sanki yarımçıq məlumat alır. Elə təsəvvür 

yaranır ki, hadisələr bir-birindən təcrid olunmuş, öz-özünə mövcuddur. Bu isə təfəkkürdə yan-

lışlıq əmələ gətirir və özünə olan münasibəti təhrif olunur. Şagirdlər yeni öyrənilmiş materialı 

əvvəlcə keçirilənlərlə əlaqələndirə bilmir, başqa fənləri öyrənərkən bu məlumatlardan istifadə 

edə bilmirlər. 

Təlim proqramlarının məzmununun inteqrasiyası fənlərarası əlaqələrin müəyyən edilməsi, 

müxtəlif fənlərdən olan mövzuları əlaqəli şəkildə yüksək səmərə ilə öyrənməyə, çoxsaylı tədris 

fənlərini bir-birilə əlaqələndirməyə və beləliklə, təlimin məzmununun tamlığını və mək-

təblilərin təsəvvüründə dünyanın vahid mənzərəsinin inkişafını təmin etməyə imkan verir. 

Fənlərarası əlaqənin düzgün həyata keçirilməsi təlim materialının daha aktiv, dəqiq mənimsə-

nilməsinə səbəb olur, təlimdə formalizmi aradan qaldırır, bilikləri bir fəndən digərinə keçir-

məyə və onlardan yeni təlim şəraitində istifadə etməyə imkan verir. 

1999-cu ildən başlayaraq təhsil sistemində intensiv həyata keçirilməkdə olan Təhsil sahə-

sində İslahat Proqramı təhsil işçilərini şagirdlərin təlim fəaliyyətlərini təkmilləşdirməyə isti-

qamətləndirir. İstehsalata elm və texnikanın intensiv daxil olması əsasında müxtəlif elm sahə-

lərinin yaxınlaşması baş verir. Nəticədə, qarışıq və hibrid elmlər yaranır ki, bunların məzmu-

nunda bir neçə elmin anlayışları, elmi fakt və nəzəriyyələri birləşir. Bu baxımdan, təbiət elm-

lərində inteqrativlik daha çox nəzərə çarpır. Belə ki, bizim təbiəti qavramağımız əlaqəli proses 

əsasında baş verir. Hələ XVII əsrin ortalarında M.V.Lomonosov fizika və kimya arasında əla-
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qənin olduğunu əsaslandırmışdır. XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəllərində fiziki, bioloji və 

kimyəvi proseslərin qarşılıqlı təsirindən yaranan bir çox təbiət hadisələri-elektroliz, fotokimya, 

biofizika və s. məlum idi. 

Qeyd edək ki, təbiət elmlərinin əsas predmetini təbiətdə materiyanın müxtəlif hərəkət for-

maları, onların qarşılıqlı əlaqələri və çevrilmələri təşkil edir. Materiyanın bütün formaları qar-

şılıqlı şəkildə çevrildikləri üçün onların arasında kəskin sərhəd olmur. Nəticədə, materiyanın 

bütün formalarını öyrənən elmlər arasında da elə bir fərq yaranmır. Ona görə də heç bir elmi 

digərindən təcrid olunmuş şəkildə öyrənmək mümkün deyildir. Şagirdləri fənlərarası əlaqəyə, 

inteqrasiyaya cəlb etməklə, onları tədqiqat aparmağa, hər hansı bir məsələyə hərtərəfli, müxtəlif 

baxımdan yanaşmağa sövq etmək olar.  

İnteqrasiya - müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin təfəkküründə dünyanın bütöv 

və bölünməz obrazını formalaşdırmaq, onları inkişaf və özünü inkişafa istiqamətləndirmək 

məqsədilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında struktur əlaqələri qurmağı və onları 

sistemləşdirməyi tələb edən didaktik prinsipdir. Göründüyü kimi, inteqrasiya təhsil islahatının 

əsas prinsiplərindən biri olub, təbii əlaqələr şəraitində ümumiləşdirilmiş biliklərin verilməsi 

üçün əlverişli şərait yaradır. Ümumtəhsil məktəblərində fənlərin məzmunu və strategiyaların 

hazırlanmasında inteqrasiyaya istinad edilir. 

Təhsil sahəsində inteqrasiyanın bir neçə  növü tətbiq edilir: 

Fəndaxili inteqrasiya - hər bir fənn üzrə anlayış, bilik və bacarıqların əlaqələndirilməsini 

nəzərdə tutur. 

Fənlərarası inteqrasiya - bir neçə fənnin əhatə etdiyi ortaq anlayış, bilik və bacarıqların 

sintezi olmaqla, bir fənnə aid olan anlayışların və metodların digər bir fənnin öyrənilməsində 

istifadəsini nəzərdə tutur. Bu zaman müxtəlif fənlərə aid, lakin bir-birini tamamlayan, o cüm-

lədən oxşar olan mövzuların tədrisi müəyyən çərçivəyə salınır. Odur ki, müxtəlif fənlər və 

mövzular arasındakı əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi, bu əlaqələrin fənlərarası anlayış və baca-

rıqların formalaşdırılmasında yaradıcılıqla istifadə olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Orta 

ümumtəhsil məktəblərində inteqrasiyanın forma və metodlarının axtarılması, hadisələrə 

kompleks yanaşma prinsipini formalaşdırır, şagirdlərin elmi təfəkkürünün genişləndirilməsi 

üçün şərait yaradır. 

Dahi çex pedaqoqu Y.A.Komenski demişdir: “Qarşılıqlı əlaqədə olan hər şey bu cür əlaqədə 

öyrənilməlidir. Predmet və hadisələrin üzvi əlaqədə öyrənilməsi, araşdırılması məzmunun 

açılmasını reallaşdırır”. 

C.Lokk bir fənnin məzmununa başqa fənlərdən olan element və faktların əlavə edilməsini 

yalnız elmlərin əsasını mənimsəmək deyil, həm də uşağın əqlinin və həyat tərzinin formalaş-

dırılmasında həyatın bütün sahələrinə aid biliklərin müxtəlifliyin təmin edilməsində mühüm 

vasitə hesab etmişdir. 

Görkəmli alman pedaqoqu A.Disterveq təlimdə bütün fənlərin əsaslı, sistematik öyrənil-

məsində fənlərarası əlaqənin zəruriliyini xüsusi vurğulamışdır. Onun fikrincə, bilik, bacarıq və 

vərdişlərin formalaşdırılması üçün təbii dərk edilən tədris fənləri arasında əlaqələrin yara-

dılması mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Təlim nəzəriyyəsini əsaslı şəkildə işləyən İ.F.Herbart əvvəlki biliklərin, yeni öyrəniləcək 

biliklərlə əlaqəsinə xüsusi diqqət verməyi məsləhət görürdü. 

Yaxın Şərq dünyasının işıqlı zəka sahiblərindən sayılan, elm, ürfan sahiblərindən olan, 

xalqımızın adına daim hörmət gətirən dahilərimizdən Nəsirəddin Tusi və Marağalı Əhvədi, 

Həsən bəy Zərdabi də elmlə əməyin (nəzəriyyə ilə təcrübənin) qarşılıqlı əlaqəsindən, təbiət və 

onun hadisələrinin bir-birinə bağlılığından, mənimsənilmiş biliyin həyatla əlaqələndirilməsin-
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dən danışmış, bunların vəhdət halında öyrənilməsinin xüsusi əhəmiyyətini qeyd etmişlər. 

N.Tusi “Əxlaqi Nasiri” kitabında qeyd edirdi ki, elmlə əməyin vəhdəti olmadan insan inkişaf 

edərək kamilləşib “mütləq” insan səviyyəsinə qədər yüksələ bilməz. H.Zərdabi məqalələrində 

göstərirdi ki, həyatla əlaqələndirilməyən bilik “qumsal, daş-torpağa səpilən toxuma bənzəyir”. 

Akademik M.Mehdizadə fənlərarası əlaqəni elmlər arasında mövcud olan təbii dialektik proses 

kimi qiymətləndirirdi. 

Yaşadığımız dövrün tələblərinə uyğun olaraq, müstəqilliyimizin qorunub saxlanması üçün 

təhsilin qarşısında duran ali məqsədlərə nail olmaqdan ötrü yeniləşmiş tədris proqramları, yeni 

yaranmış dərsliklər, təlim prosesində inteqrasiyanın tətbiq edilməsinin düzgün istiqamətlərini 

axtarmaq, təlim-tərbiyənin səmərəliliyini və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, şagirdlərdə zəngin 

elmi təfəkkürü formalaşdırmaq qarşımızda duran əsas vəzifələrdəndir. Fənlərarası in-

teqrasiyanın yaradılması təbiət və cəmiyyətin inkişaf qanunları arasındakı əlaqənin daha düz-

gün, sistemli formada mənimsənilməsinə köməklik göstərir.  

Son illərin elmi nailiyyətləri göstərir ki, fizika, kimya, elektronika, riyaziyyat və s. kimi 

dəqiq elmlərin biologiyaya müdaxiləsi bioloji elmlərin üfüqlərini xeyli genişləndirmişdir. Eyni 

zamanda dəqiq elmlər üçün yeni tədqiqat obyektləri yaranır, onlar inkişaf edir, təkmilləşir və 

imkanlar artır. Canlı orqanizmlərdə baş verən bütün bioloji proseslər fiziki hadisələrlə müşayiət 

olunur. Bu hadisələr fiziki cihazların köməyi ilə tez və asanlıqla qeydə alına bilir. Ona görə də 

hər bir bioloji hadisənin fiziki tərəfini öyrənməklə onun əmələ gəlmə mexanizmi və təbiəti 

haqqında müəyyən mühakimə aparmaq olar. Elmi-texniki tərəqqi təbabətin bir sıra mürəkkəb 

məsələlərini dərindən öyrənmək üçün zəngin imkanlar yaratmışdır. İnsan orqanizmində baş 

verən proseslərin dərinliklərinə  girmək, onların sirlərini və əsas xüsusiyyətlərini aşkar etmək, 

əmələ gəlmə səbəblərini və mexanizmlərini aydınlaşdırmaq mümkün olmuşdur. Bütün bu 

nailiyyətlərin əldə edilməsində müxtəlif elm sahələrinin bir-birilə əlaqəsi və qarşılıqlı təsiri-

inteqrasiyası əsas yer tutur. Bu elmlər heç bir vaxt bir-birindən təcrid edilməmişdir. Çünki canlı 

və cansız təbiət haqqındakı elm yeganədir.   

 

Kimyanın biologiya  ilə əlaqəsi 

Şagirdlərin biologiyadakı bilik ehtiyatlarından stifadə edərək, kimya dərslərində ilk kimyəvi 

anlayışların praktiki əhəmiyyətini qüvvətləndirmək, maddələrin bioloji rolu barədə bilikləri 

genişləndirmək və təbiətin qorunması haqqında məlumatlar vermək mümkündür.  

Şagirdlərə anlatmaq məqsədəuyğundur ki, həyat öz kimyəvi mahiyyəti etibarı ilə tarixən 

ədəbiləşmiş, müəyyən kimyəvi elementlər dəstinin məqsədəuyğun fəaliyyəti meydanından 

ibarətdir. Belə ki, indiyə kimi insan orqanizmində 70-ə qədər kimyəvi elementin olması 

müəyyən edilmişdir. Burada hakim mövqeli elementlər oksigen, hidrogen, karbon və azotdur 

(96-97%). Metallar isə ümumi kütlənin cəmi 3%-ni təşkil edir. Lakin metalların insan orqa-

nizmində belə az olmasına baxmayaraq, orqanizmdə baş verən vacib həyat prosesləri məhz 

metal ionları ilə idarə olunur. Məsələn, “elektrolitik dissosiasiya” mövzusunu öyrənərkən biz 

anion və kationların əhəmiyyətindən danışırıq: natrium kationları orqanizmdə su mübadiləsinin 

tənzimlənməsində mühüm rol oynayır və ürəyin əzələlərinin boşalmasına səbəb olur. Kalium 

kationları isə əksinə təsir göstərir. Bununla da ürəyin boşalma və yığılmalarının növbələşməsi 

təmin olunur. Bundan əlavə hüceyrənin daxilində kalium ionunun qatılığı kifayət qədər çox, 

natriumunku isə olduqca azdır. Əksinə, hüceyrəni əhatə edən mühitdə qan plazmasında kalium 

ionunun qatılığı az, natriumunku isə xeyli çoxdur. Hüceyrə yaşlandıqca bu nisbət sabit qalır. 

Hüceyrə öldükdən sonra hüceyrədə və mühitdə onların miqdarı sürətlə bərabərləşir. 

İnsan orqanizmində dəmirin miqdarı 3-4 qramdır. Dəmir hemoqlobinin, mioqlobinin, fer-
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mentlərin tərkibində olur. Kalsium, stronsium, lantanoidlər sümük toxumasında olmaqla ona 

lazımi möhkəmlik verir, dişlərin yüksək sərtliyini təmin edir. Mis, kobalt, manqan, molibden 

və s. biokimyəvi proseslərdə iştirak edir.  

Kimyəvi element və maddələrdən bir çox dərmanların alınmasında istifadə olunur. İnsan-

ların sağlamlığı keşiyində dayanan müasir təbabət öz nailiyyətləri üçün hər şeydən əvvəl kim-

yaya borcludur. Məsələn, qızılın radioaktiv izotoplarından xərçəng xəstəliklərinin, bəzi qan 

xəstəliklərinin və bronxial astmanın müalicəsində istifadə olunur. Gözəl bakterisid xüsusiy-

yətlərə malik olan gümüşdən bəzi dəri xəstəliklərinin və çətin sağalan yaraların müalicəsində 

istifadə olunur. Mis kuporosu ilə traxoma, konyuktivit xəstəlikləri müalicə olunur. Nevraste-

niya, arıqlama, kəskin və xroniki qanazlığı zamanı xəstələrə adətən tərkibində arsen olan həblər 

verilir. Dəri-zöhrəvi xəstəliklərin müalicəsində civənin müxtəlif birləşmələri geniş tətbiq 

olunur. Tərkibində sink olan birləşmələrdən podaqra, yel xəstəlikləri və göbələk xəstəliklərinin, 

maqneziumlu birləşmələrdən isə böyrək və öd xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur. 

Karbohidratlar, lipidlər, zulalların biologiya ilə əlaqəli keçirilməsi təlimin səmərəliliyini ar-

tırır. Hər iki fənnin qarşılıqlı əlaqəsinə aid izahatlar vermək, hadisə və qanunauyğunluqları, 

maddələrin xassələrini, orqanizmdə gedən prosesləri təhlil etmək, ümumiləşdirmələr aparmaq 

təlimin keyfiyyətinə və şagirdlərin dərin bilik əldə etmələrinə müsbət təsir göstərir. Bu dərslərin 

tədrisi zamanı maddələrin bioloji funksiyalarının onların quruluşundan asılı olmasına xüsusi 

diqqət yetirmək lazımdır. Burada yağların zülal və karbohidratlara nisbətən daha çox enerjiyə 

malik olmasının səbəbi izah olunmalıdır. Nişasta və sellülozanın quruluşundakı fərqlərə 

əsaslanaraq şagirdlərə nəyə görə nişastanın insan qidasının əsas mənbəyi olması, sellülozanın 

isə bu məqsədlə istifadə olunmaması səbəbləri də açıqlanır. 

“Biosfer və insan” mövzusunu keçərkən şagirdlərə karbon qazı, onun xassələri, əmələ gəl-

məsi və atmosferdə artdıqda zərərli təsiri haqqında kimyadan məlum olan biliklər xatırladılır 

və bildirilir ki, hazırda Yer atmosferində karbon qazı 0,03% təşkil edir. Lakin müxtəlif ya-

nacağın yandırılması, nəqliyyatın inkişafı, karbon qazının miqdarı alimlərin fikrincə iki dəfə 

artaraq planetimizdə orta illik temperaturu  2,5% artıra bilər. Bu artım yerdə iqlim balansını 

pozar. Bunun nəticəsində qütblərdə buz əriyər və okeanlarda suyun səviyyəsi artar. Nəticədə 

bir sıra şəhərlər su altında qalar. Bunun qarşısını almaq üçün əsas vasitələrdən biri yaşıllığı 

qorumaq və onu artırmaqdır. Alimlərin fikrincə, bitki aləmi hər il fotosintez nəticəsində at-

mosferə orta hesabla 400 milyard tona yaxın oksigen buraxır. Bu da oksigen balansının sa-

bitliyini təmin edir. 

  

Biologiya ilə Fizikanın əlaqəsi 

“Görmə orqanının quruluşu” mövzusu keçilərkən qeyd olunur ki, insan beyninə daxil olan 

informasiyaların 90%-i göz vasitəsilə əldə edilir. Hazırda gözün işləmə prinsipini nəinki 

fizioloqlar, hətta fiziklər, psixoloqlar, mühəndislər, kibernetika və bionika sahəsində çalışan 

mütəxxəssislər də diqqətlə öyrənirlər. 

İnsan gözü mürəkkəb olub bir neçə hissəyə bölünür. Gözə şüanı yığıb sındırmaq qabiliy-

yətinə malik olan optik sistem kimi baxmaq olar. İnsan gözü fotoaparatın elementlərinə ekvi-

valent olan müxtəlif  hissələrdən təşkil edilmişdir. Fotoaparatda olan metal gövdə, şüşə və fo-

tolent insan gözündə daha mürəkkəb quruluşa malik canlı toxuma ilə əvəz edilir. Gözdə kamera 

rolunu damarlı qişa ilə qaranlıqlaşdırılmış göz boşluğu oynayır. Beləliklə, şagirdlər fizikadan 

öyrəndiklərini bu mövzu ilə müqayisə edir, ümumi qanunauyğunluqlar tapır və biliklərini 

əlaqələndirir. 

“Dəniz məməliləri” mövzusunun tədrisində şagirdlərə izah edilir ki, ultrasəsdən texnikada 
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bir istiqamətə yönəldilmiş sualtı siqnalları vermək, sualtı obyektləri aşkar etmək və dərinlikləri 

ölçmək kimi işlərdə tətbiq olunur. Hər bir gəmidə exolot adlanan qurğu vardır. Bu qurğudan 

balıq ovu üçün istifadə edilir. Beləliklə, sualtı ov zamanı ultrasəs delfinlərə kömək edir. 

Delfinlər öz qidası olan balığı həm gecə, həm də gündüz səhvsiz tapırlar. Bunun səbəbi odur 

ki, delfin hər 15-20 saniyədən bir səs impulsu göndərir. Suyun dərinliyini ölçmək, sahilin yaxın 

olub-olmamasını təyin etmək və habelə öz aralarında əlaqə yaratmaq üçün 10-400 hc tezliklə, 

suda yem axtararkən isə onlar 780-300000 hc tezlikli səs  siqnalları buraxırlar. 

“Ürəyin quruluşu”nun tədrisi zamanı qeyd etmək lazımdır ki, ürəyin fəaliyyəti elektrik ha-

disələri ilə müşayiət olunur. Oyanma qabiliyyəti olan bütün toxumalar sakit halda müsbət, 

oyanma əmələ gəldikdə isə mənfi elektrik yükü ilə yüklənir. Əzələvi orqan olan ürək də bu 

qanunauyğunluğa tabe olur. Odur ki, ürək əzələsinin oyanmış sahəsi mənfi, sakit sahəsi isə 

müsbət elektrik yükü daşıyır. Beləliklə, yaranmış potensiallar fərqi elektrik cərəyanının əmələ 

gəlməsinə səbəb olur. Ürəkdən elektrik cərəyanı dəriyə qədər, yəni bədənin hər tərəfinə yayılır. 

Deməli, dərinin müxtəlif sahəsi müxtəlif potensiallarla  yüklənir. Xüsusi həssas cihazlarla 

həmin cərəyanı müşahidə etmək və hətta qeydə almaq olar. İnsan ürəyinin təsir cərəyanlarını 

qeyd etmək üsullarına elektrokardioqrafiya deyilir. Ürək fəaliyyətinin bir sıra pozğunluqlarında 

elektrokardioqrafiyanın böyük diaqnostik əhəmiyyəti vardır.  

Göründüyü kimi fənlərin inteqrativ tədrisindən əldə olunmuş məlumatlar şagirdlərin kon-

kret mühakimə yürütmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirir, ictimai-siyasi-iqtisadi biliklərinin art-

masıına şərait yaradır, mədəni inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirir, onları günün ən vacib ha-

disələrindən baş çıxarmağa alışdırır. 

Məqalənin aktuallığı. Hazırda təhsil sahəsində aparılan islahatlar çərçivəsində atılan ən 

uğurlu addımlardan biri təhsilin dünyəvilik, ümumbəşəri mövqedən yeniləşdirilməsidir. Məhz 

bununla bağlı yerinə yetirilməsi zəruri sayılan məsələlərə toxunulduğundan məqaləni aktual 

hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Təhsil İslahatının əsas 

prinsiplərindən biri kimi inteqrasiyanın tətbiqi ilə əlaqədar qarşıda duran əsas vəzifələrlə yanaşı, 

sistemli fəaliyyət yanaşması zamanı qazanılacaq nəticələr göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Fənlərin məzmunu və strategiyaların hazirlan-

masında inteqrasiyaya istinad olunması nöqteyi-nəzərindən məqalədən  ali, orta ixtisas və orta 

ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlarla yanaşı, təhsil müəssisələrinin 

rəhbərləri də faydalana bilər. 
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  Т.A. Тагиева 

 

Интеграция в обучении естественных наук 

 

Резюме 

 
В статье излагается роль интеграции в процессе обучения естественных наук. От-

мечено, что введение в учебный процесс элементов интеграции, повышает активность 

учащихся, способствует  развитию у них творческого и логического мышления, переходу 

знаний от одной дисциплины к другой и внедрению этих знаний в новых условиях 

обучения. 

                           

                                                                           Т.A. Таgiyeva 

 

Integration in education of natural science 

 

Summary 

 
The article describes the role of integration in the process of teaching natural sciences. It is 

noted that the introduction of the elements of integration into the educational process increases 

the activity of students, contributes to the development of their creative and logical thinking, 

and allows the transfer of knowledge from one discipline to another and the introduction of this 

knowledge in new learning conditions. 
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К настоящему времени накоплен достаточно обширный опыт преподавания педаго-

гической психологии в вузах. Сейчас, когда изменения социально-экономического уклад 

нашего общества ставят педагогические учебные заведения перед необходимостью 

искать новые формы и методы обучения, направленные на подготовку кадров, способ-

ных эффективно и творчески работать в условиях современной действительности, целе-

сообразным представляется расширить этот опыт посредством акмео-психологического 

подхода. Акмео-психологический подход является одним из прогрессивных и перспек-

тивных для современной школы. Применяя его к содержанию образования, технологиям 

обучения, можно перевести школу из режима функционирования к развитию, при этом 

значительно повышается качество образования. 

Создателем современной акмеологии явился Н.А. Рыбников. В 1928 году он предло-

жил использовать этот термин, как науку "о развитии зрелых людей". Затем в середине 

20-го века Ананьев определил её в систему наук человеке. И в 1995 году был образован 

Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии. 

Акмеология понимается преимущественно как наука о профессионализме дополняет 

психологию созданием акмеограммы применительно к педагогической деятельности. 

Исходя из того что основная сфера самореализации взрослого человека – его про-

фессиональная деятельность, мы видим возможность установления связи профес-

сиональной акмеологии теми отраслями психологии, которые изучают особенности 

психики и поведения людей в разных видах профессиональной деятельности, в нашем 

случае это касается педагога химии. Профессионализм педагога химии предполагает 

высокий уровень развития всех сторон педагогического труда. Мастерство учителя 

проявляется во всех аспектах учебно-познавательного процесса. 

Под понятием акмео-психологического преподавания подразумевается процесс обу-
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чения с использованием различных акмео-интерактивных технологий. Интерактивное 

обучение требует использования специальных форм организации познавательной дея-

тельности и ставит вполне конкретные и прогнозируемые цели, например, создание 

комфортных условий обучения и участие учащихся в учебном взаимодействии, что де-

лает продуктивным сам процесс обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется 

взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает место активности 

учащихся, а задачей педагога становится создание условий для инициативы. Рассмотрим 

данный метод обучения на примере анилина. 

Урок начинаем с того, что перед учениками расписываем ароматические углеводо-

роды, начиная с их простейшего производного – бензола. 

 

 

 

 

 

 

       

 

   Бензол            анилин          толуол                фенол                 нитробензол  

 

Это даётся с целью того, чтобы показать, как могут меняться различные свойства (как 

физические, так и химические) данных соединений в зависимости от заместителя, 

соединённого с бензольным кольцом. 

Таким образом, анилин (фениламин) C6Н5NH2 – представитель класса ароматических 

аминов, в которых аминогруппа связана напрямую с бензольным кольцом. Cильно 

ядовитая, бесцветная маслянистая жидкость, немного тяжелее воды, мало растворима в 

воде, но хорошо – в этиловом спирте и в бензоле. Другое наименование - аминобензол. 

Данные высказывания обосновываются на его электронном строении и перед классом 

даётся разъяснение вышесказанного. 

Неподеленная пара атома азота реагирует с π-системой бензольного кольца. Взаимо-

действие можно представить так: 
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На атоме азота появляется частично положительный заряд, и основные свойства 

понижаются. А в бензольном кольце, наоборот, электронная плотность повышается, и 

наиболее сильно в орто - и пара - положениях: Анилин является более слабым основа-

нием, чем алифатические амины, т.к. электронная пара азота частично смещена в бен-

зольное кольцо. 

 

 

 

 

 

 

Анилин вступает в реакцию с сильными кислотами, образуя соли фениламмония, 

которые растворимы в воде, но нерастворимы в неполярных органических раствори-

телях: 

 

 

Анилин вступает в реакции электрофильного замещения в безольном кольце. Ами-

ногруппа направляет замещение в орто- и пара- положения. Анилин легко бромируется, 

при этом выпадает белый осадок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анилин легко подвергается окислению, темнеет при хранении. Если на анилин 

действовать хлорной известью, то водный раствор анилин окрашивается в интенсивный 

фиолетовый цвет. Это реакция является качественной. 

1.дальнейшем после короткого объяснения ученикам данной темы педагог, пользуясь 

методом обучения под названием «карусель», делит учеников в классе на 4 группы. I 

группа изучает – строение анилина; II группа - получение анилина (как промышленным 

способом, так и лабораторным) и его физические свойства; III группа – химические 

свойства, связанные с его строением; IV группа – практическое применение и зна-

чимость анилина. Каждой группе даётся задание написать на карточках по 5 вопросов, 

которые они будут задавать другой, соответственно их теме, в процессе урока (при этом 

педагог и сам готовит по одному вопросу для каждой группы). В конце урока методом 

общего голосования выбирается лучшая группа, которая получает в соответствии с 

мнением учеников максимальную оценку. 

Используя данный метод, у учеников появляется интерес к данной теме, ещё больше 

углубляются знания, а также они учатся самостоятельности.  

Актуальность статьи. Одним из направления, совершенствования системы образо-

вания, является развитие фундаментального учения о совершенствовании человека дос-

тижения конкретных профессиональных результатов. Таковым в процессе преподавания 

является акмео-психологический метод, способствующий овладению практическими 
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методами развития личности и профессионального мастерства. 

Научная новизна статьи. Включение в содержание курса педагогической психоло-

гии акмеологических аспектов, связанных с достижением профессионализма в педаго-

гическом труде, расширяет знания студентов о педагогическом мастерстве и способах 

его достижения, содействует поиску собственных путей движения к профессионализму. 

Практическое значение и применение статьи. Практическая значимость статьи 

заключается в том, что использование акмео-психологической тематики в процессе 

преподавания способствует развитию проектировочных умений педагога, необходимых 

для выстраивания своего профессионального роста, определения тех профессиональных 

вершин, достижение которых будет способствовать повышению педагогического 

мастерства и качества образования. 
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 R. T. Abdinbəyova , K.N. Haqverdiyev, G.G. Cəfərova  

 

Anilin mövzüsunun akmeo-psixoloji tədrisi 

 

Xülasə 

 
Kimya tədrisində akmeologiyanın və psixologiyanın inteqrasiyası öyrənilmişdir. Şagirdlər-

də maraq dairəsinin və bacarıqlarının inkişafı üçün akmeo-psixoloji üsülundan istifadə edilməsi 

öyrənilmişdir. 

 

R.T. Abdinbeyova, K. N.Hagverdiyev, G. G. Jafarova 

 

Acmeo-psychological teaching topic of anilin 

 

Summary 

 
The integration of acmeology and psychology in the teaching of chemistry have been 

studied. Teaching of students with the showing method improve their learning skills, interest in 

chemistry and motivation. 

Redaksiyaya daxil olub: 13.02.2020 
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“Layihələr” metodunun tətbiqində aşagıdakı Çin məsəli layihə təliminə epiqraf kimi hesab 

oluna bilər: "Mənə de mən də unudum. Mənə göstər, mən yadımda saxlayım. Məni cəlb et, 

mən öyrənim". 

Layihələr metodu müasir tədrisin interaktiv üsullarından biridir. Bu, öyrənmə prosesinin 

ayrılmaz bir hissəsidir. Layihələrin hazırlanması müxtəlif mövzuların müstəqil şəkildə tədqiq 

edilməsidir. Şagirdlər öz layihələrini təqdim etməzdən öncə uzun müddət onun üzərində işlə-

yirlər. Layihələrin işlənməsi şagirdlərə ayrı-ayrı fakt və hadisələrin məktəb təliminin prob-

lemləri, xarici aləmlə əlaqəsini görməyə kömək edir. Şagirdlər müstəqil şəkildə öz fəaliyyət 

proqramlarını qurur, vaxtını, işini qrafik üzrə planlaşdırır. Onlar müəllimin rəhbərliyi altında 

təlim prosesini idarə edir.  

Layihələrin işlənməsi şagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif adam-

larla qarşılıqlı əlaqəsinin yaranmasına imkan verir. Şagirdlər hadisələrin hər hansı bir aspektini 

daha dərindən anlamaq, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etmək bacarıqları qazanırlar. Onlar so-

sioloji tədqiqat və yaradıcı vərdişlər əldə edirlər. Şagirdlər öz tədqiqatlarının nəticələrini və 

rəylərini açıq şəkildə təqdim və müdafiə etmək vərdişlərinə yiyələnirlər. Bir sözlə, layihənin 

hazırlanması metodu şagirdlərin müstəqil düşünən şəxsiyyət kimi formalaşmasına xidmət edir. 

E.S.Polatın qeyd etdiyi kimi, layihələr metodundan istifadə təcrübəsi göstərir ki, “birlikdə 

öyrənmək yalnız daha asan və daha maraqlı deyil, həm də daha səmərəlidir”. 

Layihələr metodu elə bir öyrənmə sistemidir ki, bu prosesdə şagird tədricən mürəkkəbləşən 

praktiki tapşırıqları – layihələri müstəqil planlaşdırıb həyata keçirməklə bilik və bacarıqlar əldə 

edir. Layihə latın dilində “projektus” sözündən olub “irəli atılan” deməkdir. Fransız 

dilində “proyekt” “gələcəkdə həyata keçiriləcək bir niyyət” deməkdir. Layihələr metodu keçən 

əsrin əvvəlində yaranmışdır. Onun təsisçiləri amerikalı alimlər Dyui və Kilpatrikdir. Bu gün 

layihələr metodu müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Müxtəlif layihə təsnifatları var.  E.S.Polat layihə 

növlərini ayırmaq üçün altı əsas meyar təklif etmişdir: 

1. Layihədə istifadə olunan üsul və ya fəaliyyətə görə: 

• Tədqiqat 

• Yaradıcı 

• Rollu oyun 

• Məlumat xarakterli 

• Tətbiqi 

2. Mövzuya görə: 
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• Monolayihələr 

• Fənlərarası layihələr 

3. Ərazi əlaqəli: 

• Daxili və ya regional 

• Beynəlxalq 

4. Layihə iştirakçılarının sayına görə: 

• Fərdi 

• Cütlərlə 

• Qrupla 

5. Layihənin müddətinə görə: 

• Qısa müddətli 

• Orta müddətli 

• Uzun müddətli 

6. Nəticələrə görə: 

• Hesabat, albom, kolleksiya, kataloq 

• Plan, sxem, plan-xəritə 

• Video 

• Sərgi və digərləri. 

Layihələrin hazırlanması və təqdim edilməsi metodu bir neçə mərhələ üzrə həyata keçirilir. 

Mövzu və ya problemi müəllim müəyyən edir, şagirdlərə könüllü seçim imkanı verir. Mövzu 

elə hazırlanmalı, konkret və aydın olmalıdır ki, şagirdlər onu işləyə bilsinlər. İş metodları layihə 

üzərində işin müddəti və istifadə olunacaq əyani vasitələr, ədəbiyyat mənbələri, təsviri vəsaitlər 

əvvəlcədən dəqiqləşdirilir. Mövzu üzrə layihənin işlənməsi qrup və ya fərdi ola bilər. Layihə 

üzərində iş prosesində müəllim şagirdlərin suallarını cavablandırır, istiqamət verir. Tədqiqatin 

nəticəsi hesabat, müzakirə, təsviri vasitələr: xəritə, illüstrasiya, fotoşəkillər, cədvəllər, qrafiklər 

formasında ifadə olunur. Təqdim edilən iş yalnız şagirdlərin araşdırmalarının nəticələrini deyil, 

həm də onların layihə üzərində işinin müxtəlif mərhələlərini, habelə şagirdlərin mövzuya şəxsi 

münasibətini əks etdirir, onların fəaliyyəti və təqdim etdiyi iş qiymətləndirilir. 

Biologiyanın məzmununda elə mövzular vardır ki, onlar ictimai həyatımızda çox aktualdır. 

Onların dərs prosesində geniş şəkildə əhatə edilməsi imkanları isə məhduddur. Azərbaycanın 

flora və faunası, onların mühafizəsi, ekologiya, sağlamlıq, məsələlərinə həsr olunmuş mövzular 

belələrindəndir. Burada problem layihələrin hazırlanması metodu ilə həll olunur. 

Biologiyanın tədrisində aşağıdakı növ layihələrin hazırlanması mümkündür: 

• İnformasiya və araşdırma layihəsi 

• Sorğu layihəsi 

• İstehsalat layihəsi 

• Rollu oyunlar və  tamaşalar layihəsi 

Məsələn, doqquzuncu sinifdə “Qan” və “Qan dövranı” bəhslərinin tədrisində bir sıra geniş 

yayılmış qan xəstəlikləri, onların profilaktikası, müalicə üsullarına dair layihələrin hazırlanması 

aktualdır. Müəllim şagirdlərin hamısına mövzular verir. “Anemiya”, “İmmunitet”, “Qan-

axmalar”, “Qanaxmalarda ilk tibbi yardım” kimi mövzulardan istifadə olunur. Mövzuya dair 

layihələrin (buklet, bülleten, referat və s.) işlənməsinə başlanılır. Şagirdlər onları kompyuter 

proqramlarını mənimsəməklə  hazırlayır və dərsdə təqdim edirlər.  

Biologiya dərslərində layihələr metodunun tətbiqi zamanı aşağıdakı tələblərin gözlənilməsi 

vacibdir:  

- Layihələr üçün aktual mövzular mövzular seçilməli, təkrarlara yol verilməməlidir; 
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- Mövzu seçilərkən şagirdlərin bilik və yaş səviyyəsi nəzərə alınmalıdır; 

- Mövzularda fənlərarası əlaqəyə diqqət yetirilməlidir; 

- Layihədə verilən material şagirdləri, əhalini qorxutmamalı, onları çaşdırmamalı, əksinə, 

onların maariflənməsinə kömək etməlidir; 

- Layihələrdə verilən məlumatlar real elmi faktlara əsaslanmalı, şişirdilmiş rəqəmlərə yol 

verilməməlidir; 

- Layihələrin işlənməsində İKT-nin imkanlarından istifadə olunmalıdır; 

- Layihələrin təklikdə, cütlər, qruplar və ya kollektiv halında hazırlanması nəzərə alınma-

lıdır; 

- Layihənin hazırlanmasında müəllim köməklik etməli və lazım gələrsə, istiqamət verməli,  

kömək göstərməlidir; 

- Layihələrin təqdimatı üçün şərait yaradılmalı, onlar qiymətləndirilməlidir; 

- İşlənmiş layihələrin əhali arasında yayılması təmin edilməlidir. 

Layihə üzrə işlərin mərhələləri: 

- Məqsədin müəyyən edilməsi; 

- Problemlərin müəyyən edilməsi, ziddiyyətlər, vəzifələrin formalaşdırılması; 

- Mümkün tədqiqat variantlarının müzakirəsi, metodların seçilməsi; 

- Müəllimin köməyi ilə şagirdin öyrənməsi; 

- Fəaliyyətlərin gedişatı, məsuliyyətlərin bölüşdürülməsi barədə düşünmək; 

- Tədqiqat: müxtəlif problemlərin həlli, tənzimləmə; 

- Əldə edilən məlumatların ümumiləşdirilməsi, nəticələrin xülasəsi; 

- Uğur və səhvlərin təhlili, düzəliş. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir tədrisin interaktiv üsullarından biri də layihələr metodudur. 

Bu metodun öyrənmə prosesinin ayrılmaz bir hissəsi olduğunu və məqalədə də məhz bu kimi 

vacib məsələyə toxunulduğunu nəzərə alaraq onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə layihə növlərini ayır-

maq üçün xarici ölkə alimlərinin təkilf etdiyi əsas meyarların təsnifatı verilmiş, biologiyanın 

tədrisində hazırlanması mümkün olan layihələr, ona dair tələblər və yerinə yetiriləsi işlərin 

mərhələləri göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Н.Дж. Кулиева 

 

Важность использования метода «Проекты» в преподавании 

биологии в общеобразовательных школах 

 

Резюме 

 
Основными преимуществами метода проектов являются формирование у учащихся 

способности к сотрудничеству, совместной деятельности, самооценке, самостоятель-

ному суждению и выработка навыков использования средств ИКТ во всех случаях. Ме-

тод проектов всегда ориентирован на решение какой-либо проблемы. Наряду с тем, что 

учащиеся получают интерактивные знания при проведении исследований, направлен-

ных на решение этой проблемы, они чувствуют себя как исследователи. Преподаватели 

и учащиеся, применяющие метод проектов, при изучении некоторых веб-сайтов регист-

рируются на международных сайтах и получают возможность для близкого ознаком-

ления с опытом работы и проектами преподавателей и учащихся различных стран Ев-

ропы. Применение этого метода в процессе обучения биологии повышает эффективность 

урока.   

 

N.Dj. Guliyeva 

 

The importance of using the "Projects" method  

in teaching biology in secondary schools 

 

Summary 
 

   Main advantages of projects method are creation of cooperation, collective work, free-

thinking, formation of self-assessment ability in pupils and, in all cases, learning how to use 

ICT highly. The projects method is always aimed at the solution of any problem. Besides 

interactive knowledge, pupils feel like they are researchers during the researches they conduct 

in order to solve this problem. Teachers and pupils using projects method register in the 

international site when learning some Web sites and become closely acquainted with the 

experiences and projects of teachers and students of different European countries. Application 

of this method in the teaching of biology increases the quality of the lesson. 
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В общей системе педагогических наук музыкальная педагогика выступает как 

единственная наука имеющая своим предметом - музыкальное воспитание 

человека. Это положение, являясь основополагающим и определяет существование 

музыкальной педагогики как самостоятельной науки.  

В настоящее время в музыкальной педагогике, также как и в любой другой самос-

тоятельной научной отрасли, сложились и установились соответствующие ей теорети-

ческие основы. Они представляют собой теоретический фундамент музыкально педа-

гогической науки и выступают в виде её основных научных закономерностей: предмет, 

цель, задачи, категориальный аппарат, место данной науки в общей системе педаго-

гических наук. Общеизвестно, что каждая наука в одном и том же объекте изучения 

выделяет свой конкретный предмет исследования, который в свою очередь определяет 

существование соответствующей науки. Иными словами, самостоятельность любой 

науки определяется, прежде всего, наличием такого предмета, который  специально не 

исследуется никакой другой научной дисциплиной. 

 Вместе с тем, вполне уместным покажется вопрос: ведь задачи музыкального вос-

питания рассматриваются обшей  педагогикой, её специальной областью - теорией вос-

питания и более конкретно - эстетическим воспитанием. Однако, современный музы-

кально-педагогический опыт, исполнительская практика, достижения в области мето-

дики музыкального обучения уже не могут ограничиться рамками музыкально-эстети-

ческого воспитания. И это неопровержимо констатирует музыкально-педагогическая 

наука и практика. За последние десятилетия учёные, педагоги, музыканты в своих выс-

казываниях неоднократно подтверждали «...что вычленение теми или иными препода-

вателями в курсах общей, возрастной и педагогической психологии проблем музы-

кальной психологии и психологии музыкального образования явно недостаточно. Прак-

тика нуждается в более глубоком и разностороннем осмыслении этих проблем и спе-

циальном воплощением их в учебном предмете».  В таком воплощении, при котором 

содержание данного предмета исходило бы «из принципов ориентации на профессио-

нально-творческое развитие» будущего музыканта, «интеграции музыкально-педагоги-

ческой науки и практики, направленности на становление личностной и профессиио-

нальной позиции» будущего специалиста. Специалисты в области музыкального обра-

зования констатируют, что учебные дисциплины психолого-педагогического цикла 
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нуждаются в профессиональной направленности преподавания. В указанных дисцип-

линах должна сохраняться единая основа той или иной изучаемой науки, её фундамен-

тальные категории и закономерности. В то же время они могут и должны проеци-

роваться, преломляться с учетом профессиональной направленности будущих специи-

алистов. Музыкальная педагогика взаимодействует с общей педагогикой в теории обу-

чения и в теории воспитания и как самостоятельная педагогическая отрасль вносит в 

развития  педагогической мысли и практики определённый вклад, величина которого не 

находит должной оценки в современной педагогической науке. Следовательно, сов-

ременной системе высшего музыкально-профессионального образования важно приз-

нание самостоятельного статуса музыкальной педагогики как науки. Представлять сов-

ременную музыкальную педагогику только как вид эстетического воспитания выглядит 

сегодня, по крайней мере, ограничено и устарело хотя бы в контексте её современных 

научных и практических достижений. 

Таким образом, возвращаясь к вышесказанному, отметим: музыкальное воспитание, 

являясь предметом музыкальной педагогики и определяет само существование данной 

науки. Определим и соответствующие задачи этой науки: музыкальное воспитание, 

музыкальное обучение и музыкальное образование личности. Непременным условием 

функционирования любой науки является наличие в ней понятийного категориального 

аппарата. Следовательно, необходимо определить основные категории музыкальной 

педагогики. Место данной науки в системе педагогических наук определяется тем, что 

она исследует закономерности музыкального развития, формирования, воспитания, 

образования и обучения личности. Определив предмет, задачи и категории музыкальной 

педагогики, мы констатируем её научно-теоретическое обоснование, предопределяем её 

дальнейшее изучение и открываем путь в развитие её будущих исследований. Так как 

музыкальная педагогика основывается на фундаментальных закономерностях и 

категориях общей педагогики, то соответственно этому положению структура содержа-

ния учебного материала будет выглядеть следующим образом: введение в музыкальную 

педагогику; общие закономерности музыкально-педагогической науки; теория му-

зыкального обучения; теория музыкального воспитания основы музыкально-педагоги-

ческой профессии. Музыкальная педагогика, как музыкально-творческая наука, на-

ходящаяся в постоянном диалектическом развитии, всегда традиционна и одновременно 

нова. В ней органично взаимодействуют исторически сложившиеся научно-педаго-

гические и музыкально- эстетические традиции и черты современности, без которых не 

мыслима никакая область человеческой деятельности. Под влиянием социальных фак-

торов меняется и обновляется общественная и художественная жизнь общества. Каж-

дому историческому периоду присущи свои особенности, которые сказываются во всех 

сферах деятельности человека, в том числе и педагогике. При этом, педагогика и музы-

кальное искусство социально обусловлены и, следовательно, должны учитывать требо-

вания времени, выполнять определённый “общественный заказ”. Диалектически прет-

воряя традиции и инновации, музыкально-педагогическая наука способна успешно ре-

шать проблемы музыкального воспитания и образования личности, учитывая, что дог-

матическое г следование любой прогрессивной модели обучения чревато регрессом. 

Музыкально- педагогическое искусство это особый, индивидуальный, неповтори-

мый и живой творческий процесс. И это положение, являясь основополагающим для 

разработки основных закономерностей музыкально-педагогической науки, выявления её 

специфики, обосновывается тем, что все выдающиеся музыканты свою педагогическую 
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деятельность рассматривают, прежде всего, как творчество, как творческий процесс 

познания. Сочетание традиций и новаторства прослеживается по всем направлениям 

деятельности педагога-музыканта. Особенно ярко это заметно в практической работе 

выдающихся мастеров музыкальной педагогики; в то же время, в тех или иных    

пропорциях, сочетаниях, эта тенденция характеризует творчество любого профессии-

онально-состоятельного педагога-музыканта. Музыкально-педагогическая наука изуча-

ет специфику возрастной периодизации в музыкальной педагогике, то есть исследует 

особенности возрастного музыкального развития личности. Существующая в современ-

ной педагогике классификация в целом соответствует закономерностям и музыкального 

развития личности, так как, в том и другом случае, её основу составляют стадии 

физического и психического развития с одной стороны, и условия, в которых протекает 

воспитание с другой. Учёт закономерностей возрастного развития личности является 

одним из основополагающих педагогических принципов. Вместе с тем, существует оп-

ределённая условность и известная подвижность возможных периодов, так как процесс 

человеческого развития представляет собой проявление ряда не только общих, но и 

особенных, глубоко индивидуальных закономерностей. И в данном случае, в музыкаль-

ном развитии личности, это проявление носит ярко-выраженный характер. Именно в 

этом состоит сущность специфики возрастных особенностей в музыкальной 

педагогике. На основании данного положения можно сделать следующий вывод: 

специфика возрастных особенностей в музыкальной педагогике заключается в том, 

что каждая возрастная группа выявляет своеобразный характер этих 

особенностей. В определённые периоды становления личности его музыкальное 

развитие претерпевает ряд характерных признаков, которые могут либо активизировать, 

либо тормозить процесс его музыкального обучения и воспитания. 

Данные педагогической практики и опыт ведущих педагогов-музыкантов констати-

руют раннее проявление музыкальных способностей, а также целесообразность раннего 

подхода в музыкальном обучении. Младший школьный возраст наиболее благоприятен 

для начала музыкального обучения и воспитания. Причём здесь не имеет значение, ве-

дётся ли обучение в общем или профессиональном направлении. В том, и в другом слу-

чае возрастные особенности детей (как психические, так и физические) данной катего-

рии представляют наиболее широкие возможности для их будущего музыкального раз-

вития. Педагоги-музыканты утверждают, что у ребёнка в возрасте между восемью и 

двенадцатью годами сила восприятия при занятиях музыкой просто громадна. Учёные 

также подчёркивают роль музыкального воспитания в общем интеллектуальном и ду-

ховном развитии личности. Недавно американские психологи установили, что возраст от 

шести до двенадцати лет это сензитивный период для развития навыков решения 

проблем. Упущен этот период и человеку будет очень трудно овладеть приёмами твор-

ческого мышления на высоком уровне. Общеизвестно, что мышление детей начальной 

школы развивается от эмоционально-образного к абстрактно-логическому. Поэтому 

доминантность эмоционально-образного мышления в младший школьный период также 

активно способствует музыкальному развитию и тем самым также определяет этот 

возраст наиболее сензитивным для участия детей в различных формах музыкальной 

деятельности. Особо следует отметить роль и ответственность педагога-музыканта в 

данный период музыкального становления личности. Это, как показывает весь прак-

тический и теоретический педагогический опыт самый трудный с точки зрения стоящих 

задач и, вместе с тем, в значительной степени определяющий будущее ребёнка.  
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Характерной особенностью данного периода (от 10-11 до 15 лет) в процессе музы-

кального развития является возможность постепенного выявления будущей музыкаль-

ной специализации, то есть ориентации обучения на общее музыкальное воспитание, ли-

бо на профессиональное музыкальное образование. Именно в переходной период му-

зыкального развития можно предвидеть направление дальнейшего музыкального ста-

новления личности и соответственно поставленной цели, решать конкретные задачи 

музыкального обучения и воспитания. В подростковом возрасте происходят существен-

ные сдвиги в мыслительной деятельности. Мышление становится более систематизи-

рованным, последовательным, зрелым. Улучшается способность к абстрактному мыш-

лению, изменяется соотношение между конкретно образным мышлением и абстрактным 

в пользу последнего. Мышление подростка приобретает новую черту – критичность. 

Подросток не опирается слепо на авторитет учителя или учебника, он стремится иметь 

свое мнение, склонен к спорам и возражениям. Средний школьный возраст наиболее 

благоприятен для развития творческого мышления. Чтобы не упустить возможность 

сензитивного периода, нужно постоянно предлагать ученикам решать проблемные 

задачи, сравнивать, выделять главное, находить сходные и отличительные черты, 

причинно-следственные зависимости. Важной особенностью данного периода является 

также и активное становление навыков самостоятельной работы, формирование которых 

следует начинать уже с первых лет обучения музыке. 

У музыкантов-старшеклассников обычно наблюдается избирательное отношение к 

музыкальным дисциплинам: начинается процесс постепенной музыкально-професси-

ональной дифференциации, то есть выбор конкретной музыкальной специальности. 

Большие возможности для такого выбора создаёт характерная особенность данного пе-

риода - расцвет всей умственной деятельности. Самостоятельность мышления в этом 

возрасте приобретает определяющий характер и крайне необходима для самоутвержде-

ния личности. Яснее проявляется индивидуальность ученика, более осознанно форми-

руются критерии музыкальной воспитанности: вкусы, идеалы, интересы. Процессы 

педагогического взаимодействия, развиваясь в направлении от монолога к диалогу, 

приобретают форму межличностного духовного общения. Одной из отличительных черт 

данного периода является осознанное и целенаправленное музыкальное самообра-

зование, которое требует чёткого организационного управления со стороны преподава-

теля. Без музыкально-творческой самостоятельности немыслима вся дальнейшая, про-

фессиональная учебная деятельность музыканта. 

Таким образом, всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что возрастная 

периодизация в музыкальной педагогике, в целом, соответствует общепринятой педаго-

гической периодизации, но, вместе с тем, каждому периоду музыкального развития 

(дошкольника, младшего школьника, подростка, юноши) характерны определённые 

специфические особенности, знание которых позволяет успешно решать музыкально-

педагогические задачи и осуществлять цели музыкального обучения и воспитания. 

Актуальность статьи. Актуальность заключается во влиянии музыкальной педаго-

гики на музыкальное воспитание человека в обшей системе педагогических наук.  

Научная новизна статьи. Новизна заключается в том, что теоретические основы 

музыкальной педагогики представляют собой теоретический фундамент музыкально- 

педагогической науки и выступает в виде её основных научных закономерностей. 

Практическое значение и применение статьи. Знакомство со статьей позволит 

создать верную интерпретацию данной статьи как педагогам, так и студентам.  
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Z.S. Sultanova 

 

Musiqi pedaqogikasının elmə münasibəti 

 

Xülasə 

 
Məqalədə musiqi pedaqogikasının bir elm kimi mətləbi tədqiq edilir. Onun fənni, əsas ka-

teqoriyaiarı, məsələləri və ictimai elmlər sistemində yeri öyrənilir. Şəxsin musiqi inkişafında  

sirini  dövriliyin xüsusiyyətləri  təhlil edilir. 

 

Z.S. Sultanova 

 

The attitude of musical pedagogy to science 

 

Summary 

 
The nature of musical pedagogies as sciences is studied in the activity. Its subject, the basic 

categories, problems and its location in a public system of sciences is also studied. The features 

of an age per iodization of a person in the musical development are analyzed. 
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Milli fortepiano musiqisinin hüdudları geniş olduğundan biz bədii-tərbiyəvi dəyəri baxı-

mından xarakterizə edilən bəstəkarların yaradıcılığıyla qənaətlənirik. Bu baxımdan Azərbaycan 

klassiklərindən - Q.Qarayev, F.Əmirov, C.Hacıyev, T.Quliyevvə başqalarının əsərlərini xüsusi 

qeyd etməliyik. Məhz adlarını çəkdiyimiz bəstəkarların əsərlərində milli intonasiyalarına 

istinad edən klassik musiqi janrlarının üzvi surətdə vəhdəti daha parlaq şəkildə nəzərə çarpır. 

Bu da öz növbəsində tələbələrin musiqi tədrisində milli professional musiqidən istifadənin 

imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir və zənginləşdirir. Azərbaycan xalqının geniş 

dairələrinin bilavasitə bəstəkarlıq yaradıcı ilə bağlı olan musiqi sənətinə cəlb edilməsinə Üzeyir 

Hacıbəyovun rolu əvəzsiz və həlledici olmuşdur. Məhz o, Azərbaycan musiqisinin professional 

tərzdə inkişafının fundamentini qoyaraq dövlət səviyyəsində milli musiqi mədəniyyətilə 

bəstəkarlıq yaradıcılığının qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanan professional musiqi təhsilinin ya-

ranması sistemilə bağlı olan ideyaların müəllifi və təbliğatçısı olmuşdur. 

Ümumdünya pedaqogika tarixinin tədqiqindən məlumdur ki, Şərq və Qərbin bütün alimləri 

hər zaman estetik təhsil və tərbiyəni bütövlükdə ümumtəhsilin aytılmaz hissəsi hesab ediblər. 

Bu baxımdan musiqi tərbiyəsi bu prosesin aparıcı vasitələrindən biridir. Bununla yanaşı musiqi 

mədəniyyətinin milli əsası təhsilin metodikasında ən əsas müəyyənləşdirici və formalaşan 

qollardan biridir. Musiqi estetik tərbiyənin qüvvətli təsir gücünə malik vasitələrindən biridir. 

Musiqi səs İncəsənət, təfəkkürün səs obrazıdır. Həyat varlığını xoş təranələr, bədii obrazlar 

vasitəsilə əks etdirən musiqi tarix boyu ictimai ideyanın və mədəni tərbiyənin bir amili olaraq 

inkişaf etmişdir. Musiqi böyük emosional təsir qüvvəsinə malik sənətdir. O, insanların ideya 

etiqadının, əxlaqi və estetik ideyallarının formalaşmasında mühüm vasitədir. 

Azərbaycan musiqisinin inkişafına səbəbkar olan sənətkarların arasında Cövdət Hacıyevin 

adını çəkmək lazımdır. Və, xüsusi olaraq, Azərbaycan simfonizminin təşəkkül və inkişafında 

bu bəstəkar çox mühüm rol oynayıb. Ancaq öz yaradıcılığında C.Hacıyev tək simfonik musi-

qisinə yox, başqa janrlara da müraciət edir, fortepiano musiqisinə. Hələ konservatoriyada oxu-

yan zaman o, bu alət üçün bir neçə əsər yazmışdır - variasiyalar və prelüdlər silsiləsi. Ancaq 

bu, bəstəkarın ilk təcrübələri idi, əsas nailiyyətləri isə sonrakı dövrə aiddir. Ən parlaq, dinləyi-

cilərin rəqbətini qazanan və böyük müvəffəqiyyəti olan əsər «Ballada»dır. Bu pyes Azərbaycan 

fortepiano musiqisinin ən parlaq əsərlərindən biri sayılır. Bu pyesin bir çox xarakterik əla-

mətləri onun xalq instrumental musiqisinin improvizasiya ənənəsi və muğam reçitativ dekla-

masiyası ilə əlaqəsini olduqca inandırıcı təsdiqləyir. Muğam əsası ilə balladanın epik hekayəli 
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xarakteri bağlıdır, amma, buna baxmayaraq, bu pyesin bir neçə epizodları dərin dramatizmlə 

muğamdan fərqlənir. Balladada tez-tez dəyişən metrin müxtəlifliyi, xalq musiqi sənətinin 

improvizasiya üsulu ilə bu musiqinin əlaqəsini daha da artırır. 

 

 

Balladanın iki obraz - tematikli sahəsi təsirli dramaturq ziddiyyəti yaradır. Bu əsərin mə-

nasını A. Puşkinin «Keçmiş günlərin işləri», köhnə zamanların rəvayəti sözləri ilə təsvir etmək 

olar. Ballada dinləyiciləri öz xalqının tarixinin səhifələri, onun şücaətli keçmişi ilə tanış edir; 

həmçinin o, gənc nəsildə öz vətəninə, onun şanlı keçmişinə qarşı qürur hissi yaradır. 

Hekayəliyin və dramatizm ziddiyyətin elementləri balladanın musiqisində ayrılmaz surətdə 

bir-birinə sarınıb. Burada tematik material hər dəfə təzə rənglərə boyanır - melodikliydən 

yüksək patetizmə qədər. Pyesin orta hissəsi tokkatlığa meyillidir və kulminasiya cizgilərinə 

malikdir. Balladanın dolğun obrazlığı bütövlüyün dəqiq arxitektonikası ilə birləşir. Tamamla-

ma bizi əsərin əvvəlində verilən hekayəliyə qaytarır. Beləliklə, bütün formanın bitkinliyi əldə 

edilir. Bu geniş yayılmış üsul sözsüz klassik ənənə ilə bağlıdır. Balladadan sonra bəstəkar for-

tepiano üçün lya major sonata və skerso yazır. Öz əsərlərində Hacıyev həmişə xalq yaradıcılı-

ğına əsaslanır, ancaq hər bir əsərdə müxtalifcəsinə. Tipik xalq-mahnı intonasiyasından, melodik 

və ritmik dönmələrdən başlayaraq, balladada olduğu kimi, sonralar sonata və skersoda daha 

Hacıyev Azərbaycan xalq musiqisindən dolğun və geniş istifadə edir. Folklor sitatından istifadə 

etməyərək o, milli əsaslara güvənərək həqiqi mənada xalq üslubunda yazılmış əsərlər yaradır. 

C.Hacıyevin fortepiano üçün yazılan bir neçə əsərləri onun yaradıcılıq baxımdan çox cəhətli 

olmağını, bədii ustalığının müxtəlifliyini təsdiq eləyir. Bu əsərlər kiçik sayda olmağına 
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baxmayaraq, onlar Azərbaycan fortepiano ədəbiyyatını çox zənginləşdiriblər. C.Hacıyevin 

fortepiano üçün yazılmış «Musiqi lövhələri» silsiləsi haqında bir neçə söz demək istəyirik. Bu 

silsilə səkkiz pyesdən ibarətdir. Təəssüflər olsun ki, bu pyeslər praktik işdə çox az istifadə 

olunurlar. Silsiləni «gəzinti» pyesi açır, bu çox enerjili və şən bir səhnədir. Müəllif burada 

musiqi ifadəliyinin müxtəlif üsullarını istifadə eləyir, məsələn parlaq sekunda səslənmələri, üç 

səsliyin elementləri. Ancaq əsas hərəkət formasını qammaşəkillilik təşkil edir. Pyesə oynaq, 

coşqun xarakteri orta hissə verir, çünki burada melodiya sekvensiya üsulu ilə yuxarıya qalxır. 

Və kiçik bir lada təkrar olunan materialın müxtəlif səslənməsini tələbələrə çatdırır. 

Lirik düşüncələr dünyasına bizi «Əfsanə» adlı pyes daxil edir. Əsərin lirik-hekayəli xarak-

teri mövzunun bas reqistrində verilməsinə imkan yaradır. Sonra mövzu səlis orta reqistrə keçir 

və müəllif bizdən leqato üsulunda ifanı edir (bu tələb silsilənin bütün yavaş templi pyeslərinə 

aiddir). 

 
Silsilənin gələn pyesi - «Zarafat»-ı biz bəstəkarın fortepiano üçün yazılan skersonun marş 

mövzusu ilə müqayisə edə bilərik. Müəllif burada üç reqistr təbəqəsindən istifadə edir, onların 

əlaqələndirilməsi partitura ifadəsinə oxşayır. Əgər bu pyesin bədii - tərbiyəvi əhəmiyyəti haq-

qında söhbət açsaq, onda, bu zaman, uşaqların orkestr düşüncəsinin və ya onun başlanğıcının 

yaranması haqqında danışa bilərik. Sirli və möcüzəli sürətlər «Nağıl» pyesinə xarakterikdir. Bu 

pyes uşaqların yaradıcılıq təsəvvürünü inkişaf edir. Gələn «Etüd» pyesinin xarakterini aşa-

ğıdakı sözlərlə ifadə etmək olar: «dəcəl», «yumoristik». Həmçinin, zarafatcıl xasiyyət «Marş» 

pyesinə də məxsusdur. Gənc dinləyicilərin təsəvvüründə məzəli nağıl qəhrəmanlarının truba və 

baraban səslərinin altında addımlamaları yaranır. 

Lirik «Yavaş» rəqsdə bəstəkar səs təbəqəsinin «yığılması» prinsipindən istifadə edir, bu da 

fakturanın sıxlaşmasına gətirir. Dolğun orkestr səslənməsinin təəssuratı yaranır. İmprovizasiya 

formasında izah edilmiş «Epiloq» müəllifin «düşüncələrini» ifa edir, və elə bil, gənc dinləyicini 

real, «böyüklər dünyasına daxil edir.  

C.Hacıyevin parlaq, müasir musiqi dili milli folklor cizgilərilə harmonik üsulla uyğunlaşır. 

Müəllif şifahi xalq-instrumental musiqisinin ən tipik stil elementindən «Nağıl» pyesində çox 

geniş istifadə edib. Bu element xarakterik sekund səslənmə və yumşaq oxuma bəzəkləridir. 

«Yavaş, rəqs» və «Epiloq»-un parlaq göstərilmiş muğam əsası onlarda geniş reqitativlik im-
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provizasiya mühiti yaradır. 

C. Hacıyevin «Musiqi lövhələri»ni tam haqlı olaraq musiqi - tərbiyəvi əsər adlandırmaq 

olar: tələbələr bu musiqinin əsasında böyüyürlər, çünki bəstəkar bu pyeslərdə dərin fikir və 

obrazlar yaradıb. 

Ümumiyyətlə, görkəmli Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığı və əsasən də fortepiano 

əsərləri tələbələrin musiqi savadının inkişafında çox böyük rol oynayır. Məhz, milli faktor və 

Azərbaycan xalq musiqisinin xüsusiyyətləri bu prosesin fəaliyyətini daha da artırır. Hələ dahi 

Üzeyir Hacıbəyov böyüməkdə olan nəslin səmərəli tərbiyəsində praktiki yol axtararaq, Azər-

baycan melosunun mənimsənilməsini təhsil üçün əsas material hesab edirdi. Bu məsələ ilə bağlı 

akademik B.Asafyevin fikirlərini də xatırlamaq olar. Ümumiyyətlə, bu problemlə dünyanın bir 

çox bəstəkarları - B.Bartok, E.Vila Lobos da məşğul olmuşlar. E.Vila Lobos ömrünün böyük 

hissəsini Braziliya musiqi materialları əsasında Braziliya uşaqlarının musiqi savadının inkişaf 

problemlərinə həsr etmişdir. Xarici ölkə nümayəndələrinin musiqi mədəniyyətinin 

fəaliyyətində bir qədər dəqiq dayanmamızın səbəbi ondadır ki, biz də öz fikirlərimizdə, 

baxışlarımızda və fəaliyyətmizdə tək deyilik. 

Təqdim etdiyimiz bu  məqalədən  də məlum olur ki, böyüməkdə olan gənc nəslin tərbiyəsi 

və inkişafında milli musiqinin roluna xüsusi əhəmiyyət verən Azərbaycan bəstəkarlarından - 

A.Zeynallı, Q.Qarayev, F.Əmirov, C.Hacıyev və başqaları onlar üçün külli miqdarda pyes və 

silsilələr yazırdılar. Musiqidə klassik ənənələrə yüksək qiymət verən azərbaycan bəstəkarları 

bu ənənələri «konservləşdirməyərək» onları inkişaf etdirməyə cəhd göstərirlər.        

Məqalənin aktuallığı. Cövdət Hacıyev yaradıcılığının tələbələrin fortepiano təhsili prose-

sində vacib rol oynamasını nəzərə alsaq, məqalə aktual hesab edilməlidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. C.Hacıyevin əsərlərinin müasir pianoçularının repertuarına daxil 

edilməsi bununla əlaqədardır ki, bu əsərlər XX əsr dünya musiqisinin parlaq nümunələridir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyət və tətnbiqi. Məqalədən C.Hacıyevin fortepiano əsərlərinin 

düzgün interpretasiyasının  tapılmasında müəllim və tələbələr yararlana bilər. 
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И.А. Ахмедова 

 

Пианистические принципы в творчестве Джовдета Гаджиева 

 

Резюме 

 
Дж. Гаджиев внес определенный вклад в национальное фортепианное наследие. 

Произведения, которые исследуются в данной статье, представляют собой несомненную 

ценность в процессе обучения. На примерах его Баллады и фортепианного цикла 

«Музыкальные картинки» наглядно отражены  типичные интонации народных песен. 
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Представленные произведения широко используются в репертуаре студентов и пользу-

ются популярностью у современных пианистов, как Азербайджана, так и других стран. 

 

I.A.Ahmadova 

 

Piano principles in the work of Jovdet Hajiyev 

 

Summary 

 
J.Hajiyev  made a certain contribution to the national piano heritage. The works that are 

studied in this article are of undoubted value in the learning process. Examples of his Ballad 

and piano cycle "Musical pictures" clearly reflect the typical intonation of folk songs. The 

presented works are widely used in the repertoire of students and are popular among modern 

pianists, both in Azerbaijan and other countries. 
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Bəşəriyyətin çoxəsrlik mədəni irsində musiqi tənqidinin tarixi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Musiqi şəxsiyyətin estetik tərbiyəsi sistemində mühüm yer tutduğu kimi insan şəxsiyyətinin 

formalaşmasında incəsənətin mühüm sahəsini təşkil edir. Musiqi tənqidinin araşdırılması şəx-

siyyətin estetik tərbiyəsi sistemində xüsusi yer tutur. 

Musiqi tənqidi musiqişünaslığın ümumi metodologiyasına əsaslanaraq musiqinin tarixinə 

istinad edir. Musiqişünaslığın inkişafı ilə sıx əlaqədar olaraq musiqi tənqidi həyatla, ictimai 

mübarizə ilə dövrün fəlsəfi və estetik ideyaları ilə sıx bağlıdır. 

Musiqi tənqidinin tarixinə bir sıra alimlərin xüsusi yanaşmaları olmuşdur. Musiqi tənqidi 

sahəsində tədqiqatın araşdırılması XVIII əsrdə Fransa və Almaniya musiqi mədəniyyəti ilə 

əlaqədar olmuşdur. Hər iki ölkədə musiqi tənqidinin tarixi həm dövri, həm də xüsusi mətbuat 

orqanlarında kifayət qədər təmsil olunmağa başlamışdır. Hər iki ölkədə bu sahənin məzmunu 

və mövzu dairəsinə maarifçiliyin müsbət təsiri olmuşdur. Fransız dövri mətbuatında cari musiqi 

həyatının panoraması kifayət qədər dolğun əks olunur, Almaniyada isə nəşr edilən musiqi 

jurnallarında tənqidi məqalələr aparıcı yer tuturdu. Maarifçiliyin güclü təsiri ilə yaranan və 

formalaşan musiqi tənqidçiləri arasında peşəkar musiqiçilərlə yanaşı Fransada J.J.Russo, 

J.Dalamber, D.Didro. Almaniyada F.Marburq, Q.E.Lessinq, K.D.Şubart, İ.F.Reyxard, F.Ro-

zilts və sairə kimi alim ensiklopedistlər olmuşlar. 

Bu şəxsiyyətlərin fikrincə, incəsənət həyatda ən vacib olan hadisələri təsvir etdirməli, in-

sanlara onların həyat tərzini dəyişdirmək üçün yol göstərməli idi. Bu prinsiplərə əsaslanaraq 

onlar əsərlərində öz idealist fikirlərini izah etdirirdilər. D.Didronun “O yaxşı adamdır, yoxsa 

pis?” birpərdəli pyesi “Rahibə”, “Fatalist Jak” romanları, J.Dalamberin əsərləri içərisində 

“Elmlərin mənşəyi və inkişafı” fəlsəfi oçerki, “Musiqidə sərbəstlik haqqında” musiqi nəzə-

riyyəsi və estetikasına dair bir sıra əsərləri, J.J.Russonun “Emil”, “Juliya, yaxud Yeni Eloiza”, 

Q.E.Lessinqin “Emilya Qalotti” faciəsi, “Müdrik Maqan” poeması, “Hamburq dramaturgiyası” 

əsərləri və bir çoxlarını göstərmək olar. Demokratik milli mədəniyyət uğrunda mübarizə, zülm 

və zorakılığın ifşası bu sənətkarların yaradıcılıq fəaliyyətlərinin leytmotivi idi. Onlar öz 
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əsərlərində realist estetika və dramaturgiyanın nəzəri prinsiplərini inkişaf etdirməyə çalışırdılar. 

Öz əsərlərində onlar ziyalı incəsənətinin əleyhinə çıxaraq müsbət qəhrəman obrazlarını ön 

plana çəkirdilər. Bu sənətkarların fikrincə kübar cəmiyyət üçün nəzərdə tutulmuş teatrın əvə-

zinə, əhalini bir-birinə yaxınlaşdıran xalq teatrı, şənlikləri ideyası daha önəmli olardı. Onlar 

musiqidə fransız saray operasının cansıxıcı rasionalizmini inkar edərək ehtiraslı, canlı musiqi 

olan melodik xalq mahnılarından istifadə etməyi üstün tuturdular. 

Fransada da Almaniyada da musiqi tənqidinin fəallaşmasını təmin edən başlıca amil – mu-

siqi yaradıcılığı ilə bağlı məsələlər ətrafında gedən fikir mübadiləsinə cəmiyyət tərəfindən bö-

yük marağın və tələbatın yaranması idi. Xüsusi opera sənəti sahəsində yaranan ehtiraslı po-

lemika Fransada musiqi tənqidi sahəsində diqqəti cəlb edən mövzulardan biri idi. 

Avropanın digər ölkələrində musiqi tənqidinin müstəqil sahə kimi formalaşması XIX əsrlə 

bağlı olmuşdur. XIX əsrdən başlayaraq musiqi aləmində keçən əsrdən qalma, “saray-salon” 

qapalılığının aradan qaldırılması, konsert həyatının iştirak etdiyi əsas musiqi ifaçılığı formala-

rından birinə çevrilməsi ilə əvəz edildi.  

Avropa cəmiyyətinin mədəni həyatının quruluşunda, xarakterində baş verən yeniləşmə, 

dövri mətbuatın üstünlük qazanması musiqi aləmində diqqəti cəlb edən müxtəlif hadisələri iz-

ləmək qiymətləndirmək tələbatını xeyli artırırdı. Musiqi mədəniyyətinin ən müxtəlif problem 

və məsələləri – yaradıcılıq üslublarının nəzəri, estetik, bədii keyfiyyətləri, mövzu və məzmun 

seçimi, musiqidə millilik, klassik irsə münasibət, ideoloji ziddiyyətlər, ifaçılıq sənəti və verilən 

qiymət – musiqi tənqidinin əsas sahəsini təşkil edirdi.  

Musiqi tənqidinin nüfuzu və yaradıcılıq proseslərinə təsiri tədricən artırdı. Bu dövrdə aparıcı 

bəstəkarların, ifaçıların musiqi tənqidçisi kimi çıxışları gündəmdə idi. F.List, G.Berlioz, 

R.Şuman, R.Vaqner, E.Qriq, K.Debüssi, P.Çaykovski, N.A.Rimski-Korsakov və başqalarının 

musiqi sahəsində mətbuatda çıxışları, musiqi tənqidi məqalələri diqqəti cəlb edirdi. Eyni za-

manda sırf musiqi tənqidçisi peşəsinin ilk parlaq nümayəndələri – Fransada R.Rollan, Alma-

niyada A.B.Marks, Çexiyada E.Qanslik, Rusiyada A.N.Serov, V.V.Stasov mötəbər musiqi 

təndidçiləri kimi musiqi mədəniyyətinin aktual məsələlərini işıqlandıraraq ictimai rəyi forma-

laşdırırdılar. 

Azərbaycanda musiqi tənqidinin formalaşmasına qərb mədəniyyətinə olan inteqrasiyası tə-

kan verdi. Bu inteqrasiyanın mahiyyəti dərin və çoxsahəlidir. Əsrlərlə şərq mədəniyyəti və in-

cəsənəti dairəsinə mövcud olan bir sistemdə inkişaf edən Azərbaycan Avropadan gələn meylləri 

qəbul edərək yeni sistemdə öz milli ənənələrini yaratmağa, inkişaf etdirməyə başladı. İn-

teqrasiya prosesi cəmiyyətdə yeni musiqi-bədii ənənələrinin yaranmasına və inkişafına təkan 

verdi. Bu proses Azərbaycanın daxilində, yerli qüvvələr tərəfindən stimullaşdırıldı. Musiqi 

tənqidinin yaranması və tezliklə peşəkar səviyyəyə qalxması bunu bir daha isbat etdi. Avropada 

qəbul edilmiş dəqiq və konkret forma və janrların milli zəmində qavranılması, musiqi tən-

qidinin geniş həcmdə fəaliyyəti bunu bir daha təsdiq etdi. 

XX əsrin birinci yarısı yaradıcılıq fəaliyyətinə başlamış, bu sahədə gedən müvafiq yeni-

liklərin təşəbbüskarı və icraçısı olmuş Üzeyir bəy Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır. Dünya musiqi 

mədəniyyəti tarixində Ü.Hacıbəyli Şərqində yeni üslublu bəstəkarlıq ənənəsini yaratmışdır. 

Onun 1908-ci ildə tamaşaya qoyulmuş “Leyli və Məcnun” operası həm ilk Azərbaycan, həm 

də ilk Şərq operası bunu bir daha sübut etdi. Şərqdə məhz Azərbaycanda ilk opera, musiqili 

komediya, ilk kamera instrumental əsərlər, xorlar, Azərbaycan dövlətinin rəmzi olan hər iki 

milli himnin müəllifi də Üzeyir Hacıbəyli olmuşdur. O, həmçinin Azərbaycan xalq mahnıla-

rının da nota köçürülməsinin, tərtib edilməsinin təşəbbüskarı olmuşdur. İlk Azərbaycan Dövlət 

Konservatoriyasının bünövrəsini qoymuş Avropa təmayüllü milli musiqi təhsili sisteminin 
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təşkilatçısı da məhz Üzeyir Hacıbəyli olmuşdur. 

Üzeyir Hacıbəyli XX əsrin əvvəllərində musiqi tənqidçisi kimi fəaliyyəti çox məhsuldar idi. 

Dahi bəstəkarın dövri mətbuatda çap olunmuş məqalələri xüsusi tədqiqat obyekti olaraq böyük 

maraq doğurmuşdur. Üzeyir Hacıbəyli öz məqalələrini həmçinin “Filankəs”, “Oradan-burdan”, 

“Musiqiçi”, “Bir nəfər” və s. kimi başlıqlarla, imzalarla nəşr etdirirdi. 

Həmin dövrdə yaranan bir çox proseslərin mənasını, istiqamətini, mətbuat səhifələrindən 

izləmək mümkün idi. “Həyat”, “İrşad”, “Tərəqqi”, “İqbal”, “Yeni iqbal”, “Açıq söz”, “Sovqat”, 

“Molla Nəsrəddin”, “Hümmət”, eləcə də rus dilində «Каспий», «Баку», «Вестник Баку», 

«Бакинец», «Азербайджан», «Кавказская копейка» qəzet və jurnallarında dərc edilmiş 

saysız-hesabsız musiqi tənqidi məqalələr məzmununa, üslubuna, janrına görə bir-birindən 

fərqlənir, xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Azərbaycan tarixinin görkəmli şəxsiyyətlərindən olan 

Həsən bəy Zərdabi, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Nəriman Nərimanov, Abbas Səhhət, Cəlil 

Məmmədquluzadə, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, tanınmış jurnalistlərdən Mehdi bəy Hacınski, 

Cəmo bəy Hacınski, Hacı İbrahim Qasımov, Məmməd Sadıx Axundov, Piri Mürsəlzadə, Əli 

Fəhmi, ilk bəstəkar, musiqişünas Üzeyir bəy Hacıbəylinin həmkarı və silahdaşı Müslüm 

Maqomayevin çox dəyərli və əvəzolunmaz məqalələrin müəllifləri olmuşlar. Azərbaycanda 

dərc edilən musiqi tənqidi məqalələr məzmununa görə bir-birindən fərqlənirdi. Yeni yaranan 

opera və operettaların ilk tamaşaları Bakıya gəlmiş əcnəbi ifaçıların çıxışlarına yazılan rəylər 

elmi-ümumiləşdirmələr və sairələr mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.  Müasir dövrdə də aktual 

səslənən, cəmiyyətimizi narahat edən bir sıra problemlər, musiqi məqamlarına həsr olunan 

məqalələr, xəbərlər Azərbaycanda musiqi tənqidinin inkişaf yolunu təyin edir. 

Məqalənin aktuallığı. Musiqi tənqidinin araşdırılması şəxsiyyətin estetik tərbiyəsi siste-

mində mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən məqaləni aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan işarətdir ki, məqalədə musiqi tənqidinin ta-

rixinə dair müxtəlif alimlərin yanaşmalarına toxunulur, bir sıra xarici ölkələrdə musiqi tənqidi 

sahəsində aparılan tədqiqatlardan söhbət açılır, eləcə də ölkəmizdə musiqi tənqidinin forma-

laşmasına qərb mədəniyyətinə olan inteqrasiyadan danışılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də musiqi tənqidçiləri istifadə edə bilərlər. 
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Взгляд на критическую историю музыки 

 

Резюме 

 
Музыка тесно связана с критической жизнью, социальной борьбой, философскими и 

эстетическими идеями. Изучение музыкальной критики играет особую роль в системе 

эстетического воспитания. Формирование музыкальной критики в Азербайджане было 

вызвано интеграцией западной культуры. 

 

E.M. Afandiyeva 

 

A look at the critical history of music 

 

Summary 

 
The music is intertwined with a critical image, a social bubble, a philosophical and aesthetic 

idea. The search for a musical critique plays an intriguing role in the system’s aesthetic appeal. 

Formation of music critics in Azerbaijan integrated into the cultural background. 
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Сборник прелюдий и фуг является самым крупным сочинением, созданным Д. Шос-

таковичем для фортепиано. В данном произведении явно проявляется стремление автора 

к активной ритмической энергетике, широкое обращение к танцевальности, что вообще 

характерно для фортепианного творчества композитора; таковыми является боль-

шинство прелюдий данного сборника, которые и выдержаны в танцевальных ритмах. 

Надо отметить, что так присущая Шостаковичу в ранний период творчества пародий-

ность и гротескность здесь отходят на задний план; их напоминают, разве что, прелюдия 

ре бемоль мажор и также фуга ля минор. Вообще для фортепианных сочинений 

композитора характерно стремление к классической ясности, что особенно ярко прояв-

ляет себя в полифонических прелюдиях и фугах; происходит отказ от пышной фактуры, 

с определенной долей вязкости и нежелание ограничивать себя звуковыми бликами. По 

своей сущности Шостакович относится к художникам-мыслителям, для которых все 

богатство и разнообразие красок, мелодических интонаций, внутренняя напряженность 

повествования требуют невероятной ясности, глубины мысли и логического построения. 

Широта образного содержания рассматриваемых сочинений, ведет композитора к 

использованию фактурных приемов во всем их разнообразии, чему способствует в 

наибольшей полноте его трактовка фортепиано. Фактуре фортепианных сочинений 

композитора присуща ясность, точность голосоведения, отсутствие загромажденности и 

при этом невероятная полнозвучность. Фактурное наполнение фортепианных сочинений 

пропитано таким глубоким смыслом, что требует от исполнителя постоянного слухового 

напряжения, постоянной слуховой работы, постоянного слухового контроля даже при 

наличии одного или двухголосного музыкального материала. При всей простоте (не 

примитивизме) и «разреженности» фактуры у нас никогда не возникает ни мысли, ни 

желания что-либо прибавить, каким-либо образом расцветить данность; настолько все 

разумно, настолько все вымерено, настолько все органично, что лучшего и быть не 

может. Ниже обратимся к характеристике прелюдий и фуг Шостаковича с точки зрения 

их фактурной стороны, которая весьма оригинальна, своеобразна. Истинное мастерство, 

свобода, непринужденность характерны для него при пользовании приемами 

фортепианной оркестральности и особенно интересно проявляют себя в прелюдиях 

рассматриваемого сборника. Если мы обратимся к примеру, прелюдиям соль мажор, ми 

бемоль мажор, то найдем невероятные напластования и темброво-регистровые 

сопоставления, а в соль мажорной прелюдии, во вступительной части адажио – звучание, 
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ассоциирующееся со струнными инструментами, далее переходящее в тембр, 

напоминающий звучание гобоя. Надо отметить, что в своем большинстве фактура 

прелюдий данного сборника имеет гомофонно-полифоническое строение, с преобла-

данием двух и трехголосности. Если быть более точными, то в строгом двухголосии 

выдержана прелюдия фа диез минор. Когда мы говорим о наличии голосов в прелюдиях, 

важно обратить внимание на их довольно свободное регулирование композитором, что 

объясняется развитием динамической составляющей и той задачей, которая решается в 

данном эпизоде музыкального движения. Опираясь на вышеизложенное можно 

определить основные задачи, которые стоят перед пианистом при исполнении данных 

прелюдий. Многие прелюдии построены на контрастном материале и при этом степень 

контрастности в рамках небольшой формы различна, а это требует от пианиста такого 

важного умения, как вслушивание в самую глубину каждой интонации и в пределах 

обозначенной динамики передачи ее в своем исполнении. Строгий динамический расчет 

очень важен, так как выход за пределы общего эмоционального тонуса сочинения чреват 

нарушением его цельности. Особого внимания исполнителя требуют вводимые в 

прелюдии интонации, которые как бы приостанавливают господствующее в целой 

форме движение; в большинстве случаев, это своеобразно застывшие гармонические 

консонансы, тормозящие полифоническое движение с целью последующего 

проникновения и растворения в нем. Исполнитель должен очень тонко оттенить этот 

момент, как бы полюбоваться красочностью «застывших» консонансов и привлечь 

внимание слушателя к данному интонационному моменту сочинения; не в ущерб общей 

картине движения, возможно и небольшое темповое отклонение. Очень серьезного 

отношения требует от интерпретатора заключительная часть прелюдий; именно здесь 

происходит подготовка перехода к фуге и надо это обозначить, передать в своей игре; 

важно показать прорастание интонаций прелюдии в фугу. Например, прелюдия соль диез 

минор: необходимо, чтобы контрапункт последнего проведения темы данной прелюдии-

пассакалии прозвучал гораздо отчетливей, ярче, чем сама тема; ведь он является, и в 

интонационном, и в структурном плане прототипом темы фуги, следующей сразу за ним. 

Такое положение диктует исполнителю очень основательно проанализировать 

интонационное строение заключительных тактов прелюдии. 

Обратившись теперь к фугам данного сборника, первое что мы отмечаем – это их 

ярко выраженную линеарность; по мнению исследователей творчества Шостаковича он 

в своих фугах придерживается традиций баховской мелодической полифонии. Самое 

примечательное здесь то, что при четко сформулированной вертикали композитор 

весьма искусно и, что особенно важно, естественно насыщает каждый голос глубоким 

содержанием и невероятным мелодическим напряжением. Здесь все совершается в 

высокой степени мастерски; мелодический поток охватывает большие временные от-

резки и идет длительное развертывание мелодической линии; полнота художественного 

содержания не покидает нас ни на миг. Как было отмечено выше, являясь продолжателем 

традиций Баха, композитор использует обозначенный прием, адаптируя его на русскую 

почву, ярким примером чего является материл фуги фа минор. Говоря о теме фуг, важно 

отметить, что она, при всей своей значимости, является лишь одной из равных голосов; 

при обязательной ее «подчеркнутости» нельзя делать этого в ущерб остальным голосам. 

Интерес представляет соотношение в фугах Шостаковича между темой и 

противосложением. Опять-таки отметим, что оно также как у Баха выполняет 

подчиненную роль. Но, в то же время встречаются очень интересные явления, о которых 
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мы поговорим ниже. В частности, имеются в виду случаи, когда композитор вводит в 

свои фуги подголосочные элементы, которые предстают очень выразительными и даже 

часто более ритмически яркими, действенными. Так, в фуге си бемоль мажор 

противосложение предстает не как простое усвоение отдельных тематических элементов 

им, а как объединение их в подголосочный комплекс, состоящий из трех голосов. В 

результате, исполнителю не желательно было бы нарочито выделять тему; она в любом 

случае будет ясно слышна, вследствие весьма тонкой составляющей ритмической 

организации сочинения; не назойливое выделение начала темы, при соблюдении 

динамического равновесия между голосами – одно из пожеланий исполнителю пред-

ставленного произведения. Одно из интересных проявлений сочетания темы и протии-

восложения мы наблюдаем в ля бемольной фуге; ее тема предстает как широко раз-

вернутая песенная мелодия. Если же характеризовать противосложение данной фуги, то 

оно скорее является подголоском, нежели подголосочной фигурацией, при том что здесь 

присутствует, в определенной мере, вариационное начало. Исходя из этого, при 

исполнении необходимо подчеркивать данное начало. Одно из необычных фактурных 

нововведений в фугах Шостаковича – использование в них аккомпанирующих фигу-

раций, в частности, в вышеприведенной фуге ля бемоль мажор; четкое разделение ин-

термедии на основную мелодию и ее аккомпанемент, содержащий скрытые гармонии, 

способствует особому назначению припева и выделению интермедии из общего музы-

кального содержания. Шостакович, несмотря на всю строгость голосоведения в фугах, 

создает произведения, которые отличаются звучанием чрезвычайно объемным по своему 

динамическому строению; звучание в некоторых фугах идет от проникновенного 

пианиссимо до мощного фортиссимо, но, что при этом поразительно – автор никогда не 

перенасыщает фактуру сочинения, не увеличивает количества голосов, составляющих 

фактурную ткань. Один из важных приемов, используемых композитором для 

достижения больших кульминаций – введение полифонических пластов, когда не при-

бавляется количество голосов, а происходит их объединение в группы-пласты. Нередко 

пласты находятся в отдаленных друг от друга регистрах: верхний, аккордовый пласт 

несет функцию своеобразного контрапункта, нижний же, мелодический – интонирует 

тему. Именно таким образом строится кульминация ми минорной, соль диез минорной 

фуг. Блестящий пример симфонизации формы представляет грандиозная ре минорная 

фуга, которая ни разу не переходит к гомофонному изложению, несмотря на то, что роль 

гармонических впечатлений достаточно велика. Композитор применяет здесь почти все 

типы полифонического изложения. Когда же речь идет о фактуре произведения, то 

поражаешься насколько мастерски использован весь диапазон фортепиано. А дина-

мическая сторона данного сочинения требует от исполнителя огромного напряжения для 

передачи ее сути, создания того, что вложено в него автором; исполнитель должен 

концентрировать все свое внимание на выявлении полифонической логики; от пианиста 

требуется детальный аналитический подход к фактуре. Только таким путем можно 

решить те исполнительские проблемы, которые поставлены в данном сочинении, 

собственно, как и в любой фуге данного сборника. Некоторые фуги композитора напи-

саны в одной динамической плоскости и камерны по своему звучанию, в них нет боль-

шой динамической амплитуды. Но от этого их исполнение не легче, можно сказать, что 

даже сложнее, так как исполнитель должен с большой осторожностью передать тон-

чайшие фразировочные нюансы и отработать, создать картину, которая передает все 

темброво-звуковое разнообразие различных тематических проведений и при этом не 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 175 

имеет права нарушить ни на йоту ограничения динамики. Из всего вышеизложенного 

явствует, что только кропотливая, серьезная, вдумчивая предварительная работа по 

анализу исполняемых сочинений может создать благоприятные возможности для наи-

более глубокого и яркого воплощения в исполнении богатого и полного мысли содер-

жания прелюдий и фуг Д. Шостаковича. 

Актуальность статьи. Выявление фактурной и динамической сущности прелюдий и 

фуг Шостаковича позволит пианисту создать верную их интерпретацию.   

Научная новизна статьи. Знание пианистических и интерпретационных особен-

ностей прелюдий и фуг Шостаковича позволит исполнителю передать слушателю логи-

чески цельное и художественно яркое музыкальное полотно. Практическое значение и 

применение статьи. Анализ прелюдий и фуг, данный в статье, а также общие замечания 

по их исполнительским особенностям позволят пианистам плодотворно, разумно пос-

троить свою работу над ними. 
 

Литература 
 

1. Должанский А.Н. Д. Шостакович. Камерные произведения М., 1955.  

2. Должанский А.Н. 24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича Л., 1963. 

3. Мартынов И.И. Д. Д. Шостакович. М.-Л. 1946.  
          

 N.N. Abutidze 
 

D.Şostakoviçin prelüdiya və fugaları və onların interpretasiyası 

Xülasə 
 

D. Şostakoviçin prelüdiya və fuqaları fortepiano üçün yazılan ən iri əsəri olub və yaradıcı-

lığında yeni mərhələnin başlanğıcı sayılır. Məcmuənin obrazlar baxımından məzmunundakı 

zənginliyi ilk növbədə fakturada istifadə olunan müxtəlif üsullardan irəli gəlir. Bu da öz növ-

bəsində müəllifin fortepianonun traktovkasını geniş şəkildə nümayiş etdirməyə imkan yarat-

mışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu prelüdiya və fuqaları öncədən hərtərəfli şəkildə təhlil edib 

onların interpretasiya xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirəndən sonra ifaçı XX yüzilliyin böyük 

bəstəkarının bu əsərdə olan bütün zənginliyi və dərinliyi göstərə bilir. 
                                                                                                               

    N.N. Abutidze 
 

D.Shostakovich’s Preludes and Fugues and their interpretation 

Summary 
 

Preludes and Fugues by D. Shostakovich is his largest work composed for the piano. This 

work is the new stage in the composer’s art. This collection of preludes and fugues is rich of 

facture content that gives a great basis for using various effective methods helping to 

demonstrate the author’s interpretation of the piano. Only due to thoughtful and serious 

preliminary analysis of these preludes and fugues specific, interpretative peculiarities a pianist 

can convey all the depth and richness of this remarkable work, the work of this great XX century 

composer. 
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Təlim prosesi kiçikyaşlı məktəblilərdə əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşdırılmasında müstəsna 

dərəcədə mühüm rol oynayır. Dərsliklərdə məktəblilərə təkcə biliklər verilmir, eyni zamanda 

onlarla tərbiyəvi iş aparılır. Bu cür tərbiyəvi iş müəllim sinifə daxil olan andan dərsin so-

nunadək - 45 dəqiqə ərzində həyata keçir. Keçilən və öyrənilən hər bir mövzu tərbiyəvi əhə-

miyyətə malikdir. Deməli, təlimin tərbiyəedici funksiyası böyükdür. Təlim prosesində mək-

təblinin təkcə hafizəsindən deyil, onun təfəkküründən, təxəyyülündən, düşüncəsindən və ira-

dəsindən istifadə olunur. 

Bədii qiraət şəxsiyyətin formalaşmasının vasitələrindən biridir. Onun köməyi ilə məktəbli 

kitabdan, dərslikdən bilik alaraq özünü zənginləşdirir. Kiçikyaşlı məktəblilərə bədii nümunələr 

vasitəsilə mənəvi keyfiyyətlərin aşılanmasında təlim, dərs prosesi ilə birgə sinifdən xaric 

tədbirlər də mühüm rol oynayır. Belə ki, 1-4 sinif şagirdləri  burada daha fəal olur, mövzuların 

müzakirəsində yaxından iştirak edirlər. Bu kimi tədbirlər təkcə öyrənilən biliklərin tətbiqinə 

deyil, həm də onların hiss və duyğularının, mənəvi keyfiyyətlərinin inkişafına imkan yaradır. 

İbtidai siniflərdə tədris olunan “Təbiətşünaslıq“ dərsliyində təbiətlə bağlı məsələlər şərh 

olunanda bədii yaradıcılıq nümunələrinə də yer verilir. Həmin nümunələrdəm müəllim mənəvi 

tərbiyə məqsədilə istifadə edir. 4-cü sinif dərsliyində ”Yazda təbiət oyanır“ adlı şerə diqqət 

yetirək: 

 

Sən gələndə, qaranquş 

Sevimli ölkəmizə 

Baharın gəlməsini 

Xəbər verirsən bizə. 

 

Quşlar yığışıb gəlir, 

Canlanır yaşıl meşə. 

Baharın carçısısan 

Qaranquşum həmişə. 

 

Bədii əsərlərin janrları müxtəlifdir. Ədəbi janrların hər birinin öz üslubi priyomları, quru-

luşu olduğuna görə onların oxucuya təsiri də fərqli olur. Əsərin şagird tərəfindən düzgün oxu-
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nulmasını təşkil etmək üçün onun xüsusiyyətlərini bilməli, uyğun metod və priyomlardan isti-

fadə olunmalıdır. 

Hekayə janrında hadisələr müəyyən xətt üzrə ardıcıllıqla baş verir və canlı danışıq dili ilə 

nəql olunur. Bu cür hadisələri şagird asanlıqla izləyir və yadda saxlayır. Birinci və ikinci si-

niflərdə müəllim tərəfindən hekayənin oxunması daha vacibdir. Emosional və dramatik hadi-

sələrlə zəngin olan hekayələr isə müəllim nəqli əsasında yaxşı mənimsənilir. Şagirdlərə bədii 

obrazların daha dərin təsir bağışlaması üçün müəllim hadisələrin baş vermə şəraitini və qəh-

rəmanları daha dolğun təsəvvür edir. Hekayədə iştirak edən şəxslərin, yəni qəhrəmanların xa-

rakterik əlamətlərini, xarici görkəmini şagird müəyyənləşdirir. Məsələn, 1V sinifdə M.Qorkinin 

“Arxip baba və Lyonka” hekayəsindən şagird Lyonkanın daxili aləmini, psixologiyasını əks 

etdirən ifadələri seçir. Lyonkanı aşağıdakı kimi səciyyələndirmək olar: babasını çox sevir, onun 

öləcəyi yadına düşəndə ağlayır, babası ölsə avara gəzməməyi, çayçı dükanında və ya başqa bir 

yerdə iş tapıb işləməyi qərara alır, sədəqə yığmaq istəmir, babasını da bu işdən çəkindirir, 

diqqətli və nəzakətli, rəhmli və xeyirxahdır, yaylığını itirmiş qıza kömək etmək istəyir, 

oğurluğu alçaqlıq hesab edir, babasını oğurluq üstündə danlayır, babasını təhqir etdiyi üçün üzr 

istəyir. 

İkinci sinifdən etibarən şagirdlər xasiyyətnamə yazmağı, surətləri tutuşdurmağı öyrənirlər.  

Məsələn, ”Acı su” hekayəsində Vaqif və Ramiz surətləri tutuşdurulur. Şagirdlər bildirirlər ki, 

Ramiz laqeyd, diqqətsiz, yaşlılara hörmət etmək istəməyən, lakin öz təqsirini başa düşən və ona 

görə xəcalət çəkəndir. Vaqif isə diqqətlidir. Yoldaşına nümunə olmağa və onu yaxşı yola dəvət 

etməyə çalışandır. Üçüncü və dördüncü siniflərdə bu sahədə iş bir qədər də mürəkkəbləşir. 

Şagirdlər obrazları müqayisə etmək, qəhrəmanların hərəkətlərini müqayisə etməklə yanaşı, 

onlara münasibət bildirməyə, bunun səbəbini izah etməyə çalışırlar.  

Kiçikyaşlı məktəblilərin mütaliəsində nağıllar mühüm yer tutur. ”Oxu” dərsliklərində xalq 

nağılları ilə yanaşı yazıçılar tərəfindən yazılmış nağıllara da geniş yer verilmişdir. Hekayədə 

olduğu kimi nağılda da fabula, ideya, həyata uyğun gəlməyən fantastik hadisələr, əşyalar  (bircə 

anda şəhərin salınması, adamın yox olması, uçan xalça, danışan quş və s.) vardır. Nağıllardakı 

fikirlərin əyləncəli şəkildə parlaq obazlarla verilməsi uşaqların təxəyyülünü inkişaf etdirir. 

Hadisələrin dramatikliyi, personajların canlılığı uşaqları xarici aləmi obrazlı görməyə alışdırır, 

onların yaradıcı marağını inkişaf etdirir. Nağılların zəngin dili şagirdlərin nitqini inkişaf etdirir, 

onları xalqımızın ruhu, soykökü ilə ünsiyyətə girməyə, tükənməz söz xəzinəsinə, mədəni 

sərvətimizə yiyələnməyə doğru aparır. Onlar şagirdi təmənnasız, təvazökar, ədalətli, mədəni, 

xeyirxah olmağa çağırır, uşaqlarda eybəcərliklərə gülüş, şər qüvvələrə nifrət oyadır, əsrlər boyu 

toplanmış xalq müdrikliyini təbliğ edir. Ona görə də giriş müsahibəsi şagirdləri nağılın çox vaxt 

örtülü olan əxlaqi ideyasını başa düşməyə hazırlamalıdır. 

Dahi şair Nizami feodal cəmiyyətinin hökm sürdüyü bir dövrdə yaşamış, zəhmətkeş xalqın 

taleyini düşünmüş,insan və cəmiyyət haqqında humanist görüşlərini, bəşəri arzularını öz poema 

və hekayələrində ifadə etmişdir. Nizaminin mənzum hekayə və nağıllarında dostluq və 

yoldaşlıq münasibətləri - əməyin və vərdişin təntənəsi, zülm və haqsızlığın ifşası, bilik, sənət 

və elmin faydası, azadlıq, bərabərlik və  humanizm probleminə geniş yer verilmişdir. O, ədə-

biyatımıza ilk dəfə zəhmət adamının surətini gətirməklə maddi nemətlər yaradanları cəmiyyətin 

müftəxor, tənbəl, zülmkar təbəqəsinə qarşı qoyur. ”Kərpickəsən kişinin dastanı” hekayəsində 

şərəfli əmək adamı böyük rəğbətlə tərənnüm olunmuşdur. Qoca bir kişi kərpic kəsməklə özünə 

ruzi qazanır. O işlə məşğul ikən bir gənc qocanın qarşısına gələrək ona deyir ki, mən doğrudan 

sənə heyranam, nə qədər bu palçıqda işləmək olar. Səndən heç kim bir qarın çörək əsirgəməz. 

Sudan palçıqdan nə əldə edəcəksən. Bu, cavan adamların işidi. Qoca adamsan, özünü ahıllarla 
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bərabər tut. Qoca kərpickəsən cavab verir ki, cavan oğlansan, cahillik edib acıl sözlərinlə mənə 

ağıl öyrətmə. Belə ağır işə əlimi ona görə öyrətdim ki, sənin kimi adama əl açıb xəcalətə 

düşməyim. Mən  halal zəhmətimlə heç kəsə möhta deyiləm. Öz əlimin əməyi ilə yaşayıram. 

Qocanın bu müdrik sözlərini eşidən cavan xəcalət çəkir. Orada dayanmır, tezliklə uzaqlaşır. 

Kərpickəsən qocanın müdrik cavabı gənci düşündürür. Onu əməyə sövq edir, öz əməyi ilə 

yaşamağa ruhlandırır. Gənc dərk edir ki, əmək şərəfli işdir, əmək insanın başını ucaldır. Onu 

başqalarına möhtac olmağa, əl açmağa qoymur. 

Şair dostluq və yoldaşlıq mövzusunda yazdığı əsərlərində insanı müxtəlif şəraitdə sınaqdan 

keçirir. Dostluğun qədrini bilməyən, ancaq özünü düşünən dayaz təbiət, xudbin adamları 

gülünc vəziyyətə salır, ifşa edir. ”Yaralı uşağın dastanı”nda göstərilir ki, bir uşaq öz yoldaşları 

ilə çölə gəzməyə gedir. Onlar qaçışırlar.Bu zaman uşaq quyuya yıxılır, ayağı və bel sümüyü 

sınır. Onun yaxın dostu deyir: ”Gəlin bunu quyunun dibində gizlədək ki, sirri bilib bizi danla-

masınlar”. Ona düşmən olan ağıllı uşaq isə: ”Yox, o mənimlə düşməndir, bunu bilsələr, elə 

bilərlər ki, mən etmişəm” - deyir. Ağıllı uşaq tez qaçıb yıxılan uşağın atasına xəbər verir. ”Ağıllı 

düşmən ağılsız dostdan yaxşıdır“ zərb-məsəlinə əsaslanan şair hekayənin sonunda göstərir ki, 

ağıllı adam hər işi bacarar və müvəffəq olar. 

Uşaqları maraqlandıran janrlardan biri də təmsildir. Onun əsasında alleqoriya durur. Təmsil 

yazarkən  yazıçı heyvan, quş, həşərat, bitki  və başqa əşyaların obrazlarında insanların tipik 

xasiyyətlərinə (yalançılıq, oğurluq, ədalətsizlik, lovğalıq, acgözlük, qorxaqlıq və s.) gülür, 

öyüd-nəsihət verirlər. Personajın xasiyyətnaməsini verərkən onun dilində işlənən sözlərdən is-

tifadə edilir. Məsələn, M.Ə.Sabirin “Qarğa və tülkü” təmsilində tülkü qarğaya müraciətlə deyir: 

 

Dedi: ”Əhsən sənə, a qarğa ağa! 

Nə nəzakətlə qonmusan budağa! 

Bəzədin sən bu gün bizim çəməni, 

Şad qıldın bu gəlməyinlə məni. 

 

Nə gözləsən, nə xoşliqasən sən, 

Yeri var söyləsəm - hümasən sən. 

Tüklərindir ipək kimi parlaq, 

Bədnəzərdən vücudun olsun iraq! 

Bu yəqindir ki, var sevimli səsin, 

Oxu, versin mənə şəfa nəfəsin!” 

 

Bu sözlərə əsasən şagirdlər onun nə qədər yaltaq olduğunu yəqin edirlər. Uşaqlara məlum 

olur ki, qarğada nə tülkünün dediyi görkəm, nə də səs var. Qarğa tülkünün əlinə keçsə, onu 

parçalayıb yeyər, lakin buna imkan olmadığından dilini işə salıb qarğanı aldadır və onun ağ-

zından yerə düşən pendiri yeyir. Müəllif sonda nəticəni belə verir: 

 

“Olmasaydı cəhanda sarsaqlar, 

Ac qalardı, yəqin ki, yaltaqlar”. 

 

Q.Zakirin “Aslan,qurd və çaqqal“ təmsilində qurdun böldüyü şikar payı aslanın xoşuna 

gəlmədiyindən onun gözünü çıxarır. Çaqqal bu hadisəni görüb dərhal nəticə çıxarır: əldə edilən 

qənimətin hamısını aslana verir.Aslanın bu bölgüdən xoşu gəlir və bunu kimdən öyrəndiyini 

çaqqaldan soruşur.Çaqqal ehtiramla: 
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Dedi: -“Mən bilməzdim binadan, başdan, 

Öyrəndim o gözü çıxan qardaşdan”. 

 

Q.Zakir “Xain yoldaşlar haqqında” və “Sədaqətli dostlar haqqında“ təmsillərində insana xas 

olan səciyyəvi xüsusiyyətlərə əsaslanır. “Xain yoldaşlar haqqında” təmsilində ilan və tısbağa 

dəvə ilə yoldaşlıq etmələrinə baxmayaraq ona xəyanət edirlər. Tapdıqları çörəyi üç yerə bölmək 

əvəzinə kələk qurub dəvəni bu nemətdən məhrum etmək, onun payını da özləri yemək istəyirlər. 

“Sədaqətli dostlar haqqında“ təmsilində ahu tısbağa qarğa və kəsəyən bir –birinə möhkəm 

tellərlə bağlıdırlar. Onların heç biri öz təbiəti etibarilə yırtıcı deyildir,hər birinin özünəməxsus 

xasiyyəti, həyat tərzi vardır. Ahu sürətlə qaçmaq, qarğa uçmaq, kəsəyən kəsmək, tısbağa 

gizlənmək kimi keyfiyyətə malikdir. Məhz buna görə də onlardan biri dara düşdükdə, o biriləri 

öz qabiliyyətlərindən məharətlə istifadə edib yoldaşlarını xilas etməyə cəhd göstərirlər. 

Müəllim  hər bir şagirdin evdə kitabxanasının təşkilinə nail olmalıdır. Ev kitabxanasının 

yaradılması və uşağın müstəqil mütaliəsinin təşkili onun yaşına müvafiq kitabın seçilməsi ilə 

əlaqədar valideynlərə məsləhət verilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii qiraət əsas vasitələrdən hesab 

olunur. Məktəbli məhz onun köməyi ilə kitab və dərslikdən bilik alaraq özünü zənginləşdirir. 

Kiçikyaşlı məktəblilərə bədii nümunələr vasitəsilə mənəvi keyfiyyətlərin aşılanmasında təlim, 

dərs prosesi ilə yanaşı, sinifdənxaric tədbirlərdən istifadə də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mə-

qalə də məhz bu mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ibtidai sinif şagirdlə-

rinin təkcə biliklərinin tətbiqinə deyil, həm də onların hiss və duyğularının, mənəvi keyfiyyət-

lərinin inkişafına imkan yaradan bədii yaradıcılıq nümunələri şərh olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 

                                                            

Н.Н. Адилова              

Влияние художественного чтения на общее  

образование младших школьников 

 

Резюме 

 
О том, что высмеивают басни, можно говорить очень долго. В первую очередь, басни 

высмеивают людские пороки: ложь, безнравственность, лень, глупость, хвастовство, 

невежество. В героях басен каждый человек находит животного, похожего на себя. 

Ситуации, описываемые авторами в баснях, всегда очень жизненны, житейски и, по-

тому, любой человек способен перенести их на свою собственную жизнь, а значит найти 

у себя один из пороков и исправить его. Кроме этого, за счет сатирических, ироничных 

ноток басни, читатель не только учится понимать свои пороки и исправлять их, но и 

учится смеяться над самим собой. Такое чувство юмора безусловно крайне полезно для 

психологического здоровья человека. Одна еврейская пословица гласит: «Умеющие 

смеяться над собой блаженны, ибо источник их услады не иссякнет  до конца дней их». 

Мораль сей басни такова: читайте басни, смейтесь над собой и становитесь мудрее, 

человечнее, дальновиднее. И пусть ваш воз всегда достигает цели назначения. 
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N.N. Adilova 

 

Influence of artistic reading on junior high  

school students' overall education 

 

Summary 

 
When pupils read book series, there’s an element of predictability of what they can expect 

from the story.It can be easier for pupils to read when they have an idea and understanding of 

the setting, characters, and plot of a book series. Pupils have more comprehension support in 

book series: each new book in the series follows and builds on the first, making it easier for 

kids’ comprehension. 

It’s a wonderful thing to see a child enjoying reading, and feeling really good at it! Book 

series make it easier for children to understand what’s going on in the book, and this increases 

their feeling of competence. As their comprehension and fluency grows, so does their reading 

confidence. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 29.02.2020 
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Təhsilin ilkin pilləsi olan məktəbəqədər yaş dövrü uşaqlarda əxlaqi keyfiyyətlərin inkişafı 

üçün əsas dövrdür. Uşaqlarda vətənpərvərlik hisslərinin başlanğıcı məhz bu dövrdə formalaş-

mağa başlayır. Vətənə məhəbbət hissi müqəddəs hissdir və bu hissin yaranması uşağın anadan 

olduğu ailədən başlanır və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində davam etdirilir. 

Uşaqların vətənpərvərlik haqqında müəyyən təsəvvür və biliyə yiyələnməsi, onların vətənə 

şüurlu münasibətlərinin formalaşmasında folklor nümunələrindən istifadə mühüm vasitələrdən 

biridir. Azərbaycan uşaq folkloru şifahi xalq yaradıcılığının bir hissəsini təşkil edib kiçik yaşlı 

uşaqların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında geniş imkanlara malikdir. Şifahi xalq 

yaradıcılığına oxşamalar, laylalar, bayatılar, nəğmələr, tapmacalar, nağıllar, dastanlar, atalar 

sözləri və s. qiymətli nümunələr daxildir. Uşaqların vətənpərvərlik hissinin forma-

laşdırılmasında zəngin bədii dəyərlərə malik nağılların, dastanların, atalar sözlərinin müstəsna 

rolu vardır. 

Xalq nağılları uşaqların körpəlik dövründə eşitdikləri söz sənətinin ilk nümunələrindən bi-

ridir və öz mahiyyəti etibari ilə kiçik yaşlı uşaqların təbiətinə uyğun gəlib, onların təfəkkürünə, 

təsəvvürünə olduqca yaxındır. Nağıllar uşaqları ətraf aləmə məhəbbətə, elə-obaya sədaqətə, 

xeyirxahlığa, qəhrəmanlığa sövq edir və xəbisliyə, paxıllığa, satqınlığa qarşı nifrət hisslərini 

oyadır. Bu folklor nümunəsində müsbət əxlaqi keyfiyyətlər geniş əks olunmuşdur. İnsana qarşı 

humanist münasibətin, doğma yurda məhəbbətin, onun qorunması haqqında fikirlərin 

yaranması nağıllarımızda qəhrəmanlar vasitəsi ilə göndərilmişdir [1, s. 92]. 

Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində vətənpərvərlik tərbiyəsinə aid nağılların kiçik yaşlı 

uşaqlara çatdırılması tərbiyəçilərdən məharət və ustalıq tələb edir. Hər bir tərbiyəçi bilməlidir 

ki, onun nəql etdiyi nağıl canlı, emosional olmalı və real səslənməlidir. O, nağılın mətnini əz-

bərdən bilməli, onun ideyasını, məqsədini aydınlaşdırmağı bacarmalı, sonra isə hisslərini giz-

lətmədən onu uşağa elə çatdırmalıdır ki, uşaq hadisələrin həqiqiliyinə inansın. Tərbiyəçi uşaq-

lara nağıl vasitəsi ilə vətənə məhəbbət, onun qorunması uğrunda mübarizliyi aşılayaraq gələ-

cəkdə vətənpərvər insan kimi yetişməsinə zəmin hazırlayır [2, s. 24]. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda doğma vətəni qorumaq, xalq içərisindən çıxmış qəhrəman-

ların igidlik və şücaətini əks etdirən qəhrəmanlıq dastanlarından “Kitabi-Dədə Qorqud”, 

“Koroğlu”, “Molla Nur”, “Qaçaq Nəbi”, “Qaçaq Kərəm”, “Səttarxan” və s. dastanlarımız buna 

nümunədir.   

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında şəxsiyyətin keyfiyyətləri konkret olaraq göstərilir. Onun 
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əsas ideyasını vətənpərvərlik, yurd sevgisi təşkil edir. Vətəni, torpağı, eli-obanı sevmək və onu 

qorumaq üçün canından keçməyə hazır olmaq, şəxsi mənafeyinin güdülməməsi, mərd olmaq, 

düşmənin hiyləsinə uymamaq və ona nifrət hissi bəsləməyi bacarmaq, söz və əməl birliyini 

qorumaq və s. keyfiyyətləri özündə ehtiva edir. Dastanda yetişən nəsildə uşaqlara  kiçik 

yaşlarından vətənə məhəbbət tərbiyəsi üçün ilk növbədə onlara vətənin gözəlliklərini duymağa 

və sevdirməyə istiqamətlənir.  

Doğma vətənə məhəbbət mövzusu atalar sözlərində də mühüm yer tutur. Bir çox atalar 

sözlərində qəhrəmanlıq, igidlik tərif edilir, xalq bütün övladlarını bu ənənələr üzərində tərbi-

yələndirməyə çalışır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində atalar 

sözlərinin təsir gücü müstəsnadır. Əsrlər boyu gəlib çatmış deyimlər uşaqların vətənə məhəbbət 

tərbiyəsində əhəmiyyətli dərəcədə rol oynamışdır: 

- Vətənə gəldim, imana gəldim.      

- Doğma yurd şirin olar. 

- Hər kəsə öz vətəni əzizdir. 

- Anam kimi yar olmaz, ölkəm kimi diyar.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla aparılan vətənpərvərlik tərbiyəsi işində şifahi xalq ədəbiyyatı 

nümunələri  onların vətənə məhəbbət və sədaqət ruhunda tərbiyəsində  xalqımıza xas olan mə-

nəvi və əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnmələrinə müsbət təsir göstərir. Kiçik yaşlarda doğma 

mədəniyyətin mənəvi və estetik dəyərlərinin varisliyini daşıyan folklor nümunələri vətənpər-

vərlik tərbiyəsinin, ölkənin tarixinə hörmət və doğma yurd sevgisini aşılamaq üçün ən yaxşı 

vasitələrdən biridir. 

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan Respublikasının dünyaya inteqrasiyası tərbiyə və milli-

mənəvi dəyərlərin təbliğinə yeni yanaşmaları cəlb edir. Müasir dövrdə kiçik yaşlarından 

uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsinin vasitəsi 

kimi konkret olaraq müəyyən üsul və vasitələrin irəli sürülməsi, əsaslandırılması məqalənin 

elmi yeniliyini təşkil edir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin 

işçiləri və  bu sahədə təhsilalanlar faydalana bilərlər. 
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Н.В. Гаджизаде  

 

Узоры фольклора как средство патриотического  

воспитания детей младшего возраста 

 

Резюме 

 
Наблюдения показывают, что патриотическое воспитание детей и молодежи зало-

жено в основу их патриотического отношения. Основное внимание здесь уделяется 

взаимодействию друг с другом, и их отношения направлены на формирование нравст-

венных и духовных ценностей. В то же время большое внимание уделяется националь-

ной культуре, традициям, защите родного языка, любви на родине, выполнению родины 

и здоровому образу жизни. Любовь к родине должно прививаться детям еще в раннем 

возрасте. Богатый фольклор Азербайджана, а также письменные и устные примеры 

литературы являются ценным источником для развития любви детям к родному краю. 

 

 

N.V. Hajizada  

 

Patterns of folklore as a means of patriotic  

upbringing of young children 

 

Summary 

 
Observations show that the patriotic education of children and youth is taken as a basis to 

form their patriotic attitude. The main focus here is to interact with each other and their relations 

are directed to the formation of moral and spiritual values. At the same time, great attention is 

paid to national culture, traditions, protecting mother tongue, love in native land, fulfillment of 

homeland and healthy lifestyle. The sense of love and affection for homeland must be taught 

children who are our future from their early years. The rich folklore of Azerbaijan, the sample 

of oral and written literature are very valuable source for children to teach them the sense of 

love and commitment to native land. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 26.02.2020 
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Cəmiyyətin ən qiymətli sərvəti insan və onun sağlamlığıdır. İnsan həyatında sağlamlıq zə-

ruri amildir. Tarix boyu insan sağlamlığı yaşayışı üçün vacib və əsas şərt hesab edilmişdir. 

Azərbaycan xalqı tarixən gənc nəslin sağlamlığına xüsusi diqqət göstərmiş, sağlam böyüməsinə 

xüsusi səy göstərmişdir. Fiziki sağlamlığı çox qiymətli nemət hesab edən xalqımız öz fikrini 

atalar sözlərində belə ifadə etmişdir. “Sağlamlıq ən böyük varlıqdır”, yaxud, xalqımız fiziki 

sağlamlıq barədə münasibətin daha dəqiq bildirmişdir. “Uca-uca dağlar başı qarlı da ola bilər, 

qarsızda. İgidin  canı sağ olsun; varlı da olar varsız da.” Göründüyü kimi,  möhkəm can sağlığı 

olmadan insan  xoşbəxt ola bilməz. 

İnsanların sağlamlığı hələ qədim dövrdən müdriklərin diqqətini cəlb etmişdir. Platon sağ-

lamlığı insan üçün birinci xoşbəxtlik hesab edirdi. Şəxsiyyətin formalaşmasında və sağlamlı-

ğında fiziki tərbiyənin mühüm rolu vardır. Fiziki tərbiyə insanın sağlamlığını möhkəmlədən, 

şəxsiyyətin fiziki və mənəvi –iradi keyfiyyətlərini inkişaf etdirən təsirlər sistemidir. Müasir 

həyat, istehsalat insandan intellektual hazırlıqla yanaşı, fiziki dözümlülük, mənəvi–iradi key-

fiyyətlər tələb edir. İnsanın şəxsi həyatında da sağlamlıq, fiziki hazırlıq, gümrahlıq mühüm 

əhəmiyyət  kəsb edir. İnsanların sağlamlığı hələ Hippokrat dövründən  müdriklərin diqqətini 

cəlb etmişdir. Qədim Elladanın nəhəng qaydalarından birində bu sözlər yazılmışdır. “Güclü 

olmaq istəyirsənsə qaç, sağlam olmaq istəyirsənsə  qaç, gözəl olmaq istəyirsənsə qaç”. Böyük  

Roma şairi Horatsi də sağlamlıq naminə qaçmağı məsləhət görmüş və demişdir: “Sağlam ikən 

qaçmasan, xəstələnəndən sonra  qaçmalı olarsan” 

Böyük Azərbaycan şairi N.Gəncəvin də sağlamlıqla bağlı gözəl fikrləri vardır: “Bədən 

sağlam olsa, saf olar söz də, süst adam süst olar, bədəndə söz də” və yaxud “Varkən sağlıq əldə, 

cavanlıq əldə, sənindir hər murad, hər xoş əməl də.” Fiziki tərbiyə şəxsiyyətin ahəngdar 

inkişafının mühüm sərtini təşkil edir. O tərbiyənin digər tərkibi  hissələri ilə  sıx bağlı olub, 

insanın əqli, əxlaqi, əmək və estetik inkişafına müsbət təsir göstərir. Fiziki tərbiyə əqli inkişafa 

kömək edir. Sağlamlıq-səmərəli zehni fəaliyyətin vacib şərtidir. O, insanın fikir qüvvəsini 

artırır, yorğunluğu götürür, iş qabiliyyətini bərpa edir. Fiziki tərbiyə insanın əxlaqi-iradi 

inkişafının da mühüm vasitəsidir. O, iradəni möhkəmləndirir, insanda dözümlülük, intizam, 

kollektivçilik, yoldaşlıq və dostluq kimi  keyfiyyətlər tərbiyə edir. Fiziki tərbiyə insanı əməyə 

və vətənin müdafiəsinə hazırlayır. O estetik tərbiyə ilə də sıx bağlıdır. Qədim latın atalar sö-

zündə deyildiyi kimi, “Sağlam ruh sağlam bədəndə olar.” Fiziki tərbiyə bədənin qədd-qamətini, 

ahəngdar inkişafını, zahiri gözəlliyini təmin edir. Bir çox idman növləri estetik hisslər  və zövq 
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formalaşdırmağa kömək edir. Göründüyü kimi, fiziki tərbiyə şəxsiyyətin formalaşmasında  

mühüm rol oynayır. Buna görə də gənc nəslin fiziki tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.  

Hazırda gənc nəslin ümumi tərbiyəsinin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri onların  

hərtərəfli inkişafına nail olmaqdan ibarətdir. Fiziki cəhətdən ahəngdar inkişaf etmiş, bədəncə 

sağlam, gözəl qamətli, möhkəm, qüvvətli və gümrah bir adam olduqda, bu hərtərəfli inkişaf  

etmiş insan sayılır. Fiziki tərbiyə həmin keyfiyyətlərin məktəblilərdə yaranmasında mühüm  

əhəmiyyət kəsb edir. Vaxtilə H.B. Zərdabi məktəblərimizdə şagirdlərin fiziki inkişafına, sağ-

lamlığına lazımı diqqət yetirilmədiyini ciddi tənqid etmişdir. O, “Məktəb gigiyenası” adlı  

məqaləsində bu sahədə məktəblərdəki dözülməz vəziyyətlərdən bəhs edirdi: məktəbli uşaqlarda 

qan azlığı, əsəbilik, hədsiz yorğunluq, mədə pozğunluqu, vitamin çatışmazlığı, müxtəlif  növ 

daxili xəstəliklər, göz  xəstəlikləri və s. kimi ağır hallar  özünü  göstərir. Məktəbdə əsas diqqət 

zehni inkişafa yönəlir, uşaq orqanizminin normal fiziki inkişafına isə lazımı diqqət  ye-

tirilməmişdir. H.B.Zərdabi vəziyyətdən çıxış yolu kimi məktəblərdə bədən tərbiyəsi və idmana 

qayğının artmağını, tibbi xidməti gücləndirməyi, tədris yükünü ixtisar etməyi,  gigiyenik 

tələblərə ciddi  əməl olunmasını  vacib sayırdı. 

Hal-hazırda şəhər və rayonlarımızda uşaqların, gənclərin sağlamlığı məsələsinə diqqət art-

mışdır. Yeni meydança və stadionlar tikilir, onlar  alət və avadanlıqlarla təmin olunub gənc 

nəsilin istifadəsinə verilir. Qeyd etmək lazımdır ki, fiziki tərbiyə prosesi səmərəli təşkil olunan 

məktəblərdə uşaqlar bədəncə sağlam və qüvvətli, qıvraq, iradəcə möhkəm böyüyürlər. Bunların 

isə iş qabiliyyətinin  artmasına müsbət təsiri vardır. Sağlam adamlar isə gələcəkdə cəmiyyət 

üçün daha yararlı olurlar. Sağlamlığın möhkəmləndirilməsində fiziki tərbiyə  vasitələrinin də 

rolu böyükdür. Fiziki tərbiyənin vasitələri bunlardır: təbii amillər, fiziki təmrinlər, gigiyenik 

amillər daxildir. 

Təbii amillərə su, hava və günəş daxildir. Günəşin (günəş şüalarının) fiziki sağlamlığa bi-

lavasitə dəxli var. Təmiz içməli suyun orqanizm üçün əhəmiyyətini isbat etməyə ehtiyac yox-

dur. Çirkli su isə xəstəliklər mənbəyidir. Vaxtlı-vaxtında çimmək, səhərlər bədəni yaş dəsmalla 

silmək sağlamlıq üçün zəruridir. İslam etiqadına görə, müsəlmanlıq təmizlik əsasında qurulub. 

Peyğəmbər kəlamıdır:  “Vücudunu  təmiz  olaraq  yatan adam ibadətlə məşğul olan, oruc tutana 

bənzər.”  

Təmiz hava da təmiz su qədər insan sağlamlığı üçün əhəmiyyətlidir. Təmiz hava insan or-

qanizmi, beyin, ciyər  və ürəyin fəaliyyəti üçün zəruridir. Çirkli hava (karbon qazı) beyni yorur, 

orqanizmin müqavimət gücünü zəiflədir. Odur ki, təcrübəli insanlar yaşadıqları və işlədikləri 

otaqların havasını tez-tez dəyişirlər. Su və hava amilləri  günəş amili ilə birləşdikdə isə insan 

orqanizminə onların sağlamlaşdırıcı təsiri xeyli artır. Günəş həyat mənbəyidir. Günəş şüası 

mikrobları məhv edir, qan damarlarını genişləndirir. Orqanizmin müqavimətini artırır. Bu 

səbəbdən də insanlar xüsusən yay aylarında çay, göl və dəniz kənarlarına tez-tez gedir, günəş 

vannası qəbul edirlər.  

Fiziki təmrinlər fiziki tərbiyə vəzifələrinin həlli üçün xüsusi seçilib tətbiq edilən əsas hə-

rəkətlər və hərəkət əməliyyatlarıdır. Bura gimnastika, oyun, idman və turizm daxildir. Gim-

nastika bütövlükdə orqanizmi və onun ayrı-ayrı sistem və funksiyalarını inkişaf etdirmək  

məqsədi ilə aparılan xüsusi təmrinlərdir. Gimnastikanın müxtəlif növləri vardır: əsas, gigiyenik, 

idman, bədii istehsalat, müalicə gimnastikası.  

Oyunlar  fizik təmrinlərin geniş yayılmış növüdür. Oyun həm fiziki, həm mənəvi tərbiyə 

vasitəsidir. Oyunda uşaqların orqanizmi, fiziki qüvvələri, düşüncə bacarığı, hazırcavablıq, tə-

şəbbüskarlıq inkişaf edir, kollektivçilik, yoldaşlıq və dostluq keyfiyyətləri formalaşır. Uşaqlar 

oyuna böyük maraq göstərirlər. Onları kollektiv oyunlar daha çox cəlb edir. Oyunlar iki növdə 
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olur: hərəkətli və idman oyunları. Hərəkətli oyunlar əsasən ibtidai siniflərdə, idman oyunları 

isə məktəbin orta və yuxarı  siniflərində keçirilir. 

İdman fiziki təmrinlərin daha mürəkkəb növüdür. İdmanda bədəni möhkəmlətmək üçün 

vəzifəsi fiziki çalışmaların ayrı-ayrı növlərində (yüngül atletika, günəş, üzgüçülük, futbol, vo-

leybol, basketbol, dama və s.) yüksək nəticələr əldə etmək uğrunda mübarizə ilə qovuşur. 

Turizm fransızca “gəzinti”, “səfər” deməkdir. Azərbaycan dilində də həmin mənaları ifadə edir. 

Turizm doğma diyarın təbiəti, tarixi və mədəni yerləri ilə tanışlıq, şagirdlərin görüş dairəsini 

genişləndirmək məqsədi ilə keçirilən yürüş və gəzintilərdir. O, uşaq və gənclərin fiziki 

dözümlüyünü, ətraf aləmə bələdliyini, sərbəstliyini təmin etməyə, kollektiv həyat və fəaliyyət 

təcrübəsi qazanmağa kömək edir. 

Gigiyenik amillər fiziki tərbiyə, sağlamlıq baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Gigi-

yenik amillərə qida, yuxu, istirahət, bədənə qulluq, normal mənzil və iş şəraiti, rejim, rahat 

geyim və s. daxildir  Sağlamlıq üçün normal qida vacib şərtdir. Yemək müəyyən hədd daxilində 

olmalıdır: həddən çox və az yemək də zərərlidir. Normal yuxu da sağlamlıq üçün mühüm 

şərtdir. O, yorğunluğu götürür, orqanizmin iş qabiliyyətini bərpa edir. Gigiyenik amillər 

içərisində düzgün gün rejimi böyük əhəmiyyətə malikdir. Rejim insanın həyat tərzini nizama 

salan qaydaların məcmusudur. Ailədə və məktəbdə sanitar-gigiyenik tələbləri ciddi əməl edil-

məlidir. Şagirdin iş otağı, məktəbin sinif otaqları gigyienik tələblərə cavab verməlidir. 

Fiziki tərbiyənin mühüm forması kimi gün rejimində idman sağlamlıq tədbirləri böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Fiziki tərbiyə sahəsində məktəbdənkənar işlər də çox cəhətli və 

rəngarəngdir. Bu işləri uşaq idman məktəbləri, uşaq turist stansiyaları, mədəniyyət və istirahət 

parkları, idman bazaları, könüllü idman təşkilatları və başqa müəssisə və təşkilatlar təşkil edir. 

Fiziki tərbiyə qarşısında duran vəzifələrdən biri də sağlamlığa ziyan vuran adətləri dəf et-

məkdən ibarətdir. Sağlamlığın düşmənləri arasında alkoqollu içkiləri, narkomaniyanı, qəm-

qüssəni, əsəbiliyi, düşünməmiş qidalanmağı  xüsusi  qeyd etmək lazımdır. Alkoqollu  içkilərə 

meyilli olmaq sağlamlığı sökən zərərli adətdir. Yeniyetmə və gənclərimizi ondan qorumalıyıq. 

Vəzifələrimizdən  biri alkoqollu  içkilərin (şərab, araq, konyak və s.) insan orqanizminə, 

mənəviyyatına, əxlaqına vurduğu ziyanı hər bir şagirdə aydınlaşdırmaqdır. Bu işin  ağırlığı ən 

çox müəllimlərin və valideynlərin üzərinə düşür. Alkoqollu içkilərə qarşı mübarizədə  həkim-

lərin, prokurorluq və məhkəmə işçilərinin söhbətini təşkil edən məktəblərimiz var. 

Narkomaniya da səhhəti sökən, ömrü qısaldan zərərli adətdir. Narkotik  maddələr iki yolla 

qəbul edilir: siqaret və ya iynə ilə. Müəllimlər, habelə savadlı valideynlər konkret faktlar əsa-

sında uşağa anladırlar ki, narkotik  maddələr yalnız səhhəti sarsıtmır, bundan əlavə ömrü xeyli 

qısaldır, nəslin azalmasına səbəb olur, əxlaqı pozur. Xüsusi araşdırmalardan aydın olur ki, tö-

rədilən cinayətlərin böyük bir qismi alkoqollu içkilərə və narkotik maddələrə aludəçiliyin nə-

ticəsidir. Gənc nəslin sağlamlığı keşiyində durmaq üçün alkoqolizmə və narkomaniyaya qarşı  

mütləq şəkildə mübarizə aparmalıyıq. 

Pisxaloji amillərin nəzərə alınması dedikdə, burada ilk növbədə qəm-qüssə və əsəbilik 

amilləri nəzərdə tutulur. Tərbiyəçinin bilməli olduğu və uşaqlara başa salmalı olduğu məsə-

lələrdən biri də qəm-qüssə ilə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, insanın çəkdiyi qəm, keçirdiyi 

qüssə onun bütün mənliyini sarsıdır, ağacı qurd daxildən yediyi kimi qəm-qüssə də adamı içə-

ridən əridir. Onu insanlarla ünsiyyətindən salır, tənhalaşdırır. Bu halla bağlı atalarımızın çox 

gözəl sözü vardır: “Dəmir nəmdən, insan qəmdən çürüyər”.   

Əsəbilik də qəm-qüssə qədər insana ziyan verən psixoloji amildir. Tibb sahəsində aparılmış 

xüsusi tədqiqatlardan aydın olmuşdur ki, əsəbiləşən zaman insan orqanizmində bir sıra təzadlar 

baş verir: ali sinir sisteminin qan dövranının nəfəs orqanlarının normal fəaliyyəti pozulur, qanın 
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tərkibi pisləşir, bədən süstləşir. Kim özünü sağlam görmək istəyirsə, fiziki bacarıqları, fiziki 

keyfiyyətləri, gigiyenik bilik və bacarıqları özündə formalaşdırmalıdır. Ağlın yet-

kinləşdirilməsində, əxlaqi keyfiyyətlərin kamilləşməsində, xoş əhval-ruhiyyənin yaradılma-

sında, hafizənin və digər psixoloji proses və xüsusiyyətlərin inkişafında fiziki tərbiyənin rolu 

böyükdür. 

Fiziki keyfiyyətlər arasında geniş formalaşdırılanlar dözümlülük, cəldlik, çeviklik, güclü-

lük, elastiklik, sürət fiziki tərbiyə vasitəsilə həyata keçirilir. Hüseyn Cavid gənc nəslə “Mənim 

diləyim sizlər üçün, Sağlam bədən, sağlam fikir, sağlam beyin.” Fiziki tərbiyə insanın əxlaqi-

iradi inkişafının da mühüm vasitəsidir. O, iradəni möhkəmləndirir, insanda dözümlük, intizam, 

kollektivçilik, yoldaşlıq və dostluq kimi keyfiyyətlər tərbiyə edir. 

Görkəmli fizioloq P.F.Lesqoft fiziki tərbiyəni yüksək qiymətləndirmiş, onu iradə və xa-

rakterin formalaşmasında, əxlaq tərbiyəsində, əqli qabiliyyətlərin, fiziki fəallığın, bədii zövqün 

inkişafında mühüm amil vasitə hesab etmişdir. Fiziki tərbiyənin əsas məqsədi fiziki cəhətdən 

sağlam gümrah nəsil tərbiyə etməkdən, onları əməyə və fəal ictimai həyata hazırlamaqdan 

ibarətdir. Bu ümumi məqsədə nail olmaq üçün fiziki tərbiyə qarşısında aşağıdakı konkret 

vəzifələr durur. 

1) Gənc nəslin normal fiziki inkişafını və sağlamlığını təmin etmək; 

2 Məktəblilərə həyat üçün zəruri olan bacarıq və vərdişlər (düzgün yeriş, qaçış, tullanmaq, 

üzmək və s.) aşılamaq; 

3) Uşaq və gənclərdə  bədən tərbiyəsi və idmanla müntəzəm məşğul olmağa, öz bədənini 

möhkəmlətməyə tələbat yaratmaq; 

4) Fiziki mədəniyyətə, gigiyena və təbabətə aid bilik və vərdişlər aşılamaq; 

5) Böyüyən nəsildə təlim, əmək və vətən müdafiəsi üçün zəruri olan iradi-mənəvi  

keyfiyyətlər tərbiyə etmək, onlarda qorxu, inamsızlıq, səbirsizlik və s. kimi mənfi keyfiyyətləri 

aradan qaldırmaq əzmi formalaşdırmaq. 

Göründüyü kimi, möhkəm can sağlığı olmadan insan xoşbəxt ola bilməz. Hazırda sağlam  

nəslin yetişməsində bədən tərbiyəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ədalət naminə qeyd etmək 

lazımdır ki, Azərbaycan rəhbərliyi istər sovet hakimiyyəti illərində, istərsə də müstəqillik 

dövründə uşaqların fiziki inkişafına, bədəncə möhkəm və sağlam olmasına qayğı göstərilməsini 

tələb etmişdir.  

Məktəblərdə fiziki sağlamlığın təmin olunması istiqamətində görülən işlər heç də yalnız 

idman dərslərinin keçirilməsi ilə məhdudlaşdırıla bilməz. Bu məsələdə məktəb və ailə bir-birini 

tamamlamalı, uşaqların hər gün evdə də zəruri hərəkət minimumuna əməl etmələri  normaya, 

vərdişə çevrilməlidir. Digər tərəfdən, fiziki sağlamlıq ruh və bədənin harmoniyasını tələb 

etdiyinə görə, şagirdlərin və tələbələrin  psixikasını, əsəb sistemini poza biləcək hər hansı kənar 

təsirin qarşısı alınmalı, ailə də, təhsil müəssisələri də, idman kompleksləri də mənəvi rahatlıq 

və ahəngdar inkişaf üçün optimal rolunu oynamalıdırlar.  

Məqalənin aktuallığı. Gənc nəslin tərbiyəsində əsas vəzifələrdən biri də onların hərtərəfli 

inkişafına nail olmaqdan ibarətdir. Fiziki cəhətdən inkişaf etmiş, sağlam, möhkəm yeniyetmə 

və gənclərin yetişdirilməsi ilk növbədə həmin keyfiyyətlərin məktəblilərə aşılanmasından ası-

lıdır. Məktəblilərin sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasında fiziki tərbiyənin əhəmiyyətli 

rolunu nəzərə alsaq, məqaləni aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə fiziki tərbiyənin əsas 

vasitələri və sağlamlığa ziyan vuran adətlər, pis vərdişlər ətraflı təhlil olunmuş, ümumi məqsədə 

nail olmaq üçün zəruri olan konkret vəzifələr göstərilmişdir. 

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

 
Одной из важнейших задач, стоящих перед всеобщим воспитанием молодого поко-

ления, является достижение его всестороннего развития. Когда человек физически хо-

рошо развит, физически здоров, силен, его считают полностью развитым человеком. 

Физическое воспитание играет важную роль в возникновении этих качеств у учащихся. 

В дополнение к обсуждению таких вопросов, в статье также обсуждаются основные 

инструменты физического воспитания и привычки, которые наносят ущерб здоровью, и 

приводятся конкретные задачи, необходимые для достижения общей цели. 
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The role of physical education in shaping  

healthy lifestyles of students 

 

Summary 

 
One of the most important tasks facing the universal upbringing of the young generation is 

to achieve their comprehensive development. When a person is physically well-developed, 

physically fit, healthy, strong, and strong, he is considered a fully developed person. Physical 

education plays an important role in the emergence of these qualities in schoolchildren. In 

addition to discussing such issues, the article also discusses the basic tools of physical education 

and habits and habits that are detrimental to health, and provides specific tasks that are 

necessary to achieve the overall goal. 
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Эффективность учебно-воспитательного процесса в начальных классах  обуславли-

вается уровнем профессиональной подготовки учителя, его духовно-интеллектуальным 

потенциалом, организаторскими способностями и коммуникативными компетенциями. 

Коммуникативная компетенция  учителя начальных классов, являясь одной из важных 

структурных составляющих общей профессионально-педагогической компетенции спе-

циалиста,  представляет собой довольно объемное и многостороннее образование. Ком-

муникативная компетенция определяется учеными-педагогами, как умение учителя-

воспитателя наладить в психолого-педагогическом аспекте рациональное взаимоотно-

шение и взаимодействие между участниками (как между субъектами и объектами, так и 

между самими объектами) учебно-воспитательного процесса. При этом субъекты и 

объекты свободно обмениваются мнениями, советуются, проявляют  инициативу и ра-

зумную самодеятельность.   

Компетенция общения учителя начальных классов, как необходимое социально-

психологическое условие его успешной профессиональной деятельности, придает твор-

ческий характер учебно-воспитательной работе коллектива младших школьников, соз-

дает благоприятный эмоционально-психологический климат в классе и предпосылки для 

более профессионального управления социально-психологическими процессами в 

детском коллективе. Коммуникативная компетенция учителя способствует более тонко-

му раскрытию духовно-интеллектуального потенциала учителя, создает возможности 

для активного проявления ими своих личностных качеств характера (честность, искрен-

ность, доброжелательность,  сочувствие, сопереживания и т.д.). 

Пашаев А.Х. и Рустамов Ф.А. в частности отмечают: «В педагогическом аспекте ком-

муникативные способности проявляются в создании целенаправленного отношения с 

учащимися, их родителями, коллегами, руководством учебно-воспитательного учреж-

дения» (3, 42).  

Коммуникативная компетентность позволяет учителю начальных классов  система-

тически находиться в творческом поиске, совершенствовать свой профессиональный 

уровень.  

mailto:fidan141923@gmail.com
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Именно, исходя из вышеизложенного, проблема формирования коммуникативной 

компетенции учителя всегда была предметом особого научного интереса отечественных 

и зарубежных ученых-педагогов: З.И.Гаралова, Н.М.Кязимова, Ю.Р.Талыбова, 

А.Ш.Гашимова, А.О.Мехрабова, Я.Ш.Керимова, А.А.Агаева, А.Н. Аббасова, А.М.Гаса-

нова, Ф.А.Рустамова, М.И.Ильясова, К.Р.Гулиевой, Б.Ф.Ломова, В.А.Сластенина, 

И.Д.Рудинского и др. В исследованиях этих ученых однозначно и ясно прослеживается 

мысль о том, что коммуникативная компетенция учителя должна рассматриваться как 

важный компонент общего и профессионально-педагогического мастерства.  

М.И.Ильясов при классификации компетенций в качестве одного из важный кри-

терий выделяет коммуникативную компетенцию и сотрудничество: 

— умение быстро войти в общение с учащимися и сотрудничество с ними на равных; 

осознание социальной ответственности и отношение к работе с гражданской позиции; 

наличие эмпатии; обладание вербальными и невербальными стилями общения; 

способность привития учащимся любви к педагогической профессии и дисциплине (1, 

96-97). 

Компетентность общения учителя начальных классов предполагает наличие умений 

и навыков организации длительного и эффективного взаимодействия с учащимися, кол-

легами по работе, родителями младших школьников, гуманистические и личностно-

ориентированные взаимоотношения с окружающими людьми. Высокий уровень комму-

никативной компетенции учителя начальных классов обуславливается также способ-

ностью к эмпатии, пониманием и учетом эмоционально-психологического состояния 

других людей, умением мотивировать младших школьников на достижение положи-

тельных результатов. «Коммуникативная способность связана с налаживанием отноше-

ний, созданием целенаправленных педагогических отношений со студентами, своими 

коллегами, реализацией воспитательных работ, анализом хода педагогического процес-

са, выявлением допущенных ошибок, или нежелательных причин и их устранением за 

краткий промежуток времени» (4, 103). 

Коммуникативная компетенция в процессе педагогического общения может высту-

пать в различных формах. Однако с точки зрения педагогики, психологии и социологии, 

как правило, рассматривают и анализируют три направления проявления коммуни-

кативной компетенции:  

1. Авторитарный стиль коммуникативной компетенции учителя начальных классов 

основан, в основном, на системе властных приказов, заставляя, к примеру, классный 

коллектив безоговорочно подчиняться только лишь принятым с его стороны решениям. 

Эти учителя не считают нужным обосновать и разъяснить свою позицию, поделиться 

какими-либо мыслями с классным коллективом. Учителя с авторитарным стилем педа-

гогического общения, не терпят возражений, замечаний, а в случае проявления со сто-

роны учеников какого-либо возражения или неповиновения, угрожают наказаниями. 

Конечно, под угрозой наказания учащиеся начальных классов могут выполнить рас-

поряжения такого учителя, однако ими будут руководить в основном ложные мотивы.  

Учитель с таким уровнем коммуникативной компетенции практически обособляется 

от классного коллектива. Он не может научно верно сопровождать процесс формирова-

ния личности и, само собой разумеется, результаты его учебно-воспитательной деятель-

ности в классе не будут высокими. Учителя с авторитарным стилем коммуникативной 

компетенции существенно ограничивают проявление со стороны учеников класса 

инициативности, творческого подхода, разумной самодеятельности и самостоятель-
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ности.  

Такой уровень коммуникативной компетенции также вызывает непонимание его 

стороны родителей. Учитель не хочет слушать родителей об их детях, а только навязы-

вает им свое «профессиональное» мнение. Итогом такого взаимодействия учителя с ок-

ружающими его людьми бывает то, что родители могут забирать из такого класса своих 

детей и переводить их в другой класс или школу.  

Коллеги по работе начинают сторониться такого учителя и избегают совместной с 

ним деятельности. Однако в силу непонятных причин (тембр голоса, бросающаяся в 

глаза активность, частое выступление на педсоветах и т.д.) такие учителя иногда зани-

мают лидирующие позиции в педагогическом коллективе школы. Однако, как показы-

вает накопленный богатый научно-практический опыт учителей-новаторов, учителям с 

авторитарным стилем педагогического общения следует, по возможности, пересмотреть 

свою личностно-профессиональную позицию.  

2. Демократический стиль коммуникативной компетенции учителя дает ученикам 

начальных классов возможности для проявления инициативы, самостоятельности, ин-

дивидуальности.  Такой учитель не навязывает классному коллективу своего мнения, не 

требует от учеников безоговорочного подчинения его решениям и принятия его научно-

методической позиции по какому-либо вопросу. Ученики могут совершенно свободно 

высказывать свои мнения, полемизировать, обосновывать свои действия, понимая, что 

учитель, если что-то они делают неправильно, всегда в очень тактичной форме объяснит 

им конкретные недостатки их деятельности.  

Практика показывает, что учитель начальных классов демократического стиля меж-

личностного общения, достигают значительной эффективности в деле организации 

учебно-воспитательной работы и существенной активизации учебно-воспитательной 

деятельности класса. Демократический стиль педагогического общения учителя спо-

собствует формированию здорового классного коллектива, улучшает межличностные 

отношения в системах «ученик-ученик», «учитель-ученик», наглядно проявляется об-

щительность, доверительность, чувство оптимизма у детей. Конечно, учитель начальных 

классов в любом случае профессионально и методически бывает достаточно хорошо 

подготовленным (тому способствуют достаточно серьезные и высокие требования при 

приеме на работу в образовательные учреждения республики). Однако он в своей 

деятельности опирается на классный коллектив, мотивирует и стимулирует проявления 

самостоятельности и творческой неординарности учеников.  

Отношения с коллегами по работе у такого учителя носят достаточно позитивный, 

благожелательный характер. С ним завязывают дружеские отношения, приглашают в 

качестве участника каких-либо совместных действий. С таким учителем приятно просто 

поговорить и обмениваться жизненными впечатлениями. Учитель демократического 

стиля педагогического общения прекрасно ладит с родителями учеников, не навязывает 

им своего мнения об их детях. Он очень тактично и спокойно объясняет свою позицию, 

привлекает родителей в учебно-воспитательную деятельность класса, рекомендует им  

специальную литературу по воспитанию личности, книги по проблемам воспитания, 

обучения и образования. Высокий уровень коммуникативной компетенции учителя на-

чальных классов, основанный на демократическом стиле педагогического общения, 

способствует самоутверждению личности учащихся, организации в классе духовно на-

сыщенной учебно-воспитательной деятельности, высокому уровню эмоционально-пси-

хологических межличностных отношений.  



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 192 

3. Либеральный стиль педагогического общения учителя начальных классов харак-

теризуется зримой пассивностью и минимальным влиянием учителя на ход учебно-вос-

питательной работы в классе. При таком стиле работы учителя проявляется его нере-

шительность в плане использования в процессе учебно-воспитательного процесса каких-

либо новаторских идей, новых технологий, инноваций и др.  

Учитель либерального стиля педагогического общения в своей деятельности в ос-

новном опирается на активность нескольких учащихся, порою перекладывая на их плечи 

свои профессионально-организаторские функции. Как результат такой работы учителя – 

вверенный ему класс не отличается высокими показателями учебно-воспитательной 

деятельности; дисциплина в таком классе пущена на самотёк. Учащиеся в сложных 

ситуациях их жизнедеятельности обращаются за советом к другим учителям. 

Эффективность совместной работы с учениками своего класса очень низкая, не спо-

собствующая к проявлению инициативы, самостоятельности и разумной самодеятель-

ности со стороны учеников. Отношения с коллегами по работе носят какой-то посредни-

ческий характер, такой учитель то соглашается с мнением других, то демонстративно 

уклоняется от какой-либо профессиональной полемики, проявляет выраженную 

инертность в общественных делах. Работа такого учителя с родителями учащихся тоже 

оставляет желать лучшего. На вопрос родителей об учебной деятельности своих детей, 

обычно со стороны учителя следует какое-то объяснение, носящее нейтральный харак-

тер, не объясняющий ответ учителя с точки зрения его профессиональной подготовки. 

Следует, однако, заметить, что иногда такие учителя, с целью повышения уровня своего 

профессионального авторитета в глазах администрации школы и своих коллег по работе, 

применяют в своей деятельности резко выраженный авторитарный стиль меж-

личностных отношений. Однако это только ухудшает ситуацию и приводит, чаще всего, 

к личностно-профессиональной неудовлетворенности в области избранной профессии. 

Администрация школы, коллеги по работе должны помогать таким учителям, чтобы 

нивелировать у них чувство робости, легкости, профессиональной несостоятельности и 

нерешительности. Конечно, на практике сложно найти такой уровень коммуникативной 

компетенции учителя, который целиком и полностью основывался исключительно на 

одном – единственном стиле педагогического общения.  

Есть ситуации в процессе учебно-воспитательной деятельности, когда учитель на-

чальных классов просто обязан прибегнуть к авторитарному стилю общения (работа с 

трудными учениками, резко выраженный в девиантном поведении детей, системати-

ческое нарушение дисциплины, неумение родителей повлиять на поведение своих детей 

и т.п.). Однако, устойчивость систематического проявления учителем резко выраженных 

и характерных только для него проявлений черт характера и алгоритм межличностных 

отношений не должно быть пущено на самотек и требует пристального внимания. Ком-

муникативная компетенция учителя начальных классов является также важной 

профессиональной характеристикой профессионально-педагогической самоиденти-

фикации специалиста (4, 37). Она органичным образом обеспечивает возможность 

специалисту расширять границы своей нормативной деятельности, совершенствовать 

систему личностно-профессиональных установок. 

 Высший уровень коммуникативной компетенции учителя начальных классов, как 

правило, предполагает наличие у него обширных профессионально-личностных качеств, 

находящихся в систематическом процессе совершенствования, умение профессионально 

четко реализовать эти качества в своей социально-педагогической деятельности. 
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Коммуникативная компетенция учителя начальных классов должна в органическом 

единстве включать в себя также прогностические и технологические умения ком-

муникативного взаимодействия, умение профессионально моделировать и прогнозиро-

вать результаты своей профессионально-педагогической деятельности, способность вы-

бирать наиболее действенную, оптимальную коммуникативную технологию. 

Совершенствование коммуникативной компетенции учителя начальных классов 

средней общеобразовательной школы не должно ограничиваться только лишь фактами 

систематического овладения культурно-педагогическим наследием, оно должно макси-

мально активно включать учителя педагогического труда как субъекта культуры, и как 

носителя рефлексивно-сознательного отношения к миру духовно-интеллектуальных 

ценностей в процессе целенаправленной личностно-профессиональной самореализации.  

Актуальность статьи. Научная интерпретация коммуникативной компетентности 

учителя будет способствовать значительному обогащению его общей педагогической 

подготовки. 

Научная новизна статьи. Обосновывается обусловленность общей подготовки 

учителя его коммуникативной компетентностью. 

Практическая значимость и применение статьи. Формирование коммуникатив-

ной компетентности существенно улучшит практическую деятельность учителя с уча-

щимися. 
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F.E. Əfədiyeva 

 

 İbtidai sinif müəlliminin ünsiyyət səriştəsinin formalaşdırılması  
 

Xülasə  

 
Məqalə ibtidai sinif müəlliminin kommunikativ kompetensiyasının (səriştəsinin) formalaş-

dırılmasına həsr edilmişdir. İbtidai sinif müəlliminin ünsiyyət səriştəsi onun ümumi pedaqoji 

hazırlığının vacib tərkib hissəsidir. Məqalədə ibtidai sinif müəllim və şagirdləri arasındakı pe-

daqoji ünsiyyətin üslubları, forma və üsulları, onların özünəməxsus xüsusiyyətləri göstərilir; 

ibtidai siniflərdə məqbul səxsiyyətlərarası münasibətlər sisteminin yaradılması yolları nəzərdən 
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keçirilir və ibtidai sinif müəlliminin ünsiyyət (kommunikativ) səriştəlilik səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə dair tövsiyələr verilir.  

  

F.E. Efendiyeva 

 

 Forming of communicative culture of teachers of primary  

classes of the comprehensive secondary school         

 

Summary  

 
In the given article is examined a problem of communicative culture of teachers of primary 

classes of the comprehensive secondary school. The article emphasizes a role and significance 

of communicative culture of teachers of primary classes in their professional-pedagogical 

training. In the article are examined forms and methods of pedagogical contact in professional 

activity of teachers of primary classes. The article shows a significance of communicative 

culture of teachers of primary classes in the process of their social-personal self-realization. In 

the article are given necessary recommendations for increasing of the level of communicative 

culture of teachers of primary classes.  
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Key words: socialization, socialization factors, preschool children, family, preschool 

educational institutions, games and communication activities 

  

“Sosiallaşma” anlayışının siyasi iqtisadiyyatdan gəldiyi qeyd olunur. Bu konsepsiyanın ta-

rixi amerikalı sosioloq Franklin G.Giddinsin adı ilə əlaqələndirilir. O, "Sosiallaşma nəzəriyyə-

si" kitabında əvvəlcə bu konsepsiyanı təsvir etmişdir [1]. F. Giddins sosiallaşmanı bir insanın 

cəmiyyətdəki həyata hazırlığı kimi qeyd edirdi. 20-ci əsrin ortalarında sosiallaşma tədqiqat sa-

hələrindən birinə çevrildi. Hal-hazırda “sosiallaşma” sosioloqlar, filosoflar, psixoloqlar və pe-

daqoqlar tərəfindən öyrənilir. Qeyd etmək lazımdır ki, fərqli elmlər nöqteyi-nəzərindən sosial-

laşma probleminə bu qədər maraq göstərilsə də, alimlər arasında bu konsepsiyanın birmənalı 

yanaşma yoxdur. Fəlsəfi baxımından, sosiallaşma prosesi "insan və dünya" arasındakı nisbətin 

öyrənilməsindən ibarətdir. Fəlsəfə insan mahiyyətinin sosial amillərdən asılılığını öyrənir. 

Sosiallaşma prosesini fəlsəfi nöqteyi-nəzərindən yanaşan B.D. Pargin sosiallaşma prosesinin 

mahiyyətinin belə izah edir ki, sosiallaşma bir insanın cəmiyyətə girişi, sosial ünsiyyəti, sosial 

idrakı, sosial cəmiyyəti ifadə etməsidir. D. Pargin, ətraf mühitin, sosial institutların, öz fəaliy-

yətinin təsirini hiss edən bir insanın daxili dünyasının və özünüdərkin inkişafında nisbətən 

avtonom olduğuna diqqət yetirir [2].  

Sosioloqlar tərəfindən sosiallaşma prosesinə xüsusi diqqət yetirilir. Sosioloqların anlayı-

şında, sosiallaşma prosesi cəmiyyətdə qəbul edilən sosial dəyərləri, norma və davranış qayda-

larını şəxsin sosiallaşma prosesindəki aktiv və ya passiv rolu baxımından mənimsəyən bir insan 

olaraq qəbul edir. Sosioloqlar üçün və bizim üçün əsas olan A.I.Kovalevanın əsərlərində 

sosiallaşma prosesinin təfsiridir [3]. Sosiallaşma prosesini sosial-tipik şəxsiyyət əlamətlərinin 

formalaşması hesab edir. A.I. Kovaleva deyir ki, sosial-tipik şəxsiyyət xüsusiyyətləri (insan 

dəyərləri, dili, qaydaları və davranış normaları) cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilir və insanı 

yalnız bu keyfiyyətlərə yiyələnməyə istiqamətləndirir. Cəmiyyət, bunun üçün insan həyatının 

arzuolunan dəyərlərini və istiqamətlərini təyin edərək, müəyyən bir vəziyyətdə öz üzvlərinə 

müəyyən norma və davranış qaydalarını təyin edir. Psixoloqların fikrincə, sosiallaşma prosesi 

insanla onun ətrafındakı sosial reallıq arasındakı münasibətlər sistemini öyrənməkdən ibarətdir. 

Bu, sosial təcrübə, davranış qaydaları, mədəniyyət və adət-ənənələri olan insanın mənimsəməsi 

və dərk etməsindədir. Eyni zamanda, hər bir şəxs cəmiyyətin təqdim etdiyi mənəvi dəyərləri 

qəbul edib rədd edərək öz dəyərlərini yenidən qiymətləndirir. Bu seçimi etməklə fərdin 
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formalaşması və özünü tərbiyəsi baş verir. Bizim üçün ən aktual olan G. M. Andreevanın 

nöqteyi-nəzəridir [4]. Sosiallaşmanı iki tərəfli bir proses kimi qeyd edir. Bir tərəfdən bir insan 

sosial təcrübəni, dəyərləri və davranış normalarını mənimsəyir, digər tərəfdən bir insan öz 

fəaliyyəti ilə bu əlaqələri aktiv şəkildə canlandırır. Fikrimizcə, sosiallaşma prosesinin ikili ol-

ması ətraf mühitin təsiri və şəxsin fəaliyyətinin əhəmiyyətini təsdiqləyən bu konsepsiyanı başa 

düşmək üçün iki yanaşma arasında tarazlıq tapmağa cəhddir. Sosiallaşma prosesini araşdırarkən 

bizim üçün müəllimlərin mövqeyi ən əhəmiyyətlidir. Tərbiyəçilərin anlayışında sosiallaşma 

prosesi sosial mühitin insana müxtəlif təsirini və bir insanın bu təsirlərə reaksiyasını nəzərdə 

tutur. Təsirlər spontan və ya qəsdən ola bilər, subyektiv və ya kortəbii ola bilər. L. V. 

Mardaxayevin fikrincə, sosiallaşma şəxsiyyətin inkişafı, formalaşması, şüurunun formalaşması 

(sosial dəyərlərə, dilə, mədəniyyətə əsaslanaraq), sosial rolların və davranış təcrübəsinin 

(davranış standartı), yaş nəzərə alınmaqla sosial ünsiyyət və təzahür üslubunun ustalığıdır. , 

ətraf mühit və şəxsiyyətin öz-özünə fəaliyyətidir [5]. "Sosiallaşma" anlayışının məzmununu 

təhlil edən alim, aşağıdakı komponentləri müəyyənləşdirir: 

— dünyagörüşü: bir şəxs tərəfindən sosial dəyərlərin, idealların mənimsənilməsi, maraqla-

rının formalaşması və inkişafı, onun ətrafdakılara və özünə - şüur sahəsinə münasibətini 

müəyyənləşdirən;  

— sosioloji: sosial rollarda, onun sosial statusunda, cəmiyyətdə oynadığı sosial rolda əks 

olunan sosial davranış təcrübəsini, sosial davranışda təcrübənin toplanması gündəlik özünü 

göstərən sahədir;  

— mədəni: ünsiyyət, fəaliyyət və davranış mədəniyyətində əks olunan ətraf mühit mədə-

niyyətini, davranış və fəaliyyət nümunələrini mənimsəmək - daxili mədəniyyət sferası;  

— emosional-könüllü: ətraf mühit biliklərində hisslər, duyğular, öz-özünə fəaliyyət mədə-

niyyətinin təzahürünü təyin edən könüllü orijinallıq və emosional vəziyyət - emosional rifah 

sahəsi. 

L.V. Mardaxaev sosiallaşma prosesində üç vacib cəhətləri qeyd edir: insanın yaşı, ətraf 

mühitin təsiri və fərdin özünün fəaliyyəti, yaşadığı mühitin, ətrafındakıların, qarşılıqlı əlaqədə 

olduğu şəxslərin şəxsiyyətin sosiallaşma prosesinə böyük təsir göstərdiyini vurğulayır. Ətraf-

dakı dəyişikliklər və fərdin fəaliyyəti insanın cəmiyyətə daxil olma prosesinə əhəmiyyətli də-

rəcədə təsir göstərir. Ətraf mühitin şəxsiyyətin sosiallaşması prosesinə təsiri ilə bağlı oxşar bir 

fikir T.S. Komarova tərəfindən ifadə edilmişdir. Ətraf mühitin təsirini nəzərə alaraq, onun 

çoxyönlü olduğunu qeyd edir. Ətrafdakı dünya həyat təcrübəsi qazanmağa, münasibətlər qur-

mağa, intellektual, mənəvi, estetik inkişafa töhfə verməyə imkan verir [7].  

Ətraf mühitin insanlara təsirini də qeyd edən tədqiqatçı V.K. Koçisov əsas diqqəti sosial-

laşma prosesindəki fəallığa yönəldir [8]. Alim şəxsiyyət xüsusiyyətlərini: xarakterini, iradəsini, 

maraqlarını, ehtiyaclarını, biliklərini, dünyagörüşünün xüsusiyyətlərini, qavrayışını nəzərə 

almağın zəruriliyindən danışır. Şəxsiyyətin sosiallaşması prosesini nəzərdən keçirərkən müəl-

lim A.L. Leutinanın nəzər nöqtəsi diqqətə layiqdir. Sosiallaşma probleminə iki fərqli yanaşma 

nəzərdən keçirir: adaptiv və fəaliyyətə əsaslanan. Onun fikrincə, sosiallaşma prosesi müəyyən 

bir daxili ziddiyyət, bir insanın cəmiyyətdə uyğunlaşma ehtiyacı və təcrid, muxtariyyət ehtiyacı, 

öz baxışları, maraqları, müstəqil qərar qəbul etməsi və ətrafındakı bir sosial mühit qurma 

ehtiyacı olan bir prosesdir.  

Adaptiv yanaşma çərçivəsində fərdin sosiallaşması, sosial əlaqələr dünyasına daxil olması 

və fərdin mədəniyyət, dəyər və normalar vasitəsilə müxtəlif növ sosial icmalara inteqrasiyası 

prosesi kimi qəbul edilir, cəmiyyətin sosial normalara uyğunluğu tənzimləyir. İnsanı sosial 

normaları yerinə yetirməyə təşviq edir və ya onlardan yayınmaq üçün cəzalandırır və beləliklə 
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sosiallaşma prosesində şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərir. Sosiallaşma problemlərinin 

həlli üçün əsaslı fərqli imkanlar fəaliyyət yanaşması ilə təmin olunur. Sosiallaşmaya aktiv ya-

naşma əks mexanizmlərə əsaslanır. Bu yanaşmanın mahiyyəti aşağıdakı kimidir. Hər bir insanın 

müəyyən keyfiyyətlər dəsti var - intellektual, güclü iradəli və sosial. Sosial qarşılıqlı fəaliyyət 

prosesində bir şəxs keyfiyyətlərinin təzahür etdiyi fəaliyyətlər həyata keçirir. Bundan sonra 

fəaliyyətinin əks olunmasına təşəbbüs göstərir.  

Fərd uğurunu və ya uğursuzluğunu keyfiyyətləri ilə müqayisə edir. Yansıtma nəticəsində 

sosial ehtiyaclar formalaşır. Refleksiv mexanizmə söykənən sosiallaşmaya aktiv yanaşma, 

fərdin sosial qarşılıqlı fəaliyyət prosesinə münasibətini formalaşdırır, muxtariyyətini inkişaf 

etdirir və şəxsiyyətin fərdiliyini qoruyur [9]. Ən çox maraq doğuran məqam A. V. Mudrikin 

mövqeyidir. Onun üçün sosiallaşma, bir insanın cəmiyyətdəki uyğunlaşması və təcrid olun-

masının birləşməsidir. Uyğunlaşma, ətraf mühitin tələblərinə şəxsin gözləntiləri ilə, münasi-

bətləri və sosial davranışları ilə uyğunlaşmağı əhatə edir. Ayrılıq insan muxtariyyətidir. Bu 

prosesin nəticəsi, insanın öz baxışlarına, öz əlavələrinə, özünü dərk etməsinə və özünü təs-

diqləməsinə ehtiyac duyur. [10]. Sosiallaşma prosesində şəxsiyyətə təsir edən amilləri vurğu-

lamaq tələb olunur. A.V. Mudrik, təsir edən amilləri aşağıdakı qruplara ayırır:  

— megafaktorlar (yer, planet, dünya, İnternet),  

— makrofaktorlar (cəmiyyət, ölkə, dövlət, etnik mənsubiyyət),  

— mezofaktorlar (bölgə, şəhər, kənd), mikrofaktorlar (ailə, təhsil təşkilatı, həmyaşıdlar 

qrupu) [10]. Bununla yanaşı, alim müxtəlif amillər qruplarının öz aralarında və fərdi amillər 

arasındakı nisbət və qarşılıqlı əlaqələrin dəyişməsindən danışır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, uşağın sosiallaşması prosesi ailədə və məktəbəqədər təşkilatlarda 

başlayır. Ailə əvvəlcə cəmiyyətdəki həyatın sosial normaları ilə tanış olur, böyüyən uşağın səy 

göstərəcəyi sosial dəyərlərin və idealların əsasını qoyur. Ailənin içində uşaq insanlar arasındakı 

münasibət haqqında bir fikir alır, özünü başqaları ilə əlaqələndirir. Buna valideynlərin 

nümunəsi, ailədəki həyat tərzi, vərdişlər, yaxşı və pis, ədalətli və ədalətsiz qiymətləndirilməsi 

meyarları kömək edir. Ailədəki nəsillərin davamlılığı sayəsində milli və mədəni ənənələrin 

ötürülməsi həyata keçirilir.  

Nəsillərin davamlı əlaqəsi sayəsində keçmiş ənənələri qoruyan, müasir cəmiyyətin müsbət 

meyllərini artıran ailə gələcəyə qayğı göstərir. Ailə, üzvlərinin hər birinin bioloji ehtiyaclarını 

(qidaya, istiliyə ehtiyac), həmçinin sosial (şəxsə hörmət, rəğbət, dəstək, tanınma, psixoloji qo-

ruma) ilə təmin edir. Əlavə təhsil müəssisələrində uşaq davranış qaydalarına riayət etmək uşaq 

komandasının rahat yaşaması üçün zəruri olduğu bir dünyaya daxil olur.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaq mədəniyyət, ümumbəşəri dəyərlər ilə tanış olur və xarici dünya ilə 

qarşılıqlı münasibət öyrənir. Uşağın aktiv müxtəlif fəaliyyətləri onun effektiv sosiallaşma 

açarıdır. Birinci cəhət, uşağın şəxsi təcrübəsinə malik olduğu imkanlara uyğun fəaliyyətdir. L. 

S. Vıqotski bu fəaliyyəti uşağın müəyyən bir zamanda yüksək səviyyədə sahib olduğu bilik, 

bacarıq və qabiliyyətlərin məcmusu kimi başa düşülən "həqiqi inkişaf zonası" olaraq göstərir. 

İkinci cəhət inkişafdan qabaqda olan fəaliyyətdir ("proksimal inkişaf zonası"). Bunun altında 

L.S. Vıqotski bir uşağın böyüklərlə olan ünsiyyət prosesində əldə etdiyi inkişaf səviyyəsini – 

böyüklərin hərəkətini təqlid etməklə deyil, əqli qabiliyyətindəki problemləri həll etmək yolu ilə 

qeyd edirdi [11]. Qeyd etmək lazımdır ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda fəaliyyətə əlavə olaraq 

ünsiyyət aparıcı inkişaf amilidir. M.I. Lisinaya görə, bu dövrdə uşaq dörd ünsiyyət növündə bir 

dəyişiklik yaşayır: situasiya-fərdi, situasiya-işgüzar, qeyri-situasiya-idrak, ekstra-situasiya-

fərdi [12].  

1. Situasiya-fərdi ünsiyyət (doğuşdan 5-6 aya qədər) ünsiyyətin ilkin formasıdır. Fərqlən-
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dirici xüsusiyyəti, uşağın təhlükəsizliyi kimi qəbul etdiyi böyüklərin mehriban münasibətinə 

ehtiyacı olmasıdır.  

2. Situasiya-işgüzar ünsiyyət (6 aydan 3 ilə qədər). Uşağın əsas fəaliyyəti mövzuların öy-

rənilməsi ilə əlaqədardır. Uşaq, böyüklərin obyektləri necə manipulyasiya etdiyini izləyir, hə-

rəkətlərini təkrarlamağa çalışır.  

3. Situasiyadan kənar situasiya-idrak əlaqəsi. Ünsiyyət forması məktəbəqədər yaşlı uşaqlar 

üçün xarakterikdir və fəaliyyəti obyektlərin xüsusiyyətlərini anlamağa yönəldilmişdir. Hər şeyi 

özü öyrənə bilmirsə, uşaq böyüklər ilə maraqlanır: "niyə?" sualına cavab axtarır. 

4. Situasiya olmayan-fərdi ünsiyyət. (6-7 yaş). Uşaq böyükləri müəyyən bir şəxs, cəmiy-

yətin üzvü kimi qəbul edir. Uşaq, böyüklərdən həyat, iş haqqında bir çox sual soruşur və "in-

sanlar dünyası" ilə maraqlanır. Məktəbəqədər dövürdə uşağın sosiallaşması məsələsini nəzərə 

alaraq, fəaliyyətin aparıcı növünün oyun olduğunu vurğulamaq lazımdır. Uşağın emosional, 

zehni, könüllü və fərdi inkişafına töhfə verir. Zamanla uşaq ətrafındakı dünyanı öyrənir, sosial 

rolları və davranışları mənimsəyir. Uşaq böyüdükcə oyunun təbiəti dəyişir (mürəkkəbləşir). 

Beləliklə, dörd yaşındakı bir uşaq, böyüklərin davranışlarını təqlid edir.  Oyun zamanı o, fəa-

liyyət süjetlərini təkrarlayır. Oyun hekayə halına gəlir. Altı və ya yeddi yaşında uşaqlarda sü-

jetli-rollu oyunu üstünlük təşkil edir. Oyunun mahiyyəti rolların ayrılmasıdır. Yeddi  yaşından 

artıq uşaq oyunlarında müəyyən qaydalar tətbiq olunur. Müasir dövrdə məktəbəqədər yaşlı 

uşağın oyunu on il əvvəl uşağın oynadığı fəaliyyətdən köklü şəkildə fərqlənir: cizgi filmlə-

rindən, televiziya şoularından, kompüter oyunlarından götürülmüş yeni oyun sahələri görünür. 

Uşaq sadə bir hərəkət və ya ifadələr istifadə edərək cizgi filminin xarakterini asanlıqla təsvir 

edir. Təsvirin rahatlığı, oyun fəaliyyətinin minimum inkişaf səviyyəsi ilə oxşar bir süjetdən 

istifadə etməyə imkan verir. Video oyunları olan uşaqların zehni inkişafı üçün ciddi bir risk 

yaradır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, video oyunlar oynayarkən uşaq fərdi fəaliyyətlərə azalır və əla-

qələri pozulur, ünsiyyət sahəsi pozulur, bu da sosial təcridə səbəb ola bilir. Həm də video 

oyunlar uşağın xəyalının inkişafına kömək etmir, belə oyunlarda hərəkətlərə mənəvi qiymət 

verilmir, zorakılıq səhnələri çoxdur. Oyun personajları arasındakı münasibətlərin primitiv və 

cüzi olduğunu qeyd etmək olar. Bu, müasir uşağın oyun xarakteri üzərində iz buraxır. Uşağın 

kompüterdə uzun müddət vaxt keçirməsinə və  uşaqların oyun oynamaqdan çəkinməsinə imkan 

verən böyüklər, L.S. Vıqotski tərəfindən irəli sürülən uşağın inkişaf qanununu pozurlar, bunun 

mahiyyəti, uşağın daxili aləminin və inkişafının formalaşmasına təsir göstərir. Uşağın bütün 

nümayəndəlikləri, təcrübələri, şəkilləri və maraqları ortaq bir formaya malikdir.  

Böyüklər uşağa fikir və dəyərlərini aşılamır, əksinə uşağa yeni gerçəkliklər açır. Böyüklərlə 

uşaqların dialoqu sayəsində, dünyanı qəbul etməyə, ona uyğunlaşmağa, öz fəaliyyətinə səy 

göstərərək mahiyyəti dərk etməyi öyrənir. Vurğulamaq lazımdır ki, əvvəllər oyun uşağın sosial 

münasibətlərin mənimsənilməsində ayrı bir mərhələ hesab olunurdu.  

Oyun fəaliyyəti kor-koranə deyil mütləq dialoq şəklində olmalıdır. Oyun zamanı məktə-

bəqədər yaşlı uşaqların fikir və təəssürat mübadiləsi, niyyətlərini əlaqələndirmək və mübahisə 

etmək üçün təbii ehtiyacı vardır. Ünsiyyət də qarşılıqlı bilik ötürülməsinə kömək edir. Bununla 

birlikdə, uşaq ünsiyyətinin formalaşması prosesinin ikinci dərəcəli bir rol verildiyi ifadə edilə 

bilər. Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqlar arasında ünsiyyət üçün xüsusi bir vaxt yoxdur və 

məktəbəqədər yaşlı uşağın nitqini inkişaf etdirməyə yönəlmiş fəaliyyətlər sərbəst ünsiyyəti 

tamamilə əvəz edə bilməz. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosiallaşması sosial-pedaqoji 

problemdir.  

Uşağın sosiallaşma prosesinin əsasını fəaliyyət, ünsiyyət və oyun təşkil edir. Ancaq qeyd 
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etmək lazımdır ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar ünsiyyət qurmağı bilmirlər. Nə ailədə, nə də 

məktəbəqədər müəssisələrdə ünsiyyət bacarıqlarının formalaşması lazımı diqqət verilmir. 

Müasir dünyada məktəbəqədər yaşlı uşaqların oyun fəaliyyəti öz mövqeyini itirməkdədir. Belə 

ki, tədqiqatçı O. V. Evdokişina qeyd edir ki, müasir uşağın oyunu monoton, oyun süjeti 

məhduddur, müxtəlif peşə nümayəndələrinin rolları yoxdur [13]. 

 Tədqiqatçının fikrincə, oyunun mövqeyini itirməsinin səbəblərindən birini uşağın sürətlə 

inkişaf etməsi, zənginləşməsinə zərər vurması adlandırmaq olar. Oyunun vəziyyətinin dəyiş-

dirilməsinin başqa bir səbəbi uşağın sosial münasibətlər sistemindəki yerinin dəyişməsi ola 

bilər. Rabitə səviyyəsinin aşağı olması və zəif inkişaf etmiş oyun fəaliyyəti, daha irəli yaşda 

insanın cəmiyyətə aşağı inteqrasiyasının səbəbidir. Mümkün olan mənfi nəticələri nəzərə ala-

raq, sosiallaşma prosesinin təşkilinə daha məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Məktəbəqədər yaşlı 

uşağın əsas fəaliyyəti bir oyun olduğundan, sosiallaşma prosesi müxtəlif oyun fəaliyyətləri 

vasitəsilə qurulmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər dövrdə uşağın sosiallaşma prosesində pedaqoji ya-

naşma  aktuallığı ilə seçilib, bu gün də mühüm bir problemdir, tədqiqinə ehtiyac vardır.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər dövrdə uşağın sosiallaşma prosesində pedaqoji 

yanaşmaya önəm verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar və uşaq bağçası tər-

biyəçiləri üçün faydalı ola bilər. 
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                Г.Е. Велиева  

Педагогический подход к социализации  

детей дошкольного возраста 

 

Резюме 

 
В статье рассматривается ретроспектива понятия «социализация» и выявляется ее как 

междисциплинарная область изучения социализации (философия, социология, пси-

хология, педагогика). Соляризация - это двусторонний процесс, в котором важно учи-

тывать важность окружающей среды (культура, язык, ценности, поведенческие нормы), 

а также активную позицию, возраст и личностные характеристики человека. В процессе 

социализации представлены два разных подхода: адаптация и действие. Основное вни-

мание здесь уделяется дошкольному периоду развития ребенка как чувствительного пе-

риода социализации подрастающего поколения. Определена ведущая роль семьи и дош-

кольных учреждений в процессе ознакомления ребенка с обществом. Обоснованы ос-

новные аспекты социализации дошкольников: активность («зона реального развития» и 

«зона ближайшего развития»), общение и изменение его типов (ситуационно-ин-

дивидуальный, ситуативно-деловой, не ситуационно-познавательный, внезитуацион-

ный), игровой. Показаны проблемы коммуникативной и игровой деятельности совре-

менного дошкольника. 

                                               

G.E. Valiyeva 

 

Pedagogical approach to the socialization  

of children in preschool age 

 

Summary 

 
The article reviews the retrospective of the concept of "socialization" and has identified it 

as an interdisciplinary field of study of socialization (philosophy, sociology, psychology, 

pedagogy). Solarization is a two-way process where it is important to take into account the 

importance of the environment (culture, language, values, behavioral norms) and the 

individual's active position, age and personal characteristics. In the process of socialization, two 

distinct approaches are presented: adaptation and action. The focus here is on the preschool 

period of child development as a sensitive period of the socialization of the younger generation. 

The leading role of the family and preschools in the process of introducing the child to society 

is defined. The main aspects of socialization of preschool children are justified: activity ("real 

development zone" and "proximal development zone"), communication and change of its types 

(situational-individual, situational-business, non-situational-cognitive, extra-situational), 

game. The problems of communicative and play activities of the modern preschool child are 

shown. 
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Müasir dövrdə yetişməkdə olan nəslin sosial inkişafı ən aktual problemlərdən birinə çev-

rilmişdir. Valideynlər və pedaqoqlar cəmiyyətimizə daxil olan uşağın xoşbəxt, sevincli, ağıllı, 

yardımsevər, özünə inamı olan, müvəffəqiyyət əldə etməsi üçün nə edə biləcəkləri haqqında 

öncədən daha çox düşünürlər. İnsanın təşəkkülü prosesi uşağın insanlar aləmində nə cür uy-

ğunlaşacağından, cəmiyyətdə öz yerini tapa bilib bilməyəcəyindən, öz istəklərini həyata keçirib 

keçirməyəcəyindən asılıdır. 

İlk baxışdan məktəbəqədər yaşlı uşağın sosial dünyasının kiçik olduğu nəzərə çarpır. Bu, 

onun ailəsi, uşaq bağçasında görüşdüyü böyüklər və yaşıdlarıdır. Lakin uşağın ətrafında olan 

insanlar müxtəlif qarşılıqlı – qohum, dost, peşəkar – əmək və s. münasibətlərində olur. Buna 

görə də artıq məktəbəqədər yaş dövründən uşaqlarda insanların münasibətlərinin müxtəlifliyi 

haqqında təsəvvür formalaşdırmaq, onlara cəmiyyət həyatının qaydalarından və normalarından 

danışmaq, bu uşaqları davranış modelləri ilə tanış etmək lazımdır. Bir sözlə, sosiallaşma 

prosesini idarə etmək lazımdır.  

Cəmiyyət nöqteyi-nəzərindən insan təşəkkülünün ən mühüm problemi böyüməkdə olan 

nəslin uğurlu sosiallaşmasını təmin etməkdir.  

Sosiallaşmanın dualizmi, bir tərəfdən, şəxsiyyətin həm cəmiyyətə, həm də onun ayrı-ayrı 

qruplarına xas olan sosial təcrübəni, dəyərləri, normaları mənimsəməklə cəmiyyətə uyğunlaş-

masından ibarətdir. Digər tərəfdən, öz mövqeyinin və təkrarolunmaz fərdiliyinin formalaşma-

sından, yeni sosio-mədəni təcrübə yaradan özünüinkişaf və özünüreallaşdırma prosesindən 

ibarətdir. Burada problem ondan ibarətdir ki, cəmiyyət sosial stereotipləri, rollara bölünmüş 

davranış standartlarını formalaşdırmağa səy göstərir və şəxsiyyət isə bu sosial təcrübəni qav-

rayıb, əxz etməlidir ki, cəmiyyətə əks qütbdə olmasın. Eyni zamanda şəxsiyyət öz təbii aktivliyi 

sayəsində muxtariyyət, müstəqillik, şəxsi mövqeyinin, təkrarolunmaz fərdiyyətinin forma-

laşması tendensiyasını yaradır. 

Sosioloqların qarşısında bir məqsəd vardır: uşağın sosiallaşması və fərdiləşməsi proseslə-

rinin həmahəngliyi. Bu məsələnin həlli zamanı məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial sahənin 

obyektləri ilə, ən yaxın ətrafdakı sosiumla tanış etdirilməsi böyük rol oynayır. Uşaqlara yaşa-

dığı yerdə, uşaq bağçasının, oxuyacağı məktəbin yerləşdiyi yerdə, uşaq bağçasının, oxuyacağı 

məktəbin yerləşdiyi yerdə asanlıqla istiqamətlənməyi öyrətmək, mədəni dəyərlərə cəlb etmək 

yolu ilə uşaqda öz kiçik vətəninə məhəbbət hissini tərbiyə etmək çox vacibdir. 

Yəni pedaqoji fəaliyyətin prioritet istiqaməti sosiumda uşaqların sosial inkişafı ilə bağlı 
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olmalıdır. Uşaq bağçalarının yaxın ətrafda yerləşən məktəblərlə çoxillik əməkdaşlıq təcrübəsi 

əsasında məktəbəqədər yaşlı uşağın sosiumla tanışlığının didaktik ardıcıllığı müəyyənləşmiş-

dir. 

Uşağın sosiumda tərbiyə olunmasına əsaslanaraq pedaqoqlar öz fəaliyyətini iki istiqamətdə 

qurmalıdır: 

- davranış qaydalarının, normalarının tərbiyə olunması, özündən böyük uşaqlarla ünsiyyət 

mədəniyyətinin formalaşdırılması mövzusunda ailə ilə qarşılıqlı əlaqələrin təşkil edilməsi; 

- uşaqda vətənpərvərlik hisslərini tərbiyə etməklə şəhərin, mikrorayonun həyatı haqqında 

təsəvvürlərin formalaşdırılması. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi ilə mədəni müəssisələrin qar-

şılıqlı təsir formalarının genişləndirilməsi. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaq üçün sosium ailə qədər əhəmiyyətlidir. Uşaqlar və valideynlər 

arasında yaranan qarşılıqlı münasibətlər uşağın sosiallaşmasında həlledici rol oynayır. Uşaq – 

valideyn münasibətləri cəmiyyətdə mövcud ola biləcək ən sıx və yaxın münasibətlərdir. Vali-

deynləri sayəsində uşaq ətraf aləmi öncə müşahidə etmək, sonra isə onunla aktiv qarşılıqlı tə-

sirdə olmaq imkanına malikdir.  

Uşaq bağçasında yeni qrupa gələn uşaqlar özlərini itirir, özlərinə qapanır, evə getmək istə-

yirlər. Uşaqların qrupa asanlıqla uyğunlaşmasına valideynlərinin tərtib etdiyi "Mən kiməm", 

"Ailə albomu" adlı fotoalbomlar kömək edə bilər. Hər bir uşaq yaşıdlarına öz otağı, ailəsi, on-

larla harada istirahət etməsi haqqında danışa bilər. Ailəsi üçün darıxdığı zaman isə təklikdə 

şəkillər vasitəsilə valideynləri ilə "söhbət" edə bilər. Bundan başqa, uşağın utancaqlığını aradan 

qaldırmaq üçün "Həftənin ulduzu" stendində onun şəkillərini asmaq olar. Uşaq hamının onunla 

maraqlandığını görüb daha sərbəst, ünsiyyətcil olur, utancaqlığını aradan qaldırır. 

Erkən uşaqlığın sosiallaşmasında ailə ən vacib institut olmaqla qalır. Ailədə insanın xarak-

terinin, onun əməyə, mənəvi və mədəni dəyərlərə olan münasibətinin əsasları formalaşır.  

Valideynlər və uşaqlarla işin əyani məlumat istiqaməti hər bir uşağa böyüklərə hörmət et-

mək, öz ailəsinin tarixini öyrənmək, əzizlərini anlamaq, yaxınlarına qayğı göstərmək, yaxşı 

münasibətləri qiymətləndirməyi və yaxınları ilə ünsiyyətdən sevinc hiss etməyi, anası haqqın-

da, ona olan sevgisi haqqında danışmağı öyrənmək imkanını verir. 

Uşağın ailənin böyükyaşlı üzvləri ilə sıx təması qohumluq əlaqələrini emosional cəhətdən 

zənginləşdirir, ailə ənənələrini möhkəmləndirir. 

Uşağın sosiumla tanışlığının birinci mərhələsi ən yaxın ətrafla, yəni sosial infrastrukturun 

bir hissəsi olan uşaq bağçası ilə tanışlıqdır. 

Uşaq özünü sosiumun gözü ilə qiymətləndirir və onun sosial statusu, sosiumla qarşılıqlı 

təsir imkanı, ümumilikdə psixoloji sağlamlığı onun özünüqiymətləndirməsindən asılıdır. 

Uşaq bağçası "kiçik sosial aləm"i əks etdirir, belə ki, burada uşaqlar ilk dəfə müxtəlif fəa-

liyyət növləri ilə tanış olur: təhsil, mədəniyyət, xidmət sahələri, tibb, idman və bədən tərbiyəsi 

və s. ilə. Məhz uşaq bağçasında məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafının yaş xüsusiyyətləri 

nəzərə alınır, uşaqların sosial inkişafı stimullaşdırılır, uşaq bağçasında, ekskursiyada, həyətdə 

davranış vərdişləri formalaşdırılır, uşaqlarda müxtəlif peşələrlə məşğul olan böyüklərin zəh-

mətinə hörmət tərbiyə olunur. 

Ekskursiyaların, sərgilərin keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ekskursiyalar oyun 

fəaliyyətinin inkişaf etməsini stimullaşdırır: 

- uşaqlar öz roluna uyğun olaraq davranış xəttini qurur; 

- oyun fəaliyyətini nitqlə müşayət etdirir; 

- orijinal və hadisələri ardıcıllıqla cərəyan edən hekayələr uydurur və yaşıdlarına söyləyir; 

- pedaqoq və uşaqlarla təəssüratlarını bölüşür, öz nöqteyi-nəzərini söyləyir. 
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Oyun vacib və ictimai təcrübəni mənimsəmənin özünəməxsus, məktəbəqədər yaşa uyğun 

vasitəsi olaraq çıxış edir. Onun əsas mənbəyi uşağın ətraf aləmi, böyüklərin və yaşıdlarının 

həyat və fəaliyyətidir. Oyun zamanı bir uşağın yaşıdları ilə real əməkdaşlıq münasibətləri for-

malaşır, uşaq müsbət müştərək fəaliyyət təcrübəsi əldə edir.  

Uşağın sosiumla tanışlığının ikinci mərhələsi uşaq bağçası çərçivəsindən kənarda həyata 

keçirilən ekskursiyalardır, belə ki, məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin sosiumla qarşılıqlı təsiri 

inkişafetdirici mühitin strukturunun ayrılmaz hissəsidir. Şəhərdə ekskursiya və gəzintilərin 

keçirilməsi uşağın ətraf aləmlə tanışlığı üçün ən yaxşı fəaliyyət növlərindən biri və ekoloji 

tərbiyənin, sağlamlaşdırıcı işin ayrılmaz hissəsidir. 

Gəzinti zamanı uşaqlar küçədə davranış normalarını mənimsəyir, şəhər nəqliyyatı, yol hə-

rəkəti qaydaları haqqında biliklərini möhkəmləndirirlər, bu isə yaşıdlarına və ətraf aləmə qarşı 

emosional münasibətin inkişaf etməsinə və problemli situasiyalarda yeni davranış yollarının 

mənimsənilməsinə səbəb olur. 

Böyük məktəbəqədər yaş dövründə sosiumla tanışlığın mərkəzi obyektlərindən biri mək-

təbdir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların kommunikativ mədəniyyətinin sosial komponenti uşağın 

ətraf aləmlə, böyüklərlə və yaşıdları ilə düzgün həmahəng qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. İnsanları 

hiss etməyi və onlara kömək etməyi, səbr və empatiya nümayiş etdirməyi öyrənən uşaq 

məktəblilər kollektivinə uğurla uyğunlaşır. Təcrübə göstərir ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar 

qrupun, valideynlərinin və yaxınlarının həyatında aktiv iştirak edirlər. Onlar hər zaman köməyə 

gəlməyə hazırdır. Çox böyük maraqla qrupda məşğul olur və müxtəlif oyunlarda iştirak edirlər. 

Yuxarıda sadalananların keyfiyyətlər hamısı ünsiyyət zamanı uşaqda sosial idrakın 

aktivləşməsi nəticəsində mümkün olur. Onlar artıq böyüklərin aləmini anlayırlar. Təbiət, özü, 

valideynləri, böyüklər və yaşıdları haqqında kifayət qədər biliyə malik olur, digər uşaqlar və 

böyüklərlə yaxşı münasibət qurmağa qadirdirlər. 

Bədii – ədəbi, idraki – nitqi, sosial – şəxsi fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi üçün kitabxanalara 

ekskursiyalar təşkil edilməli, orada uşaqlar üçün söhbətlər, tematik məşğələlər keçirilməli, 

kukla teatrları göstərilməlidir. Bu məsələnin həlli zamanı valideynlərin köməyi əvəzedilməzdir. 

Valideynlərin köməyi ilə aptekə, poçta, oyuncaq dükanına ekskursiyalar təşkil edilməlidir. Bu 

cür ekskursiyalardan sonra uşaqlarda çox parlaq təəssüratlar qalır. 

Müasir məktəbəqədər təhsil müəssisəsi sosiumla geniş əməkdaşlıq olmadan inkişaf edə və 

öz fəaliyyətini uğurla reallaşdıra bilməz. Bundan başqa, uşaq bağçası "uşaq bağçası – ailə – 

sosium" vəhdətinin yaradılmasında ailənin əvəzedilməz köməkçisidir. Bu vəhdət uşağın tər-

biyəsinə, onun fərdi imkanlarının inkişaf etməsinə səbəb olur. 

Beləliklə, sosiumla tanışlıq məktəbəqədər yaşlı uşağın sosiallaşmasına səbəb olur. Uşağın 

sosiallaşması dedikdə, onda davranış və ünsiyyət vərdişlərinin formalaşması nəzərdə tutulur, 

bu isə öz növbəsində inkişaf etmiş şəxsiyyətin əsasını təşkil edən xüsusiyyətlərdir. 

Arasıkəsilməz qarşılıqlı münasibətlər prosesi kimi və insanın fərdi xüsusiyyətlərinin ictimai 

şəraitlə, sosial norma və davranış qaydaları ilə bağlanması kimi anlaşılan sosiallaşma şəx-

siyyətin psixi sağlamlığına təsir göstərən ciddi emosional nəticələrə malikdir. Şəxsiyyətin in-

kişafı müstəqil şəkildə reallaşa bilməz, bunun üçün psixoloji – pedaqoji şərait yaratmaqla ona 

məqsədyönlü şəkildə təsir etmək lazımdır. Uşağın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almayan, kifa-

yət qədər nəzarət olunmayan və istiqamətləndirilməyən sosiallaşma həm bilavasitə, həm də 

sonradan üzə çıxan zərərli təsirə malikdir. 

Şəxsiyyətin inkişafı həmin şəxsiyyətin davranış və idrakında baş verən dəyişikliklərin   sis-

temli  formada  baş verməsidir. 

Çağdaş zamanda məktəbəqədər yaşlı uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisələri ilə sosiu-
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mun qarşılıqlı təsiri nəticəsində məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial inkişafının müxtəlif pa-

rametrlərdən ilk olaraq nəzərədən keçirilməsi və qiymətləndirilməsidir. 

Məqalənin aktuallığı. Uşaqların ictimai mühitdə sosiallaşmasının müasir dövrün ən aktual 

problemlərindən biri olduğunu və məqalənin də məhz bu mövzudan bəhs etdiyini nəzərə alaraq 

onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yeniılik ondan ibarətdir ki, məqalədə uşaqların sosiallaş-

masında müasir sosiumun tələblərinə istinad edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər müəssisələrdə fəa-

liyyət göstərən pedaqoji işçilər və bu istiqamətdə təhsil alanlar faydalana bilərlər. 
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взаимодействия детского сада и окружающей среды 

Резюме 

 
В статье раскрывается сущность социального развития дошкольника, его включение 

в систему общественных отношений. Также тут описывается процесс социально – лич-

ностного развития дошкольников, который включает различные виды деятельности 

реализуемые в дошкольных образовательных учреждениях, а также тут описывается 

обязательный минимум содержания программы, объясняются задачи, стоящие перед 

педагогами. 

Sh.G. Alıyeva 

 

Social development of preschool children in the system  

of interaction of kindergarten and environment 

Summary 

 
This article deals with a content of the social development of the pre – school pupils, the 

inclusion into the public relations. The process of the social – individual improvement, which 

includes various types of activities is described in this article. This article also includes 

requirements which are realized in pre – school programmers. Aims of the teachers are 

discussed, here too. 
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Azərbaycan dili təliminin başlıca prinsiplərindən biri nitq bacarıqlarının, nitq  mədəniyyə-

tinin inkişaf etdirilməsidir. Nitq insanın sosial mənşəyinin parlaq göstəricisidir. Nitq işləri üzrə 

vərdişlərin yaradılmasına isə ibtidai siniflərdən başlamaq lazımdır. Birinci sinfə qəbul  edil-

miş  uşaqların  nitqi  üzərində  müşahidə  apararkən  müşahidə edirik ki, ailədən məktəbə gələn 

uşaqlarla uşaq bağçasından məktəbə gələn uşaqların nitqi arasında böyük fərq olur. Buna görə 

də məktəbdə uşağın nitqi üzərində planlı iş aparılmalıdır. Uşağın nitqinin inkişaf etdirilməsi 

dedikdə, dili mənimsəməkdə ona kö-mək göstərmək, bu məqsədlə nitq orqanlarını məşq 

etdirmək, dilin leksik və qrammatik işarələrinin başa düşülməsini asanlaşdırmaq, morfem, söz, 

söz birləşməsi və cümlə kimi dil işarələrinin nitqdə işlədilmə ənənəsini asanlaşdırmaq nəzərdə 

tutur. Uşaqların nitqinin inkişafı üzrə işi düzgün təşkil etmək üçün müəllim dilçilik elminin 

nailiyyətlərinə istinad etməlidir. (1, səh.50) 

Şifahi nitqə bir sıra tələblər verilir: zənginlik, məzmunluluq, məntiqi ardıcıllıq, düzgünlük, 

aydınlıq, dəqiqlik, ifadəlilik, təmizlik. Uşaqlarda şifahi nitqi formalaşdırmaq üçün onun forma 

və məzmununun vəhdəti əsas götürülür.  Şagirdlərin nitqinin düzgün inkişaf etdirilməsi üçün 

ümumi didaktik tələblər gözlənil məlidir. Yəni, nitq inkişafı üzrə işi xüsusi dərslər və məşğə-

lələrlə məhdudlaşdırmaq olmaz. Nitq inkişafı üzrə iş digər fənlərin tədrisi prosesində, sinif-

dənxaric məşğələlərdə də təşkil edilməlidir. Nitq inkişafı üzrə iş kompleks şəkildə aparıl-

malıdır. Bu prosesdə mümkün qədər müxtəlif, rəngarəng üsul, vasitə və priyomlardan istifadə 

olunmalıdır. (2, səh.86) 

Şagirdlərin elmi və bədii təfəkkürünün inkişafı çətin, həm də uzun proses olduğu üçün onu 

yalnız dərslə məhdudlaşdırmaq olmaz. Təcrübə göstərir ki, sinifdənxaric tədbirlər şagirdlərin 

təlimə marağını artırmaqla yanaşı, həm də onların nitq mədəniyyətinə qüvvətli təsir göstərir. 

Düzdür, sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər məktəbin tədris proqramına daxil deyil, 

könüllülük prinsipinə əsaslanır və bir növ sinifdə aparılan işlərin davamı olur. Deməli, sinif-

dənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər yalnız öz formasına görə tədris prosesindən fərqlənir, 

məzmununa görə isə bu proseslə birləşir. Ona görə də biz müəllimlər bu işə ciddi əhəmiyyət 

verməliyik. 

Sinifdənxaric işlərin formaları çox müxtəlif və rəngarəngdir. Lakin yadda saxlamaq lazım-

dır ki, sinifdənxaric işlərin bu və ya digər formasını seçərkən, mövzuları müəyyənləşdirərkən 

yerli şəraiti, məktəbin tələbatını, şagirdlərin marağını, yaş və bilik səviyyəsini və bir sıra digər 
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məsələləri mütləq nəzərə almaq lazımdır. İbtidai siniflərdə nitq inkişafı üzrə sinifdənxaric işlərə 

misal olaraq sinifdənxaric oxunu misal göstərmək olar. Sinifdənxaric oxunun təşkili üzrə 

aparılan işlər ibtidai siniflərdə oxu təliminin mühüm sahələrindəndi. Bu işin səmərəli təşkili isə 

şagirdlərin intellektual və emosional inkişafına, həmçinin müxtəlif fənlər üzrə biliklərin 

dərindən və şüurlu mənimsənilməsinə güclü təsir göstərir. 

Sinifdənxaric oxunun məqsədi I-IV sinif şagirdlərinin oxu və yazı vərdişlərinin təkmilləş-

dirilməsini təmin etməklə, təbiət və ictimai həyat haqqında onların dərsliklərdən aldıqları 

bilikləri genişləndirmək, təfəkkürünü bədii obrazlarla zənginləşdirmək, nitqini, fantaziyasını 

inkişaf etdirmək, vətənə, xalqa, ana dilinə, elmə və s. məhəbbət hissləri tərbiyə etmək, humanist 

hisslər aşılamaq, onlarda kitabla müstəqil işləmək və ona böyük həvəs yaratmaqdır.  

Bu məqsədə müvafiq olaraq, sinifdənxaric oxunun qarşısında müəyyən vəzifələr durur: 

- şagirdlərdə uşaq ədəbiyyatına maraq və məhəbbət hisslərinin tərbiyə olunması;  

-  şagirdlərin oxu vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi;  

- şagirdlərə ana dilinin dərindən mənimsədilməsi; onun gözəlliyinin, böyük qüdrətinin dərk 

etdirilməsi, onlardan zövq almaq qabiliyyətinin formalaşdırılması, nitq və təfəkkürlərinin 

inkişaf etdirilməsi; 

- oxunan materialın məzmunundan tərbiyəvi ideyanın çıxarılması; 

- vətənimiz, onun qüdrəti, xalqımızın qəhrəman keçmişi, bu günü və gələcəyi, yaratdığı 

xarüqələr, doğma təbiətimizin zənginliyi və s. əlaqədar şagirdlərin təsəvvürlərinin zənginləş-

dirilməsi; 

Görəsən, bir sinifdənxaric oxu üçün hər dəfə neçə əsərin müzakirəsini tapşırmaq 

olar?  Əlbəttə, bu məsələ müəllimdən bir qədər dərin düşünmək, götür-qoy etmək tələb edir. 

Müəllim şagirdlərin bu sahədəki təcrübəsini və ümumi inkişafını, onlara tövsiyə etdiyi əsərin 

həcmini diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Əgər müəllimin məqsədi tutaq ki, IV sinifdə sinif-

dənxaric oxu məşğələsində müəyyən bir kitabın müzakirəsini keçirməkdirsə, o zaman sinfə 

yalnız bir kitab verə bilər.  Yaxud, I-IV siniflərdə I və II yarımilin sonunda sinifdənxaric oxu 

materiallarının xatırlanmasına həsr olunmuş toplanış keçiriləcəksə, bu zaman müəllim şa-

girdlərə 8-10 kitabın təkrar oxusunu tövsiyə edə bilər. Qalan bütün hallarda sinifdənxaric oxu 

üçün şagirdlərə 2-3 kitabın oxusu tapşırılmalıdır. Həmin kitabları əvvəlcədən müəllim özü 

oxumalı, onların məzmunu, ideyası ilə əlaqədar sual və tapşırıqlar hazırlanmalıdır. Müzakirə 

prosesində hər dəfə şagirdlərin diqqətini tərbiyəvi nəticənin çıxarılmasına yönəltməlidir.  

Bundan əlavə sinifdənxaric işlərin təşkili zamanı uşağın nitqinin düzgün inkişafını təmin 

etmək üçün  oyunlardan da istifadə etmək lazımdir. Bu, elə bir fəaliyyət növüdür ki, şagirdlərin 

sosial davranışına, onların həyata və bir-birinə olan münasibətlərinin formalaşmasına əsaslı 

təsir edir. Məşhur pedaqoq A.S.Makarenko uşaq oyunlarının rolunu belə xarakterizə 

etmişdir: "Oyun uşaqlar üçün böyüklərin iş fəaliyyəti qədər dəyərlidir. Uşaq oyunda özünü 

necə aparırsa, gələcəkdə işləyəcəyi yerdə də bir çox hallarda özünü elə aparacaq. Beləliklə, 

gələcəyin lideri oyun oynayaraq təhsil alır..." K.D.Uşinski qeyd edirdi ki, uşaqların ümumi və 

psixi sağlamlığını müəyyən etmək üçün onların oyununun müşahidə edilməsi əhəmiyyətlidir. 

Əgər uşaq oyunlara maraq göstərmirsə və ya öz yaşına görə stereotip, passiv və ya bəsit 

oynayırsa, bu, böyüklər üçün ciddi siqnal olmalıdır: belə uşaq xüsusi diqqət tələb edir. Bu 

"xüsusi" uşaq ya istedadlıdır, ya da əqli geriliyə malikdir. Oyun həm uşağın psixoloji 

vəziyyətinin və şəxsiyyət kimi inkişafının diaqnostikasını aparmaq üçün bir vasitədir, həm də 

uşağın inkişafındakı ləngiməni və qüsurları aradan qaldırmaq üçün əla metoddur. 

Rollu oyun oynayarkən şagird hər hansı bir obrazı canlandırır, öz təəssüratlarını üzə çıxarır. 

Oyun vəziyyətinin xəyal olduğunu anlayan uşaqlar buna baxmayaraq, olduqca real hisslər və 
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təcrübələr yaşayır və bununla da daxili dünyalarını zənginləşdirirlər. Psixoloqlar hesab edirlər 

ki, rollu oyun uşaq oyunlarının inkişafının ən yüksək formasıdır. Rollu oyun uşaqların nitqində, 

idraki inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edir, onlarda diqqəti və yaddaşı inkişaf etdirir. 

Tərəfdaşlar ilə birgə oyun zamanı uşaqlar ünsiyyət qurmağı, başqalarının istək və fəaliyyətlərini 

nəzərə almağı, fikirlərini müdafiə etməyi, təkid etmə qabiliyyətini, həmçinin birgə planlar 

hazırlamağı və həyata keçirməyi öyrənirlər. Müxtəlif rolları yerinə yetirərkən, uşaq müxtəlif 

fəaliyyətlərin bütün aspektlərini əhatə etməyə başlayır ki, bu da öz növbəsində insanın düşüncə 

qabiliyyətini inkişaf etdirməyə, başqasının fikrini qəbul etməyə kömək edir, öz fikirlərini 

müstəqil şəkildə qarşısındakına çatdırmağa şərait yaradır.  

Dərsdənkənar məşğələdə uşaqlarla aparılacaq oyunlardan bir neçəsinə nəzər salaq.  

Oyunun  adı : “Su nədir?”. 

Məqsəd: Oyun nitqi inkişaf etdirir, zehni genişləndirir. 

Məşğələ zamanı şagirdə suallar verin ki, fərqli anlayışları əlaqələndirməyi, cavabları 

ümumiləşdirməyi və dəqiq tərtib etməyi öyrənsin. 

Məsələn: "Niyə suya ehtiyacımız var?" - "İçmək, çiçəkləri sulamaq, çimmək ." 

Niyə bir qaşığa, stola, ehtiyacımız var ? və s. 

Tədricən suallar daha da çətinləşməlidir, məsələn: "Niyə bizə kompüter, TV, günəş, gündüz, 

gecə lazımdır?" 

Oyunun adı: ”Qarşılıqlı fikir mübadiləsi” 

Məqsəd: Oyun nitq, məntiq, diqqəti inkişaf etdirir. 

Şagirdin sizin düzgün danışıb danışmadığınızı təxmin etməyini  və əgər olmadıqda sizin 

söylədiyiniz fikri  düzəltməsini istəyin. Cümlələr  gülməli olmalıdır: "Döşəmə masadadır", 

"Divan atanın üstündə uzanır", "Tavan işıq lampalarına asılıb" və s. 

Şagird uyğunsuzluğu dərhal hiss edəcək və necə düzgün danışacağını söyləyəcək. 

Bir neçə səhv ifadədən sonra düzgün birini deyin: "Ayı yerdə oturur." “Ulduzlar gecə çıxır” 

. Bu zaman şagirdin nə qədər diqqətli olduğunu da yoxlamış olacaqsınız. 

Bir neçə mərhələdən  sonra oyunu çətinləşdirin. Məsələn, deyin: "Çöldə çox isti olur, buna 

görə bir palto, şapka və çəkmələr taxacağıq". Və s. (3, səh.288) 

Oyun iki şagird arasında da aparıla bilər və mütəmadi olaraq rollar dəyişdirilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Sinifdənxaric tədbirlər zamanı şagirdlərin nitq inkişafının təşkili 

imkanlarını müəyyənləşdirmək məqalənin aktuallığını təşkil edən əsas məsələlərdən biridir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq ibtidai siniflərdə nitq inkişafı  üzrə  

sinifdənxaric  işlər tədqiqata cəlb olunmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti  və tətbiqi. Sinifdənxaric tədbirlər  şagirdlərin şifahi nitq 

bacarıqlarını necə inkişaf etdirmək sahəsində müəllimlərə öz köməyini göstərəcəkdir. 
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Н.К. Исмаилова 

 

Суть внеклассной работы по развитию  

речи в начальной школе 

 

Pезюме 

 
В статье отмечается, что внеклассные занятия играют важную роль в формировании 

и развитии устной речи студентов. Внеклассные мероприятия представляют большой 

интерес для студентов. В этом случае очень важно использовать ролл игры. В то же 

время внеклассные занятия играют важную роль в развитии логического и творческого 

мышления учащихся. 

 

 

N.K. Ismayilova 

 

The essence of extracurricular work on speech  

development in elementary school 

 

Summary 
 

The article notes that extracurricular activities play an important role in the formation and 

development of students' oral speech. Extracurricular activities are of great interest to students. 

In this case, it is very important to use roll games. At the same time, extracurricular activities 

play an important role in developing students' logical and creative thinking. 
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USİ-nin hemiparetik forması baş beynin yarımkürələrindən birinin inkişafsızlığından irəli 

gələrək ali psixi funksiyaların patogenetik mexanizmlərinin öyrənilməsi üçün maraqlı model-

dir.   

8 yaşından 14 yaşınadək olan yaş intervalında USİ-nin hemiparetik forması olan 50 uşaq 

müayinə olunmuşdu. Bu xəstələrin Veksler şkalası üzrə göstəriciləri, öz sağlam yaşıdlarına 

nəzərən xeyli aşağı idi. Sol yarımkürənin qüsuru (SolYQ) olan uşaqlarda qeyri verbal intellektin 

göstəriciləri Sağ yarımkürənin qüsuru (SağYQ) olan uşaqlarla müqayisədə statistik olaraq daha 

yüksək olmuşdur. Sağ yarımkürənin qüsuru (SağYQ) olan uşaqlarda görmə-məkani analiz və 

sintezinin, eləcə də görmə yaddaşının həcminin inkişafsızlığı müşahidə olunurdu. Məsələn, Sağ 

yarımkürənin qüsuru (SağYQ) olan uşaqlar “Koss Kubları” subtesti üzrə tarşırıqları yerinə 

yetirərkən kubların düzgün istiqamətinin tapılmasında çətinlik çəkirdilər. Bu qrup xəstələr üçün 

ümumi xüsusiyyətlər məkani münasibətlərin təhlilində çətinliklər, eləcə də mürəkkəb məkani 

təsəvvürlərə əsaslanan  sintetik (tərkib) fəaliyyətin pozulmasıdır. 

Sol yarımkürənin qüsuru (SolYQ) olan uşaqlarda analitik-sintetik konstruktiv fəaliyyətdə 

bir sıra çətinliklər müşahidə olunurdu. Amma bu çətinliklər Sağ yarımkürənin qüsuru (SağYQ) 

olan uşaqlarla müqayisədə daha az nəzərə çarpırdı. SolYQ olan uşaqlarda işin ləng olması 

əsasən sağ əlin iflicindən irəli gəlir. Neyropsixoloji təhlil göstərdi ki, SağYQ olan uşaqlarda 

SolYQ olan uşaqlarla müqayisədə həm görmə, həm də eşitmə modallığında hafizənin həcminin 

azalması, eləcə də diqqətin xüsusiyyətlərinin (davamlılıq, keçirilmə) inkişafsızlığı qeydə alınır. 

Hər iki qrupun uşaqlarında verbal intellektin inkişaf səviyyəsi sağlam uşaqlarla müqayisədə 

aşağı idi. Lakin SağYQ olan uşaqlarda verbal intellektin inkişaf səviyyəsi SolYQ olan uşaqlarla 

müqayisədə statistik olaraq yüksək idi. Xəstə uşaqların verbal subtestləri yerinə yetirmələrinin 

keyfiyyət təhlili yuxarıda qeyd olunan göstəriciləri bir daha təsdiq edir. SolYQ olan uşaqlar əqli 

proseslərlə, məntiqlə əlaqədar olan tapşırıqların daha çətinliklə öhdəsindən gəlirdilər. 

Neyropsixoloji təhlil göstərdi ki, SolYQ olan uşaqlarda verbal funksiyaların inkişafsızlığı 

daha çox müşahidə olunur. İki qrupda olan uşaqlar arasında qeyri verbal funksiyaların inkişa-

fında fərqlər əsasən görmə-məkani funksiyaların inkişafında daha bariz üzə çıxır.  

mailto:s-asadzade@mail.ru
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Uşağın beyninin erkən ocaqlı zədələnməsi, hansı yarımkürənin zərərçəkməsindən asılı 

olaraq ali psixi funksiyaların sonrakı inkişafına fərqli təsir göstərir. Sağ yarımkürənin qüsuru 

olan xəstələrdə ali psixi funksiyaların pozulmasının ağırlığı daha çox ifadə olunur və pozul-

manın strukturu daha müxtəlifdir. Bu göstəricilər ali psixi funksiyaların erkən ontogenez inki-

şafında sağ yarımkürənin böyük məna kəsb etdiyindən xəbər verir. 

E.L. Vassermanın  tədqiqat işlərinə əsaslanaraq müəyyən olunmuşdur ki, sağ və sol tərəfli 

hemiparezli uşaqlarda ali psixi funksiyaların pozulması beynin analoji zədələnmələri olan yet-

kinlərdən fərqlənir. 6-17 yaş arası USİ-nin hemiparetik formasının sağ və sol tərəfli variantları 

ilə olan uşaqların neyropsixoloji müayinəsi keçirilmişdi. Yetkinlərlə müqayisədə SolYQ olan 

uşaqlarda xüsusi  fərqlər təzahür etmişdi. Bu əsasən daha çox  nitq funksional sistemində 

pozulmalarla üzə çıxırdı. Çünki, uşaq yaş dövründə nitq əyani obrazlı təfəkkürlə əlaqədar olur 

və sağ yarımkürənin strukturuna əsaslanır. Eləcə də, emosional-şəxsi sferadakı pozulmalar 

SolYQ olan uşaqlarda aşkar edilmişdi və kiçik yaşlı uşaqlarda daha aydın ifadə olunmuşdu. 

Onu da qeyd etmək vacibdir ki, sağ yarımkürənin erkən zədələnməsi onlarda kommunikativ 

bacarıqların formalaşmasını ləngidir. Dolayısı yolla bu nitqin və verbal intellektin  inkişafında 

özünü göstərir. Sağ tərəfli hemiparezli  xəstələrdə nitq pozulmaları daha tez-tez rast gəlinir, 

lakin kobud xarakter daşımır. Sağ və sol hemiparezli qruplarda ali psixi funksiyaların vəziy-

yətinin orta göstəriciləri arasında əhəmiyyətli fərq aşkar olunmamışdı. Amma ümumilikdə, ali 

psixi funksiyaların pozulmaların struktur və dərəcəsi zədənin lateralizasiyasından asılı olaraq 

fərqlənirdi. Belə ki, SolYQ olan uşaqların qrupunda hərəkətlərin görmə-məkani təşkilinin, 

görmə qnozisinin,  suksessiv  funksiyaların, eşitmə yaddaşının, konstruktiv təfəkkürün, aktiv 

diqqətin funksiyalarının pozulması daha çox nəzərə çarpırdı. Ali psixi funksiyaların pozulma-

larının xüsusiyyətlərinin təhlili qrupların pozulma strukturunda, əsasən də hərəkətlərin optik-

kinestetik təşkili, konstruktiv fəaliyyət kimi funksional sistemlərdə fərqləri müəyyən etdi. 

Diqqət funksiyasının defisitliyi serebral iflicli uşaqlarda zədələnmə tərəfindən asılı olmayaraq 

aşkar olunurdu, amma SolYQ olan xəstələrdə daha güclü ifadə olunurdu. Lakin kobud pozul-

malar aşkar olunmamışdı. 

SolYQ olan xəstələrdə ali psixi funksiyaların çatışmazlığına neyrodinamik pozulmalar və 

tənzimləyici funksiyaların pozulması təsir göstərirdi. SağYQ olan xəstələrdə isə tapşırıqların 

yerinə yetirilməsində çətinliklər əsasən, hərəkətlərin kinestetik əsaslarının, stereoqnozisin, qısa 

müddətli eşitmə-nitq yaddaşının həcminin azlığı, disleksiya və disqrafiya kimi ali psixi 

funksiyaların parsial pozulmalarının hesabına yaranırdı.   

Müxtəlif yaş qruplarında USİ-li xəstələrin ali psixi funksiyaların (APF) tədqiqi zamanı mə-

lum oldu ki, sol tərəfli hemiparezli kiçik yaşlı uşaqlarda APF-ın defisitarlığı daha güclü ifadə 

olunur, nəinki sağtərəfli uşaqlarda. Orta yaş qrupunda APF-ın pozulmasının dərəcəsi hər iki 

formalı hemiparezdə təxminən eyni idi. Böyük yaş qrupunda isə daha çox təzahür edən po-

zulmalar SağYQ olan xəstələrdə idi.  

Ümumilikdə, sağ yarımkürənin zədələnməsi uşaqlarda daha ciddi fəsadlarla nəticələnir, 

nəinki sol yarımkürənin: APF-ın inkişaf tempi nəzərə çarpacaq dərəcədə enir və erkən yaş 

dövründə aydın təzahür edir. Sağ yarımkürənin zəif pozulmaları zamanı APF-ların pozulması, 

sol yarımkürənin daha geniş zədələnmələrində olduğu  kimi nəticələr verə bilər. 

Ali psixi fəaliyyətin pozulmaları daha çox beyin zədələrinin yarımkürələr daxili lokallaş-

masından asılıdır. Zədələnmiş yarımkürədə atrofiyanın şiddəti ilə hemiparezli xəstələrdə APF-

ın vəziyyətinin inteqral əlaqələrinin göstəricilərinin olmaması inkişaf edən beynin yüksək 

kompensator imkanlarını göstərir. 

USİ-nin hemiparetik forması olan uşaqlarda nitq funksiyaları üzrə çox hallarda beynin hansı 
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tərəfinin zədələnməsindən asılı olmayaraq sağ yarımkürə dominantlıq edir. Bu kimi pa-

tologiyalı uşaqlarda və yeniyetmələrdə dominantlığın səviyyəsi sağlamlardan iki dəfə artıq olur. 

Sol yarımkürə zədələndiyi halda o morfoloji qüsurun həcmindən asılı olur. Zədələnmə nə qədər 

genişdirsə, yarımkürələrdaxili daha az, yarımkürələrarası lokallaşma isə böyük rol oynayır. 

USİ zamanı beynin erkən unilateral zədələnməsi lateralizasiyadan asılı olmayaraq ali psixi 

funksiyaların diffuz pozulmasına, nəticədə obların inkişafının kobud pozulmasına gətirib çı-

xarır. Sağ və sol yarımkürənin zədələnməsi zamanı kəmiyyət baxımından onların defisitliyi 

arasında nəzərə çarpan fərq müşahidə olunmur. Amma pozulmaların strukturu və təzahürü 

fərqli olur. USİ-nin hemiparetik forması olan xəstələrdə sağ yarımkürənin erkən zədələnməsi 

ali psixi funksiyaların inkişaf tempinə neqativ təsir edir, həm verbal, həm də qeyri verbal 

funksiyaların, neyrodinamik və tənzimləmə proseslərinin daha dərin pozulmalarına səbəb olur. 

Sol yarımkürənin erkən zədələnməsi ali psixi funksiyaların daha çox ifadə olunmuş parsial 

pozulmalarına və yaşla təzahür olunan verbal-məntiqi təfəkkürün defisitarlığına gətirib çıxarır. 

Postnatal zədələnmə vəziyyətində sol yarımkürənin qüsuru ali psixi funksiyaların ümumi 

vəziyyətinə daha artıq neqativ təsir göstərir, nəinki əsasən qeyri-verbal funksiyaların pozulması 

üstünlük təşkil edən sağ yarımkürənin qüsuru. 

Sol yarımkürənin zədələnməsi zamanı psixoloji-pedaqoji təsirlə əsas diqqəti ali psixi funk-

siyaların parsial pozulmalarının korreksiyasına diqqət yetirilməlidir. Sol yarımkürənin zədə-

lənməsi zamanı isə tənzimləyici funksiyaların neyrodinamik pozulmalarını nəzərə almaq, bu 

məqsədlə, xüsusilə də kiçik yaşlı uşaqlarla stimullaşdırıcı və təşkilati yardım həyata keçiril-

məlidir. 

Sosial adaptasiya və reabilitasiya üçün fərdi proqramların işlənilməsində böyük dəyəri ol-

masına baxmayaraq, neyropsixoloji müayinə nəticəsində əldə olunan göstəricilərdən məktəbdə 

nadir halda istifadə olunur. Adətən heç bir mütəxəssis tərəfindən tədqiqat nəticəsində bir uşağın 

nevropatoloq, psixoloq və xüsusi pedaqoq tərəfindən əldə olunan göstəricilərini müqayisə 

edilmir. Bu da formal, minimal həcmli müayinə nəticəsində bəzi pozulmaların diqqətdən 

kənarda qalmasına gətirib çıxarır. Baxmayaraq ki, onların mövcudluğu nəzərə çarpır və pozul-

manın zamanında diaqnozlaşdırılması xəstə uşağın uğurlu müalicəsi, abilitasiyası, hətta bir sıra 

hallarda təhlükəsizliyi baxımından çox vacibdir. Xüsusilə də nəzərə almaq lazımdır ki, xəstə 

uşağın nevroloji və psixi xüsusiyyətləri haqqında informasiya pedaqoqlara nadir hallarda 

təqdim olunur və onlar tibb mütəxəssislərinin real köməyi olmadan, müstəqil olaraq hər uşağa 

fərdi yanaşma tapmalıdırlar. 

Uşaq beyninin böyük plastikliyə malik olmasına baxmayaraq, pozulmuş funksiyaların tam 

bərpası və ya kompensasiyası (bu əsasən uşağın yaşından və fərdi xüsusiyyətlərindən, zədə-

lənmənin yayılmasından, genezisindən və s. asılıdır)  həmişə mümkün olmur. Psixoloji kor-

reksiya səmərəli nəticə verə bilər. Müəllimlər belə uşaqların təhsilinə fərdi yanaşmalı, xəstə-

liyin nəticələrini nəzərə almalı və ayrı-ayrı fənlər üzrə müvəffəqiyyətli ola bilmədiklərindən 

intellektual inkişafı ləngitməmək üçün onları xüsusi siniflərə keçirməli deyillər. Xüsusi mək-

təblərin yuxarı siniflərində belə uşaqların müxtəlif proqramlar üzrə, əsasən də humanitar, tex-

niki, biologiya-kimya və s. fənlərin üstünlüyü ilə təhsillərini davam etdirmək (kütləvi məktəb-

lərdə olduğu kimi) imkanlarını nəzərdən keçirmək vacibdir. Bu onların normal özünü qiymət-

ləndirməsinin motivasiya və emosional sferasının formalaşmasını təşviq edəcək. Onu da qeyd 

etmək vacibdir ki, bu və ya digər fənn üzrə uzunmüddətli uğursuzluq şəxsiyyətin mənfi key-

fiyyətlərinin yaranmasına və möhkəmlənməsinə, məktəb dezadaptasiyası və sosial dezadapta-

siyanın yer almasına səbəb olur. 

Psixokorreksiya prosesində də belə uşaqlara xüsusi yanaşma tələb olunur. Xüsusi pedaqoq 
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neyropsixoloji diaqnozu, əsasən də beyin sahələrinin lateralizasiyası və yarımkürələrdaxili 

lokalizasiyanı, ali psixi funksiyaların pozulmasına səbəb olan funksional çatışmazlığı özünə 

yaxşı təsəvvür etməlidi. Belə ki, qeyd olunanlardan asılı olaraq psixokorreksiyanın metodları 

da dəyişir. Məsələn, sol yarımkürənin arxa alın və əmgək sahələrinin çatışmazlığı zamanı sa-

ğaxaylarda konstruktiv apraksiya dərin xarakter daşımır, nəinki sağ yarımkürənin qüsuru za-

manı və uşağa konstruksiv plan tərtib edərkən pedaqoqun korreksiyaedici fəaliyyəti kömək 

olmalıdır. Belə uşaqlar sözlü instruksiya ilə deyil, nümunəyə baxmaqla yaxşı şəkil çəkirlər. Sağ 

yarımkürənin qüsuru zamanı konstruktiv praksisin qüsuru aşkar olunursa (xəstələr, nümunəni 

təkrarlaya bilmir, məkan münasibətlərində daha çox səhvə yol verirlər), korreksiyanı məkan 

təsəvvürlərinin formalaşmasına istiqamətləndirmək lazımdır .   

Beynin üzvü patologiyası olan uşaqlarda oxu və yazı bacarıqlarına yiyələnmədə çətinliklər 

yaranırsa, zədələnmənin üstün lateralizasiyasını bilmək düzgün psixokorreksiya üsullarının 

seçimində vacib amil hesab olunur. Yuxarıda qeyd olunmuş nümunədə şagird K.-də sol ya-

rımkürənin zədələnməsi ilə analiz və sintez proseslərində olan çətinliklər, eşitmə nitq yadda-

şının pozulmasında oxu və yazı təlimi üçün qorunmuş olan görmə yaddaşına və intellektual 

inkişafın sağ yarımkürə taktikasına (stimulların tamamilə qavranılması, yəni  sözlərin ayrı-ayrı 

hecalarla deyil, yazılışının bütövlükdə yadda saxlanması) aksent olunmalıdır. Sağ yarımkü-

rəsində qüsuru olan şagirdlər üçün oxu və yazı təlimində sol yarımkürə taktikasından (hecada 

ayrı-ayrı hərflərin və ya sözdə ayrı-ayrı hecaların təhlili) istifadə  olunarsa, səmərəli nəticə əldə 

etmək olar.   

Məqalənin aktuallığı. Uşağın inkişaf dinamikasının qiymətləndirilməsi çox vacib amildir. 

Bu məqsədlə neyropsixoloji müayinə təlim dinamikasında, onun nəticələri isə neyropsixoloji 

profil şəklində qeyd olunur. Bu uşaqda ali psixi funksiyaların pozulma strukturu və şiddət 

dərəcəsini əyani təsəvvür etməyə və onun yaxın inkişaf zonasını qiymətləndirməyə imkan verir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müxtəlif tədqiqatların nəticələrinə istinad edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Profildə hər bir funksiyanın yaxın inkişaf zo-

nasının qiymətləndirilməsi göstərilir ki, bu da pedaqoqa müvafiq korreksiya metodlarının se-

çilməsinə imkan verir. Belə profil üçün unifikasiya olunmuş blanklardan istifadə etməklə, bir 

neçə il ərzində uşağın inkişaf dinamikasını izləmək olar. Beləliklə də, hər uşağın dəfələrlə 

neyropsixoloji tədqiqi, kliniki və psixoloji-pedaqoji tədqiqatların nəticələri ilə müqayisədə 

APF-ın şiddət səviyyəsinin ayırd edilməsi və qiymətləndirilməsi üçün vacibdir. 
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Резюме 

 
Раннее повреждение головного мозга, в зависимости от того, какое полушарие пора-

жено, по-разному влияет на последующее развитие высших психических функций, и 

тяжесть расстройства более выражена у пациентов с аномалиями правого полушария. 

Эти показатели свидетельствуют о том, что правое полушарие играет главную роль в 

развитии раннего онтогенеза высших психических функций. 

 

S.A. Abasova 

 

Neuropsychological research in the hemi paretic form  

of children’s cerebral paralysis 

 

Summary 

 
Early brain damage, depending on which hemisphere is affected, affects the subsequent 

development of higher mental functions in different ways, and the severity of the disorder is 

more pronounced in patients with abnormalities of the right hemisphere. These indicators 

indicate that the right hemisphere plays a major role in the development of early ontogenesis of 

higher mental functions. 
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Artikulyasiya əzələsinin spastikliyi zamanı dil və dodaq əzələləri tonusunun tez-tez artması 

müşahidə olunur - dil və ağız boşluğu gərgin, dilin kürək hissəsi spastik əyilmiş, dil arxaya 

doğru dartılmış olur. Dodaqlar spastik gərgin olur, artikulyasiya əzələlərində aktiv hərəkətlər 

məhdud olur. Artikulyasiya əzələlərinin spastikliyi dizartriyanın psevdobulbar  formasında 

özünü göstərir. Nitq əzələlərinin spastikliyi ilə yanaşı uşaqlarda skelet əzələlərinin də 

spastikliyi mövcuddur. Bu daha çox spastik diplegiyada özünü göstərir.  

Artikulyasiya əzələsində hipotoniya daha çox dizartriyanın beyincik (əmgək) formasında 

təzahür edir. Artikulyasiya əzələsində hipotoniya adətən, skelet zəifliyi və hipotoniya, mimik 

və çeynəmə əzələləri ilə eyniləşdirilir. Ağız boşluğunda dil nazik, ağızda yayılmış, dodaqlar 

ləng, onların açılıb bağlanması məhdud vəziyyətdə, ağız daim yarı açıq, hipersalivasiya  olur. 

Psevdobulbar pozulmadan fərqli olaraq, atrofiya qeydə alınmır, dildə fibrilyar qısılmalar, fa-

rengial (boğaz) refleksləri qalmaqdadır. Bu əzələ tonusunun pozulması daha çox diplegiyanın 

bir neçə variantında təzahür edir. Ağırlaşmış beyin mədəciyi çatışmazlığında, xüsusilə uşağın 

həyatının ilk aylarında və həmçinin serebral iflicin astatik-atonik formasında özünü göstərir (1).  

Artikulyasiya əzələsinin dəyişən tonusu adətən, hiperkinetik dizartriyada öz əksini tapır. 

Artikulyasiya əzələsi tonusunun pozulması bu halda onun hiperkinezinə aid edilir. Bu cür ox-

şarlıq skelet əzələsində də mövcuddur. Bu daha çox serebral iflicin hiperkinetik formasında 

müşahidə olunur. 

Dizartriyalı serebral iflicli uşaqların əzələ tonusunun xüsusiyyətəri bu uşaqların  birinci 

mühüm prinsipi olan nitq terapiyasını vacibliyini müəyyən edir. Dizartriyada nitq terapiyası 

hərəkət funksiyalarının inkişafına yönəlmiş tədbirlərin görülməsinə əsaslanır. Nitq terapiyası 

ilk növbədə artikulyasiya və skelet əzələlərinin maksimal dərəcədə rahatlanmasına nail olmağa 

kömək edir. Bunun üçün loqopedik məşğələlərə başlamazdan əvvəl hər uşağın hərəki imkanları 

qiymətləndirilir. Daha sonra onun artikulyasiyasında skelet əzələsi tonusunun xarakteri 

müəyyən olunur.  

Məkanda bədənin vəziyyətindən asılı olaraq, tonusun dəyişməsi və bədənə görə başın və-

ziyyətinə fikir verilir. Artikulyasiya əzələsinin hərəki məhdudluğu dəyişilmiş əzələ tonusundan, 
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əzələ artikulyasiyasının iflici və parezindən  və həmçinin oral apraksiyadan asılıdır. Nitq 

əzələlərinin hərəki azlığı nəticəsində səs tələffüzü kobud şəkildə pozulur. Xüsusilə də, dilin 

hərəkətliliyi məhdud olur. Bu halda ağız boşluğunda dilin yuxarı qalxmaması müşahidə oluna 

bilər. Bu vəziyyət parez və dodağın əzələ tonusunun, dilaltı əzələlərin, dilaltı udlaq, dil-damaq 

əzələlərinin pozulması ilə müşahidə olunur. Hərdən dilin aşağı hərəkətliliyi də məhdudlaşır. Bu 

da adətən, dilaltı və çənəaltı  əzələlərin patologiyası  zamanı baş verir. Bəzi sait səslərin 

tələffüzü pozulur (e,i). Dil əzələlərinin parezi, onun tonusunun dəyişilməsi, dilin konfiqurasi-

yasını imkansız edir: uzanma, qısalma, arxaya doğru dartılma, dilin müxtəlif hissələrinin qal-

dırılması, bükülmə, müxtəlif yan hərəkətlərin məhdud olması. Bütün bunlar səslərin tələffüzünü 

məhdudlaşdırır, səs tələffüzünün pozulmasına gətirib çıxarır. Dil əzələlərinin zədələnməsi bir 

çox səslərin tələffüzünün pozulmasına səbəb olur (2). 

Məhdud hərəkətlilik dil ilə yanaşı dodaqlarda da əmələ gəlir. Dodağın az hərəkətliliyi on-

ların boru şəklində irəli uzadılmasını, ağız künclərinə dartılmasını, ağzı forma və ölçü cəhətdən 

dəyişdirən digər hərəkətlər məhdudlaşır, nəticə etibarilə, ağız boşluğunda rezonansın ya-

ranmasını mümkünsüz edir. Dodaq əzələlərinin zədələnməsi ilə dodaqların iştirak edən səslərin 

deyilişi pozulur (b,n,m,b,f). Üz sinirləri ilə dodaq əzələləri innervasiya olunur. Ona görə də 

dodaq əzələlərinin parez və iflici adətən, üzün aşağı hissəsində mimik əzələlərin digər 

funksiyalarının da zədələnməsi ilə səciyyələnir. Bu da üz sinirinin mərkəzi parezi üçün xarak-

terikdir. 

Yumşaq damağın hərəkətliliyinin məhdudluğu nəticəsində (əzələ, dartılmış yumşaq damaq, 

onu qaldıran əzələ, damaq-dil əzələsi) daha çox səslərin tələffüzü pozulur. Damaq əzələsinin 

innervasiyasında üçlü sinir və üz siniri də iştirak edir. Göstərilən sinirlərin zədələnməsindən 

asılı olaraq, onların yollarını və nüvələrini yumşaq damağın ləng və mərkəzi parezi ilə 

fərqləndirilir. Yumşaq damağın zədələnməsi ilə səslər burun vasitəsilə tələffüz olunur (“açıq 

burun tələffüzü”) və yaxud əksinə, damaq əzələlərinin həddindən artıq spastikliyi ilə “qapalı 

burun tələffüzü”nə gətirib çıxara bilər. “Açıq burun tələffüzü” sinirlərinin zədələnməsi və ar-

tikulyasiyanın pozulması xırıltı və afoniya ilə, daha sonra daxili udlaq əzələləri funksiyalarının 

pozulması ilə nəticələnir.  

Artikulyasiyanın pozulması ilə dizartriyanın nitq terapiyası prinsipi müəyyən edilir – yəni 

nitq artikulyasiyasının inkişafı. Artikulyasiya ilə iş prosesində, həmçinin ümumi motorika 

üzərində işləyərkən mühüm prinsiplər – taktil-perseptiv faktor, statik-dinamik hissin inkişafı. 

İş prosesində digər analizatorlara da yer verilir (görmə və taktil).        

Dizartriyalılarla iş zamanı işin böyük hissəsini artikulyasiya gimnastikası təşkil edir. İşə 

uşağın tüpürcəyi udması təlimindən başlanılması tövsiyə olunur. Bunun üçün çeynəmə əzələləri 

masaj olunur. Uşağın başını arxaya əyərək, passiv-aktiv çeynəmə hərəkətləri etdirilir, uşaqdan 

tüpürcəyini udması xahiş olunur. Uşağın çeynəmə hərəkətlərinin stimulyasiyası üçün hər 

məşğələdə ona kökə və ya peçenye verilir və güzgünün önündə qidanı çeynəyərək udması 

öyrədilir. Sonra uşağı ixtiyari şəkildə alt çənənin passiv-aktiv hərəkətləri ilə ağzını bağlamağı 

öyrədilir. Əvvəlcə bu məşğələlər passiv şəkildə həyata keçirilir: loqopedin bir əli uşağın alt 

çənəsinə, digəri başına qoyulur. Bu vəziyyətdə uşağın çənəsi yüngülcə sıxılır.  

Bəzən zədənin xarakterindən asılı olaraq bu hərəkətlər uşağın öz əlinin köməyi ilə də edilə 

bilər. Daha sonra aktiv məşğələlər aparılır. “Ağzını aç-bağla” komandası verməklə məşğələlər 

davam etdirilir. Üz əzələlərinin yetərincə inkişaf etdirilməsi üçün ağız boşluğunda iş zamanı 

xüsusi salfet və borulardan istifadə edilir. Uşaq dodaqları ilə borunu tutur və loqopedin borunun 

ağız boşluğundan çıxartmaq cəhdlərinə mane olmağa çalışır. Dodaq əzələlərinin inkişafı üçün 

dodağın boru ilə irəli və künclərə uzadılması məqsədilə çalışmalar yerinə yetirilir. Bu 
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çalışmalar növbəli şəkildə həyata keçirilir. Çalışmaları yerinə yetirən zamanı uşaqlar olduqca 

əziyyət çəkirlər. 

Dil əzələləri ilə işə dilin ucuna və yanlardakı alt dişlərə toxunmaqla başlanılması məsləhət 

görülür. Daha sonra dilin diferensial hərəkətləri üzərində iş aparılır. Əvvəlcə passiv şəkildə 

(dilin önə uzadılması və ağız boşluğuna geri yığılması) məşğələlər keçirilir. Dilin kökü üzərində 

işə onun reflektor olaraq ixtisarından başlanılır. Kağız boru ilə dilin kökünü qıcıqlandıraraq, bu 

əzələlərin reflektor ixtisarına nail olunur. Bu hərəkətlər reflektorlarda ixtiyari öskürək 

hərəkətlərini möhkəmləndirir. Daha sonra isə əvvəlcə passiv, sonra aktiv, həssas və diferensial 

dil hərəkətlərinə keçid alınır.  

Artikulyasiya gimnastikasında səs və tələffüz üzərində işləməklə, eyni zamanda ilk səslər 

qoyulur. Nitq əzələsi üzərində işləyərkən eyni zamanda mimik üz əzələləri məşq etdirilir. Uşağı 

gözünü açıb-bağlamağı, bir əl ilə bağlayaraq digər gözdə qaşları qaldırmaq və sairə  hərəkətlər 

öyrədilir. Artikulyasiya motorikası və mimikası üzərində iş əl motorikasının inkişafı üzrə işlə 

eynilik təşkil edir. Uşaqlarda tədricən dayaq, tutmaq, əllərin manipulyasiyası hərəkəti və 

barmaqların həssas diferensial hərəkəti inkişaf etdirilir. Əl motorikası üzrə işdə dəqiq barmaq 

kinesteziyasının tərbiyə edilməsi üçün eyni zamanda masaj vasitəsilə taktil stimulyasiya da 

yerinə yetirilir. Əgər uşaqla loqopedik məşğələlər oturaq vəziyyətdə aparılırsa, onun əlləri 

stolun üstünə qoyulur, ovucu və barmaqları masanın üstünə sıxılır. Əl gimnastikasının uşaqlara 

plastilini yoğurmaq və yaymaq, rezindən olan oyuncağı sıxmaq, kiçik əşyaları barmaqları ilə 

tutmaq, mozaika düzəltmək, rəngləmək, kəsmək, düyməni açıb-bağlamaq, ayaqqabının iplərini 

bağlamaq, çəngəl və qaşıqdan istifadə etmək öyrədilir. 

Dizartriyanın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də səs pozulmasıdır. Səs pozulması qırtlaq 

əzələsinin patologiyası, xüsusilə, dartılmış əzələ telləri ilə əlaqədardır. Bu əzələlərin zədələn-

məsi ilə səs zəif olur, melodikliyini itirir. Qırtlağın bütün hərəkətləri dilin, damağın, alt çənənin 

hərəkətliliyi ilə bağlıdır. Ona görə də səsin pozulması ilə artikulyasiyanın zədələnməsi birlikdə 

olur. Səsin əmələgəlməsi üçün səs tellərinin vibrasiyasının böyük əhəmiyyəti vardır. Səs aparatı 

əzələsinin zəifliyi və paretikliyi səs tellərinin vibrasiyasını pozur, ona görə də səsin gücü 

minimal həddə enir. Səs aparatının spastik əzələ ixtisarı, bəzən səs tellərinin vibrasiyasını 

bütünlükdə istisna edir. Səs aparatı əzələsinin patoloji vəziyyəti cingiltii samitlərin tələffüzünün 

pozulmasına, onların kar samitlərlə əvəz olunmasına səbəb ola bilir. Dizartiyada səsyaranmanın 

pozulması nitq terapiyasında ayrı-ayrı səslərin qoyuluşuna xüsusi diqqət yetirilməsinin 

vacibliyini müəyyən edir. Bu priyomlar loqopediyada ümumi qəbul olunmuş və artikulyasiya, 

tələffüz və fonasiya əzələlərinin koordinasiyasına əsaslanır. Ona görə də, serebral iflicli 

uşaqlarda səs qoyuluşunda artikulyasiya və tələffüz çalışmalarının köməyi ilə səs terapiyasına 

əsaslanan ortofonik müalicənin böyük əhəmiyyəti var. Loqopedik məşğələlər zamanı güzgünün 

önündə artikulyasiya hərəkətlərinin böyük əhəmiyyəti vardır. Səs qoyuluşunda artikulyasiya 

gimnastikasından istifadə edilir. Bu zaman alt çənənin  və yumşaq damağın hərəkətliliyinə 

xüsusilə böyük diqqət yetirilir. Bu hərəkətlərin köməyilə səslənmədə vacib olan rezanator 

kameraları əmələ gəlir. Uşaqlarda nitq terapiyasında səsin qoyuluşu kompleks halda aparılır.  

Artikulyasiya gimnastikasının keçirilməsində, eləcə də səsyaranma üzərində iş zamanı 

medikomentoz terapiya tələb olunur (əzələ tonusunun aşağı salınmasına yönəldilmiş stimul-

edici, antixolinesteraz və simptomatik). 

Dizartriyalı serebral iflicli uşaqlarda tənəffüz pozulması da qeydə alınır. Xüsusilə, tələffüz 

pozulması dizartriyanın hiperkinetik və beyincik formasında baş verir. Bu tənəffüz pozulmaları 

mürəkkəb potogenezə malikdir. Hər şeydən öncə tənəffüz əzələlərinin paretikliyi, tonusun 

dəyişilməsi, resiprok innervasiyanın pozulması məsələləri ola bilər. Serebral iflicli uşaqlarda 
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aktiv nəfəs vermənin pozulması ümumi tənəffüz həcminin çatışmazlığından baş verə bilər, bu 

da əhəmiyyətli dərəcədə uşağın hərəkətsizliyindən asılıdır. Serebral iflicli uşaqların tənəffüzü-

nün pozulması tənəffüz mərkəzinin idarəedilməsindən və eləcə də, funksional hərəkət sistemi 

patologiyasından asılıdır. Serebral iflicli uşaqlarda tənəffüzün klinik pozulması tənəffüzün ritm 

və dərinliyində, artikulyasiya və tənəffüz arasında koordinasiya pozulmasında öz əksini tapır. 

Nitq zamanı tənəffüz tezləşir, səsin tələffüzündən sonra uşaq qıcolma vəziyyətində nəfəs verir. 

Bir çox hallarda tənəffüzün pozulması nitqdən asılı olmur. Lakin nitq zamanı bu pozulmalar 

artır. Serebral iflicli uşaq aktiv nəfəsalma zamanı əziyyət çəkir. Ağzın həmişə açıq olmasına 

baxmayaraq, onlar burun vasitəsilə nəfəs alırlar, ixtiyari olaraq ağızdan nəfəsalma mümkünsüz 

olur. Tənəffüz üzərində işə uşağın həyatının birinci ayından başlanılır. Bu uşağın ümumi 

somatik vəziyyəti, eləcə də birinci səslərin qoyuluşu üçün vacibdir.  

Məqalənin aktuallığı. Nitq əzələsində əzələ tonusunun pozulması dizartriyanın bir çox 

formaları üçün xarakterik olan dəyişikliklərdir. Adətən, əzələdəki bu dəyişikliklər mürəkkəb 

potogenezə malikdir, zədələnmənin lokallaşması nitq inkişafının dezinteqrasiyası ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müxtəlif tədqiqatların nəticələrinə istinad edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bir yaşından sonra uşaqlarla loqopedik məşğə-

lələrdə mütəmadi olaraq, nitqin tələffüzü üzərində iş aparılır. Uşağa ağızdan nəfəsalma öyrə-

dilir. Sonra uşaq burun vasitəsilə nəfəsi alıb-verir. Nəhayət, burundan nəfəsvermə və ixtiyari 

olaraq ağızdan nəfəsalma öyrədilir. Böyük yaşlı uşaqlarla bu cür məşğələlər kollektiv tənəffüz 

gimnastikası halında ritm və musiqi ilə aparılır. Hərəkət imkanları olan yerdə əl hərəkətləri də 

bura qoşulur. Nitq tənəffüzü üzrə iş xəstə uşaqla müxtəlif vəziyyətdə keçilir. Ağır hərəkət po-

zulması olan erkən yaşlı uşaqlarla tənəffüz məşğələləri kürəyi üstündə yerinə yetirilir. Nitq tə-

nəffüzü üzrə iş prosesində xüsusi oyun çalışmalarının böyük əhəmiyyəti vardır: sabun köpük-

lərinin üfürülməsi, şamın söndürülməsi, stolun üstündəki yüngül kağız parçalarının üfürülməsi, 

dodaq qarmonu alətində çalmaq, müxtəlif tütəklərdən istifadə, xüsusi kağızdan düzəldilmiş 

borulara üfürmək və s. Tənəffüz üzərində iş fonasiya və artikulyasiya üzərində işlə birlikdə, 

vəhdət halında aparılır. Bu işdə loqopedik oyunların böyük əhəmiyyəti vardır. 
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С.Р. Асланова 

 

Некоторые общие клинические симптомы и характеристики 

речевой терапии при дизартрии 

 

Резюме 

 
Особенности мышечного тонуса у детей с дизартрией при церебральном параличе 

определяют важность логопедической терапии, которая является первым важным прин-

ципом у этих детей. При дизартрии речевая терапия основана на принятии мер для раз-

вития двигательных функций. При этом в первую очередь помогает добиться подвиж-

ности артикуляции и максимального расслабления скелетных мышц. Для этого оцени-

вается двигательный потенциал каждого ребенка до начала  речевой терапии. 

 

S.R. Aslanova 

 

Some common clinical symptoms and characteristics  

of speech therapy for dysarthria 

 

Summary 

 
Features of muscle tone in children with dysarthria in cerebral palsy determine the 

importance of speech therapy, which is the first important principle in these children. With 

dysarthria, speech therapy is based on taking measures for the development of motor functions. 

Moreover, it primarily helps to achieve articulation mobility and maximum skeletal muscle 

relaxation. For this, the motor potential of each child is assessed before the start of speech 

therapy. 
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İqtisadi sistemlərin idarəedilməsində rəhbər şəxslər müxtəlif strateji, taktiki, operativ xa-

rakterli qərarların qəbul edilməsi ehtiyacları ilə qarşılaşırlar. Qəbul edilən qərarların intellektual 

səviyyəsinin aşağı olmasını, real vəziyyətlərin sadələşdirilməsini nəzərə alsaq, nəticədə 

proqnozların səhv verilməsinə gətirib çıxarır bu isə böyük itkilər və əlavə xərclər ilə qarşılaş-

masına imkan yaradır. Belə vəziyyətlərin qarşısının alınması və sabit iqtisadi vəziyyəti təmin 

edilməsi üçün müxtəlif qərar qəbuletməyə yardım sistemləri yaradılır, onların təkmilləşdiril-

məsi güclü iqtisadi rəqabət mübarizəsi şəraitində getdikcə daha vacib və aktual bir tədqiqat 

işlərinin aparılmasında önəmli vəzifəyə çevrilir.  

Qəbul edilən qərarların imitasiya imkanı belə sistemlər üçün mühümdür və müxtəlif amil-

lərin təsiri nəticəsində yaranan iqtisadi sistemdə mümkün dəyişikliklərin yoxlanması yəni 

"Əgər, onda nə olarsa..." sualına cavab vermək bacarığıdır. Bu, sistemlər qərarların icrasından 

yaranan riski əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər və  müəyyən bir məqsədə çatmaq üçün edilən 

məsrəflərə qənaət edə bilər.  

Sistemlərin bu kimi keyfiyyətlərə malik olması -"model mürəkkəbliyi", tərkibində təsadüfi 

amillərin olması, prosesin zamana görə təsviri və kompüter olmadan nəticə əldə edə bilməmə-

yimiz imkanları imitasiya (simulyasiya) modellərindən istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. 

Bəzi hallarda sistemin işləməsi parametrləri, ilkin vəziyyəti və xarici təsirləri ilə tam 

müəyyən edilmir, lakin bəzi təsadüfi amillərdən asılıdır. 

Belə sistemlərə stoxastik sistemlər deyilir. Onları öyrənmək üçün statistik modelləşdirmə 

metodundan istifadə olunur, bu da nəticələrin sonrakı statistik işlənmələrin alınmasında çox-

saylı sınaqların aparılmasından ibarətdir [1]. 

İmitasiya modelləşdirməsinin ən geniş yayılmış üsullarından biri Monte-Karlo və ya sta-

tistik sınaqlar üsuludur. 

Monte-Karlo üsulunun nəzəri əsasları kompyuterlərin meydana çıxmasından çox əvvəl 

məlum olmasına baxmayaraq geniş tətbiq tapa bilməmişdir. Buna əsas səbəb təsadüfi kəmiy-
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yətlərin əl ilə hesablanmasının (generasiyasının) çox yorucu və səmərəsiz olması idi. Kompü-

terlərin sürətli inkişafı ilə əlaqədar olaraq bu üsulun praktiki tətbiq sahəsi olduqca genişlən-

mişdir.  

Monte Karlo üsulu ilə statistik sınaqların aparılması hər hansı bir davranış qaydalarının tam 

olmaması halında ən sadə imitasiya (simulyasiya) modelləşdirmə üsulu kimi qəbul edilir. 

Monte Karlo nümunəsi, stoxastik və ya ehtimal elementləri olan sistemlərin kompüter model-

ləşdirilməsinin əsas prinsipidir. Statistik modelləşdirmə metodu və ya Monte-Karlo metodu, 

həm stoxastik, həm də dinamik sistemlərin tədqiqi və öyrənmək üçün istifadə olunur. 

Bu ədədi üsulun köməyi və kompüter proqramından istifadə edərək aşağıda verilmiş ehti-

yatların idarəetmə məsələsini təqribi həll etmək mümkündür: 

Məlum olduğu kimi, ehtiyatların idarəetmə strategiyaları nadir hallarda real bir sistemi 

təsvir edir. Bir sıra mürəkkəb hallarda kifayət qədər etibarlı bir həll əldə etmək üçün sistemin 

imitasiya (simulyasiya) metodlarına müraciət etmək lazımdır. 

Ehtiyatların idarəedilməsi məsələsi əməliyyatların tədqiqinin çox saylı iqtisadi məsələlərin 

siniflərindən birini təşkil edir. Ehtiyatların optimal idarəetmə strategiyasının, habelə səhmlərin 

normativ səviyyəsinin düzgün və vaxtında müəyyənləşdirilməsi, ehtiyat fondları şəklində 

dondurulmuş əhəmiyyətli dövriyyə kapitalının buraxılmasına imkan verir və nəticədə istifadə 

olunan mənbələrin səmərəliliyi artır. 

Şəkil 1-də ehtiyatların idarəetmə sisteminin əsas elementləri, burada kəsik xətlərlə məlumat 

axınının hərəkətini, tam xətlər isə mənbələrin hərəkətini göstərir. Eyni zamanda, ehtiyatlar 

anbardakı bəzi mallar (yarımfabrikatlar, hazır məhsullar, materiallar) bərabər, həm də məlumat, 

əmək, maliyyə və digər mənbələr də ola bilər. Təchizatçılar həm təşkilatın həmkarları, həm də 

sistemin daxilində yerləşən müxtəlif obyektlər ola bilər (məsələn, hazır məhsul istehsal 

sexindən anbara gəlir və sonra müştərilərə göndərilir).   

      Şəkil 1. Anbarda məhsul ehtiyatının hərəkəti. 

 

Ehtiyatlara ehtiyac aşağıdakı amillərdən ən az birinin olması ilə müəyyən edilir: 

1. mallara tələbin dəyişməsi 

2. müəssisənin mallarının çatdırılma müddətinin dəyişməsi; 

3. Dəstə halında məhsulların alınmasını tələb edən müəyyən şərtlər. 

Ehtiyatlar problemi ilə əlaqədar araşdırılmasının əsas məqsədi istehsalın və ya tədarük 

həcminin, habelə sifariş vermə vaxtının müəyyənləşdirilməsidir. 

Təsadüf tələbatı olan tək dövrəli model. Fərz edək ki, məhsula tələbat Tələb normal paylama 

qanununa tabe olan D-təsadüfi  dəyişən ilə təyin olunur (orta qiymət –MC, orta kvadratik meyl-

SQ). Zaman çərçivəsində dəstə halında məhsulun sifariş həcminin təyin edilməsi  zəruriyyəti 

Təlabat 
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labüddür.  

Tələb sifarişdən az olduqda, xərclər bu qiyməti təşkil edəcək 

C=Ch*(Tələb − D) 

harada ki, Ch – məhsul vahidinin saxlanmasina ayrılan qiymətdir. 
Sifariş edilən dəstə tələbi ödəmək üçün kifayət deyilsə, xərclərə kəsir məsrəflər daxil olacaqdır 

C=Cd*( D − Tələb) 

harada ki, Cd – məhsul vahidinin çatışmadığı uçun cərimədir. 

Misal olaraq sistemin idman və digər bayram tədbirlərində müştərilərə çatdırılması üçün 

tələb olunan dönər sifarişlərinin həcminin təşkili məsələsinə baxılır. Simulyasiya prosesində 

seçilmiş sifariş miqdarına uyğun ümumi xərcləri qiymətləndirmək lazımdır.  

Hesablamalarda aşağıdakı ilkin məlumatlar istifadə edilmişdir: Ch = 60 şərti qiymət vahidi 

(Ş.Q.V.) man.; Cd = 160 şərti qiymət vahidi (Ş.Q.V.) man.; Tələb = 50 əd.; orta qiymət –MC = 

40 əd.; orta kvadratik meyil-SQ = 10 əd. 
Tələbin ölçüsü normal paylanma qanunu ilə təsadüfi dəyişənin modelləşdirilməsi metoduna 

əsasən yaranır (alınan dəyər yuvarlaqlaşdırılır). Monte Karlo üsulundan istifadə edərək Exell cədvəl 

kompüter proqramı vasitəsi ilə yuxarıda  qoyulan məsələni təqribi həll etmək mümkündür: 

D11=ЦЕЛОЕ($D$6+$D$7*((СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+С

ЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС())-6)) 
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Şəkil 2. Təsadüfi tələbatı olan bir periodlu ehtiyatların idarəetmə sistemlərinin modelləş-

dirilməsi. 
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Şəkil 3. Sifariş edilən dəstə həcminin orta məsrəflərə təsirinin tədqiqi. 

Məsrəflər yuxarıda verilmiş düsturlara uyğun hesablanmışdır. 

D11=ЕСЛИ(C11<$D$5;$D$3*($D$5-C11);$D$4*(C11-$D$5)). 

Şəkil 3-də sifariş edilən dəstə həcmin qiymətlərinin dəyişməsindən (bu qiymətləri qəbul 

edək 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ədəd).alınan eksperimentin nəticələri göstərilmişdir. Şəkildən 

görünür ki məsrəflərin minimal qiymətləri dəstə həcminin 50 ədədə bərabər olduqda görmək 

olar.  

Qeyd etmək lazımdır ki, məlum olan ehtiyatların idarəetmə strategiyaları nadir hallarda real 

bir sistemi təsvir edir. Bir sıra mürəkkəb hallarda kifayət qədər etibarlı bir həll əldə etmək üçün 

sistemin simulyasiya metodlarına müraciət etmək lazımdır. 

Məqalənin aktuallığı. Müxtəlif fiziki, iqtisadi və digər prosesləri modelləşdirilməsi üçün 

Monte Carlo üsulları adlanan üsullar geniş yayılmışdır. Bunlar statistik sıınaqlar metoduna 

əsaslanır. Bunun mahiyyəti, sınağın nəticəsi müəyyən bir qanuna görə paylanan, ixtiyari təsa-

düfi dəyişənin qiymətindən asılı olmasıdır. Buna görə hər bir fərdi sınağın nəticəsi təsadüfi 

xarakter daşıyır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Metodun əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, statistik qiymət-

ləndirmələrin yüksək keyfiyyətinə yalnız çox sayda sınağın olması təmin edir, bu da kompüter 

olmadan həyata keçirilə bilməz. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Excel cədvəl prosessorundan istifadə edərək 

iqtisadi, riyazi, mühəndislik və hesablama problemlərini həll etmək, statistik məlumatların iş-

lənməsini həyata keçirmək, həmçinin müxtəlif qrafiklər şəklində ədədi məlumatları göstərmək 

mümkündür. 
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          Б.Б. Азизов, Ф.Дж. Азизов, З.Н. Гамбарова 

 

Методы статистических испытаний в имитационном 

моделировании систем управления ресурсами 

(Метод Монте-Карло) 

 

Резюме 

 
Известные стратегии управления запасами редко точно описывают реальную систе-

му. В ряде сложных случаев приходится прибегать к методам имитационного модели-

рования системы, чтобы получить достаточно надежное решение. 

 

B.B. Azizov, F.C. Azizov, Z.N. Gambarova 

        

Methods of statistical tests in simulation modeling  

of resource management systems 

(Monte Carlo method) 

 

Summary 
 

Well-known inventory management strategies rarely accurately describe a real system. In a 

number of complex cases, one has to resort to simulation methods of the system in order to 

obtain a sufficiently reliable solution. 
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Şəbəkə deyəndə göz önünə ilk öncə kabellərlə bir birinə bağlanmış kompyuterlər gəlir. 

Amma günümüzdə informasiya texnologiyalarının bir növü olan naqilsiz və ya simsiz 

(wireless) texnologiyalardan-wlan şəbəkələrdən də yetərincə istifadə edilir. Bu texnologiya 

informasiyanın bir-birindən müəyyən məsafədə yerləşmiş və aralarında naqilli bağlantı olma-

yan iki nöqtə arasında ötürülməsinə xidmət edir. Lakin hər halda təhlükəsizlik baxımından 

LAN-a çatmasa da, kabel çəkilmələri çətin və ya uyğunsuz olan yerlərdə işimizə yarayır. 

Bizə ən kiçik şəbəkəyə misal gətirin deyə soruşsalar, biz düşünmədən LAN deyərik. Amma 

lan-dan və kompüterlərdən daha kiçik qoşulmalar da var. Məsələn, iki telefonun bir birinə 

bluetothla bağlanması. Əslində bu qoşulma da bir şəbəkədir. Bu gün biz simsiz şəbəkədən ye-

tərincə yararlanırıq. Müxtəlif provayderlərin və mobil operatorların bizə təklif etdiyi xidmətlər 

vardır. İnformasiyanın ötürülməsi üçün radiodalğalardan, eləcə də infraqırmızı, optik və ya 

lazer şüalanmasından istifadə edilə bilər. Bu mövzuda məhz bu qoşulmalar haqqında danışa-

cağıq. 

Naqilsiz şəbəkələrdə iki iş rejimi nəzərdə tutulub: «ad hoc» və «infrastruktur». «Ad hoc» 

(latın dilindən tərcümədə «xüsusi olaraq bunun üçün», «bu hal üçün» deməkdir) rejimində 

kompüterlər heç bir ümumi qurğu olmadan bir-birinə bağlanır. "İnfrastruktur" rejimində kom-

püterlər arasında əlaqə erişim nöqtəsi (access point) adlanan xüsusi proqram-aparat qurğusu 

vasitəsilə həyata keçirilir. Erişim nöqtəsi toparlayıcıya (yaxud naqilli yönləndiriciyə) qoşulur 

və siqnalları göndərir. Bu yolla kompüterlər və başqa qurğular simsiz olaraq naqilli şəbəkəyə 

qoşulmaq imkanı əldə edir. 

Simsiz şəbəkə texnologiyalarının ən məşhur və ən geniş yayılmış növü Wi-Fi standartdır 

(«Wireless Fidelity» — «naqilsiz dəqiqlik» sözlərinin qısaltması olub «vay-fay» kimi tələffüz 

olunur. Wi-Fi texnologiyası 1998-ci ildə Avstraliyanın Kanberra şəhərində yerləşən CSIRO 

(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) radioastronomiya laborato-

riyasında mühəndis Con O’Sallivan (John O’Sullivan) tərəfindən yaradılıb. 

Wi-fi-nin iş prinsipi. Simsiz NİC məlumatı radio siqnalına çevirir və antenna ilə xaricə 

ötürür. WAP isə ötürülən siqnalı tutur və deşifrə edir. Daha sonra WAP kabelli bir bağlantıdan 
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istifadə edərək məlumatı internetə və ya alıcıya yönləndirir.Wifi-nin dalğaları mobil telefon və 

ya televizor dalğalarına qarışmır. Çünki daha yuxarı diapazonlardan istifadə edir. Əhatə dairəsi 

45-90 metr arasıdır. 

Verilənlərin naqilsiz ötürülməsindən istifadə ilbəil həndəsi silsilə ilə artır, ancaq mümkün 

tezliklər diapazonu hüdudsuz deyil və getdikcə daha da az olur. Bu məqsədlə daha yüksək tez-

liklərdən istifadə edilir, ancaq bununla yanaşı, radiotezlik maneələri də artır. Simsiz şəbəkənin 

ən vacib xarakteristikalarından biri onun təsir məsafəsidir.  

Son zamanlar geniş yayılmış simsiz texnologiyalardan biri də Bluetooth texnologiyasıdır 

(«blu-tuz” kimi tələffüz olunur). 1998-ci ildə işlənib-hazırlanmış bu texnologiya ayrı-ayrı qur-

ğulara avtomatik olaraq „ad hoc“ rejimində lokal şəbəkələr yaratmağa imkan verir. Wi-Fi tex-

nologiyasında olduğu kimi, Bluetooth-da da tezliyi 2.4 GHs olan radiosiqnallardan istifadə 

olunur, ancaq bu iki standart bir-biri ilə uyuşmur. Bluetooth-da elektrik sərfinin yetərincə aşağı 

olması bu texnologiyanın daşınabilir qurğularda — noutbuk, cib kompüteri, mobil telefon, rə-

qəmsal fotoaparatlarda tətbiqini şərtləndirir. Bundan başqa, qurğular arasında Bluetooth 

bağlantısını tənzimləmək üçün istifadəçinin hər hansı müdaxiləsinə, demək olar ki, ehtiyac 

qalmır. Digər tərəfdən, bu texnologiyada ötürmə məsafəsi və buraxılış imkanı o qədər də böyük 

deyil — uyğun olaraq 10 metr və 400-700 Kbit/san-dir. Bu isə Bluetooth texnologiyasından 

lokal şəbəkələrdə istifadə imkanını kəskin məhdudlaşdırır.  

Bluetooth əsasən kompüter şəbəkələrində deyil, kiçik çaplı mobil şəbəkələrdə istifadə edilir. 

Bu şəbəkə növü PAN adlanır . Əhatə dairəsi 10-90m arası dəyişir. PAN yaratmaq üçün bir 

nöqtədən eyni zamanda bir neçə nöqtəyə bağlana bilinən azı 2 bluetoth  cihazı lazımdır. Qalan 

məntiq LAN məntiqinə oxşasa da qoşulanların sayı 8-i keçməməlidir. PAN yaradılanda 

cihazların biri əsasən o biri cihazları nəzarət etmək üçün ayarlanır. 

GPRS, EDGE və 3G. GPRS, GSM şəbəkəsi vasitəsi ilə məlumat alış verişi etmək üçün bir 

2G texnologiyadır. Ötürmə gücü 50Kbit-dir. EDGE isə GPRS daha təkmilləşdirilmiş versiyası 

olub, 380Kbit ötürməyə malik olub, 3G texnologiyasının başlanğıcı kimi qəbul edilir. 3G isə 

səs əvəzinə data transferli olan çox yüksək ötürmə sürətinə malik üçüncü nəsil texnologiyadır 

(6Mbit). Bunun sayəsində keyfiyyətli internet, televiziya yayımları bu texnologiyaya borcludur. 

3G sürətinin çatışmayan cəhəti onun əhatə dairəsinin dar olmağı və şəraitə görə tez-tez dəyişkən 

olmağıdır. Bu çatışmazlığın aradan qaldırılmasını 4G texnologiyası öz üzərinə götürmüşdür. 

İnfrared. Əvvəllər mobil telefonlar bu texnologiyanı dəstəkləsə də, artıq əsasən televizor 

pultlarında istifadə olunur. El arasında ikport dediyimiz bu texnologiya artıq günümüzdə fayl 

ötürmələr üçün çox zəif sayılır. Ayrıca iki ikportun bir birini tapması üçün, xatırlayırsınızsa 

telefonları bir birinə yanaşı qoyaraq, hər iki portun bir birini görməsini təmin etməli idik. 

Maksimum gücü 4Mbit/s olsa da 1 metrdən kənarda effektini itirirdi. Bluetoth texnologiya-

sından istifadə İnfraqırmızı portu sıxışdırıb çıxardı. Günümüzdə yalnız kənardan idarə üçün 

istifadə edilir. 

İndi isə dediklərimizi konkret dərs nümunəsi üzərində izahlı şəklidə göstərək. Simsiz şəbəkə 

texnologiyaları haqqında  orta məktəbin 11-ci sinfində məlumat verilir. Bu zaman dərs 

aşağıdakı mərhələlərdə həyata keçirilir: 

İlkin yoxlama. Bu mərhələdə mövzu ilə əlaqəli əvvəlki illərdə mənimsənilmiş anlayışlar 

yada salınır. Bizim dərs nümunəmizdə şagirdlərə belə bir yoxlma suali ilə müraciət etmək olar. 

“Kompüter şəbəkələri verilənlərin ötürülməsi mühitinə görə hansı növlərə ayrılırdı?” – 

Verilənlərin ötürmə mühitinə görə kompüter şəbəkələrini 2 növə ayırırlar: simli və simsiz. 

Maraqoyatma. Bu mərhələdə mövzuya maraq oyatmaq üçün müxtəlif situasiya və hadisələr 

təsvir edilir və müəllim bu mərhələni suallarla yekunlaşdırır. Bizim dərs nümunəmizdə sual 
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belə qoyulur – sizcə, hansı mühitdə verilənlərin ötürülmə sürəti böyük olar: naqilli, yoxsa 

naqilsiz? Naqilsiz şəbəkələrdə verilənlərin ötürmə sürəti daha çox olur. Bunun səbəbləri müx-

təlif ola bilər; məsələn: siqnal yolunda maneələrin sayı, şəbəkəyə qoşulan kompüterlərin sayı 

və s. 

Fəaliyyət. Bu mərhələdə maraq oyadılan hadisələrin araşdırılmasına, onlarda səbəb-nəticə 

əlaqələrinin müəyyən edilməsinə yönəlmiş tapşırıqlar verilir. Qeyd edək ki, bu tapşırıqlar əv-

vəlki biliklərinizlə yeni öyrənəcəyiniz materiallar arasında əlaqə yaratmağa xidmət edir. Bu 

zaman yerinə yetirilmiş işin nəticəsini müzakirə etmək və səhvləri araşdırmaq üçün təlimçi 

suallarla sinfə müraciət edir. Bu dərs nümunəsində şagirdlərə fizikada radiodalğalarla bağlı 

öyrəndikləri informasiyalardan istifadə edərək aşağıdakı cədvəli doldurmaq təklif olunur. 

 

Tezliyin adı Tezlik diapazonu Dalğanın adı Dalğa 

uzunluğu 

Aşağı    

Orta    

Yüksək    

Çox yüksək    

Ultra yüksək    

İfrat yüksək    

 

Tezliyin adı Tezlik diapazonu Dalğanın adı Dalğa 

uzunluğu 

Aşağı 30-300 kHs Uzun 10 km-1 km 

Orta 300 kHs-3 MHs orta 1km -100 m 

Yüksək 3 MHs – 30 MHs qısa 100 m-10 m 

Çox yüksək 30 MHs-300 MHs ultraqısa 10 m- 1m 

Ultra yüksək 300 MHs-3 GHs desimetrli 1 m- 10 sm 

İfrat yüksək 3 GHs- 30 GHs Santimetrli 10 sm -1 sm 

 

Burada suallar belə qoyulur:  

— Televiziya yayımı üçün bu radiodalğalardan hansı istifadə olunur? Bəs naqilsiz kompüter 

şəbəkələrində?  

— Nə üçün metallar radiodalğaları buraxmır?  

Qeyd edək ki, əgər şagirdlər bu mərhələdə qoyulmuş suala cavab verməkdə çətinlik çəkər-

lərsə, onlara aşağıdakı şəkli nümayiş etdirmək faydalı olar: 
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Televiziya yayımı üçün metrli və desimetrli dalğalardan istifadə olunur. Metallar elektro-

maqnit dalğalarının bütün enerjisini əks etdirir və radiodalğaları buraxmır. 

İzahlar. Dərsin bu hissəsində müəllimin fəaliyyət zamanı müəyyən etdiyi faktlarla bağlı 

açıqlamalar verir. əsas anlayışlar, mövzu ilə bağlı izahlar, təriflər, qaydalar, bir sözlə, dərsin 

əsas məzmununu bu mərhələdə əks etdirir. Bizim bu  mövzumuzda simsiz texnologiyalardan 

danışılır. Şagirdlərə IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g növləri barədə qısa məlumat verilir. 

Bu maraqlıdır və ya əlavə məlumat. Müəllim şagirdlərə bu mərhələdə mövzu ilə bağlı bi-

likləri genişləndirmək üçün nümunələr və maraqlı məlumatlar verir. Simsiz şəbəkə texnolo-

giyaları mövzusuna əlavə məlumat üçün aşağıdakıları qeyd etmək olar. 

İrDA (İnfrared Direct Access) – məişət qurğularının simsiz bağlantısını təmin etmək üçün 

XX əsrin 90-cı illərində istifadə edilməyə başlanmışdır. 1993-cü ildə yaradılmış İrDA (İnfrared 

Direct Association) tərəfindən İrDA ümumi standartı işlənib-hazırlanmışdır. Qurğularda 

yerləşən İrDA-port zahirən tünd (qara) şəffaf plasmasabənzər pəncərəyə oxşayır və onun 

arxasında svetodiod və fotodiod yerləşir. Rəqəmli siqnal bir qurğunun svetodioduna yönlənərək 

infraqırmızı şüalanma halında digər qurğunun fotodioduna göndərilir. Verilənlərin göndərilmə 

sürəti məişət avadanlıqlarında 2,4 Kbit/s-dən 115 kbit/s-yə, kompüterlərin İrDA-portu arasında 

isə 4 Mbit/s-yə qədər arta bilir. İrDA-port yalnız iki qurğunu birləşdirməyə imkan verir. Burada 

qurğular arasındakı məsafə 1 m-dən artıq, arada heç bir maneə və qurğuların bir-biri ilə 

yerləşmə mövqeyi 600 – dən artıq olmamalıdır. 

Şagirdlərə belə cədvəli də  nümayiş etmək olar: 

 

Standart Bazara çıxma 

vaxtı 

İşləmə 

prinsipi 

Sürəti  İşləmə radiusu Tezliyi 

İrDA 1994 İnfraqırmızı 

şüalanma 

2,4- 115 Kbit/s 1 m-ə qədər - 

Bluetooth 2000 Radiorabitə 420-720 Kbit/s 10 m-ə qədər 2,4 GHs 

Wi-Fi 2000 Radiorabitə 1-54 Mbit/s 30-100 m 2,4 – 5  

GHs 

WIMAX 2005 Radiorabitə 70 Mbit/s-yə 

qədər 

50 km-ə qədər 2 – 11  

GHs 

 

Addım-addım. Bu mərhələdə müəllimin vəzifəsi şagirdlərdə praktik vərdişləri formalaşdır-

maqdır. Dərsimizin bu bölümündə kompüterin Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulması proseduru addım-
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larla izah olunur. Müəllim qeyd etməlidir ki, Wi-Fi şəbəkəsinə mobil qurğular- noutbuklar, 

planşetlər, smartfonlar birləşdirilir, çünki onların daxilində Wi-Fi adapteri adətən olur. Əgər 

kompüterin (noutbukun və ya masaüstü kompüterin) daxili Wi-Fi adapteri yoxdursa, onu əlavə 

qoşmaq mümkündür. Bunun üçün Wi-Fi adapterin müxtəlif modelləri var. Müəllim bu mo-

delləri əgər mümkündürsə əyani mümkün olmazsa isə şəkillər formasında şagirdlərə nümayiş 

etdirir. 

 
 

Araşdıraq öyrənək. Müəllim bu mərhələdə şagirdlərə mövzuda öyrənilənləri möhkəmlən-

dirmək, tətbiq etmək və onlara münasibət bildirmək məqsədi ilə müəyyən tapşırıqlar verir. Bu 

dərsimizdə şagirdlərə Wireless USB, ZiBee texnologiyalar; haqqında internetdən məlumat 

toplamaq tapşırılır. Qeyd edək ki, hər şagird müasir texnologiyalar barədə təqdimat hazırlaya 

bilər.   

Wireless USB (WUSB) verilənlərin yüksəksürətli ötürülməsi ilə simsiz əlaqə yaratmağa 

imkan verən USB texnologiyasıdır. 2005-ci ildə 3 metrlik radiusda 480 Mbit/san sürətlə ci-

hazlar arasında simsiz məlumat mübadiləsinin mümkünlüyü üçün nəzərdə tutulan simsiz USB-

nin ilk versiyası hazırlanmışdır. Məsafə 10 metrdən çox olanda rabitə kanalının sürəti 110 

Mbit/san-yə düşür. 2007-ci ildə ilk məhsullar bazara çıxarıldı.  

 
 

Son zamanlar yeni bir texnologiya – ZigBee sürətlə inkişaf edir. Bu texnologiya verilənlərin 

qorunaraq 10–75 metr radiusda və maksimal 250 Kbit/san sürətlə ötürülməsini nəzərdə tutur. 

ZigBee texnologiyasının adı iki sözdən əmələ gəlib: "ziqzaq" (hərəkət trayektoriyası) və "bee" 

(arı).  ZigBee qurğularının əsas üstünlüyü onların ifrat dərəcədə az enerji işlətməsində və 

verilənlərin ötürülməsi tələb edilmədikdə "uyuma rejiminə" keçmə imkanındadır. Ona görə də 

ZigBee-qurğuların başlıca istifadə sahəsi lokal şəbəkələr deyil, avadanlıqların, o cümlədən 

şəbəkə avadanlıqlarının monitorinqi və nəzarəti sistemləri olacaq.  ZigBee aşağı xərcli, aşağı 

güc istehlaklı kabelsiz Hörgü (Mesh) şəbəkə standartıdır. 
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Şəbəkə qovşaqları arasında kəsilmə, yüklənmə və ya hansısa elementin işləməməsi baş 

verdikdə ZigBee şəbəkəsi verilənlər paketlərinin özünün bərpa edilməsini və z əmanətli çatdı-

rılmasını t əmin edir. ZigBee texnologiyası simsiz kanallar vasitəsilə ötürülən verilənlərin 

kriptoqrafik qorunmasını və təhlükəsizliyini təmin edir. Xərci az olduğundan kabelsiz nəzarət 

və müşahidə tətbiqlərində daha çox istifadə edilməsinə imkan verir. Aşağı enerji istehlakında 

daha kiçik batareyalar ilə daha uzun ömrü təmin edir. Hörgü şəbəkə quruluşu xəbərləşmə eti-

barlılığını daha yüksək və çəkiliş sahəsini daha geniş edir. ZigBee əlavə modulu bütöv bir ev 

avtomatlaşdırma şəbəkəsi qurulmasını təmin edər. Ağıllı enerji sayğaclarının bir çoxu ZigBee 

protokolunu dəstəkləyir. 

 

 
 

Müəllim dərsin təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar üzrə 

qiymətləndirə bilər. 

Qiymətləndirmə meyarları: şərhetmə, nümunələr gətirmə 
 

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə 
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Simsiz  şəbəkə 

texnologiyalarını şərh 

etməkdə çətinlik çəkir. 

Simsiz şəbəkə 

texnologiyalarını 

müəllimin köməyi 

ilə şərh edir. 

Simsiz şəbəkə 

texnologiyalarını 

şərh edərkən kiçik 

səhvlərə yol verir 

Simsiz şəbəkə 

texnologiyalarını 

düzgün şərh edir. 

Simsiz şəbəkə 

texnologiyalarına 

nümunələr gətirməkdə 

çətinlik  çəkir. 

Simsiz şəbəkə 

texnologiyalarına  

müəllimin köməyi 

ilə  nümunələr 

gətirir 

Simsiz şəbəkə 

texnologiyalarına 

nümunələr 

gətirərkən kiçik 

səhvlərə yol verir. 

Simsiz şəbəkə 

texnologiyalarına 

nümunələr gətirir 

 

Təqdim olunan dərs nümunəsinə əsasən də bir daha informasiya texnologiyalarının bir növü 

olan naqilsiz və ya simsiz (wireless) texnologiyalardan-wlan, informasiyanın bir-birindən 

müəyyən məsafədə yerləşmiş və aralarında naqilli bağlantı olmayan iki nöqtə arasında ötürül-

məsinə xidmət edən şəbəkələrdən şagirdlər yetərincə istifadə etməyi bacarmalıdırlar və yiyə-

lənməlidirlər.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə bir neçə ziddiyyət qoyulub, sonra analiz və elmi yaxın-

laşma metodu əsasında ziddiyyətlər tədricən aradan qaldırılır və qeyd olunan mövzunun real 

əhəmiyyəti göstərilir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Təlimin yeniləşdirilməsi informasiya texnologiyalarının bir növü 

olan naqilsiz və ya simsiz (wireless) texnologiyaların biliklərinə xüsusi diqqət verilməsinin əsas 

səbəblərindəndir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə informasiya texnologiyalarının bir 

növü olan naqilsiz və ya simsiz (wireless) texnologiyalardan istifadəsinə dair məsələlər ətraflı 

izah edilir.  
 

Ədəbiyyat 
 

1. Wi-Fi haqqında: https://www.youtube.com/watch?v=NJiP0exdvd8  

2. https://www.youtube.com/watch?v=xKAdNAFNhQY 

3. https://www.youtube.com/watch?v=g-Gy8g5jD3w&t=37s  

4. https://www.youtube.com/watch?v=ZPQBo3KfSvw 

5. R. Mahmudzadə, İ. Sadıqov, N. İsayeva. İnformatika: Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci 

sinfi üçün informatika fənni üzrə dərslik). Bakı: Bakınəşr, 2018. 
6. Ramin Mahmudzadə, İsmayıl Sadıqov, Naidə İsayeva. İnformatika: Ümumtəhsil məktəblə-

rinin 11-ci sinfi üçün informatika fənni üzrə dərsliyin metodik vəsaiti. Bakı: Bakınəşr, 2018. 

 

                                                                                  С.Б. Мазановa, Ф.С. Аскерова  
 

Технологии беспроводных сетей 

Резюме 
 

В данной статье рассматриваются основные типы технологий беспроводных сетей. 

Типы беспроводных соединений описаны подробно. Распределение технологий беспро-

водных сетей, скорость передачи данных представлены в сравнительной форме, выде-

лены их недостатки и продемонстрирована их важность в современном мире. Пре-

подавание технологий беспроводных сетей в средней школе подробно объясняется на 

конкретном примере. 

https://www.youtube.com/watch?v=NJiP0exdvd8
https://www.youtube.com/watch?v=xKAdNAFNhQY
https://www.youtube.com/watch?v=g-Gy8g5jD3w&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=ZPQBo3KfSvw
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S.B. Mazanova, F.S. Əsgərova  
 

Wireless networking technologies 

Summary 
 

This article describes the main types of wireless network technologies. Wireless connection 

types are described in detail. The distribution of wireless network technologies, the 

transmission speed, are presented in comparative form, their disadvantages are highlighted, and 

their importance in the modern world is demonstrated. The teaching of wireless networking 

technologies in high school is explained in detail on a specific example. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 30.01.2020 
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Key words: Computer, computer drawing, description, rastr, vector, three-dimensional 
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Kompüter qrafikasında təsvirlərin mühafizəsi üçün çoxlu sayda fayl formatları tətbiq edilir. 

Çünki sonralar emal etmək üçün təsvirlərin saxlanması problem olduqca mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Qrafik faylların bütün əlavələr üçün məqbul hesab edilən vahid formatı mövcud deyil. 

Ancaq bəzi formatlar bir sıra predmet sahələri üçün standart olmuşdur. 

Vektor (WMF, DXF, CGM və b.) və rastr (TİFF, GİF və b.) formatlarını bir-birindən fərq-

ləndirmək vacibdir. Bildiyimiz kimi vektor formatlı fayllar sadə qrafiki obyektlərin toplusu 

şəklində rəsmlərin təsvirindən ibarətdir. Rastr qrafikası fayllarında şəkildəki hər bir pikselin 

rəngi yadda saxlanılır, ona görə də belə fayllar, bir qayda olaraq, yaddaşda böyük həcmli yer 

tutur. Bu problemin mümkün həll üsullarından biri informasiyanın sıxılmasıdır, yəni rastr qra-

fikası faylının ondakı verilənlərin təşkili üsulunu dəyişmək hesabına ölçülərini azaltmaqdan 

ibarətdir. Adətən hər bir konkret alqoritm yalnız müəyyən strukturlu təsvirləri yaxşı sıxlaşdıra 

bilir. Məsələn, RLE sıxlaşdırma alqoritmi böyük hissəsi eyni tipli rəngdən ibarət rəsmlərlə 

yaxşı işləyir. 

Beləliklə, qrafiki fayl formatlarının xüsusiyyətlərini bilmək təsvirlərin səmərəli mühafizəsi 

və müxtəlif əlavələr arasında verilənlər mübadiləsinin təşkili üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Rastr təsvirlərin saxlanılmasında JPEG, BMP, TİFF, GİF, PSD və PNG kimi formatlar 

istifadə olunur. 

Təsvirlər TİFF – Tagged İmage File Format (faylın genişlənməsi - .TİF) formatında 

saxlandıqda heç bir sıxılma üsulundan istifadə olunmur. TİFF yeganə formatdır ki, peşəkar 

dizaynerlər yüksək keyfiyyətli təsvirlərin saxlanılmasında istifadə edirlər.  

Təsvirlərin sıxılması vacib olduqda JPEG – Joint Photographic Experts Group (faylın ge-

nişlənməsi - .JPG) formatından istifadə olunur. JPEG formatı təsvir faylını 10 dəfələrlə sıxmağa 

imkan verir. Bu, İnternet saytlarında təsvirləri saxlamaq üçün ən yaxşı formatdır. 

PSD (Photoshop Document) Adobe Photoshop proqramının xüsusi formatıdır. Bu formatda 

da sıxılma üsulu yoxdur. Əsasən, rastr qrafikasının emalı üçün istifadə edilir. Bu qrafiki re-

daktorun sonuncu versiyası Adobe Photoshop CS (Creative Suite) adlanır.  

GİE (Graphics İntercance Format) İnternet üçün yaradılıb. Bu format milyonlarla rəng ça-

larını 64, 128 və ya 256 rəng çalarınadək azalmasına imkan verir.  

GİF ilə, demək olar, analoji olan, pulsuz PNG (Portable Network Graphics) formatından da 

mailto:chingiz.gamzaev@mail.ru
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istifadə olunur.  

BMP formatının keyfiyyəti yuxarı olur və standart MS Paint proqramı vasitəsi ilə yaradılır. 

Vektor qrafik təsvirlər .CDR (Corel Draw) və .Aİ (Adobe İllustrator), .WMF (Windows 

Meta File), .DFX (Drawing İnterchange Format), .CGM (Computer Graphics Meta File), .EPS 

(Encasualated Post Script) formatlarında saxlanılır. 

 

Qrafik şəkillərdən istifadə edərkən nəzərə almaq lazımdır ki, onlar kompüter yaddaşında 

GIF, JPEG, PNG, BMP formatlarında saxlanılmalıdırlar. 

GIF (Graphics Interchange Format)-qrafik mübadilə formatı. (.gif); 

JPEG (Joint Photographic Experts Group)-birləşmiş fotoeksportlar qrupu formatı. (.jpg); 

PNG (Portable Network Grapic)-portativ şəbəkə qrafiki. (.png); 

BMP təsviri formatını isə istifadə etməzdən əvvəl baza formatına çevirmək lazımdır. (.bmp)  

GIF – GIF formatlı şəkillərdən web-səhifələrinin qrafik tərtibatlarında istifadə edilir. Onun 

əsas xüsusiyyəti aşağı keyfiyyətdə olması, lakin faylın kiçik həcmli olmasıdır. GIF faylı yalnız 

256 rəngi əhatə edir. Məsələn, 1 milyona yaxın rəng çalarlarını özündə əks etdirən mənzərə 

fotoşəkli varsa, onu GIF faylı kimi saxladıqda rənglərin sayı 256-ya qədər azalacaq. Ona görə 

də GİF formatından kasıb rəng çalarlarına və ya çox hissəsi eyni rəngə malik təsvirlərdə istifadə 

edilir. JPEG – GİF formatlı fayllardan fərqli olaraq JPEG formatlı fayllarda 16,7 milyon rəng 

çaları göstərilə bilər. JPEG-nin sıxma alqoritmindən istifadə edərək sıxma funksiyasını və 

faylın diskdə tutduğu yerin ölçüsünü idarə etmək olar. Buna baxmayaraq sıxma prosesi vaxtı 

JPEG formatlı təsvirlərdə itkilər yaranır. Əgər təsvirin üzərində mətn varsa sıxma vaxtı mətnin 

dəyişməsi və oxunmaz hala düşməsi baş verir. Ona görə də üzərində mətn olan təsvirləri GİF 

formatında saxlamaq daha məqsədəuyğundur. Digər tərəfdən JPEG formatlı təsvirlər üzərində 

dinamik və şəffaflaşdırma. 

Təsvirin vektor formatdan rastr formata (piksellər yığımına) çevrilməsi tez-tez istifadə edi-

lən proseslərdən biridir. Bu prosesi bəzən vektor təsvirlərin rastrlaşdırılması adlandırırlar. 

Vektor təsviri fotoqrafiyaya yerləşdirmək üşün onu əvvəlcə rastr formata import etmək la-

zımdır. Tutaq ki, pəncərənin şəkli skanerə edilib və JPEG formatı ilə faylda saxlanıb. Ördək 

şəkli isə CorelRDAW vektor qrafik redaktoru ilə yaradılıb, sonra isə TIFF formatlı fayla eks-

port edilib. Hər iki rastr təsvirin montajı Adobe Photoshop qrafik redaktorunda yerinə yetirilir. 

Vektor təsvir hər dəfə çıxış qurğusuna (monitora və ya printerə) ötürüləndə rastrlaşdırmaya 

(videopiksellər və nöqtələr yığımına çevrilməyə) məruz qalır. Vektor fayllar rasrt formata 

eksport ediləndə ilkin təsvirdəki rənglərlə bağlı olan informasiya itkisi ola bilər. Buna əsas 

səbəb odur ki, bir sıra rastr formatlarda məhdud sayda rənglərdən istifadə edilir. 

Məsələn, GIF formatında istifadə edilən rənglərin sayı 256 rəngdən çox deyil. 

Faylın bir rastr formatdan digər rastr formata çevrilməsi çevirmənin ən sadə üsuludur. 

Üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, informasiya ilkin fayldan oxunur, təsvirin ölçüsü, hər bir 

videopikselin rəngi və rəng dərinliyi haqqında informasiyalar başqa üsulla yeni faylda saxlanır. 

Köhnə format daha çox rəngdən istifadə etməyə imkan verən halda informasiya itkisi baş 

verə bilər. 

Rəng dərinliyi 24 bitə (16 777 216 rəngə) malik olan fayl rəng dərinliyi 8 bitə (256 rəngə) 

bərabər olan fayla çevriləndə demək olar ki, hər bir pikselin rəngi dəyişdirilməli olur. Sadə 

halda bu proses aşağıdakı kimi yerinə yetirilir: 

• ilkin faylın hər bir pikseli üçün yeni məhdud rənglərdən daha çox uyğun gələni seçilir. 

Bu üsuldan istifadə ediləndə arzu edilməyən effektlər yarana bilər. Belə ki, ilkin təsvirdəki 

çoxsaylı elementlər eyni rəngli sahəyə çevrilər və ..ya tədrici rəng keçidləri kəskin rəng keçid-
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ləri ilə əvəz edilə bilər. 

Faylı bir formatdan digər formata çevirmək üşün xüsusi proqramlardan - format konver-

torlarından istifadə edilir. Lakin qrafik redaktorların əksəriyyətində (CorelDRAW, Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop və s.) format çeviriciləri mövcuddur. Belə redaktorlar müxtəlif 

formatlı faylları oxumaqla yanaşı faylları yarada da bilir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə kompüter qrafikasında istifadə olunan qrafik faylların 

formatları bir daha nəzərdən keçirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kompüter qrafikasında istifadə olunan qrafik faylların 

formatları haqda geniş məlumat verilir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən kompüter qrafikası fənnini tədris 

edən müəllim və tələbələr istifadə edə bilər. 
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Arxivatorlar – arxivlərin yaradılması üçü proqramdır. Arxivlər verilənlərin az yer tutmaqla 

rahat şəkildə saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Verilənlər qismində adətən fayllar və 

qovluqlar nəzərdə tutulur. Buna görə də demək olar ki, hər bir arxivator, eyni zamanda, veri-

lənlərin sıxılması proqramı sayılır. Digər tərəfdən sıxılma əməliyyatı yerinə yetirən hər bir 

proqram arxivator adlanır. Sıxılmanın effektli olması arxiv proqramı üçün ən vacib xüsusiy-

yətdir. Yaradımış arxivlərin ölçüsü məhz ondan asılıdır. Arxivi nə qədər kiçik olarsa bir o qədər 

də verilənlərin saxlanılması üçün yer az tələb olunlar.  

Verilənlərin sıxılması çox geniş istifadə olunur. Demək olar ki, hər yerdə. Məsələn, PDF 

sənədləri bir qayda olaraq özündə sıxılmış informasiya saxlayır. Bir çox EXE fayllar xüsusi 

proqramlar tərəfindən sıxılmış olur. Multimediya fayıllarının əksəriyyəti (GIF, JPG, MP3, 

MPG) sıxılmış arxiv fayllarıdır.   

Arxiv fayllarının yeganə mənfi cəhəti onlara birbaşa girişin olmamasıdır. Çünki əvvəlcə 

onları arxivdən çıxarmaq tələb olunur. Bu o qədər də vaxt və sistem ehtiyatı tələb etməsə, 

adətən arxivatorlardan gec-gec işlədilən faylların, məsələn faylların ehtiyat surətlərinin arxiv-

ləşdirilməsi üçün istifadə edilir.  

Hal hazırda müxtəlif parametrlərə və effektivliyə malik çoxlu sayda arxiv proqramları 

mövcuddur.  

Məsələn, onlarla arxiv proqramları vardır ki, ZİP formatında arxivlər yarada bilir. Öz növ-

bəsində, fiziki formatında olan verilənlər də müxtəlif metodlarla sıxıla bilər. Məsələn, Deflate, 

Deflate64, BZip2.  Deflate metodu Müxtəlif sürətlə sıxılma dərəcəsinə  malikdir. Bunun 

köməyi ilə 7-zip arxivatoru ZIP и 7Z Formatında arxivlər yarada bilir.  

Hər bir arxivator, Öz xüsusi metodlarından istifadə edərək verilənləri öz eksklüziv forma-

tında arxivləşdirir. Məsələn, RAR arxivatoru arxivləşdirmə zamanı bu və ya digər arxiv proq-

ramlarının üstün cəhətlərindən istifadə edir. Ən sadə halda arxivator, hər hansı bir faylı arxiv-

ləşdirir və arxivdən aça bilir. Verilənlərin sıxılma üsullarından əlavə və ən müasir arxivatorlar 

Əlavə funksiyalara malikdirlər. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar:  

— bir neçə faylı və bütövlükdə bütün direktoryanı sıxmaq;  

— SFX özü açılan arxivlərin yaradılması. bu arxivlərin açılması üçün proqram tələb olunmur;  

— arxivin tərkibinin dəyişdirilməsi;  

— arxivin tərkibindəkilərin şifrlənməsi;  

— zədələnmiş arxiv hissələrinin  bərpa olunması; 

— arxivin bir neçə hissələrlə və ya cildlərə  bölünməsi;  

— əmrlər sətrindən işləmə imkanı;  

— proqramın qrafiki versiyasının olması;  

mailto:hamidovsaid@mail.ru
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Arxivatorların müxtəlif funksiyalara malik olmalarından əlavə onları 2 qrupa bölmək olar. 

Asimmetrik Və simmetrik . Asimmetrik arxivatorlar Arxivin açılması zamanı daha az vaxt və 

əməliyyat yaddaşı tələb edirlər nəinki verilənlərin arxivləşdirilməsində.  Bu da gücü az olan 

kompüterlərdə verilənlərin arxivdən çıxarılmasına kömək edir. Simmetrik arxivatorlar isə ve-

rilənlərin sıxılması və açılması zamanı eyni vaxt və əməliyyat yaddaşı tələb edir. Tanınmış 

RAR arxivatoru əsasən, assimetrik lüğət çıxma metodundan istifadə edir, mətin tipli verilənlər 

üçün isə. Simmetrik PPM metodundan istifadə edir.  

Buna görə də əməliyyat yaddaşının həcmi az olan kompüterlərdə RAR arxivlərin açılması 

mümkün olmur. Demək olar ki, bütün sıxma dərəcəsi yüksək olan arxivatorlar, simmetrik olur.  

İndi isə daha populyar  arxivator proqramlarını nəzərdən keçirək.  

1. WinRAR 

Versiya 2.90 Final 

Windows, Linux, BeOS and DOS-32 əməliyyat sistemlərini dəstəkləyir.  

WinRAR – Windows üçün nəzərdə tutulmuş RAR arxivatorunun 32-mərtəbəli versiyasıdır. 

WinRAR 2.90, RAR və ZIP arxivlərindən başqa UUE, GZ, TAR, ARJ, LZH, ACE, CAB, 

BZIP2, JAR (Java ARchive) və ACE 2.0 arxivlərinin də açmağa qadirdir. WinRAR arxivato-

runun yüksək sıxma kofisientinə malik orijinal sıxma alqoritmi vardır. Bu da icraedici və mətn 

fayllarının sıxılmasında müstəsna rol oynayır. Bununla bərabər arxivə əlavə edilən faylların 

sayı məhdud deyil.  

Burada ZİP arxivinin də dəstəyi vardır. Həmçinin əmrlər sətri ilə yanaşı qrafik interfeysi də 

mövcuddur.  

Bununla bərabər SFX adlanan özü açıla bilən adi və çoxcildli  arxivlər də yaratmaq müm-

kündür. Burada faylların və cildlərin şifrələnməsi, bloka salınması, nizamlanması da müm-

kündür. WinRAR arxivində arxivə sonradan əlavələr də etmək mümkündür.   

2. WinZip 

Versiya v8.1 

Windows, WinNT, Mac əməliyyat sistemlərini dəstəkləyir. 

İnternetdə ən populyar proqramlardan biridir.  

ZIP- alqoritm sərbəst şəkildə yüzlərlə proqramlarda işlədilir.  Məhz Windows istifadəçiləri 

üçün WinZIP arxivlərlə işləmək üçün standart proqram kimi qəbul edilir.  

WinZip arxivatorunun Windows mühitində işlənməsi çox sadədir.  

WinZIP proqramı ilə az tanınmış ARJ, LZH, ARC, TAR, TAZ, TGZ, Z, GZ, CAB, UUE, 

XXE, UU, B64, HQX, BHX arxiv formatlarından olan fayllara baxmaq, onları arxivdən çı-

xarmaq olar. Eyni zamanda Faylların elektron poçt vasitəsilə göndərilməsi, daxili antivirusla 

yoxlanılması, İnternet brauzerlərlə inteqrasiyası da vardır.   

WinZip proqram vasitəsi Zip fayl formasında olub avtomatik instalyasiya üçün çox sadə 

funksiyaya malikdir.  

Faylların arxivləşdirilməsi və açılmasının sadə olması üçün WinZip proqramı WinZip Wi-

zard master-proqram vasitəsilə təmin olunmuşdur. Bundan əlavə WinZip arxiv proqramı digər 

Zip arxivlərinin birləşdirilməsi bacarığına da malikdir.  Onun funksiyaları sərt diskdə ixtiyari 

Zip faylını tapmağa kömək edir. Həmçinin bu proqram vasitəsilə özü açılan arxivlər də ya-

ratmaq mümkündür.  

3. WaveZip 

Versiya 2.0 

Windows, WinNT, Mac əməliyyat sistemlərini dəstəkləyir. 

WaveZIP proqramı yaddaşda çox yer tutan böyük audio WAV fayllarının salınması üçün 
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vasitə kimi yaradılıb.  

WaveZIP proqramının iş prinsipi çox sadədir. Windows Explorer-də Drag-and-drop funk-

siyası dəstəklənir.  

Proqramda Soundspace Audio kompaniyası tərəfindən MUSICompress xüsusi texnologi-

yası mövcuddur. Burada sıxılma kompresiyası tamamilə ideal baş verir. Çünki, onun işləmə 

alqoritmi WAV- formatına uyğun optimallaşdırılmışdır. Orta sıxılma dərəcəsi 30-60% təşkil 

edir.  

4. WavPack 

Versiya 3.92 

Windows, WinNT, Mac Əməliyyat sistemlərini dəstəkləyir. 

Bu arxivator proqramı audiosıxma üçün ixtisaslaşdırılmışdır. WavPack arxivatoru 16/24 

bitlik mono və stereo faylları WAV formatında arxivləşdirir. WavPack  yüksək sürətə malik 

olub musiqilərin 25-50 faizlə sıxılmasını təmin edir. Maksimal sıxılma dərəcəsi 87%-dir.  

5. PowerArchiver 

Versiya v7.02 

Windows, WinNT əməliyyat sistemlərini dəstəkləyir. 

Güclü çoxfunksiyalı Windows GUI-örtüyü ZIP, RAR, CAB, ARJ, LHA, ACE, ARC, TAR, 

BZIP2, TAR.BZ2, GZ, BH, ZOO, XXE, UUE formatlı arxivləri ilə işləmək qabiliyyəti vardır.  

PowerArchiver Standart əməliyyatlardan əlavə Arxivlərdə faylların adlarının dəyişdirilmə-

si, Faylların virusla qarşı yoxlanılması, Arxivlərin bir formatdan digər formata keçirilməsi 

Onların parolla qorunması, Çoxcildli özü açılan SFX arxivlərin yaradılması əməliyyatlarını da 

yerinə yetirir.  

Bu proqram öz vasitələrinin köməkliyi ilə TXT, RTF, BMP, ICO, GIF, WMF, EMF və JPG 

fayllarına baxmaq, onları TXT və HTML formatına eksport etmək qabiliyyətinə malikdir.  

PowerArchiver, Office 2000 stilində Rahat çevrilə bilən interfeysə malikdir. Windows 

Explorer proqramı ilə inteqrasiya edir və Drag & Drop əməliyyatını dəstəkləyir. Rahat kontekst 

menyuya mailkdir.   

6. ZipMagic 

Versiya 4.0 

Windows, WinNT əməliyyat sistemlərini dəstəkləyir. 

Mijenix kompaniyası öz populyar ZipMagic proqramının yeniləşmiş versiyasını yaratmış-

dır. Bu proqramın məqsədi - adi disk qovluqları kimi arxivlə işləmək qabiliyyətini təmin et-

məkdir. Yəni bütün Zip faylları diskdə adi direktoriyalara çevrilir. Bununla bərbər heç bir bə-

lədçi proqramı arxiv faylı ilə işlədiyindən xəbərdar olmur. İstifadəçi şərti qovluqlardan istifadə 

edərkən onların adını dəyişdirə, onların daxilindəki proqramları redaktə edə, köçürə, faylların 

adını dəyişdirə, alt direktoriyalar yarada və silə bilər.  

ZipMagic arxivin sıxılması və açılması prosesini hiss olunmadan bir çox Zip proqram-

larından tez yerinə yetirir. 

Bu proqramın yeni versiyasında yeni arxiv formatları dəstəklənir. Bu formatlara RC, ARJ, 

CAB, GZ, LHA/LZH, RAR, TAR, ZOO, UU/XXEncode və digərlərini misal göstərmək olar. 

Həmin dəstəyi həyata keçirmək üçün ZipMagic arxivatorunda ZipTools utiliti nəzərdə tutul-

muşdur.  

ZipTools bir növ Explorer proqramı kimi işləyir. Onun köməyi ilə fayl-menecerlərə xas 

olan köçürmə, ad dəyişmə, yerdəyişmə, çeşidləmə və s. əməliyyatları yerinə yetirilir. Bundan 

əlavə UU-kodlaşdırma, Zip konvertləmə, faylların axtarışı və s. mümkündür. ZipTools proq-

ramdan çıxmadan 60 formatdan çox fayl, sənədlərin və multimediya fayllarının baxılmasına 
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imkan verir.  

ZipMagic proqramının tərkibində yeni öyrənənlər üçün ZipWizard utiliti nəzərdə tutul-

muşdur. Bu utilit sadələşdirilmiş interfeysin köməkliyi ilə arxivlərin avtomatik yaradılması, 

sıxılması və açılmasını təmin edir.  

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, məqalədə arxiv proqramlarının istifa-

dəsindən və onların faydalı funksiyalarından bəhs edilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Arxiv proqramlarından istifadə etməklə kompüter yaddaşında boş 

yerlərin yaradılmasını elmi yenilik hesab edə bilərik. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə arxiv proqramlarından istifadə etməyin 

tədris prosesinə tətbiqi ilə bağlıdır.  
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Kompüterlərin yeni nəsillərinin yaranması və onların insan fəaliyyətinin müxtəlif oblast-

larına tətbiqi hesablama riyaziyyatının inkişafına böyük təkan verdi. Xüsusilə, hesablama tex-

nikası ilə məşğul olan ixtisasçıların proqramlaşdırma sahəsində kompüterdə hesablama təcrü-

bəsi aparmaq tələbatını artırdı. Bununla bərabər kompüterlərin meydana gəlməsi riyaziyyatın 

bütün bölmələrinə təsiri artmış və hesablamaların sürəti artmışdır. Belə bölmələrdən biri də 

funksiyaların Teylor sırasına ayrılışının tətbiq sahələrindəki məsələlər ilə bağlı olmasıdır. Mə-

qalədə bəzi funksiyaların Teylor sırasına ayrılışı prosesindəki araşdırmalar MatLab sisteminin 

tətbiqi ilə aparılmışdır. 

MatLab-ın son versiyaları onun Word mətn redaktoru ilə inteqrasiyasını asanlaşdırır ki, bu 

da mətn sənədlərinin, məsələn, mürəkkəb hesablamaları və qrafikləri mətnə daxil etməklə mü-

həndis və elmi hesabatların eləcə də elmi məqalələrin işlənməsində MatLab-ın hesablama və 

qrafik imkanlarından istifadəsini zəruri edir. 

MatLab sisteminin hesablama imkanları genişdir və məsələlərin həlli sürətinə görə bir çox 

oxşar sistemlərdən üstündür. Bütün bu kimi amillər ali təhsil müəssisələrində tədris prosesində 

MatLab sistemindən geniş istifadənin əhəmiyyətini artırır. 

Simvol hesablamaları - müxtəlif riyazi ifadələrin kompüterdə yerinə yetirilən analitik ey-

nilik çevirmələridir. Bu halda, riyazi ifadələr dedikdə yalnız müxtəlif funksional asılılıqları 

deyil, həm də tənliklərin, bərabərsizliklərin və sistemlərin analitik yazılışları başa düşülür. 

Simvolik hesablamaların kompüterdə icrası zamanı riyazi ifadələrə daxil olan simvollarla 

bütün analitik çevirmələr riyaziyyatda ədədlər üçün qəbul edilmiş qaydalara uyğun aparılır. 

Symbolic Math Toolbox-un imkanları daha genişdir. Buraya diferensiallama, müəyyən və 

qeyri-müəyyən inteqralın hesablanması, funksiyaların limitlərinin tapılması, sıraların cəmlən-

məsi və hasili, Teylor və Loran, həmçinin Z və Furye sıralarının  düz və tərs çevrilmələri da-

xildir. Eləcə də rotorun, divergensiyanın, qradiyentin, yakobianın, laplasianın və potensialın 
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hesablanması da daxil olmaqla vektorlar üzərində çoxsaylı əməliyyatlar aparmaq mümkündür. 

Əvvəlcə, funksiyaların Teylor sırasına ayrılışı haqqında bəzi  ilkin anlayışları verək. 

Tutaq ki, )(xfy =  funksiyası ax =  nöqtəsinin hər hansı ətrafında istənilən tərtibdən di-

ferensiallanandır. Onda  
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sırası )(xfy =  funksiyasının ax =  nöqtəsində Teylor sırası adlanır. 

 0=a  olduqda Teylor sırası 
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şəklinə düşür və bu da  )(xfy =  funksiyasının Makloren sırası adlanır. 

Teorem. )(xf  funksiyasının ),( RaRa +−  intervalında (1) Teylor sırasına ayrılması üçün 

həmin intervalda onun istənilən tərtibli törəməsinin olması və Teylor düsturu qalıq həddinin x

-in ),( RaRa +−  intervalındakı bütün qiymətlərində  

0)(lim =
→

xRn
n

 

bərabərliyini ödəməsi zəruri və kafi şərtdir. 

Misal 1. 
x

x
xf

32

6
)(

−
=  funksiyasını x -in qüvvətlərinə nəzərən sıraya ayırıb yığılmasını 

araşdıraq və MatLab sistemində proqram təminatını quraq. 

 Məlum  
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1

1 32 ++++++=
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ayrılışına baxaq. Baxılan funksiyanı aşağıdakı şəkildə yazaq: 
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Beləliklə, axtarılan ayrılış belə olar: 
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Bu nəticəni və onun qrafiki şərhini MatLab proqram paketində də almaq olar. 

 

 
 

 
 

 

(2) sırasının yığılmasını Dalamber əlaməti ilə araşdıraq: 
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Bu nəticəni MatLab riyazi sistemində də yoxlamaq olar. 
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İntervalın uclarında (2) sırasının yığılan olub olmadığını araşdıraq. 
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=x  olduqda 
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alarıq. Belə ki, sıranın yığılmasının zəruri şərti ödənmir, yəni 011limlim ==
→→

n

n
n

n
u . De-

məli, sonuncu sıra dağılır.  

Bu nəticəni MatLab paketində də almaq olar: 
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u olduğu üçün sonuncu sıra da dağılır.  

Bu nəticəni Matlab sistemində də almaq olar. 
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Beləliklə, alınan sıranın yığılma intervalı 
3

2

3

2
− x  kimi olur.  

Misal 2. 
22

3
)(

xx
xf

−−
=  funksiyasını x -in qüvvətlərinə nəzərən Teylor sırasına ayırıb  

yığılan olub olmadığını araşdıraq və MatLab sistemində proqram təminatını quraq. 

Verilən kəsri sadə kəsrlərin cəmi şəklində göstərək. 022 =−+ xx  tənliyinin kökləri 

1,2 21 =−= xx -dir.  

Bu nəticəni MatLab paketində də almaq olar: 

 

 
 

 

022 =−+ xx  üçhədlisinin vuruqlara ayrılmasının MatLab proqramı aşağıdakı kimidir: 
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Deməli, )1)(2(22 −+=−+ xxxx . 

 Beləliklə,  
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Bu nəticəni MatLab sistemində də almaq olar: 

 

 
 

Burada 0=a . Onda 
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Analoji nəticəni MatLab sistemində də almaq olar: 

 

 
 

Funksiyanın Teylor sırasına ayrılışındakı qalıq həddi tapaq. Belə ki, 0=a , onda 
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Buradan 
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Sonuncu limit 1x  olduqda sıfra bərabərdir. 

Beləliklə, sonuncu şərt ödənilir, deməli, verilən sıranı Teylor sırasına ayırmaq olar: 
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Bu nəticəni və onun qrafiki şərhini MatLab mühitində də almaq olar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Məqalənin aktuallığı. Hazırda riyaziyyatın bir çox bölmələrinin tədrisində intensiv he-

sablamalardan istifadə edən vizuallaşdırma elementlərindən, məsələn fəzada iki və üçölçülü  

qrafiklərin qurulmasından istifadə olunur. Proqramlaşdırma, ədədi hesabatlar və nəticələrin 

vizuallaşdırılması üçün yüksək səviyyəli dilə və interaktiv mühitə malik olan Matlab verilən-

lərin analizi, alqoritmlərin işlənməsi, model və tətbiqlərin yaradılması üçün geniş imkanlara 

malikdir. Bütün bunlar xüsusi paket proqramların tətbiqini aktual edir.  
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Məqalənin elmi yeniliyi. Funksiyanın Teylor sırasına ayrılışı nəzəri cəhətdən şərh edilmiş 

və Matlab tətbiqi proqram mühitində sıraların ayrılışı üsulları və metodikası şərh edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Baxılan məsələləri sıralar nəzəriyyəsi bölmə-

sinin tədrisi prosesində, texniki məsələlərin həllində və baxılan mövzunun müstəqil öyrənilməsi 

üçün istifadə etmək olar. 
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Э.Г. Мамедгасанов, М.А. Шахвердиев 

 

О методологии применения пакета MatLab для  

разложения функций в ряд Тейлора 

 

Резюме 

 
Интеграция последних версий MatLAB в Word Text Editor позволяет использовать 

вычислительные и графические возможности в инженерных и научных отчетах, а также 

в статьях, включая сложные вычисления и графику. В статье представлена методика 

проведения исследования процесса разложения функций в ряд Тейлора использованием 

системы MatLab.  

 

 

E.H.Mammadhasanov, M.A.Shahverdiyev 

 

On the methodology for using the MatLab package for an  

expansion of the function into a Taylor series 

 

Summary 
 

Integration of the latest versions of  MatLAB into the Word Text Editor allows you to use 

computational and graphic capabilities in engineering and scientific reports, as well as in 

articles, including complex calculations and graphics. The article presents a methodology for 

studying the process of an expansion of functions in a Taylor series using the MatLab system. 

  

Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2020 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 250 

Məsələlərin müxtəlif üsullarla həlli şagirdlərin 

idrak fəallığını artıran vasitə kimi 
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Müasir məktəbin mühüm məqsədlərindən biri əsas elmlər üzrə biliklər sisteminin forma-

laşması prosesində şagirdlərin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsidir. Bu inkişaf isə böyüməkdə 

olan nəsildən həm dərin və möhkəm bilikləri, həm də idraki müstəqilliyinin yüksək inkişaf 

səviyyəsini tələb edən sürətlənmiş inkişaf tempi yaradır. Buna görə ibtidai siniflərin riyaziyyat 

təlimində şagirdlərin idrak fəallığının formalaşması üzrə effektiv vasitələrdən istifadə olun-

malıdır.  

İbtidai siniflərin riyaziyyat dərslərində kiçikyaşlı məktəblilərin zehni fəallığı, müstəqil iş-

ləmələri, onlarda sərbəst fikir söyləməyi, mülahizələr yürütməyi, nəticə çıxarmağı, hökm ver-

məyi bacarmaq kimi vacib keyfiyyətləri inkişaf etdirmək çox lazımlı işlərdəndir. Bu baxımdan 

isə riyaziyyat təlimində kiçikyaşlı məktəblilərin idrak fəallığının artırmaq çox vacibdir. 

 Sirr deyil ki, riyaziyyatı əsasən məsələ həll etməyi bacaran şagirdlər sevirlər. Deməli, şa-

girdlərə məsələlər həll etmək bacarıqlarını öyrətməklə, biz onların riyaziyyat fənninə marağını 

əhəmiyyətli dərəcədə artıra, təfəkkürlərinin və nitqlərinin inkişafına səbəb ola bilərik.  

 Müəyyən metodika ilə məsələlərin həlli prosesi kiçikyaşlı məktəblilərin əqli inkişafına çox 

müsbət təsir edir, belə ki, o əqli əməliyyatların (analiz və sintez, mücərrədləşdirmə, müqayisə 

və ümumiləşdirmə) yerinə yetirilməsini tələb edir.   

 Praktikada əsasən ibtidai sinif müəllimlərinin çoxu məsələ həllinə az diqqət yetirir. Şa-

girdlər bir çox hallarda verilənlər axtarılanları ayırd edə bilmir, məsələdəki kəmiyyətlər ara-

sında əlaqə yarada bilmir, məsələnin planını qura bilmir, alınmış nəticəni yoxlaya bilmirlər.  

Kiçikyaşlı məktəblilərin idrak fəallığı isə əsasən müstəqil şəkildə həll edilə bilən məsələ-

lərlə əlaqədardır.  

S. Nurməhəmmədli öz məqaləsində yazır: “Təfəkkür prosesi hər şeydən əvvəl təhlil, tərkib 

və ümumiləşdirmə olduğundan, məsələ həllində bu hallar nəzərə alınmalıdır. Tərkib – tamın 

təhlil vasitəsilə ayrılmış komponentlərinin birləşməsidir. Təhlil və tərkib həmişə qarşılıqlı əla-

qədədir. Onların birliyi təfəkkür prosesi olan müqayisədə isə ümumiləşdirməyə gətirib çıxarır.  

Məsələnin şərtlərinin dəyişdirilməsi, şagirdlərin təfəkkür fəaliyyəti üçün əlverişli ilkin şə-

raitin yarandığını göstərir. Şərtlərin dəyişdirilməsi şagirdlərin verilmiş məsələni təhlil etməsinə, 

onun ən mühüm komponentlərini ayırmasına və onların ümumiləşdirilməsinə kömək edir” 

(3,s.39). 

Kiçikyaşlı məktəblilər qazanılmış biliklərə istinad edərək verilmiş məsələləri həll etməli 
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olurlar. Şagirdlər bu prosesdə mühakimə ilə müstəqil şəkildə həllin effektivliyini yoxlayır, qa-

zandıqları bilik və bacarıqlardan istifadə edirlər. Bu isə öz növbəsində şagirdlərdə axtarıcılıq, 

tədqiqatçılıq kimi keyfiyyətlərin inkişafına səbəb olur.  

İbtidai məktəbin riyaziyyat təlimi məzmun xətti vasitəsilə şagirdlərin hesab əməllərini ye-

rinə yetirmələri, yazılı və şifahi hesablama alqoritmlərinə yiyələnmələri, ədədi ifadələri he-

sablamağı, mətnli məsələləri həll etmələri, ilkin ölçmə vərdişlərinə, fəza və həndəsi təsəvvür-

lərə malik olmaları, verilmiş məlumatları təsnif etmələri, təmin olunur, onlarda riyazi bilikləri 

gündəlik həyatda tətbiq etmək vərdişləri formalaşır (1,s.258). 

İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində məsələlərin bir neçə üsulla həll edilməsi şagirdlər tə-

rəfindən müxtəlif faktların çatdırılmasına, riyazi metodların öyrədilməsinə, təfəkkürlərinin in-

kişafına səbəb olur. Məsələlərin müxtəlif üsullarla həllində əqli nəticənin, idrak fəallığının 

yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bundan ötrü həll edilməsi nəzərdə tutulan 

məsələnin şagird tərəfindən tam müstəqil yerinə yetirməsinə normal şərait olmalıdır, onlar dü-

şünməli, təhlil aparmalı, məsələdəki kəmiyyətlər arasında olan əlaqələri müstəqil olaraq tap-

malı, məsələnin müxtəlif üsullarla həllinə nail olmalıdır. Bu da öz növbəsində şagirdlərdə idrak 

fəallığının yüksəlməsinə səbəb olur. Deməli, məsələlərin bir neçə üsulla həlli idrak fəallığının 

yüksəlməsinə çox böyük şərait yaradır.  

S.S. Həmidov və N.M Hacıyev öz vəsatlərində məsələlərin müxtəlif üsullarla həllinin əhə-

miyyətini göstərir və qeyd edirlər ki, “Şagirdlərin riyazi təfəkkürünü inkişaf etdirən vasitələr-

dən biri də məsələnin müxtəlif üsullarla (mümkün olduqda) həll edilməsidir. ...Məsələnin ikinci 

bir üsulla həllinin axtarılması – şagird üçün özü bir tədqiqat fəaliyyətidir” (2, s.93).  

Məsələləri müxtəlif üsullarla həll etdikdən sonra kiçikyaşlı məktəblilərin diqqətini bir neçə 

üsuldan hansının daha əlverişli olduğunu tapmasına istiqamətləndirmək yaxşı olar.  

Riyazi məsələlərin müxtəlif üsullarla həll olunması ilə şagirdlərin idrak fəallığını artıran 

metodlardan biri də sinentikadır (sinentika yunan sözü olub mənası müxtəlif növlü elementlərin 

birləşməsi deməkdir). Bu metod V.Qordon tərəfindən təklif olunmuşdur və kollektiv ya-

radıcılığın təşkilati üsullarından biridir. V.Qordona görə, yaradıcı insan yenidə adiliyi və ək-

sinə, adidə yeniliyi görməyi bacarmalıdır (4, s. 23).  

Müxtəlif üsullarla həll edilmiş məsələlərdən görünür ki, məsələlərin belə həlli şagirdlərin 

idrak fəallığının artmasına yaxşı təsir edir.  

Şagirdlər məsələni bir neçə üsulla həll edərkən bəzi səhvlər buraxırlar. Belə səhvlərin qarşısı 

isə məhz şagirdlərin özlərinin yaxından iştirakı ilə alınmalıdır.  

Məsələnin bir neçə üsulla həlli zamanı: 

- Məsələni həll edərkən təfəkkür metodlarından tez-tez istifadə etmək; 

- Məsələnin həlli zamanı şagirdlərin müstəqilliyinə ciddi fikir vermək; 

- Həlli nəzərdə tutulmuş məsələnin şagirdlərin təsəvvür etməsinə çalışmaq; 

- Həll edilən məsələ ilə təzə məsələni müqayisə etməyə çalışmaq. 

İbtidai sinif şagirdlərinin məsələ həlli prosesində idrak fəallığını artırmaq üçün aşağıdakı 

hallara diqqət yetirməyi vacib hesab edirik: 

1. Şagirdlərə vaxtaşırı məsələ tərtib etdirməyi tapşırmaq; 

2. Məsələ həlli prosesində şagirdlərin fikirlərinə diqqətlə yanaşmaq; 

3. Məsələləri imkan olduqda müxtəlif üsullarla həll etdirmək, bu üsullardan daha səmərəli 

olanı siniflə bir yerdə müzakirə etmək. 

Bir neçə üsulla həll oluna bilən bir neçə məsələni nəzərdən keçirək. 

Məsələ 1. İki rəfdə  42 kitab var. Birinci rəfdə ikincidən 12 kitab çoxdur. Hər rəfdə neçə 

kitab var? 
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Məsələnin sxematik təsviri müəllimin sinifdəki şagirdlərlə sual-cavabı ilə qurulur. 

Sual: Məsələdə nədən danışılır? 

Cavab: Kitab rəflərindən 

Sual: Neçə rəf var? 

Cavab: iki 

Sual: Biz rəfləri parçalarla işarə edəcəyik. Neçə parça çəkmək lazımdır? 

Cavab: iki 

Sual: Birinci parçanı neçə adlandıra bilərik? 

Cavab: 1-ci rəf  

Sual: İkinci parçanı neçə adlandıraq? 

Cavab: 2-ci rəf 

Sual: Bu parçaların eyni uzunluqdadır? 

Cavab: yox 

Sual: Hansı parça uzundur? 

Cavab: Birinci  

Sual: Çertyojda necə işarə etmək olar ki, birinci rəfdə ikinci rəfdən 12 kitab çoxdur? 

Cavab: Çertyojda birinci parça bir az uzadılır və uzadılmış hissənin üstünə 12 yazılır. 

Sual: Çertyojda necə işarə etmək olar ki, hər iki rəfdə cəmi 42 kitab var? 

Cavab: (çertyojda qeyd olunur) 

Sual: Bütün şərtlər çertyojda öz əksini tapıb? 

Cavab: hə  

Tam hissə modelindən istifadə edək. 

                  
Model qurulduqdan sonra, şagirdlərə düşünmək üçün vaxt verilir. Bu məsələni bir neçə 

üsulla həll etmək olar.  

 Həlli. I üsul.  

1) Birinci rəfdə ikinci rəfdəki qədər kitab olsa idi, iki rəfdə neçə kitab olardı? 

42−12=30 (kitab) 

2) İkinci rəfdə neçə kitab var? 

30:2=15 (kitab) 

3) Birinci rəfdə neçə kitab var? 

15+12=27 (kitab) 

Cavab: I rəfdə 27 kitab, II rəfdə 15 kitab.  

 II üsul.  

1) İkinci rəfdə birinci rəfdəki qədər kitab olsa idi, iki rəfdə neçə kitab olardı? 

42+12=54 (kitab) 

2) Birinci rəfdə neçə kitab var? 

54:2=27 (kitab)  

3) İkinci rəfdə neçə kitab var? 

27−12=15 (kitab) 

Cavab: I rəfdə 27 kitab, II rəfdə 15 kitab.  

III üsul. İkinci rəfdəki kitabların sayını x-lə işarə edək. Onda birinci rəfdəki kitabların sayı 

4
2 +12 
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x+12 olar. Onda aşağıdakı tənliyi qura bilərik: 

x+x+12=42  

2x=42−12 

x=15 (kitab) – 2-ci rəfdəki kitabların sayı  

1-ci rəfdəki kitabların sayı x+12=15+12=27 

Cavab: I rəfdə 27 kitab, II rəfdə 15 kitab 

Məsələ 2. Fermer mağazaya 2 t 500 kq böyürtkən göndərdi. Bu göndərilən gilasdan 650 kq 

az idi. Göndərilən qarağat isə böyürtkən və gilasın birlikdə çəkisindən 1 t 80 kq az idi. 

Mağazaya nə qədər qarağat göndərilmişdi?  

Göndərilən böyürtkən gilasdan 650 kq az idi, deməli, göndərilən gilasın çəkisi böyürtkən 

çəkisindən 650 kq çoxdur. 

Məsələnin modelini quraq: 

          Böyürtkən                       Gilas 

          2 t 500 kq                                      650 kq 

 

                                                          1 t 80 kq 

 

            Qarağat– ? 

2 t 500 kq = 2500 kq,  1 t 80 kq = 1080 kq 

Məsələni müxtəlif üsullarla həll etmək olar:  

I üsul: 2500 + (2500 + 650) − 1080 = 4570 (kq). 

II üsul: (2500  +  650) − 1080 + 2500 = 4570 (kq). 

III üsul:  2500  2 − (1080 - 650) = 4570 (kq). 

Cavab: Mağazaya 4 t 750 kq qarağat göndərilib 

Məsələ 3. Aralarındakı məsafə 840 km olan iki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki 

avtomobil yola düşdü. Avtomobillər 4 saatdan sonra görüşdülər. Avtomobillərin birinin sürəti 

100 km/saat-dırsa, o birinin sürətini tapın. 

Həlli. Məsələni sxematik təsvir edək: 

 

 

 

 

 

I üsul.  

1) Birinci avtomobil 4 saata neçə kilometr yol getdi? 

1004=400 (km) 

2) İkinci avtomobil 4 saata neçə kilometr yol getdi? 

840−400=440 (km) 

3) İkinci avtomobilin bir saatdakı sürəti nə qədərdir? 

440:4=110 (km/saat) 

Cavab: 110 km/saat. 

II üsul.  

1) Avtomobillər bir saata neçə kilometr yol gedər?  

840:4=210 (km) 

2) İkinci avtomobilin bir saatdakı sürəti nə qədərdir? 

840 km 

100 
km/saat 

? km/saat 
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210−100=110 (km/saat) 

Cavab: 110 km/saat 

III üsul. İfadə qurmaqla 

1. (840−(1004)):4=440:4=110 (km/saat) 

2. 840:4−100=210−100=110 (km/saat) 

Həll olunan məsələdən aydın olur ki, intuisiyaya əsasən əqli-nəticə şagirdlərin riyaziyyatı 

öyrənməyə olan marağını artırmaq, yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün böyük im-

kanlara malikdir. 

Şagirdlərdə intuitiv mühakimə qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün aşağıdakı halları nəzər-

dən keçirmək kifayətdir: 

1. Məsələni bir neçə üsulla həll etmək və bunlardan ən səmərəlisinin seçilməsi üzrə ardıcıl 

iş aparmaq; 

2. Şagirdlərin cavablarına qayğı ilə yanaşmaq, səmərəli fikirləri alqışlamaq, düzgün olma-

yan fikirləri əsaslandırmaq; 

3. Şagirdlərin özlərinə tez-tez məsələ tərtib etdirmək; 

4. Şagirdlərin müstəqil fəaliyyətində müşahidə, müqayisə, analiz, sintez, induksiya, de-

duksiya, analogiyadan fəal istifadə etmələrinə, ən başlıcası riyaziyyat kursunu dərindən bil-

mələrinə, riyazi metodlardan səmərəli istifadə etmələrinə nail olmaq. 

Məsələ həll edərkən sadədən mürəkkəbə doğru prinsipini əldə rəhbər tutmaq lazımdır. Sadə 

məsələni şagirdlərin iştirakı ilə mürəkkəb məsələyə çevirmək lazımdır. Belə olduqda şagirdlər 

müstəqil yollar axtarır, mənimsədikləri biliklərdən istifadə edirlər. Bu da onların yaradıcılıq 

qabiliyyətini inkişaf etdirir.  

Fikrimizi nümunə əsasında izah edək: 

Məsələ 4. Uzunluğu 32 m olan məftili iki hissəyə böldülər. Bir hissənin uzunluğu 12 m-dir. 

İkinci hissənin uzunluğunu tapın. 

Məsələni şagirdlər oxuyur, sonra isə təhlil edilir. Əyani olmaq üçün sinfə məftil gətirilir və 

onun əsasında məsələ izah edilir. Şagirdlərin diqqəti belə bir fakta yönəldilir: 

-Məsələnin şərtinə “bir hissənin uzunluğu 12 m-dir” əvəzinə “biri o birindən 12 m uzundur” 

ifadəsi daxil olsa idi, onda məsələdə bizdən nə soruşula bilərdi? (hər hissənin uzunluğu neçə 

metrdir?). 

Məsələnin şərtini belə dəyişsək, o mürəkkəb məsələyə çevrilər. 

Məsələ 5. Uzunluğu 32 m olan məftili iki hissəyə böldülər. Bir hissə o birindən 12m uzun-

dur. Hər bir hissənin uzunluğu nə qədərdir? 

Bu tip məsələləri müxtəlif yollarla həll etmək olar: 

I yol: 32 m-dən 12m çıxsaq, alınan fərq kiçik hissənin uzunluğunun 2 mislinə bərabər ola-

caqdır: 32 m−12 m =20 m 

20m-i 2-yə bölsək kiçik hissənin uzunluğu alınar: 

    20 m : 2 = 10 m 

Lakin birinci hissə ikincidən 12 m uzundur, Onda: 

  10 m +12 m= 22 m 

Cavab: kiçik hissə 10 m, böyük hissə 22 m. 

II yol: 1. Məftilin kiçik hissəsi böyük hissəyə bərabər olsa idi, bu iki hissənin uzunluğu nə 

qədər olardı? 

32 + 12 = 44 (m) 

2. Böyük hissənin uzunluğu nə qədərdir?  

44:2 =22 (m) 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 255 

3. Kiçik hissənin uzunluğu nə qədərdir?  

22 – 12 = 10 (m) 

Cavab: kiçik hissə 10 m, böyük hissə 22 m. 

III yol: 1) Məftili yarı bölsək hər hissənin uzunluğu nə qədər olar?  

32 : 2 = 16 (m) 

         2) Artıq məftilin yarısı nə qədərdir? 

12 : 2 = 6 (m) 

         3) Kiçik hissənin uzunluğu nə qədərdir?  

16 – 6 = 10 (m) 

         4) Böyük hissənin uzunluğu nə qədərdir?  

16 +6 = 22 (m) 

Cavab: kiçik hissə 10 m, böyük hissə 22 m. 

IV yol. Məftilin kiçik hissəsinə ixtiyari qiymət verək. Məsələn, kiçik hissə 8 m-dir. Onda 

böyük hissə 20 m olar. İki hissənin birlikdə uzunluğu 28m olur. Göründüyü kimi, kiçik hissənin 

uzunluğunu düzgün götürməmişik. Ona görə mühakiməni aşağıdakı kimi aparırıq: 32 m-dən 28 

m-i çıxırıq, alınan fərqi, yəni 4-ü 2-yə bölürük. Nəticədə 2 alınır. 

Şagirdlərə izah edə bilərik ki, iki hissənin hər birinə eyni uzunluqda məftil əlavə etsək 

onların fərqi dəyişməz. Beləliklə, kiçik hissənin uzunluğu: 

8 m + 2 m = 10 m  

Böyük hissənin uzunluğu isə:  20 m +2 m = 22 m 

Cavab: kiçik hissə 10 m, böyük hissə 22 m. 

V yol. Tənlik qurmaq. 

Kişik hissənin uzunluğu x m olsun. Onda böyük hissənin uzunluğu (x+12) m olar. Bunların 

birlikdə uzunluğu (2x+12) m olar. Beləliklə, aşağıdakı tənliyi alırıq: 

2x + 12 =32 

2x = 32 – 12 

2x = 20 

x = 20:2  

x =10 (m) – kiçik hissə   

x+12=10+12=22 (m) –böyük hissə  

Cavab: Kiçik hissə 10 m və böyük hissə 22 m. 

Məsələ həlli prosesində şagirdlərin əməkdaşlıq etməsi təmin edilməlidir. Tip məsələlərin 

həlli kiçikyaşlı məktəbliləri idrak fəaliyyətinə sövq edir, hər bir şagird öz fikrini deyə bilir, sinif 

yoldaşlarını dinləyir. Bu isə şagirdlərə öz bacarıqlarını göstərməyə, müstəqil fəaliyyət gös-

tərmələrini təmin edir. 

Beləliklə, aşağıdakı nəticələri qeyd etmək olar: 

1. Mətnli məsələlər həllində müxtəlif üsullardan istifadə şagirdlərin idrak fəallığının artı-

rılmasında çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

2. Məsələlər müxtəlif üsullarla həll edilərkən şagirdlərin bir qismi çətinliklərlə qarşılaşır. 

Müəllim vaxtında bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməlidir.  

3. Məsələ bir neçə üsulla həll edildikdən sonra hansı üsulun daha effektiv olması sinifdə 

müzakirə edilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. İbtidai siniflərin riyaziyyat dərslərində kiçikyaşlı məktəblilərin 

zehni fəallığı, müstəqil işləmələri, onlarda sərbəst fikir söyləmək, mülahizələr yürütmək, nəticə 

çıxarmaq, hökm verməyi bacarmaq kimi vacib keyfiyyətləri inkişaf etdirmək əsas məsələ-
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lərdəndir. Bu baxımdan riyaziyyat təlimində kiçikyaşlı məktəblilərin idrak fəallığını artırmaq 

olduqca vacibdir. Məqalə də məhz bu mövzuya həsr edildiyindən onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə riyazi məsələlərin 

müxtəlif üsullarla həll olunması ilə şagirdlərin idrak fəallığını artıran metodların təsnifatı ve-

rilmiş, məsələ həllinin müxtəlif üsulları göstərilir, şagirdlərdə intuitiv mühakimə qabiliyyətini 

inkişaf etdirməyin  yolları nəzərdən keçirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Различные способы решения задачи как средство повышения 

познавательной активности студентов 

 

Резюме 

 
В статье одна задача решается несколькими способами. Для решения задачи намече-

ны четыре условия. При решении задач считается важным обратить внимание на 3 слу-

чая повышения уровня познавательной активности учащихся в начальной школе.  При-

ведены примеры решения нескольких задач различными способами. Для развития на-

выков интуитивного мышления учеников рассматриваются четыре случая. 
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M.J. Abdulkarimov 

 

Various ways of solving the problem as a means of increasing  

the cognitive activity of students 

 

Summary 

 
In the paper the considered problem is solved by several methods solves the problem in 

several ways. Four conditions are set to solve the problem. When solving problems, it is 

considered important to pay attention to 3 cases of increasing the level of cognitive activity of 

ho peoples in the elementary school.  Examples of solving several problems in various ways 

are given.  Four cases are considered to develop students’ intuitive reasoning skills. 
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Təlimin yeniləşdirilməsi məntiqi biliklərə xüsusi diqqət verilməsinin əsas səbəblərindəndir. 

Məntiqi mədəniyyət tərbiyəsi sistemi yaradılmasının gələcəyi olan əsas yol belə olmalıdır: 

şagirdlər üçün zəruri olan minimum məntiqi bilik və bacarıqlar müəyyən edilir, bunlar riya-

ziyyatda, informatikada daha aşkar şəkildə göründüyündən bu fənnin daxilində verilərək digər 

fənlərdə də istifadə olunur. İşin belə təşkili lazımsız təkrara yol vermədən tədris vaxtına qənaət 

etməyə, məntiqi istilahların müxtəlif formalarda istifadəsinin qarşısını almağa, məntiqi konkret 

məzmunla bağlamağa gətirən psixoloji maneəni aradan götürməkdə, məntiqin ümumi 

əhəmiyyətini, onun metodlarının universallığını hiss etməkdə, bu biliklərin tətbiqini öyrən-

məkdə, onun təfəkkürün mühüm aləti olmasını başa düşməkdə şagirdlərə kömək etməyə imkan 

verər. 

Məntiq “Formal məntiq” və “Riyazi məntiq” olmaqla iki hissədən ibarətdir. Formal məntiq 

ənənəvi məntiqə əsaslanaraq qurulmuşdur, riyazi məntiq isə formal məntiqin qaydalarına 

istinad olunur. Bu fənnin gedişatının mülahizələr bölməsi məntiq əməliyyatlarından ibarətdir 

ki, bu da aşağıdakılardır: inkar, konyunksiya, dizyunksiya, implikasiya, ekvivalensiya. İlk üç 

əməliyyat tam sistem təşkil edir, yerdə qalan iki əməliyyat isə onların vasitəsilə ifadə oluna 

bilir. Bu səbəbdən məktəb kursunda, əsasən,  ilk üç əməliyyat - konyunksiya, dizyunksiya və 

inkar terminlərindən istifadə olunması vacib hesab olunur ki, bu da aşağı siniflərdə məsələ və 

misalların həllində “və”, “və ya”, “inkar” məntiqi ifadələrlə ifadə olunur. Hazırda ali məktəb-

lərdə məntiq elementlərinin öyrədilməsi məcburi ya da seçmə bir fənn kimi həyata keçirilir. 

Belə ki, məntiq elementlərinin mövzusunun yaxşı başa düşülməsi üçün onun aşağı siniflərdə 

tədrisi vacibdir. Orta məktəblərdə xüsusi metodla tədris olunan məntiq elementlərinin tədris 

edilməsinin üstün cəhətləri kimi aşağıdakıları verə bilərik.  

1. Məntiq elementlərinin bu cür tədrisindən sonra orta məktəb şagirdlərinin riyazi bilikləri 

mənimsənilməsində müəyyən irəliləyişlərin görülməsi.  

2. Orta məktəblərdə məntiq elementlərinin öyrədilməsi şagirdlərin riyazi biliklərinin öyrə-

dilməsində uğurlu nəticələr əldə etməsinə xidmət edir. 

3. Məntiq elementlərinin orta məktəblərdə xüsusi yollarla tədrisi məntiqi təfəkkürün inkişaf 
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etdirilməsini sürətləndirir.  

4. Mühakimələr arasında fərqləri görə bilmək, doğru ilə yalanı fərqləndirə bilmək xüsusiy-

yətlərinin formalaşması.  

Biz yaşadığımız əsrdə riyaziyyatın tədrisində, qavrama prosesində, problem həllində yeni 

yanaşmalar və strategiyalar sürətli bir dəyişmə prosesini başlatmışdır. Riyaziyyatın tədrisində 

tələbələrin fərdi bacarıq və qabiliyyətlərini inkişaf etdirməsi, məsələn, problemlərin həlli, 

müstəqil düşüncə, qərar qəbul edilməsi, həmçinin konseptual öyrənmə kimi xüsusiyyətləri 

vardır. Başqa sözlə riyaziyyatın tədrisi şagirdlərdə aşağıdakı xüsusiyyətləri formalaşdırılır:  

1. Məntiqi münasibətləri öyrənib, onların mənasını başa düşmək;  

2. Bu münasibətləri siniflərə ayırmaq və onların doğruluğunu isbat etmək; 

3. Doğruluğu isbat olunan bu münasibətləri ümumiləşdirmək və onu real aləmə gətirərək 

tətbiq etmək.  

Məntiq üç məqsədlə öyrədilir: 

1. Şagirdlərin fəlsəfi yaxud digər məsələlərdə öz fikirlərinin olması və onları irəli sürə 

bilməsi; 

2. Bəzi mürəkkəb məsələ və fikirlərin doğruluğunu axtarmaq və onun isbatını göstərə bil-

mək;  

3. Məntiq qanunlarının özünü elmi cəhətdən bilmək.  

Məntiqin öyrənilməsi özü bir bacarıqdır və digər elm sahələrində də istifadə olunur. Məntiqi 

qaydaların öyrənilməsindəki böyük problem onun reallığa oxşamaması deyil, məntiq pro-

seslərinin necə düşünülməsinin öyrədilməsidir. Məntiq elementlərinin öyrədilməsi və dərk 

edilməsi üçün şagirdlərdə ən uyğun yaş “14-17” yaş hesab olunur. Elə bu səbəbdəndir ki, 

məntiq elementlərinin tədrisi aşağı siniflərdən başlanılmalıdır. Belə ki, təsnifat anlayışını yalnız 

daxil etmək deyil, onun öyrənilməsini elə təşkil etmək lazımdır ki, bu ümumi məntiqi 

əməliyyatı şagirdlər şüurlu yerinə yetirsinlər və digər tədris fənlərinə köçürə bilsinlər. Aşağı-

dakı mühakimə tipli misalla baxaq.   

1) Üçbucaq bərabəryanlıdırsa, onun oturacağına bitişik bucaqları bərabərdir; ABC üçbucağı 

bərabəryanlıdır. Beləliklə ABC üçbucağında oturacağa bitişik bucaqlar bərabərdir. 

2) Söz – xüsusi ad bildirirsə, onda o, böyük hərflə yazılır.  

Bu mühakimələr məzmunca müxtəlifdir, lakin eyni bir formadadır: “A-dırsa onda B-dir; A; 

deməli B”. Bu ümumi sxem üzrə qurulan bütün mümkün mühakimələrdən şərt doğru olduqda 

doğru nəticələr alınır. Beləliklə, aşağı siniflərdən başlayaraq, riyaziyyat və informatika  təlimi 

zamanı bu kursun əsasında qoyulan məntiqi elementləri müəyyənləşdirmək və riyaziyyatın 

özündə, habelə digər fənlərin tədrisində onları tətbiq etmək lazımdır.  

İndi isə 2-ci sinif dərsliyindən alqoritm tədris vahidinə aid olan “Doğru və yalan mülahizə-

lər” mövzusunun öyrədilməsi metodikası ilə tanış olaq. 

MOTIVASIYA. 

Müəllim: – Uşaqlar, indi sizinlə “doğru-yalan” oyununu oynayacağıq. Mənim dediyim fi-

kirlər doğrudursa, baş barmağınızı yuxarı, yalandırsa, aşağı göstərin. 

– İnək insanlara süd verir.  

– İndi yaydır.  

– İndi sinifdə 13 şagird var.  

– Balıqlar suda yaşayır. 

– 14+5=20. 

– Dağlar yerdən hündürdür.  

– Yumurta qara rəngdədir.  
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– Bütün həndəsi fiqurların bucağı var. 

– Cümlə sözlərdən ibarətdir. 

– Meyvə ağacda bitir. 

Müəllim hər bir cümləni dedikcə sinfə baxır və onların reaksiyalarını birlikdə müzakirə edir. 

Sonra aşağıdakı 3 cümləni əlavə edir:  

– İstidir. 

 – Alma armuddan dadlıdır. 

 – Qış gözəl fəsildir. 

Müəllim şagirdlərə sualla müraciət edir: – Bu cümlələr doğrudur, yoxsa yalan? 

Şagirdlərin mülahizələri dinlənilir. Lövhədə tədqiqat sualı və uşaqların fərziyyələri yazılır. 

 

TƏDQİQAT SUALI. 

Hər hansı fikrin doğru və ya yalan olmasını necə müəyyən etmək olar?  

TƏDQİQATIN APARILMASI. 

Müəllim dərslikdə olan doğru və yalan mülahizələrə aid məlumatları şagirdlərə çatdırır. 

Sinif kiçik qruplara bölünür. Hər qrupa vərəqlərdə tapşırıq verilir. 

I qrup. Təbiətə aid üç doğru və üç yalan olan cümlə qurun. 

II qrup. Sinif otağına baxıb, üç doğru və üç yalan olan cümlə qurun. 

III qrup. Riyaziyyata aid üç doğru və üç yalan olan fikir yazın.  

IV qrup. Havaya aid üç doğru və üç yalan olan cümlə qurun. 

MƏLUMAT MÜBADİLƏSİ VƏ MÜZAKİRƏSİ. 

Hər bir qrupun nümayəndəsi lövhənin qarşısına çıxıb öz cümlələrini oxuyur. Müəllim 

qrupların işində müəyyən və qeyri-müəyyən mülahizələri ayırıb (əgər varsa), onları siniflə 

birlikdə müzakirə edir. Bu zaman o, hər bir qrupa əlavə suallar verə bilər: 

– Fikrinizin doğru və ya yalan olduğunu necə yoxlamaq olar? 

– Yazdığınız yalan fikri necə doğru etmək olar? 

– Yazdığınız doğru fikri necə yalan etmək olar? 

Əlavə məlumat: 

Məntiqi mülahizə yalnız doğru və ya yalan olan nəqli cümlədir. Məntiqi mühakimə müəy-

yən qaydada bir-birilə bağlı olan məntiqi mülahizələr zənciridir. 

ÜMUMİLƏŞDİRMƏ VƏ NƏTİCƏ. 

Müəllim mövzunu ümumiləşdirmək üçün uşaqlara suallar verir: 

– Doğru və yalan nədir? Biz onları necə yoxlaya bilərik? Mülahizə nədir? 

Müəllim şagirdlərin cavablarına əsaslanaraq onlarla birlikdə aşağıdakı nəticələri çıxarır: 

– Beləliklə, insanın şəxsi fikri onun mülahizəsidir. Obyekt haqqında fikir nəqli cümlə kimi 

bildirilir. 

1. Həqiqətə uyğun olan mülahizə – doğru, uyğun gəlməyən mülahizə isə yalandır. 

2. İnsanlar nəyin doğru, nəyin yalan olmasını yoxlamaq üçün müşahidələr aparır, müqayisə 

edir, öyrənir, hesablayır, ölçür və fikirləşirlər. Müəllim dərsin əvvəlində tədqiqat sualına aid 

irəli sürülən fərziyyələrə qayıdır və onları uşaqlarla birlikdə əldə edilən yeni biliklərlə müqayisə 

edir. 

YARADICI TƏTBİQETMƏ. 

“Səhvimi düzəlt” oyunu. Müəllim:  

– Uşaqlar, indi siz mənim səhvlərimi düzəltməlisiniz. 

– Bizim meşələrdə fillər olur.  

– Sərçələr uça bilmir.  
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– Payızda qarğalar isti ölkələrə uçur. 

– Ayının iki pəncəsi var.  

– Bütün uşaqlar süd içməyi sevirlər. 

Məntiqi yoxlayan suallar: 

– Ötən gecə saat 12-də Bakıda yağış yağmışdı. Bir neçə gündən sonra eyni vaxtda Bakıda 

günəşli hava ola bilərmi? (Xeyr, gecə saat 12-də günəş olmur.) 

– Otaqda 5 şam yanırdı. Onun 2-sini söndürdülər. Neçə şam qaldı? (2-si, o biri üçü yanıb 

qurtaracaq.) 

– Bir yumurtanı bərk bişirmək üçün onu 4 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. 5 yumurtanı bərk 

bişirmək üçün cəmi neçə dəqiqə qaynatmaq lazımdır? 

Sonra müəllim uşaqlara sualla müraciət edir: 

– Bu suallara cavab vermək üçün siz nə edirdiniz? 

– Deməli, hər hansı bir suala doğru cavab vermək üçün bizə məntiqi düşüncə kömək edir. 

Şagirdlər dərslikdəki tapşırıqları yerinə yetirirlər. 

Qrup işini qiymətləndirmə cədvəli (tədqiqat işi başlanandan dərsin sonuna kimi aparılır) 

 

                      

   Meyar 

 

Qrup 

Nizam-

intizama 

riayət 

edilməsi 

Əməkdaş

lıq 

Bir-birini 

dinləmə 

Tapşırığı 

tam və 

şərtə 

uyğun 

yerinə 

yetirmə 

Doğru və 

yalan 

mülahizə

ləri 

fərqləndi

rmə 

Əlavələr CƏMİ 

I        

II        

III        

IV        

 

Uyğun xanalarda işarələr qoyub hər qrup üçün bu işarələrin cəmini çıxarmaq olar. 

Təqdim olunan dərs nümunəsinə əsasən də bir daha məntiqin əsas məqsədinin şagirdlərin 

fəlsəfi yaxud digər məsələlərdə öz fikirlərinin olması və onları irəli sürə bilməsi, bəzi mürəkkəb 

məsələ və fikirlərin doğruluğunu axtarmaq və onun isbatını göstərə bilməsi olduğu özünü 

göstərir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə bir neçə ziddiyyət qoyulub, sonra analiz və elmi yaxın-

laşma metodu əsasında ziddiyyətlər tədricən aradan qaldırılır və qeyd olunan mövzunun real 

əhəmiyyəti göstərilir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Təlimin yeniləşdirilməsi məntiqi biliklərə xüsusi diqqət veril-

məsinin əsas səbəblərindəndir. Məntiqi mədəniyyət tərbiyəsi sistemi yaradılmasının  bir yolun 

təklif olunub. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə məntiq elementlərinin qneseoloji 

analizi, tədqiqat prosesinin məntiqi quruluşu, yaradıcılıq prosesinə şəxsi münasibətə dair mə-

sələlər ətraflı izah edilir.  
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Способы преподавания логических элементов  в средней школе     

 

Pезюме 

  
Сегодня в образовательном процессе особое внимание уделяется логическим зна-

ниям. Это является основным способом создания логической системы культурного об-

разования. По этой причине в статье изложен один из  способов преподавания логичес-

ких элементов в средней школе. 

 

A.M. Guliyev, L.M. Rahimova 

 

Ways of teaching logic elements in school 

 

Summary 

 
Today, in the educational process, special attention is paid to logical knowledge. This is the 

main way to create a logical system of cultural education. For this reason, the article outlines 

one way of teaching logical elements in high school. 
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Riyaziyyat məntiqi təfəkkürün formalaşmasında, mühakimə və dərketmə qabiliyyətlərinin 

yüksəlməsində müstəsna rol oynayır. Riyazi məşğələlər şagirdlərin məntiqi mühakimə yürüdə 

bilmək bacarıqlarını, intuisiyasını, fəza təsəvvürlərini inkişaf etdirir. Riyazi fəaliyyət zamanı 

induksiya və deduksiya, ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə, analiz və sintez, təsnifetmə və 

sistemləşdirmə, mücərrədləşdirmə və analogiya kimi əqli mühakimə üsullarından istifadə olu-

nur ki, bu da şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafını sürətləndirməklə yanaşı, diqqətin, 

hafizənin və nitqin inkişafına kömək edir. Riyazi məsələlərin həlli prosesində əldə olunan təc-

rübə həm səmərəli düşünmə vərdişlərinin və fikrin ifadə üsullarından istifadə bacarıqlarının  

(yığcamlıq, dəqiqlik, tamlıq, aydınlıq), həm də intuiisiyanın (nəticəni öncədən görə bilmək və 

həll yolunu tapmaq) inkişafına şərait yaradır.  

Ünsiyyət və özünüdərketmə, mühakimə yürütmə və qərara gəlmə, müasir insanın idraki 

fəaliyyətinin inkişafı təfəkkürün mədəniyyətini formalaşdırır. Situasiyaların düzgün təhlil olun-

ması, məntiqi təhlilin qurulması, mühakimə  aparılması yolu ilə  məlum olan faktlardan 

nəticənin çıxarılması, məlum olandan məlum olmayanı,  təhlil, təsnifat apara bilmək, hipoteza 

irəli sürmək onu isbat və ya inkar etmək, analogiyalardan istifadə edə bilmək və s. digər bu 

kimi  keyfiyyətlər, əsasən, riyaziyyatın öyrənilməsi şəraitində mənimsənilir. 

Riyaziyyat şəxsiyyətin ümumi inkişafına müsbət təsir göstərməklə yanaşı, onun xarakteri-

nin formalaşmasına, mənəvi keyfiyyətlərinin inkişafına da  təsir göstərir. Çoxlu riyazi məsələ-

lərin  tam həllini tapmaq üçün  kifayət qədər uzun və bir çox hallarda şaxələnmiş yollarla get-

mək lazım gəlir. Alınan nəticənin doğruluğunun yoxlanılmasının və həllinin əsaslandırılması-

nın obyektiv meyarları olduğundan səhvi gizlətmək qeyri-mümkün olur. Riyaziyyat intellektual 

dürüstlüyün, obyektivliyin, inadkarlığın və əməksevərliyin formalaşmasına da şərait yaradır. 

Riyaziyyat ətraf aləmi estetik cəhətdən qavranılmasına imkan yaradır. Müəyyən riyazi 

problemin həlli və ya ideyanın nəticəsi ilə  qarşılaşma anını  yaşamaq əhəmiyyətli estetik 

komponent kimi insanın  emosional sferasına güclü təsir göstərir. 

Baza riyazi hazırlığı olmadan müasir insanın təhsilini daha yüksək pillədə inkişaf etdirib 

onu fizik, kimyaçı, mühəndis, texnik, psixoloq, iqtisadçı, biznesmen və s. ixtisas sahibi  kimi 

formalaşdırmaq mümkün deyil. Ali məktəblərdə tədris olunan riyaziyyat kursları orta məktəb 

riyaziyyat kursunun üzərində qurulur. Buna görə də müvafiq ixtisaslara yiyələnmək arzusunda 

olan yuxarı sinif şagirdləri gələcək peşələrində riyaziyyatın rolunu başa düşür, ona daha çox 

diqqət yetirirlər. 
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Hər bir insan gündəlik həyatda, əməli fəaliyyətdə riyaziyyatla qarşılaşır. Riyazi bilik və ba-

carıqların olmasından faydalanır. Riyazi biliklərə malik olmaq müasir texniki vasitələrlə 

davranmağı, müxtəlif sosial iqtisadi və siyasi informasiyaların əldə edilməsini və qavranılma-

sını asanlaşdırır. Rasional ədədlər üzərində əməlləri, tənasübü, sadə tənliklərin həllini, sadə 

həndəsi fiqurlar haqqında anlayışları, bucaqların və sahələrin  ölçülməsini, cədvəl, diaqram və 

qrafik şəklində verilmiş məlumatları oxumağı, təsadüfi hadisələrin ümumi qanunauyğunluqla-

rını və s. bilmədən müasir cəmiyyətdə normal yaşamaq mümkün deyil.  

Riyaziyyat bir elm olmaqla insanların əməli fəaliyyətindən doğan tələbat kimi  yaranaraq 

öz daxili qanunauyğunluqları ilə inkişaf edir. Gündəlik həyatda, dəqiq və humanitar elm sahə-

lərinin inkişafında, texnika və texnologiyaların təkmilləşdirilməsi prosesində ortaya çıxan 

problemlərin həllində insanların yaxın köməkçisinə çevrilir, şagirdlərin elmi-texniki  bilikləri-

nin genişlənməsinə imkan yaradır.  

Bunlar ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan fənlər sırasında riyaziyyatın yerini müəy-

yən etməklə yanaşı, onun tədrisi qarşısında qoyulan əsas məqsədləri ümumi şəkildə müəyyən-

ləşdirməyə  imkan verir. 

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyatın gerçəkliyi təsviretmə və dərketmə metodu olması ba-

rədə  təfəkkür tərzi formalaşdırmaq, riyaziyyatın ümumbəşəri mədəniyyətin tərkib hissəsi və 

cəmiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi olması haqqında təsəvvürlər yaratmaq, təhsili da-

vam etdirmək, digər fənləri öyrənmək, praktik fəaliyyətdə tətbiq məqsədilə zəruri bilik, bacarıq 

və vərdişlərə yiyələnmək üçün real zəmin yaratmaq riyaziyyat fənnin əsas məqsədi olmalıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elm və texnikanın müasir inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq riya-

ziyyatın məktəbdə öyrənilməsinin metodik sisteminin qarşılıqlı əlaqədar komponentlərinin 

dünyəvi meyllər baxımından yeniləşdirilməsi probleminin həllində ümumiləşdirmə adlanan 

təfəkkür əməliyyatı xüsusi yer tutur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ümumi orta təhsilin məzmununun, informasi-

yalı cəmiyyətin çağırışına cavab verən, yeniləşdirilməsinin dəyişməz yeni mərhələsi, həm 

ümumtəhsil, həm də peşə təhsili sahəsində riyazi-informatik təhsilin məzmununun inkişafının 

yeni təmayülünün yaranmasının bütün cəhətləri dərin nəzəri düşünmə ilə, lakin məsuliyyətli 

qərarlar əsasında qurulmalıdır 
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Г.З. Мамедова  

 

Математика является незаменимым инструментом для 

умственного развития студентов 

 

Pезюме 

 
Обычно идеализированные особенности изучаемых объектов и процессов формиру-

ются в виде аксиом. Тогда на основе этих аксиом другие логически правильные свойства 

(теоремы) получаются точными способами. Эта теория обычно формирует ма-

тематическую модель исследуемого объекта. В математике, исходя из начальных прос-

транственно-количественных отношений, используются более абстрактные подходы, 

что является предметом современной математики. Традиционно математика делится на 

2 части - теоретическая и прикладная математика. Теоретическая математика проводит 

строгий анализ в структуре математики. 

 

G.Z. Mammadova  

 

Math is an indispensable tool for mental development in students. 

 

Summary 

 
Overly optimized objects and processes are shaped into a video axiom. Nowadays, the 

axiom of the axioms of other logical equations (the theorem) is plied to the spots. The Eta theory 

formulates a mathematical model of the object being used. In mathematics, the use of 

elementary mathematical equations is used by abstract objects, so that the subject is a modern 

mathematician. Traditional mathematics delves into 2 - theoretical and applied mathematics. 

Theoretical mathematics provocative analysis of structural mathematics. 
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Ümumtəhsil məktəblərində riyаziyyаt tədris olunаn ən mühüm fənlərdən biri olmаqlа, 

şаgirdlərin riyаzi məntiqi təfəkkürlərinin formаlаşmаsındа, mühаkimə və dərkеtmə qаbiliy-

yətlərinin yüksəldilməsində müstəsnа rol oynаyır. 

Riyаziyyаt fənninin əhəmiyyətli məqsəd və vəzifələri аşаğıdаkılаrlа əlаqələndirilir: 

- Riyаziyyаt zеhni inkişаfın əvəzеdilməz bir vаsitəsidir. 

- Riyаziyyаt şəxsi kеyfiyyətlərin formаlаşmаsındа mühüm vаsitədir. 

- Riyаziyyаt müаsir ixtisаs sаhələrinin çoxu ilə birbаşа bаğlıdır. 

- Riyаziyyаt və müаsir insаnın məişəti tаm “orqаnizmə” bənzəyir. 

- Riyаziyyаt dünyа mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. 

Riyаziyyаtın ibtidаi kursunun tədrisi рrosеsində məsələ həlli mühüm yеr tutur. Məsələ həlli 

vаsitəsilə bütün kursun məzmunu аçılır və şаgirdlər tərəfindən mənimsənilir. Məsələn, əməllər 

hаqqındа аnlаyışlаr formаlаşır, riyаzi аnlаyışlаr izаh еdilir və konkrеtləşdirilir. 

Məsələ həlli vаsitəsilə şаgirdlər həm də nəzəri biliklər qаzаnırlаr. 

Məsələlərin məzmunu və onlаrın həll еdilməsi аrdıcıllığı I-IV siniflərin riyаziyyаt kursunun 

məzmunu və strukturunа uyğun olmаqlа, nəzəri və рrаktik mаtеriаl аrаsındа üzvi əlаqə yаrаdır. 

Bununlа dа məsələ həlli böyük рrаktik əhəmiyyət kəsb еdir: şаgirdlər riyаzi bilikləri рrаktikаdа 

tətbiq еtmək bаcаrıqlаrınа yiyələnirlər. Vеrilənləri ətrаf mühitdən götürülmüş məsələlərin həlli 

isə təlimin həyаtlа əlаqələndirilməsini təmin еdir. Məsələn, mаğаzаdаn аlınаn hаnsı ərzаq 

məhsullаrının аlınа biləcəyini müəyyən еtmək, vаxtı hеsаblаmаğı, sаdə ölçmə və hеsаblаmа 

işlərini bаcаrmаq və s. 

Məsələ həllində həm də şаgirdləri yеni biliklərlə, аnlаyışlаrlа tаnış еtmək, əvvəlki bilikləri 

möhkəmləndirmək üçün istifаdə olunur. 

Məsələ həlli ibtidаi sinif şаgirdlərinin dünyаgörüşünü tərbiyə еtməkdə böyük rol oynаyır. 

Bеlə ki, məsələ həll еtdikdə şаgird inаnır ki, riyаzi аnlаyışlаrın çoxu hеsаb əməlləri, hеsаblаmа 

üsullаrı və s. ilə bаğlıdır. 

Məsələlər öz məzmunu еtibаrilə şаgirdlərə tərbiyəvi təsir göstərir. Məsələlər həyаtdаn 

götürülməklə, əmək qаbаqcıllаrının fəаliyyətindən, еlm və tеxnikа yеniliklərindən, xаlq 

təsərrüfаtımızın nаiliyyətlərindən bəhs еdir. 

Məsələ həlli рrosеsində şаgirdlərdə düşünmə, mühаkimə yürütmə, müqаyisə еtmə, təhlil və 

tərkib, konkrеtləşdirmə və ümumiləşdirmə kimi təfəkkür əməliyyаtlаrı hərəkətə gətirilir və 

inkişаf еtdirilir. 

Bеləliklə, məktəbin ibtidаi siniflərində məsələ həllinin nəzəri, рrаktik və tərbiyəvi 
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əhəmiyyətlərini qısаcа şərh еtdik. 

Kəmiyyətlərin vеrilmiş qiymətlərinə və onlаr аrаsındаkı sözlərlə ifаdə olunmuş аsılılığа 

görə kəmiyyətin məchul qiymətini tарmаq tələbinə hеsаb məsələsi dеyilir. 

Аşkаrdır ki, hеsаb məsələsi strukturunа görə üç hissədən ibаrətdir: 

1. Kəmiyyətlərin ədədi qiymətləri, bunlаrа vеrilənlər və yа məlumlаr dеyilir. 

2. Vеrilənlərlə аxtаrılаnlаr аrаsındаkı əlаqənin sözlərlə ifаdə olunmuş şəkli, bunа məsələnin 

şərti dеyilir. 

3. Məsələnin suаlı və yа kəmiyyətin tарılmаsı tələb olunаn qiyməti. 

Bеlə bir məsələni nəzərdən kеçirək: 

“Birinci sаhədən 80 sеntnеr, ikinci sаhədən 3 dəfə çox, üçüncü sаhədən isə ikincidən 5 dəfə 

аz məhsul götürdülər. Üç sаhədən birlikdə nеçə sеntnеr məhsul götürdülər?” 

Bu məsələdə 80 s. vеrilən, ”3 dəfə çox”, ”5 dəfə аz” - ifаdələri məsələnin şərtləri, üç sаhədən 

birlikdə nеçə sеntnеr məhsul götürdülər? - isə məsələnin suаlıdır. 

İndi məsələyə vеrilən əsаs didаktik tələbləri nəzərdən kеçirək: 

1. Məsələdəki vеrilənlər şаgirdlərin riyаzi hаzırlıq səviyyəsinə müvаfiq olmаlıdır. 

2. Məsələnin məzmunu ətrаf mühitdən götürülməlidir və orаdаkı vеrilənlər rеаl olmаlıdır. 

Məsələn, рiyаdаnın sürəti sааtdа 4-5 km., vеlodsiреdçinin sürəti sааtdа 15-20 km kimi 

vеrilməsi həqiqətə dаhа uyğundur. 

3.  Kəmiyyətlər аrаsındаkı аsılılıqlаr dəqiq, аydın və sаdə şəkildə vеrilməlidir. 

4. Məsələdəki şərtlərin sаyı vеrilənlərin və аxtаrılаnlаrın sаyınа uyğun olmаlıdır. 

5. Məsələnin suаlı dəqiq, аydın və qısа ifаdə olunmаqlа, onun məzmunundаn аlınmаlıdır. 

Hеsаb məsələləri, onlаrın həllində tətbiq olunаn əməllərin sаyınа görə iki növə аyrılır. 

1) Bir əməlin tətbiqilə həll olunаn məsələlərə sаdə məsələlər dеyilir. 

Burаdа еyni bir əməlin iki dəfə, üç dəfə və s. tətbiq olunduğu nəzərdə tutulmur. 

Bеlə bir məsələni nəzərdən kеçirək: ”Bidondаn 5l süd götürüldükdən sonrа, 12l süd qаldı. 

Əvvəl bidondа nеçə litr süd vаr idi? 

Göründüyü kimi, bu məsələ bir əməllə həll olunur. 

2) İki və dаhа çox əməllə həll olunаn məsələlərə mürəkkəb məsələlər dеyilir. 

“Bir şаgirdin 7 kаrаndаşı, o birinin isə ondаn 8 dənə çox kаrаndаşı vаr? İki şаgirdin birlikdə 

nеçə kаrаndаşı vаr?” - məsələsini həll еtmək üçün toрlаmа əməli iki dəfə tətbiq olunur və bu 

mürəkkəb məsələdir. 

Məsələləri şərtlərinin vеrilməsi formаsınа görə iki növə аyırmаq olаr: 

1. Vеrilənlər ilə аxtаrılаnlаr аrаsındаkı аsılılıqlаr əməl işаrələri vаsitəsilə аşkаr şəkildə ifаdə 

olunаn məsələlər; bunlаrа ədədi düstur və yа tənlik də dеyilir. Məsələn: 

а) x=(56-8x3):4 

b) 20x-40=60 

2) Kəmiyyətlər аrаsındаkı аsılılıqlаrı sözlərlə ifаdə olunmuş məsələlər. 

Bunlаrа hеsаb məsələləri və yа mətnli məsələlər də dеyilir. Məsələn, ”Şаgird əvvəl 7 dəftər, 

sonrа bu cür 12 dəftər аldı. İkinci dəfə dəftərlərə vеrilən рul birinci dəfə vеrilən рuldаn 40 

mаnаt çox idi. Şаgird bütün dəftərlərə nə qədər рul vеrdi? 

Аşkаrdır ki, mətnli məsələləri аnlаmаq üçün kəmiyyətlər аrаsındаkı аsılılıqlаrı аşkаr şəklə 

çеvirmək dаhа əlvеrişlidir. Şаgirdlər ədədi düstur və yа tənlik qurmаqlа məsələ həllində o qədər 

də çətinlik çəkmirlər. Lakin verilən tənliyə və ya ədədi düstura görə məsələ tərtib etmək onlar 

üçün çətinlik törədir. Bu dа şаgirdlərin komрonеntlərlə əməl nəticəsi аrаsındаkı аsılılığı yаxşı 

bilməmələrindən irəli gəlir. Məsələn, yuxаrıdа göstərdiyimiz birinci düsturа аid məsələnin 

mətni bеlə də olа bilər: ”Mаğаzаyа hər birində 7 kq olmаqlа 8 yеşik аrmud və 5 yеşik аlmа 
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gətirdilər. Bütün mеyvənin 91kq olduğunu bilərək, hər yеşikdə nеçə kiloqrаm аlmа olduğunu 

tарın”. 

Cədvəl şəklində məsələ qurаq: 

“Turist 470 km yolun bir hissəsini gəmi ilə sааtdа 25 km sürətlə 7 sааtа, qаlаn hissəsini 

аvtobuslа sааtdа 45 km sürətlə gеtdi. Turist nеçə sааt аvtobusdа yol gеtmişdir.?” 

 

Bütün yol  470 km Gəmi ilə sааtdа 25 km  

               6 sааt  

Аvtobuslа sааtdа 59km  

                 X sааt 

 

Dаhа bir sürət məsələsinə diqqət yеtirək: А məntəqəsindən sааtdа 60 km sürətlə yük mаşını 

yolа düşdü. Bundаn 3 sааt sonrа А-dаn həmin istiqаmətdə sааtdа 80 km sürətlə sərnişin mаşını 

yolа düşdü. Nеçə  sааtdаn sonrа və А-dаn hаnsı məsаfədə sərnişin mаşını yük mаşınınа 

çаtаcаqdır?  

Bu məsələdə həm sürətlər fərqi və həm də məsаfələr fərqi olduğundаn, iki fərqə görə 

məchullаrın tарılmаsınа gətirilir. 

Həlli. 

1) Yük mаşını 3 sааtdа nə qədər yol gеtmişdir? 

60 kmx3=180 km (məsаfələr fərqi) 

2) Sərnişin mаşını hər sааtdа nеçə kilomеtr yük mаşınınа çаtаcаqdır. 

80 km-60 km=20 km (sürətlər fərqi) 

3) Sərnişin mаşını nеçə sааtdаn sonrа yük mаşınınа çаtаcаqdır? 

180:20=9 (sааt) 

4) Sərnişin mаşını А-dаn hаnsı məsаfədə yük mаşınınа çаtаcаqdır? 

80 kmx9=720 km 

Dаhа sonrа  bеlə bir məntiqi məsələ vеrə bilərik şаgirdlərə: Məsələn, torbаdа 5 qаrа şаr, 3 

аğ şаr vаr. Biz bir dəfə əlimizi torbаyа sаlmаqlа, ən аzı nеçə şаr çıxаrmаlıyıq  ki, həmin şаrlаrаn 

ən аzı biri аğ olsun? Bəzən uşаqlаr cаvаbındа 3,4 və yа bunа bənzər cаvаblаr vеrirlər. 

Bunlаrdаn hеç biri doğru dеyil. Düzgün cavаb isə 6-dır. İndi isə məsələmizin cаvаbının niyə 6 

olduğunu izаh еdək. Dеməli, torbаdа 5 qаrа 3 аğ şаr vаr. Biz isə əlimizi torbаyа bir dəfə sаl-

mаqlа ən аz sаydа şаr çıxаrmаlıyıq ki, onlаrdаn ən аzı biri аğ olsun. Şаgirdlərin 3 və yа 4 

dеdikləri bu cavаblаrın niyə səhv olduğunu izаh еdək, çünki biz torbаdаn 3 şаr çıxаrsаq həmin 

şаrlаrdаn 3-ü də qаrа olа bilər. Nəinki 3, 4 həttа 5 şаr çıxаrsаq bеlə həmin şаrlаrdаn 5-i də qаrа 

olа bilər. Onа görə də biz torbаyа bir dəfə əlimizi sаlmаqlа ən аzı 6 şаr çıxаrmаlıyıq ki, həmin 

şаrlаrdаn ən аzı biri аğ olsun. 

İndi isə məsələ həllinin аyrı-аyrı əməllər üzrə yаzılmаsınа dаir bir nümunə vеrək: 

Şаgirdlər 63 аğаc əkdilər. Bunlаrdаn 35-ni раrkdа, qаlаnını isə məktəbyаnı sаhədə hər 

cərgədə 7 аğаc olmаqlа əkdilər. Şаgirdlər məktəbyаnı sаhədə nеçə cərgə аğаc əkdilər? 

Məsələnin həlli: 

1) 63-35=28 (аğаc) məktəbyаnı sаhədə əkilən аğаclаr; 

2) 28:7=4 (cərgə) əkilən cərgələrin sаyı. 

Cаvаb: 4 cərgə. 

Məsələ həllinin рlаnlı şəkildə yаzılmаsı; рlаn suаl cümlələri şəklində ifаdə olunur. 

Məsələ: ”Məktəbyаnı sаhədə üç şаgird briqаdаsı işləyirdi. Birinci briqаdаdа 15, ikincidə 27 

nəfər, üçüncüdə isə birinci və ikincidə birlikdə olаndаn 9 nəfər аz idi. Üçüncü briqаdаdа nеçə 

nəfər vаr idi?” 

Məsələnin həlli: 
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1) Birinci və ikinci briqаdаdа birlikdə nеçə nəfər vаr idi? 

15+27=42 (nəfər) 

2) Üçüncü briqаdаdа nеçə nəfər vаr idi? 

42-8=34 (nəfər) 

Məsələ həllinin ifаdə tərtib еtməklə yаzılmаsı. 

Məsələ: ”Şаgirdlər bir sаhədən 180 kq, o biri sаhədən isə bundаn iki dəfə çox yеrkökü 

toрlаdılаr. Bütün yеrkökünün dörddə birini dovşаnlаrа yеdirtdilər. Dovşаnlаrа nə qədər 

yеrkökü vеrilmişdir?” 

а) İfаdənin tədricən tərtib еdilməsi 

1. 180x2(kq)-ikinci sаhədən toрlаnаn yеrkökü. 

2. 180+180x2(kq)-ikinci sаhədən toрlаnаn yеrkökü. 

3. (180+180x2):4(kq)-dovşаnlаrа vеrilən yеrkökü. 

Cаvаb:135 kq 

b) Ayrı-аyrı əməlləri yаzmаdаn ifаdənin tərtib еdilməsi: 

 (180+180x2):4=135 (kq) 

Cаvаb:135 kq 

Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində şаgirdlərin riyаzi məntiqi təfəkkürləri-

nin formаlаşmаsı, mühаkimə və dərkеtmə qаbiliyyətlərinin yüksəldilməsi mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Məqalədə də məhz bu mövzuya toxunulduğundan onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə riyаziyyаt fənninin 

əhəmiyyətli məqsəd və vəzifələri sadalanmaqla, məsələ həlli рrosеsində şаgirdlərdə düşünmə, 

mühаkimə yürütmə, müqаyisə еtmə, аnаliz və sintеz, konkrеtləşdirmə və ümumiləşdirmə kimi 

təfəkkür əməliyyаtlаrının əhəmiyyəti vurğulanır, strukturuna görə hеsаb məsələsinin  hissələri 

açıqlanır, riyаziyyаtın ibtidаi kursundа şаgirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkişаf etdirmək 

məqsədilə məsələ həllinin müxtəlif yolları göstərilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Роль рещения задачь в процессе курса первоначальной  

математики при  развития логического мышления у учеников 

 

Резюме 

 
В  процессе изучения первоначального курса математики  решение задач играет ог-

ромную роль. Ученики при помощи решения задач учатся применять свои матема-
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тические знания в практике. Математические знания используются как и для познания 

учениками новых, так и для укрепления прежних знаний. Решение задач также имеет 

огромную роль в воспитании мировоззрения у учеников начальных классов. Одним 

словом решение задач имеет огромную роль в нашей жизни. Одновременно решение 

задач действует на воспитание учеников. 

                    

G.E. Novruzlu 

 

The role of the problem solving in the improvement of students  

logical thinking in the elementary course of mathematics 

 

Summary 

 
A problem solving has a great role in the teaching process of elementary course of 

mathematics. By the help of problem solving students master the skills which they can apply 

mathematical knowledge in practice. A problem solving is both used to introduce new 

knowledge to students and to improve their previous knowledge. A problem solving has a great 

benefit to us to educate the outlook of elementary school students. In short a problem solving 

has a great importance in our life. At the same time a problem solving also has an educational 

effect on the students. 
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Key words: monocrystal, spectrum, radiation defects, photoluminessence, acseptor 
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Rentgen şüaları təbiət etibarilə dalğa uzunluğu 80 nm-dən (nanomentr) 10-5 nm-ə qədər olan 

elektromaqnit dalğalarıdır. Tibbdə əsasən dalğa uzunluğu (100,005) nm olan rentgen şüaları 

işlədilir, bunlara da enerjisi (1000,5) MeV işıq fotonları uyğun gəlir. Rentgen şüaları adı gözlə 

görünmür, ona görə də onunla bağlı olan bütün müşahidələr flüoressensiyaedici ekranların, 

yaxud da fotoplyonkaların köməyilə aparılır. 

Rentgen şüalarının ən geniş yayılmış mənbəyi rentgen borusudur. 

Bir çox cisimlər görünən və ultrabənövşəyi şüaları buraxmadığı halda, rentgen şüaları on-

lardan asanlıqla keçirlər. 

Dalğa uzunluğu nm 01,0  olan rentgen şüaları böyük enerjili fotonlara malik olub, sərt 

rentgen şüaları, dalğa uzunluğu nm 01,0  olan rentgen şüaları isə kiçik enerjiyə malik olur-

lar, ona görə də yumşaq rentgen şüaları adlanırlar. 

İnsan orqanizmi rentgen şüalarını müxtəlif dərəcədə udma qabiliyyətinə malik olan toxu-

malardan və üzvlərdən ibarətdir. Ona görə də onu rentgen şüaları ilə işıqlandırdıqda qeyri bir-

cinsli kölgəvi (pozitiv) xəyal alınır ki, bu da toxumaların və daxili orqanların forması və xəyalın 

kəskinliyinə görə bu cismin təbiəti haqqında fikir söyləməyə imkan verir. Bir çox hallarda 

onların sağlam, yaxud patoloji (xəstə) halda olması müəyyən edilir. Rentgen şüalarının vasi-

təsilə orqanizmin daxili orqanlarının xəyalının alınması üsuluna rentgendiaqnostika deyilir. 

Diaqnostika məqsədi üçün enerjisi 60-120 KeV rentgen şüalarından istifadə olunur. Müa-

licədə isə enerjisi 150-200 KeV olan fotonlar tətbiq olunur. Tibbi praktikada aşağıdakı rent-

gendiaqnostika və rentgenmüalicə üsulları  işlədilir (1-7). 

Rentgenoskopiya (rentgen şüaları ilə işıqlandırma), rentgenoqrafiya (şəkilçəkmə), flüoroq-

rafiya, elektrorentgenoqrafiya, angioqrafiya və rentgen kompüter tomoqrafiyası. Bu üsulların 

biofiziki əsasını rentgen şüalarının maddədə eksponensial qanunla zəifləməsi (udulması) təşkil 

edir. 

mailto:fikstisayev11@gmail.com
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Ekranda xəyalın parlaqlığı və fotoplyonkada ekspozisiya müddəti rentgen şüalarının inten-

sivliyindən asılıdır. Əgər bu şüalar xəstəliklərin diaqnostikası məqsədilə işlədilirsə, onların in-

tensivliyini çox yüksək götürmək olmaz. Çünki, əks halda orqanizmdə zərərli bioloji proses baş 

verə bilər. Ona görə də rentgen şüalarının kiçik intensivliyində ekranda (fotoplyonkada) xəyalın 

yadın (kəsgin) alınması üçün bir sıra texniki vasitələrdən, məsələn, elektron – optik 

çeviricilərindən istifadə edilir (1, 3,5). 

1. Rentgenoskopiya. Xəyal flüoressensiyaedici ekranda alınır. Onun parlaqlığı o qədər də 

böyük deyil, ona yalnız qaranlıq otaqda baxmaq olar. Həkim şüalanmadan qorunmalıdır. 

Rentgenoskopiyanın müasir variantı – rentgenteleviziya – rentgen şüaları ilə alınan xəyalın 

gücləndirilməsindən istifadə edir. Gücləndirici rentgen ekranının zəif şüalanmasını qəbul edir, 

gücləndirir və onu televizorun ekranına ötürür. Nəticədə həkimin üzərinə düşən zərərli şüa 

kəsgin azalır, xəyalın parlaqlığı artır və ondan videoyazı formasında istifadə etmək mümkün 

olur (4-6).  

2. Rentgenoqrafiya (flüoroqrafiya). Xəyal rentgen şüalarına həssas xüsusi plyonkada alınır. 

Şəkil bir-birinə perpendikulyar iki proyeksiyada (düz və yandan) çəkilir. Xəyal fotoməhlulda 

emal edildikdən sonra görünən olur. Qurudulmuş hazır şəklə ondan keçən şüada baxılır. Bu 

zaman alınan xəyalın detalları kifayət qədər aydın görünür. Rentgen şüaları ilə obyekti 

işıqlandıran zaman alınan parlaqlığın əksinə olunan xəyal (neqativ xəyal) alınır. Rentgenoqra-

fiyanın üstünlüyü ondadır ki, burada xəyal daha kəskin alınır. Bu da rentgenoskopiya zamanı 

müşahidə edilməsi çətin olan detalları görməyə imkan verir. Həkim tam təhlükəsiz şəraitdə iş-

ləmiş olur. Flüoroqrafiyanın köməyilə profilaktika məqsədilə əhalinin kütləvi müayinəsi həyata 

keçirilir. Flüoroqrafiyada patoloji dəyişiklik aşkar edildikdə xəstəyə daha ətraflı müayinə təyin 

edilir (4,6,7). 

3. Elektrorentgenoqrafiya. Bu diaqnoz üsulu adi rentgenoqrafiyaya nəzərən xəyalın yazıl-

ması (fiksə edilməsi) üsulundakı fərqə görə seçilir. Burada fotoplyonkanın əvəzinə rentgen şüa-

larının təsiri altında elektrikləşmə qabiliyyətinə malik olan selen lövhəsi götürülür (işlədilir). 

Nəticədə elektrik yüklərindən ibarət “gizli” xəyal alınır ki, onu da görünən etmək və yaxud 

kağız üzərinə köçürmək olar [1,4].  

4. Angioqrafiya. Bu diaqnostika üsulu qan damarlarının 

tədqiqi zamanı tətbiq olunur. Kateter vasitəsilə venaya 

kontrast məhlul yeridilir, ondan sonra güclü rentgen aparatı 

saniyənin onda birləri ərzində bir-birinin ardınca seriya 

şəkillər çəkir [1, s. 4,7]. Məsələn, o şəkillərin birində (şəkil 

1) yuxu arteriyası ətrafında angioqram göstərilmişdir. 

Şəkildən aydın görünür ki, yuxu arteriyası kanalında da-

ralma var. 

5. Kompyuter tomoqrafiyası. (4-7) Bədənin ayrı-ayrı 

üzvlərinin laylar üzrə tədqiq edilməsi üçün hazırda rentgen 

tomoqrafiyasından, xüsusilə də kompüter tomoqrafiyasın-

dan istifadə olunur. Bu metod erkən və dəqiq diaqnostika-

nın imkanlarını xeyli genişləndirir, patoloji dəyişiklikləri 

başqa tədiqiqat üsulları ilə öyrənilməsi çətin olan prosesləri 

aşkar etməyə imkan verir. Bu rentgen tədqiqat üsulu imkan verir ki, cismin qalınlığı bir neçə 

millimetr olan müstəvi kəsiyinin xəyalını almaq mümkün olsun (4,6,7).  

Nazik rentgen şüa dəstəsindən, habelə ionlaşdırıcı yarımkeçirici detektorlarından və EHM-

dən ibarət ekrandan istifadə etməklə tomoqrafiya zamanı pozitiv rentgen xəyalı almaq 
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mümkündür. 

Rentgen kompüter tomoqrafiyasında verilmiş cismin qalınlığı bir neçə millimetr olan  

müstəvi kəsiyi çoxlu sayda müxtəlif bucaqlar altında işıqlandırılır. Hər dəfə də hər bir xəyal 

ayrı-ayrılıqda kompüterin yaddaşına yazılır. Sonradan kompüter çevrilmə əməliyyatları nəti-

cəsində təsvir edilən layın ekranda tarama xəyalı alınır.  

Şəkil 2a və 2 b-də uyğun olaraq təsvir edilən sxemin tomoqrafiyasının tarama sxemi və 

başın göz səviyyəsində en kəsiyinin tarama tomoqramı göstərilmişdir. 

Qeyd et-

mək lazımdır 

ki, bu üsul sıx-

lıqları öz arala-

rında  0,1 % 

dəyişən 

elementləri 

fərqləndirir.  

Adi rentge-

noqrafiya isə 

qonşu sahələr 

arasındakı 

minimal sıxlıq-

lar fərqinin yalnız 10-20 % qiymətində onları fərqləndirməyə imkan verir. 

Kompüter tomoqrafiyasının yaranma mexanizmi maraq doğurur. Ona baxaq. 

Adi rentgenoqramma bədənin xeyli sahəsini əhatə edir. Özü də müxtəlif orqanlar və to-

xumalar bir-birlərini müəyyən qədər ötürlər. Bunu aradan qaldırmaq üçün tədqiqat obyektinə 

(Ob) nəzərən rentgen borusunun (Rb) və fotoplyonkanın (Fp) yerlərini əks  fazalarda periodik 

olaraq dəyişmək lazımdır (şəkil 3). Bədəndə rentgen şüalarının keçə bilmədiyi hissələr var. 

Onlar şəkil 3-də kiçik dairələrlə göstərilir. Şəkildən görünür ki, şüalar rentgen borusunun istə-

nilən vəziyyətində (1,2,3 və i.a.) obyektin eyni nöqtəsindən keçir. Bu nöqtə qara dairə şəklində 

göstərilir. Məhz bu nöqtə mərkəz olaraq ona nəzərən Rb və 

Fp-nin periodik hərəkəti baş verir. Bu qara nöqtənin kölgəvi 

(pozitiv) xəyalı Fp ilə birlikdə yerini dəyişir və ardıcıl 

olaraq 1,2,3 və i.a. vəziyyətlərini tutur (alır). Bədəndə qalan 

başqa hissələr (sümüklər, bərk toxumalar və başqaları Fp-

da ümumi fon yaradırlar, belə ki, rentgen şüaları onlarla heç 

də daimi örtülmürlər. Rəqs edən mərkəzin vəziyyətini 

dəyişməklə bədənin laylardan ibarət rentgen xəyalını almaq 

olar. Elə buradan da üsulun adı – tomoqrafiya (laylı yazı) 

olmuşdur.  Kompüter tomoqrafiyası elektron şüa borusunun 

ekranında və yaxud kağız üzərində bədənin, ölçüsü 2 mm-

dən kiçik və udma qabiliyyətinə görə bir-birindən 0,1 % 

fərqlənən detallardan ibarət xəyalını almağa imkan verir. 

Bu da, məsələn, beyinin ağ və boz maddələrini 

fərqləndirməyə, çox kiçik ölçüdə xərçəng şişini görməyə 

imkan yaradır. 

Rentgen şüalarından həmçinin müalicə məqsədilə də 

istifadə olunur (rentgenterapiya) (4,6,7). 
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Rentgenoterapiya. Rentgen şüalarından həmçinin müalicə məqsədilə də istifadə olunur. 

Həmin şüaların bioloji təsiri ondan ibarətdir ki, onlar hüceyrələrin, xüsusilə də az fərqlənən və 

sürətlə çoxalan hüceyrələrin həyat fəaliyyətini pozur (hüceyrə membranını dağıdır). Çox sərt 

rentgen şüaları (fotonlarının enerjisi 10 MeV olan) orqanizmin çox dərinliklərində yerləşən 

xərçəng hüceyrələrini məhv edir. Bununla əlaqədar, bu şüalardan xərçəng şişlərinin müalicə-

sində geniş istifadə olunur. Xüsusilə dərinin, dodaqların, ağız boşluğunun, ağciyərin, qida bo-

rusunun, qaraciyərin, mədənin və başqa üzvlərin xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində müvəf-

fəqiyyətlə tətbiq olunur. 

Qeyd edək ki, orqanizmin qonşuluqda yerləşən sağlam toxumalarına dəyən ziyanlı təsiri 

azaltmaq məqsədilə rentgen şüaları dəstəsi xəstə ətrafında elə fırladılır ki, bütün müalicə pro-

seduru ərzində yalnız patologiyalı sahə şüaların təsirinə məruz qalır. 

Müasir tibbi rentgenologiya xəstəliklərin diaqnozunun təyinində, orqanizmin normal həyat 

fəaliyyətinin tədqiqində, patoloji proseslərin konservativ və cərrahi üsullarla müalicəsində 

müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Məqalənin aktuallığı. Rentgen şüalarının təbiəti (yaranma mexanizmi) çoxdan məlum olsa 

da, tibbdə onun bir neçə tədqiqat-diaqnostika üsulunun (elektrorentgenoqrafiya, rentgen  

kompüter tomoqrafiyası, angioqrafiya) son zamanlar yeni bir vasitə kimi həyata keçirilir. Bu 

tibbi təhsildə məşğul olan ali məktəb tələblərinə, magistrlərinə, rezidentlərə tibb işçilərinə də 

çox vacib olan tədris-tədqiqat materiallarıdır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə sistemli şəkildə adları çəkilən rentgen tədqiqat – diaq-

nostika  üsulları biologiyada, kimyada, fizikada, texnikada və s. sahələrdə geniş tətbiq olunur. 

Bu da tibbi təhsil sahəsində böyük maraq kəsb edir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə son zamanlar geniş tətbiq edilən yeni 

tədqiqat müalicə üsullarının (məsələn, elektrorentgenoqrafiya, rentgen tomoqrafiyası (laylı 

tədqiqat üsulu, rentgen kompüter tomoqrafiyası) mexanizmi verilir. Bu, tibbi-bioloji təhsil alan 

tələblər üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 
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Биофизические основы применения в  

медицине рентгеновских лучей 

 

Резюме 

 
В статье приводятся данные о диагностических методах (рентгеноскопии, рентге-

нографии, флюорографии, электрорентгенографии, ангиографии, рентген компьютер-

ной томографии), а также рентгенотерапии, широко применяемых в современной меди-

цинской практике. Указываются их значения в рентгенологии, области применения и 

биофизические основы их влияний. 
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Biophysical bases of use of x-rays in medicine 

 

Summary 

 
The paper represents results of diaqnostik methods which is widely being used in medicine 

such as: rentgenoscopy, roentgenography, fluoroqraphy, electroroentgenografhy, X-ray 

computer tomography as well as roentgenotheraphy moreover. Dosage of the given methods 

and biophysical bases of interaction of the radiated rays is shown in presentented paper. 
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Müasir dövrdə elm və texnika çox sürətli inkişaf mərhələsindən keçməkdədir. Bu inkişaf 

başlıca olaraq gerçəkliyin elmi-məntiqi dərki, bir sıra fundamental elm sahələrinin – riyaziyyat, 

fizika, informatikanın inkişafı, həmçinin, xüsusi elm sahələrinin meydana gəlməsi ilə xa-

rakterizə olunur. Xüsusi elmlərin bir çox metodları digər bilik sahələrinə inteqrasiya edərək 

ümumelmi əhəmiyyət kəsb edir. Bu isə özlüyündə məntiq elminin və onun ayrı-ayrı sahələrinin 

inkişafına gətirib çıxarır. 

Baxılan tədqiqatda müasir dövrdə formalaşmış, ayrı-ayrı sahələrə şaxələnmiş və eyni za-

manda həmin sahələri özündə vahid sistem halında ehtiva edən məntiq elminin antik dövrdə 

yaranması, deduktiv metodun təşəkkülü və Aristotelin sillogistika nəzəriyyəsi araşdırılmışdır.   

Məntiq qədim və zəngin tarixi olan elm sahəsidir. Aristotel məntiqi, həmçinin klassik 

məntiq də adlandırılan formal məntiq digər məntiq sahələrinin inkişafının birinci pilləsi kimi 

qiymətləndirilə bilər. Daha sonralar elmi biliklər və təcrübə artdıqca Aristotelin ardıcılları 

məntiq elmini daha da inkişaf etdirmiş, ona yeni qaydalar, təfəkkür formaları əlavə etməklə 

zənginləşdirmiş və yekunda müxtəlif məntiq sahələri yaranmışdır.  

Görkəmli Alman filosofu Georg Vilhelm Fridrix Hegel (1770-1831) “Fəlsəfə tarixinə dair 

mühazirələr” əsərində fəlsəfənin tarixi inkişaf prosesinin öyrənilməsinin yalnız fəlsəfə elminin 

sistemli şəkildə təhlili nəticəsində mümkün olacağı anlamına gələn “Fəlsəfənin tarixinin 

öyrənilməsi fəlsəfənin özünün öyrənilməsi deməkdir” ifadəsini işlətmişdir. Bənzər ifadəni 

məntiq elmi üçün də işlətsək yerinə düşər. Məntiq elminin formalaşması və inkişaf mərhələ-

lərinin öyrənilməsi yalnız xronologiyaya nəzər salmaqla deyil, eyni zamanda, onun inkişafına 

təkan verən amilləri, səbəbləri, elmi-nəzəri ideyaların tarixi təkamülü prosesini vahid sistem 

kimi araşdırmaqla mümkündür.  

Məntiq – yunancadan tərcümədə həm söz, həm fikir mənasında işlənən “logosgan” sözün-

dən götürülmüşdür. Bu da dialektika (fikirləşmək sənəti) və ritorikanı (mühakimə yürütmək 

sənəti) özündə birləşdirir.  

Ən qədim zamanlarda fəlsəfə sistemli bir bilik sahəsi kimi mövcud olmasa da, insanların 
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müəyyən təcrübələri, inancları üzərində qurulan dünyagörüşlərini, düşüncələrini fəlsəfəyə 

aparan yollar kimi qiymətləndirmək olar. 

Lakin bizim eradan əvvəl V-IV yüzilliklərdən başlayaraq Antik dövr filosofları dünyanı 

inanclar, əsatirlər və təcrübələr baxımından izah etmək əvəzinə sağlam düşüncə və məntiq ba-

xımından izah etməyə çalışırdılar. Amma bu o demək deyildir ki, antik dövr filosofları cəmiy-

yətin bütün ideologiyalarını, dəyərlərini rədd edirdilər. Onlardan bəziləri filosoflar tərəfindən 

inkar edilsə də, bəziləri zamana uyğunlaşdırılaraq, elmi cəhətdən əsaslandırılaraq daha yeni 

dəyərlər qazanırdılar.  

Antik dövr fəlsəfəsi fəlsəfi təfəkkürün təkamülünün ilkin mərhələsi hesab olunur. Bu dövr 

məntiqi biliklərin təşəkkül tapması, fəlsəfi ideyaların formalaşdırılması yönümündə araşdırıl-

malıdır.  

Antik fəlsəfədə məntiqi baxışların meydana gəlməsi, məntiqin müstəqil bir elm kimi for-

malaşması Qədim Hindistanda, Çində başlanmış, sonralar isə Qədim Yunanıstanda və Romada 

geniş inkişaf etmişdir. Qədim Hindistanda məntiqin inkişafının əvvəlki mərhələlərində əsas 

diqqət əqli nəticəyə verilirdi. Tanınmış Hind məntiqçisi Hotama qeyd edirdi ki, sillogizm beş 

üzvdən (hökmdən) ibatərdir. Bunlar aşağıdakılar idi: 

• Tezis; 

• Əsas; 

• Nümunə; 

• Tətbiq; 

• Yekun. 

Ondan əvvəl Hindistanda sillogizm nəzəriyyəsinin doqquz  üzvdən ibarət olduğu qəbul 

olunsa da, Hotamanın beş üzvlü sillogizm nəzəriyyəsi Hind məntiqində əsas yer tutur. 
Məntiqin meydana gəlməsi məsələsini araşdırarkən bir neçə əsaslı səbəblər müəyyənləş-

dirilmişdir. Onlardan biri dəqiq elm sahələrinin (xüsusilə riyaziyyatın, fizikanın, astronomiyanın və 

s.) yaranması və inkişafı prosesi olmuşdur. Riyaziyyatın inkişafı prosesi bizim eradan əvvəl VI 

əsrdə Qədim Yunanıstanda çox sürətlə gedirdi. Mifologiya və dinə qarşı mübarizədə yaranan 

məntiq elmi ilk növbədə elmi-nəzəri təfəkkürə, əqli nəticəyə və sübuta əsaslanırdı.   

Məntiq elminin meydana gəlməsində digər bir mühüm səbəb kimi natiqlik mədəniyyətinin 

inkişafını qeyd etmək olar. Qədim Yunanıstan həm də natiqlik sənətinin beşiyi hesab olunur. 

Görkəmli Roma alimi və natiqi Siseronun da qeyd etdiyi kimi, “Yunanıstan həqiqətən natiqlik 

istedadı ilə ehtirasla alışıb yanırdı və uzun müddət onunla şöhrətlənirdi”. Məhz antik dövrdə 

demokratiyanın çiçəkləndiyi Yunanıstanda hüquqşünaslar  üçün natiqlik qabiliyyəti nə qədər 

önəmli idisə, müxtəlif qarışıq proseslərin tədqiqatı, araşdırmaların dolğun nəticəyə gəlinməsi, 

dinləyicilərə hadisələrin ətraflı və inandırıcı çatdırılması məqsədilə məntiqi bilmək də bir o 

qədər önəmli idi. Bir iddianın doğru ya yanlış olduğuna inandırmaqda, dinləyicilərin narazı 

olduğu məsələlərdə gözəl natiqlik qabiliyyətinin aciz olduğu məqamlarda belə məntiqi müla-

hizələr, izahatlar, əsaslandırmalar çıxış yolu ola bilirdi.  

Qədim yunan filosofu, alimi Aristotel (e.ə. 384 - e.ə. 322) məntiqin banisi hesab olunur. 

Hətta bəzi mənbələrdə Aristoteli “məntiqin atası” da adlandırırlar. 

Lakin fəlsəfi problemlərin daha dolğun və sistemli təhlili digər bir qədim yunan alimi De-

mokritin (e.ə. 460 – e.ə. 370) “Məntiqilik və yaxud kanonlar” haqqında  olan traktatında öz 

əksini tapmışdır. Demokrit induktiv məntiqin banilərindən biridir. O, traktatında idrakın ma-

hiyyəti, onun əsas formaları və həqiqətin meyarını araşdırmaqla, idrakda məntiqi mühakimə-

lərin mühüm rolunu göstərmişdir. Demokrit idrak prosesində induktiv metodun roluna önəm 

verərək, bir sıra deduktiv nəticələri ciddi tənqid etmişdir. Demokritin fikrincə təbiət təcrübi 
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yolla öyrənilməlidir. Bunu əsas gətirən Demokrit kafi əsas qanununu formulə edərək onu yalnız 

təfəkkürə deyil, bütün təbiətə aid etmişdir. 

Qədim yunan idealist filosoflarından Sokrat (e.ə. – e.ə. ) və Platon (e.ə. – e.ə.) da məntiq 

problemləri ilə ciddi məşğul olmuşdur. Onlar öz məntiqi təlimlərində fəlsəfədə və məntiqdə 

materialist xəttin əleyhinə ciddi mübarizə aparırdılar. 

Sokratın fəlsəfi baxışlarına görə  də  idrak prosesi induktiv xarakter daşıyırdı.  

Platonun fəlsəfəsinin səciyyəvi cəhəti dialektikanın həqiqəti dərk etmə vasitəsi kimi şərh 

olunması ilə şərtlənir. Onun dialoqlarında məntiq məsələləri ideyalar haqqındakı metafizik və 

idealist təlim ilə əlaqədə nəzərdən keçirilir. Ümumilikdə, Platonun məntiq elminin təşəkkül 

tapmasında rolunu qiymətləndirərkən, onun fəlsəfi təlimində ayrı-ayrı məntiqi anlayışların, 

məntiqi metodların, xüsusilə analiz və sintez metodlarının şərhinin mühüm yer tutduğu müəy-

yən olunur. 

Demokritin traktatları və digər antik dövr filosoflarının əsərləri bu günümüzə qədər gəlib 

çatmasa da, Aristotelin onlardan faydalanaraq nəhəng məntiq sistemi yaratdığı aşkardır. Aris-

totel 20 ilə yaxın Platonun şagirdi olmuş, daha sonra Afinaya gələrək orada özünün məktəbini 

(peripatetik məktəbi və ya Likey məktəbi adlanan elmi məktəbi) yaratmışdır. Aristotel müəlli-

mindən öyrəndiklərini, özünə qədər əldə olunmuş elmi nailiyyətləri, təfəkkür haqqında olan 

dağınıq bilikləri öz əsərlərində ümumiləşdirərək məntiqi problemləri dərindən işləmiş və 

özündən sonra gələn nəsillər üçün böyük bir irs buraxmışdır.  

Aristotel ilk dəfə təfəkkürün üç formasını (anlayış, hökm və əqli nəticə) və üç qanunu  (ey-

niyyət, ziddiyyətsizlik və istisna qanunu) elmə daxil etmişdir.  

Aristotelin anlayışlar təlimindən bəhs etdiyi “Kateqoriyalar”, hökm nəzəriyyəsinin təhlilini 

verdiyi “Şərhlər haqqında”, əqli nəticə və sübutlar nəzəriyyəsinin müfəssəl şəkildə işləndiyi 

“Birinci və ikinci analitika”, təfəkkürdə qəbul edilən əsas məntiqi kateqoriyaların və üsulların 

təsvir edildiyi “Topika” və səhv əqli nəticələrin, məntiqi səhvlərin aşkara çıxarılması üsulları, 

eləcə də sübut mənbələrinin izah olunduğu “Sofistik təkzibləri haqqındakı” əsərləri onun təd-

qiqatçıları tərəfindən toplanaraq “Orqanon” (biliyin silahı) adı altında birləşdirilmişdir. Dahi 

filosofun bunlardan başqa “Metafizika”, “Fizika”, “Ruh haqqında” adlı kitablarında və “Rito-

rika” traktatında da məntiqi təliminin ünsürlərinə rast gəlmək mümkündür. Aristotel “Meta-

fizika” əsərində isə kəşf etdiyi əsas məntiqi qanunların şərhini vermişdir.      

Aristotel antik fəlsəfədə ilk dəfə insanın fikrini xüsusi tədqiqat predmetinə çevirmişdir. 

Onun məntiqində həqiqət  və yalan  ciddi şəkildə fərqləndirilmişdir. O, məntiqi düzgün müha-

kimə yürütmək bacarığı, həqiqəti sübut etməyin vasitə və yolları haqqında elm adlandırırdı. 

Aristotelə görə, həqiqət fikrin gerçəkliyə uyğunluğudur, yalan isə gerçək predmet və hadisələrin 

fikirdə təhrifidir.  

Aristotelin bütün məntiqi düşüncələrinin mərkəzində deduktiv əqli nəticə və sübut nəzə-

riyyəsi dururdu. Bu problemlər filosof tərəfindən elə dərindən işlənib hazırlanmışdır ki, üzə-

rindən yüzilliklər keçməsinə baxmayaraq indiyə qədər öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Aristotel 

özü bu elmi məntiq deyil, analitika adlandırırdı. “Məntiq” termini isə daha sonralar – təxminən 

bizim eradan əvvəl III əsrdə elmi leksikona daxil edilmişdir.  

Aristotelin özündən əvvəlki təfəkkür praktikasını ümumiləşdirməklə yaratdığı məntiq elmi  

idrakın sonrakı inkişafında da əvəzsiz rol oynamışdır. Evklidin Aristotel məntiqinin təsiri ilə 

meydana gəlmiş “Başlanğıc” əsəri özündən əvvəlki üç yüz il ərzində inkişaf etmiş yunan ri-

yaziyyatının bütün nailiyyətlərini özündə birləşdirmişdir. Bununla da ilk dəfə praktikada elmi 

nəzəriyyənin qurulmasının deduktiv metodu meydana gəlmişdir.  

Aristotelin məntiq konsepsiyasının əsas məzmunu əqli nəticələrin qnoseoloji təyinatının 
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araşdırılması ilə bağlıdır. Onun sillogistik nəzəriyyəsi də məhz bu yönümdə təşəkkül tapmışdır. 

Hər bir sillogizm iki hökm və bir nəticədən ibarət olur. Sillogizm mütləq şəkildə iki müha-

kimənin nəticəsidir.  

Məsələn, aşağıdakı sillogizmdə: 

Azərbaycan Respublikasında hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ vardır  

Ramil Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır  

Ramilin təhsil almaq hüququ vardır 

“Azərbaycan Respublikasında hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ vardır” və “Ramil 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır” hökmlər, “Ramilin təhsil almaq hüququ vardır” 

nəticədir. 

Sillogistikada belə bir aksioma vardır: Əyər hər hansı bir xüsusiyyət eyni sinifə məxsus olan 

bütün predmetlərə xasdırsa (xas deyildirsə), onda həmin xüsusiyyət həmin sinifdən olan hər bir 

predmetə xasdır (xas deyildir). 

Sillogizmə daxil olan anlayışlar terminlər adlanır. Hər bir sillogizmdə üç termin olur. Nə-

ticənin subyekti kiçik termin (baxılan nümunədə “Ramil”), nəticənin predikatı böyük termin 

(baxılan nümunədə “təhsil almaq hüququ vardır”) adlanır. Böyük və kiçik terminlər kənar ter-

minlər hesab edilirlər. Hər iki hökmə daxil olan, lakin nəticədə olmayan termin orta termin 

(baxılan nümunədə “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı”) adlandırılır. Orta termin kənar 

terminlər arasında əlaqələndirici rol oynayır. Böyük terminin daxil olduğu hökm böyük hökm, 

kiçik terminin daxil olduğu hökm kiçik hökm adlandırılır. 

Hər bir sillogizmdə yalnız üç termin olmalıdır. Bu, o deməkdir ki, mühakimənin nəticəsində 

kənar terminləri əlaqələndirən orta termin hər iki hökmdə eyni olmalıdır. Sillogizmin 

hökmlərində orta termin olaraq omonimlər istifadə olunarsa bu yanlış məntiqi nəticəyə gətirib 

çıxarır. Məsələn, “Ay kosmik cisimdir” və “Sentyabr aydır” hökmlərindən alınan “Sentyabr 

kosmik cisimdir” məntiqi nəticəsi yanlışdır.    

Sillogizmdə orta termin hökmlərin heç olmasa birində ya mühakimənin subyekti və ya əks 

mühakimənin predikatı olmalı və açıqlanmalıdır. Hökmlərdə açıqlanmayan termin nəticədə də 

açıqlana bilməz 

Sillogizmlərin hökmləri ilə əlaqəli də bir neçə qayda vardır: 

• iki ümumi olmayan hökmdən heç bir nəticə çıxarmaq olmaz; 

• iki inkar hökmündən heç bir nəticə çıxarmaq olmaz; 

• iki təsdiq hökmündən inkar nəticəsi çıxarmaq olmaz; 

• hökmlərin biri ümumi deyildirsə ümumi nəticə çıxarmaq olmaz; 

• hökmlərdən biri inkardırsa təsdiq nəticəsi çıxarmaq olmaz. 

Deyilənləri ümumiləşdirərək demək olar ki, sillogizm elə əqli nəticədir ki, burada nəticədə 

kənar terminlər arasında əlaqə onların hökmlərdə orta terminə olan münasibətləri əsasında ya-

ranır. 

Məqalənin aktuallığı. Qədim və zəngin tarixi olan məntiq elminin öyrənilməsində antik 

alimlərin yanaşmalarının araşdırılması baxımından məqalə aktual əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə məntiq elminin yaran-

ması səbəbləri, formalaşması və inkişaf mərhələlərinin öyrənilməsi, eləcə də əqli nəticənin 

təsnifatı ilə bağlı antik dövr mütəfəkkirlərinin maraqlı fikirlərinə istinad edilmiş, sillogizmlərin 

hökmləri ilə əlaqəli qaydaları göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 280 

Ədəbiyyat 

 
1. Əlizadə A. Antik fəlsəfə tarixi. Bakı, 2016. 

2. Hacıyev Z. Məntiq. Bakı, 2011. 

3. Hegel G.V.F. Ruh fəlsəfəsi. Bakı, Təfəkkür Universiteti nəşriyyatı, 2003. 

4. Hançerlioğlu O. Düşünce tarihi. İstanbul, 1970. 

5. Hegel. Məntiq elmi. Bakı, 2005. 

6. İsrafilov M.M. Məntiq (Nəzəriyyə və praktika). Bakı, 2005. 

7. Məmmədov Ə., Paşayeva A. Elmi idrak və onun dünyası. Bakı, 1997. 

8. Богаров Б.A., Чаркин Б.И. Основы логики. M., 1997. 

9. Винделбанд В. История древней философии. Киев, 1995. 

10. Коен М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод. Пермь, 2010. 

11. Кулизаде З. Четко-нечеткое постижение логики бытия. Баку, 2017. 

12. Маковельский А.О. История логики. M., 1967. 

13. Никифоров А.Л. Книга по логике. M., 1995. 

14. Рассел Б. История западной философии. M., 1976. 

15. Светлов В.А. Логика. Питер, 2006. 

 

П.Н. Юсифова 
 

Философские основы становления логической  

науки в философии античности 
 

Резюме 
 

Наука логики имеет долгую и богатую историю. Как и во всех исторических собы-

тиях, древние ученые проявляют большой интерес к изучению этой науки. В статье 

также упоминаются идеи мыслителей античного периода о причинах возникновения 

логической науки, изучении ее этапов становления и развития, а также классификации 

интеллектуального результата и правил, связанных с решениями силлогизмов. 
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Philosophical foundations of the formation of logical  

science in the philosophy of antiquity 
 

Summary 
 

Logic science has a long and rich history. As in all historical developments, ancient scholars 

have a keen interest in the study of this science. The article also refers to the ideas of antique 

period thinkers about the reasons for the emergence of logical science, the study of its formation 

and development stages, as well as the classification of the intellectual result and the rules 

related to the rulings of syllogisms. 
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Günümüzdə qloballaşma mövzusu aktuallığı ilə seçilir. XXI əsrdə qloballaşma anlayışı bir 

çox proseslərin formalaşmasını, əlaqələrin yeni, daha yüksək və daha geniş, qlobal səviyyədə 

inkişafını müəyyənləşdirən vacib amil olmuşdur. Bu gün iqtisadiyyatda, siyasətdə, sosial sa-

hədə bu və ya digər prosesi təsvir edərkən beynəlxalq, qlobal, dünya  anlayışları daha çox isti-

fadə olunur. Qloballaşma iqtisadi, mədəni, siyasi və dini sahələrdə inteqrasiyanı nəzərdə tutur. 

Sadə sözlə desək, qloballaşma dünyanın vahid bir sistemə çevrildiyi bir prosesdir. Keçən əsrin 

sonlarında qloballaşma aktual müzakirə mövzusuna çevrilmiş, bu mövzuda müzakirələr hələ 

də davam etməkdədir. Çünki, qloballaşmanın nəticələri o qədər də aydın deyildir. Bir sıra təd-

qiqatçıların fikrincə, qloballaşma, ilk növbədə, dünya informasiya mübadiləsi prosesi kimi 

ənənəvi (milli, regional və s.) dəyərlərə qarşı ümumbəşəri dəyərlər sisteminin formalaşdırıl-

masını şərtləndirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qloballaşmanın həm müsbət, həm də mənfi nəticələri var. Müsbət 

cəhətlərinə aşağıdakılar aid edilir: (1, s. 182) 

— texniki nailiyyətlərin və müasir idarəetmə üsullarının tətbiqi və yayılmasının sürətlən-

dirilməsi; Qloballaşma prosesində iştirak edən ölkələr digər ölkələrin texniki nailiyyətlərindən 

istifadə etmək hüququna malikdirlər. Belə ki, vətəndaş və hüquqi dövləti səciyyələndirən de-

mokratik seçkilər də getdikcə daha çox populyarlıq qazanır ki, seçki təcrübəsindən bir çox 

dövlətlərdə demokratiyanın təmin edilməsi baxımından istifadə etmək olar.  

— Dövlətlər və vətəndaşlar üçün yeni iqtisadi perspektivlər meydana gəlir. İnkişaf etməkdə 

olan ölkələr inkişaf etmiş dövlətləri qabaqlaya bilər, qloballaşma onlara iqtisadi vəziyyətlərini 

yaxşılaşdırmaq və dünya səhnəsində möhkəm yer tutmaq üçün başlanğıc verir. 

— Qloballaşma nəticəsində əhalinin daha yüksək səviyyədə yaşayışını təmin etmək im-

kanları yarana bilər. Qloballaşma istehsal miqyasına qənaət etməyə gətirib çıxara bilər ki, bu 

da iqtisadiyyatda sıçrayışların qarşısını almağa və dünya bazarında qiymətlərin azalmasına 

kömək etmiş olar. 

Lakin qloballaşmanın mənfi nəticələrini də unutmaq olmaz.(2) Bunlara aşağıdakılar da-

xildir: 

İstehsal sahəsində artan bərabərsizlik. Qeyd etmək yerinə düşər ki, qloballaşmanın faydaları 

bütün dünyada bərabər paylana bilməz. Bunun nəticəsində bəzi sənaye sektorları beynəlxalq 

ticarətdən böyük fayda əldə edir, xaricdən ixtisaslı işçi axını, maliyyələşdirmə aparır, digərləri 

isə əksinə, rəqabət qabiliyyətlərini itirir və lazımsız hala gəlir. Unudulmuş sənaye sahələrinin 

yenidən qurulması, yeni həyat şərtlərinə uyğunlaşması üçün vaxt və maliyyə tələb olunur. 

Çoxları uğur qazana bilmir, nəticədə sahibləri pul, insanlar işlərini itirmiş olurlar. Belə 
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dəyişikliklər hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatına güclü zərbə vurur, təsərrüfat strukturlarına 

dəyişiklik edir, işsizliyin səviyyəsinin artmasına gətirib çıxarmış olur. 

Dünya ekologiyası üçün ağır nəticələr. Qloballaşma dünyanın ekosisteminə əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərir. Bildiyimiz kimi, təbii resurslardan istifadə ilə bağlı münaqişələrdən 

qaçmaq mümkün deyil. Dünya artıq böyük bir mübahisənin astanasındadır, bunun səbəbi me-

şələrin qırılması, okeanların və dənizlərin çirklənməsi və Yer kürəsinin nemətlərindən səmə-

rəsiz istifadə edilməsidir. Bütün bunlar bəşəriyyətə və bütövlükdə planetə düzəlməz zərər vura 

bilər.  

Milli mədəniyyətlərin bütövlüyünə artan təhdidlər və dövlətlərin suverenliyinə qarşı çıxan 

problemlər. Qloballaşma bu gün təkcə kulturoloqları deyil, həm də siyasətçiləri, ictimai və din 

xadimlərini narahat edən ən vacib problemlərdən birinə çevrilən milli-mədəni kimlik proble-

mini kəskinləşdirmiş olur. Qloballaşma prosesi, hər bir mədəniyyəti zənginləşdirmək üçün bir 

vasitə olmaq əvəzinə, demək olar ki, bütün mədəniyyətlərin mənimsənilməsi formasına çev-

rilmişdir. 

Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd olunan qloballaşmanın müsbət və mənfi cəhətlərinin iqtisa-

diyyat, siyasət və mədəniyyət problemlərinə təsir etdiyi aydındır. Ancaq çox təəccüblüdür ki, 

qloballaşmanın müsbət və mənfi cəhətlərini izah edərkən çox vaxt bunun ailəyə təsiri barədə 

bir söz demirlər. Qloballaşmanın ailəyə bu  və ya digər dərəcədə təsiri cəmiyyətin digər sfe-

ralarına təsiri qədər geniş araşdırılmamışdır. Halbuki, bu, müasir cəmiyyətin ən vacib məsələ-

lərindən biridir. Zaman, davranış dəyişir, elmi və texnoloji tərəqqi irəliləyir. Lakin bütün 

dövrlərdə ailə dəyişməz dəyər olaraq qalır. Axı ailə həyatda insanın ən müqəddəs sərvətidir. 

Ailə naminə biz hər cür işlərə hazırıq və məhz ailədə sevinc, əmin-amanlıq və harmoniya tapı-

rıq, məhz ailə bizə yaşamaq və yaratmaq, həyatın hər bir təzahürünə sevinmək üçün güc verir. 

Bu gün bir çox alimlər və ictimai xadimlər qloballaşmanın daha çox iqtisadi aspektini mü-

zakirə mövzusuna çevirirlər. Rusiya və digər MDB ölkələrinin də tədricən cəlb olunduğu iqti-

sadi və mədəni qloballaşmanın sosial nəticələri istər-istəməz qadın və kişilərin həyatının, ailə 

münasibətlərinin şəxsi sferasında da öz əksini tapır. Bəlkə də postsovet ölkələri hələ də qlo-

ballaşmanın "əlamətlərini" hiss etmir, çünki bu proseslər inkişaf etməkdə olan və post-sənaye 

ölkələrində daha çox baş verir. Qərb alimlərinin əsərlərində daha çox əks olunur. Nə qlobal-

laşma tərəfdarları, nə də əleyhdarları baş verən prosesi dəyişə bilmirlər. Ona görə də bu gün 

kişi və qadınlar, ailə üçün qloballaşmanın mümkün "risklərini" müzakirə etmək aktual olan 

məsələlərdəndir. (3) 

Qeyd edək ki, insanlar özləri üçün həyat qaydalarını, mənəvi kodları, yerinə yetirilməsini 

özlərinə şərəf işi hesab edən mənəvi əmrləri çoxdan icad etmişlər. Biz məhz ailədə həyat, mə-

nəviyyat, əxlaq haqqında təsəvvür əldə edirik. Nəyin yaxşı və ya pis olduğunu, hansı hərəkəti 

etməyin yolverilməz, hansının daha faydalı olmasını və sair bu kimi məsələləri ailədə öyrənirik. 

Biz ailədə iqtisadi bacarıqları əldə edirik, ilk müstəqil hərəkətləri yerinə yetiririk və onların 

qiymətləndirilməsini həyata keçiririk, başqalarının hərəkətlərini və özümüzü qiymətləndirməyi 

öyrənirik. 

Bəs indi müasir ailələrdə nə baş verir? Niyə ənənəvi ailələr məhv olur? Bu suallar sosio-

loqları və ailə institutunu araşdıran tədqiqatçıların ortaya qoyduğu vacib suallardır. Ailə də-

yərlərinin itirilməyə doğru getdiyi fikirlər səslənməkdədir. Bunun qarşısını almaq üçün sözsüz 

ki, ilk növbədə səbəblərini, eləcə də buna təsir edən amilləri ortaya çıxarmaq lazımdır. 

Sosiallaşma prosesinin ailə institutuna təsiri müzakirə olunarkən tədqiqatçıların fikirləri bir-

birinə bölünmüş oldu: bəziləri hesab edirlər ki, bu proses ailəyə müsbət təsir göstərir, digərləri 

isə əksinə, mənfi təsir göstərdiyini iddia edirlər. Belə ki, bir çoxları hesab edir ki, 
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qloballaşmanın məhz mənfi təsiri müasir ailələrdə baş verən dəyişikliklərin səbəbidir.  

Ailə hər bir insan üçün vacibdir. Ailə cəmiyyətin əsasını təşkil edir. Bu, bütün tarixi dövr-

lərdə belə olmuşdur və bu gün də öz əhəmiyyətini saxlayır. Əgər mənəvi dəyərlər sıradan çıxsa, 

ailə dəyərləri əhəmiyyətli olmağı dayandırsa, onda bütün cəmiyyət xəstələnmiş olacaq. 

Həyat dəyişir və əvvəllər sarsılmaz görünən dəyərlər təəssüf ki, dəyişikliklərə məruz qalır. 

Cəmiyyətimizdə prioritetləri dəyişsək nə baş verə biləcəyinə diqqət yetirək. Tutaq ki, hər bir 

insan üçün birinci yerdə ailə və uşaqlar deyil, karyera olacaqdır. Doğrudan da, indi tam olaraq 

bunu düşünənlər kifayət qədərdir. Belələrinin fikrincə, nə üçün bir insanın bir ailəsi, övladı 

olmalıdır - bütün bunlar məqsədə çatmaq üçün böyük maneələrdir. Bunun nəticəsində də bu 

gün dünyada doğumun azalması müşahidə olunur, rasionalizm səmimiyyəti və mərhəməti əvəz 

edir, sevgi bir növ əməkdaşlıq əlaqələrinə çevrilir. 

Qloballaşmanın ailə institutuna mənfi təsirlərini nəzərdən keçirək. Ailənin və qender mü-

nasibətlərinin problemləri üzrə mütəxəssislər qloballaşmanın bir sıra mənfi cəhətlərini qeyd 

edirlər: Qlobal iqtisadiyyat şəraitində insanlar yüksək qazanc axtarışı və daha yaxşı həyat ümidi 

ilə daha firavan dövlətlərə üz tuturlar. Həmişə onların gözləntiləri doğru deyil. Rusların 

İngiltərəyə və ya azərbaycanlıların Rusiyaya haraya getməsi vacib deyil. Həmişə milliyyət və 

ya miqrant statusu ilə ayrı-seçkilik edilir, onlar iqtisadi tələyə düşürlər və qadınlar cinsi istismar 

da daxil olmaqla əlavə istismara məruz qalmış olurlar. Nə qədər insan itkin düşüb, başqa 

ölkələrdə həlak olub, məlum deyil. Belə ki, "milli statistika" aparılmır, sosioloji tədqiqatlar 

çətinləşir. Multikulturalizm və tolerantlıq siyasəti heç də həmişə arzu olunan nəticələrə gətirib 

çıxarmır. (1)  Hətta demokratik dəyərlərə malik hesab edilən Avropa ölkələrində də qəbul edən 

ölkələrin vətəndaşları tərəfindən düşmənçilik halları müşahidə edilir, halbuki bu ölkələr 

miqrantları çoxdan qəbul edirlər.  

İmperializm dövründə miqrasiya prosesi qohumluq, ailə əlaqələrini məhv edir. Hətta əgər 

insanlar ailələrlə mühacirət etsələr də, onlar qohum şəbəkənin və yaxın dostların dəstəyinə 

malik olmur. Belələri stress və məhrumiyyətlərin yaşandığı hallarda, əksər hallarda evliliyinə 

və övladlarına təsir edən vəziyyətin öhdəsindən gələ bilmirlər. Valideynlər uşaqların gələcəyini 

iqtisadi cəhətdən daha firavan ölkədə təmin etmək üçün məhrumiyyətlərə dözürlər. Uşaqlar 

özləri yeni şəraitə daha tez uyğunlaşırlar, dili və yerli mədəniyyəti mənimsəyirlər. Amma 

“köklərdən ayrılma” baş verir. Bu, şəxsiyyətin formalaşmasında, xüsusilə yeniyetmə yaşlarında 

problemlər yaratmasa da, sonrakı nəsillər üçün heç də müsbət nəticələr vermir. (4) 

Xarici mühitdə yaşayan və maddi problemləri olan miqrantların ailələri, ümumiyyətlə, daha 

yaxşı maddi həyat səviyyəsi ilə "kompensasiya edilə" bilməyən davamlı stres vəziyyətində 

yaşayırlar. Ər-arvadın müvəqqəti olaraq evdən uzaq iş halında bölünməsi onların nikahının 

sabitliyinə və effektiv valideynliyinə mənfi təsir göstərmiş olur. Bundan başqa, ərin yeni yerdə 

işlə təmin olunması müəyyən problemlər yaradır. Miqrasiya qaydaları isə çox vaxt bütün ailənin 

başqa ölkəyə gəlməsini, xüsusilə də müvəqqəti iş müqavilələri zamanı nəzərdə tutmur. Bu da 

ailənin dayanıqlılığının deformasiya olunmasına, ailə dəyərlərinin, ailə üzvləri arasındakı 

münasibətlərin zəifləməsinə gətirib çıxarır. 

Qloballaşma mexanizmlərindən biri ölkələrarası (millətlərarası) nikahdır. Tez-tez jurna-

listlər, o cümlədən, sosioloqlar bu nikahların taleyi ilə maraqlanırlar. Lakin bu mövzu praktiki 

olaraq öyrənilməmişdir, yenə də qlobal miqyasda statistika aparmaq və ya sosioloji tədqiqat 

aparmaq praktiki olaraq mümkün deyildir. Bəlkə də bir çox evliliklər olduqca uğurlu olur. La-

kin internetdə tanışlıq hallarında "risklər" artmaqdadır. Məsələn, başqa ölkədə yeni bir həyat 

yoldaşına sahib olanlar cinsi və iqtisadi istismara məruz qalmaqdan sığortalanmırlar. Bir çox 

belə faktlar müşahidə edilmişdir. İstənilən halda, belə ailələrin əlavə problemləri var. Müxtəlif 
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mədəniyyətlərə malik olan insanların ailə davranış normalarının uzlaşdırılması, uşaqların tər-

biyəsi ilə bağlı əlavə münaqişələr və s. meydana çıxır. 

Qloballaşma şəraitində gənclər tərəfindən ailənin formalaşması problemi də günümüzdə 

əhəmiyyəti ilə seçilir. Bu məsələ Avropa ölkələrində qeyd olunan məsələ ilə bağlı bir sıra la-

yihələrin müəllifi olmuş alman ailə  sosioloqları  P. Blossfeld və H. Hofmeister tərəfindən də 

vurğulanır. Onlar qeyd edirlər ki, gənclər "qeyri-müəyyənlik" və gələcəkdə etibarsızlıq hissini 

yaşayırlar və buna görə də ailə qurmağa tələsmirlər. Nikaha daxil olma və ailələrdə uşaqların 

sayının azalması hallarında görünməmiş artım, gənclərin uzunmüddətli öhdəlikləri (Nikah və 

uşaqlar kimi) öz üzərlərinə götürə bilməməsi ilə bağlı nəticə çıxarır. Bu kimi hallar, öz növ-

bəsində, qloballaşma şəraitində, xüsusən də ərin qazanc rolunun vurğulandığı ölkələrdə iqtisadi 

imkanlarındakı inamsızlıqdan qaynaqlanır.  

Qlobal iqtisadiyyatda ər-arvadın hər ikisi də işləməyə məcburdurlar, çünki hər zaman bir 

"qazanan" üçün iş itkisi riski var. Giffin fikrincə, ailədə problemlər "neoliberal özəlləşdirmə və 

əmək bazarının tənzimlənməməsi"nin (bu halda Braziliya haqqında söhbət gedir) nəticəsi 

olaraq qadınların əhəmiyyətli bir hissəsi üçün peşəkar karyera və ailənin tam uyğunsuzluğu 

problemidir. İnkişaf etmiş ölkələrdə artıq "qlobal nikah bazarında” özünəməxsus gender stra-

tegiyaları formalaşmışdır. Beləliklə, bəzi kişilər evlilikdə gender bərabərliyinə istiqamətlən-

mənin Qərbdə olduğu qədər yayılmadığı və qadınların "ərə qulluq etməyə" hazır olduqları öl-

kələrdə arvad tapmağa çalışırlar. Məsələn, Amerikalı kişilər Rusiyada kişilərlə tərəf müqabili 

edərək evdə "ərköyünləşməyən" rus qadınlarını fəal şəkildə axtarırlar. Alman kişiləri, xüsusilə 

30 ildən sonra, iqtisadi cəhətdən daha az inkişaf etmiş ölkələrdən olan həyat yoldaşına üstünlük 

verirlər.  Beləliklə, nikahda patriarxal münasibətlər qlobal olaraq müəyyən edilir. (4) 

Qeyd edək ki, orta təbəqəyə aid olan Qərb qadınları həm evdə xidmətçi, həm də uşaq və 

qocalar üçün qayğı göstərən miqrantların ucuz əməyindən istifadə edirlər. Beləliklə, onlar pe-

şəkar və ailə maraqlarını bir araya gətirə bilirlər. Alise Hocxşild inanır ki, "qlobal qayğı zən-

cirləri" həm Qərbdə, həm də anaların uşaqla az təmasda olduqları yerlərdə, dayə və baxıcıların 

mövcud olduğu şəraitdə anaların və uşaqların emosional bağlarını pozmuş olur. Sonuncu halda, 

analar özgə uşaqları üçün qayğı göstərirlər və praktiki olaraq özlərini unutmuş olurlar.  

Əsas təhlükə − Polşa sosioloqu P. Ştompkanın təsvir etdiyi mədəniyyətin qloballaşmasıdır. 

O, bu barədə yazır: “Yerli normalar və dəyərlər, adət və əxlaq, dini inanclar, ailə həyatı 

modelləri, istehsal və istehlak üsulları, müasir Qərb institutlarının basqısı altında yoxa çıxır... 

Mədəniyyətin birləşməsinin hazırkı qlobal miqyasları əsasən kütləvi kommunikasiya vasitələri, 

xüsusilə də televiziya ilə müəyyən edilir. "İmperialist kütləvi informasiya vasitələri" 

planetimizi eyni mədəni məhsulu istehlak edən “böyük kənd”ə çevirir”. (2,56) 

“Milli mədəniyyətin translyasiyasının əsas mexanizmi kimi qohumluq əlaqələrinin qırıl-

ması tendensiyası insanları cəmiyyətlərin sekulyarlaşdırılması şəraitində “mədəniyyətsiz” və 

ya ən yaxşı halda, “kütləvi mədəniyyət” sülhü yaratmaqla hədələyir.  Xüsusilə, Amerikanın 

nümunəsində yarım əsr əvvəl təsvir edilmişdir” –  L. Gurko bildirir. (5) 

Son zamanlar rus mətbuatında ailə dəyərləri ilə bağlı yazılmış bir məqalədə ailədə baş verən 

mühüm dəyişiklikləri əyani şəkildə göstərmək üçün L. N. Tolstoyun “müharibə və sülh” 

romanına müraciət edilərək, XIX əsrin ailəsini müasir ailə ilə müqayisə etmişlər. “Qloballaş-

manın təsiri altında ailə və ailə dəyərləri” adlı məqalədə sözügedən əsərinin nümunəsində ailə 

ənənələri göstərilmişdir. Məqalədə qeyd edilir ki, Tolstoyun fikrincə, Rostovlar ailəsi ürəyin 

ağıl üzərində üstünlük təşkil etdiyi mükəmməl harmonik bir tamdır. Sevgi bütün ailə üzvlərini 

birləşdirir. Valideynlər uşaqlarını böyüdür, onlara bütün sevgilərini bəxş etdilər. Onları başa 

düşür, bağışlayır və köməklik göstərirlər. Ailə başçısı İlya Andreyeviç Rostov yumşaq, meh-
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riban və layiqli bir insandır. Qraf ailəsini çox sevir, uşaqları ilə yaxın, etibarlı əlaqələri var: İlya 

Andreyeviç Petinin orduya getmək arzusuna mane olmur, şahzadə Bolkonski ilə ayrıldıqdan 

sonra Nataşanın taleyi və sağlamlığı barədə səmimi narahatlıq keçirir. Qraf Doloxov ilə 

xoşagəlməz bir hekayəyə girən Nikolayın böyük oğlunu xilas edir. Rostovun qrafinyası obrazı 

romanda da diqqət çəkir. Gəncliyində Natalia salonlarda xoş bir qonaq idi. Lakin İlya And-

reyeviç Rostovla evlənərək ictimai həyatdan imtina etdi və özünü tamamilə ailəyə həsr etdi. 

Uşaqları üçün, qrafinya yaxın bir dost və əsas məsləhətçidir. İstilik, sevgi, qarşılıqlı anlaşma 

ana və uşaqlar arasında hökm sürür. Əsəri ailə dəyərləri baxımından tədqiq edərək ictimaiyyətin 

diqqətini Tolstoyun ideal ailə nümunəsinə diqqət çəkir, bununla da, ailə dəyərlərinin qo-

runmasının vacibliyin qeyd edilir. Təsadüfi deyil ki, N.N. Straxov demişdir: “Bu heç bir roman 

deyil, tarixi bir roman deyil, hətta tarixi bir xronika deyil; bu, ailə xronikasıdır”. (3) 

Müasir ailə haqqında qeyd etmək olar ki, indi ailələrin əsasən bir uşaqla formalaşması ten-

densiyası var. Həmçinin ailələr çiçəklənirlər, harada kişi və qadın bərabər hüquqludur, yəni 

harada ər (arvad) kişiylə bərabər işləmək hüququna malikdir, məhz buna görə qadın uşaqların 

tərbiyəsinə getdikcə daha az vaxt və diqqət ayırır. Həmçinin, vətəndaş nikahlarının sayı art-

mışdır. Belə ki, gənclərdə şəxsi azadlığa tələbat artıb və onlar ər-arvad əlaqələri ilə özlərini 

yükləməyə tələsmirlər. Müasir gənclər üçün ilk növbədə ailə dəyərləri və güclü bir ailənin ya-

radılması deyil, karyeradır. Bu gün, XXI əsrdə, insan həyatının demək olar ki, bütün sahələrinin 

qloballaşması və sosiallaşması əsrində ailə əsas olaraq qalır və ya sosioloqların dediyi kimi, 

yeni nəslin təhsil aldığı "ilkin sosial qrup, sosial institut"dur. Ailənin cəmiyyətdə rolunun 

artırılması və gənclərin ailə dəyərlərinə hörmət ruhunda tərbiyə olunması üçün müasir 

Azərbaycanda yaşayan insanların şüurunda ailənin və onunla bağlı dəyərlərin hansı yeri tut-

duğunu anlamaq lazımdır.  

Dünyanın bir çox inkişaf etmiş dövlətlərində ailə mürəkkəb, böhran vəziyyətindədir. Bu, 

özünü çoxsaylı boşanmalarda büruzə verir. Cəmiyyətin müxtəlif sahələrində baş verən böh-

ranlar ilk növbədə əhalinin mənəvi-əxlaqi dəyərlərinə ciddi zərbə vuran ideoloji qarışıqlığa 

səbəb olur. İndi biz mənəviyyatın inkişaf etdirilməsi əvəzinə millətin ümumi mənəvi parça-

lanmasını görürük. Ailə və nikah haqqında suallar sırf mənəvi diskussiyalardan kənara çıxır. 

Demoqrafiya problemləri, deməli, ictimai və iqtisadi həyatın inkişaf templəri də mənfi istiqa-

mətdə artmaqdadır.  

Hər zaman bu bir həqiqətdir ki, sağlam ailədə savadlı və nümunəvi nəsil var. Valideynlərin 

özləri tərbiyəsi ilə yanaşı, valideyn borcu əsasında da təkmilləşdirilir. Ancaq son dəyişikliklər 

və idarə olunmayan cəmiyyətlər, tərbiyənin əsası olan ailə tərbiyəsi, insan tərbiyəsi baxımından 

çox yad olan ailədəki adi tərbiyədən ailə ənənələrini parçalayır. Ailədə sağlam mühitin 

formalaşdırılması, baş verən bu və ya digər təsirlərin, xüsusilə də, qloballaşmanın ailə 

dəyərlərinə mənfi təsirinin qarşısını almaq üçün ilk növbədə maarifləndirici tədbirlər həyata 

keçirilməli, gənclər arasında ailə dəyərlərinin vacibliyi ön plana çəkilməlidir. Biz ölkənin 

gələcəyiyik və ölkənin gələcəyi bizdən asılıdır. Məhz buna görə həyatda düzgün istiqamətləri 

seçmək indi çox vacibdir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrün vacib məsələlərindən sayılan qloballaşmanın təsiri 

nəticəsində miqrasiya, iqtisadi vəziyyət, ölkələrarası nigah və s. bu kimi amillər ailədə bir sıra  

problemlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Məqalədə bu və digər bu kimi məsələlərə toxunul-

duğunu və onların həlli yollarının elmi cəhətdən araşdırıldığını nəzərə alaraq onu aktual hesab 

etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə qloballaşma şəraitində 

yaranmış olan yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlərlə yanaşı, gənclər tərəfindən ailənin for-
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malaşması probleminə də xüsusi önəm verilmiş, bu kimi milli-mənəvi dəyərlərin əhəmiyyəti 

konkret elmi əsaslarla bir daha göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tələbə və magistrantlar, eləcə də 

praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər. 
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Г.Э. Вердизаде 

 

Глобализация и семья 

 

Резюме 
 

В статье говорится о глобализации, одной из самых актуальных проблем нашего 

времени. В статье описывается сущность глобализации, различные подходы к ней, и 

особенно ее влияние на семейные ценности. Миграция, экономическое положение, 

межгосударственные браки и т. д., как эти вопросы, были затронуты проблемы, которые 

они создают в семьях. Дается проблема формирования семьи молодыми людьми в 

условиях глобализации. В статье еще раз подчеркивается важность семейных ценностей. 

 

G.E. Verdizade 

 

Globalization and family 

 

Summary 
 

The article talks about globalization, one of the most pressing issues of our time. The article 

describes the essence of globalization, different approaches to it, and especially its impact on 

family values. Migration, economical situation, interstate marriage and etc. like these issues 

have been touched problems which they create in the families. The problem of family formation 

by young people in the context of globalization is given. The importance of family values is 

emphasized once again in the article. 
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Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olaraq, əsrlər boyu milli-mədəni 

rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin nümayəndələrinin sülh, əmin-aman-

lıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində yaşadığı diyar kimi tanınmışdır. Multikulturalizm və 

tolerantlıq tarixən azərbaycanlıların həyat tərzi olmuş, bu gün isə milli kimliyindən, dilindən, 

dinindən asılı olmayaraq Azərbaycan dövlətinin hər bir vətəndaşının gündəlik həyat tərzinə 

çevrilmişdir. Azərbaycan xalqının zəngin multikultural keçmişi təkcə xalqımızın bugünkü 

tolerant yaşam tərzi ilə deyil, həm də yaratmış olduğu ədəbi-bədii, elmi-fəlsəfi, siyasi-hüquqi 

qaynaqlarda, sənədlərdə yaşayır. Dövlətimiz tərəfindən əsrlər boyu sülhlə harmoniya şəklində 

uzunmüddətli multietnik mədəni müxtəliflik qorunaraq saxlanılıb. Multikultural cəmiyyətimiz 

bizim əsas üstünlüklərimizdən biridir. Biz bunları dəyərləndirir və qoruyuruq.  Tarix boyu 

müəllimlər cəmiyyətin dəyərlərinin gələcək nəsillərə ötürülməsində mənəvi körpü rolu 

oynamışdır. Xalqımız həmişə müəllim şəxsiyyətinə böyük hörmət və ehtiramla yanaşmışdır. 

Buna xalqın güzəran psixologiyasında yaranan bir çox atalar sözləri sübutdur. Məsələn, “Mənə 

bir hərf öyrədənin qırx il köləsi olaram [5, s.39]”. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik 

siyasəti nəticəsində multikulturalizm Azərbaycanda mühüm prioritetlərdən birinə çevrilib.  

Müəllim peşəsinə ən yüksək dəyəri ümum milli liderimiz Heydər Əliyev vermişdir. “Mən 

yer üzündə müəllimdən yüksək ad tanımıram”. Xalqın dilində əzbər olan bu cür fikirlər müasir 

Azərbaycan müəlliminin üzərinə düşən məsuliyyəti daha da artırmışdır. Müasir Azərbaycan 

müəllimi öz şagirdlərinə yalnız təlim-tərbiyə vermir, o, eyni zamanda cəmiyyətə nümunə 

olacaq şəxsi keyfiyyətlərin daşıyıcısıdır. Hər bir müəllim həm öz mədəniyyətinin, həm də 

dünya mədəniyyətinin təmsilçisidir. Azərbaycan müəllimi öz multikultural dəyərləri ilə bir çox 

dünya ölkələrinə nümunə ola biləcək bir xalqın nümayəndəsidir. Azərbaycan cəmiyyətində 

multikultural dəyərlərin qorunmasında və onun gənc nəslə çatdırılmasında müəllimlərin rolu 

əvəzsizdir. Müasir Azərbaycan müəllimi multikulturalizmi özündə  şəxsi keyfiyyəti kimi 

formalaşdırır, onu özününküləşdirir. O, dərk edir ki, istər  ölkəmizdə, istərsə də dünyada sülhün, 

ədalətin bərqərar olması, sabitliyin və tolerantlığın inkişafı məhz cəmiyyətin multikulural 

dəyərlərə verdiyi əhəmiyyətdən asılıdır. Məhz multikulturalizim şəraitində insanlar arasında 

humanizm, etnoslararası dialoq, xalqlar arasında dostluq və qarşılıqlı əməkdaşlıq formalaşır. 

mailto:shela357@yahoo.com
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Multikulturalizm dövlət siyasəti olmaqla yanaşı, müasir Azərbaycan cəmiyyətində dəyişməz 

həyat tərzi kimi təzahür edir. Hazırda dünyanın 13, Azərbaycanın 28 nüfuzlu ali təhsil ocağında 

Azərbaycan multikulturalizmi tədris edilir..Dünyada yüzlərlə xalq, millət, etnik qrup bir o qədər 

də etnomədəniyyət, mentalitet, həyat və davranış tərzi mövcuddur. Azərbaycan mul-

tikulturalizmi bir etalon kimi yalnız ölkə miqyasında deyil, beynəlxalq aləmdə də öz səmərəli 

nəticələri ilə insanlarda sülh, əmin-amanlıq, hörmət hissi yaradır. Hər bir müəllim bu reallığı 

dərk edib öz şagirdlərinə aşılamağı bacarmalıdır. Bu baxımdan multikultural Azərbaycan müəl-

liminin aşağıdakı vəzifələri ön plana çıxır:  

— ayrı-ayrı mədəniyyətlərdən və etnik kimlikdən olan tələbə və şagirdlərin kimliyini anla-

maq və onları qəbul etmək;  

— öz şagirdlərində və tələbələrində fərqli etnik kimliklərə olan münasibətdə uzlaşan, tole-

rant və hörmətli olmaq bacarığı yaratmaq;  

— etnik diskriminasiya, nifrət və zorakılıq kimi problemlərin həllində müəllim, valideyin 

və cəmiyyətin birgə fəaliyyətini uzlaşdırmağı bacarmaq;  

— mədəni və etnik mühakimələrdən, sterotiplərdən uzaq gənc nəsil yetişdirmək;  

— şagirdlərin etnik kimliklərini müəyyənləşdirməkdə  kömək etmək.  

Bu məqsədlə müəllimlər təlim prosesində multikultural dəyərlərin təbliği məqsədi ilə ic-

timai-humanitar fənlərdən səmərəli şəkildə istifadə etməlidirlər. Ədəbiyyat, tarix, ictimaiyyət, 

musiqi, təsviri incəsənət fənlərinin tədrisi prosesində istinad olunan ayrı-ayrı  mövzular, sənət 

əsərləri xalqımızın multikultural dəyərlərini, onu qorumağın və təbliğ etməyin bir vətəndaşlıq 

borcu olması haqqında şagirdlərdə lazımı təsəvvür oyadır [6, s. 4]. 

Multikulturalizm ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və 

dinlərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və harmoniyasına, az-

saylı xalqların dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. Multikulturalizm 

modeli dedikdə, bir dövlətin sərhədləri daxilində müxtəlif etnomədəni tərəflərin dinc yanaşı 

yaşaması və öz mədəni xüsusiyyətlərini, həyat tərzini rəsmən ifadə etmək və qoruyub saxlamaq 

hüququna malik olması nəzərdə tutulur. Multikulturalizm mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların 

dialoqunun zəruri alətidir. Multikultural və tolerant dəyərlər ümumbəşəri xarakter daşıyır. Biz 

etnik-mədəni cəhətdən rəngarəng bir dünyada yaşayırıq. İrqi, dini, mədəni fərqliliklər əksər 

ölkələrdə mövcuddur. Təbii ki, bütün bunlar tarixi inkişafın nəticəsi kimi yaranıb. 

Özünəməxsusluqlar xalqların mədəniyyətlərini müəyyənləşdirir, dünyagörüşlərinin və fəaliy-

yətlərinin əsasını təşkil edir, insanların həyatında müsbət rol oynayır. Qarşılıqlı hörmət ruhu, 

fərqli mədəniyyətlərin dialoqu, ən yaxşı keyfiyyətlərin bir-birindən mümkün qədər görüb-gö-

türməsi tərəqqinin təməli rolunda çıxış edir. Müasir dünyamızda indi çoxları bu həqiqətin fər-

qindədir. Əksəriyyət dərk edir ki, ümumbəşəri dəyərlərin qorunması və inkişafı dünyada yaşa-

yan hər kəsin birgə missiyasıdır. Hamı bu birliyə bacardığı töhfəni verməlidir. Təbii ki, söy-

lənilən məsələdə dövlətlərin, beynəlxalq qurumların, elmi-mədəni mərkəzlərin və s. üzərinə 

daha böyük vəzifələr düşür [2, s. 123]. 

Azərbaycanda multikulturalizmin dövlət siyasətində mühüm rol oynayır. Multikultural cə-

miyyətin ölkəmizdə qədim dövrlərdən yarandığını qeyd edən tədqiqatçılar onun dövlətimizin 

milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərini əks etdirən ardıcıl bir siyasət olduğunu vurğulayıb. 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmi həyat tərzi kimi qiymətləndirib və qeyd edib 

ki, bunun alternativi yoxdur. Bu baxımdan multikulturalizm hər zaman aktual olaraq qalacaq. 

Müstəqillik əldə etmiş, öz xarici və daxili siyasətini öz milli mənafelərinə, ümumxalq mə-

nafeyinə uyğun olaraq qurmaq imkanı qazanmış xalq, birinci növbədə öz dilinin, milli mədə-

niyyətinin, adət-ənənələrinin inkişaf etməsinə - özünə qayıtmasına çalışır. İlk növbədə, döv-
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lətçiliyi möhkəmləndirmədən, xarici dövlətlərlə münasibətləri ümumbəşəri dəyərlər və bey-

nəlxalq qaydalar əsasında nizamlayaraq dünya birliyinə bərabərhüquqlu üzv kimi daxil olma-

dan, yeni iqtisadi əlaqələrə keçmək yolunu müəyyən etmədən, hər şeydən öncə milli mədəniy-

yəti, dili və s. inkişaf etdirmək mövqeyi güclü tərəqqi üçün təməl ola bilməz. Özünü spesifik, 

fərqləndirici əlamətlərlə təsdiq etmək, özünü başqa millətlərə qarşı qoymaq və onlardan üstün 

olduğunu isbata yetirmək addımları ziyanlı nəticələrə gətirib çıxara bilər. Həm də başqa xalq-

ların buna münasibəti, beynəlxalq siyasət mülahizələri baxımından deyil, yüksək dərəcədə da-

xili siyasətin ahəngdarlığı, insani dəyərlərin düzgün səviyyədə qiymətləndirilməsi və istifadə 

olunması baxımından millətçilik meyllərinin ön plana keçməsi yolverilməz bir haldır. Fərqli 

xüsusiyyətləri, milli cəhətləri də möhkəm bünövrə üzərində, ümumbəşəri dayaqlara bağlanaraq 

inkişaf etdirmək olar. 

Azərbaycan çoxsaylı miqrant axınları qəbul edən ölkələrdən olmasa da, millətin formalaş-

masının keçdiyi uzun tarixi yolda müxtəlif etnik, mədəni və dini qruplarla qarşılaşıb. Əlverişli 

coğrafi mühit, yerli insanların xoş davranışı bu qrupların bəzilərinin Azərbaycana üz tutmasına 

səbəb olub. Əhalinin ümumi sayında etnik və dini qrupların payının geniş olmasına 

baxmayaraq, Azərbaycan çoxsaylı etnik və dini qrupların yaşadığı multikultural ərazi hesab 

edilir [10, s. 47]. 

Multikultural cəmiyyətdə etnik, dini, irqi, mədəni müxtəlifliyi olan bütün qruplar öz hüquq 

və azadlıqlarını qoruyub saxlayaraq gələcək nəsillərə ötürə bilir. Ölkəmizdə multikultural 

dəyərlər qədim tarixə malikdir, hazırda bu ənənə uğurla davam etdirilir. Multikulturalizm – 

milli azlıqlar və ölkəyə yeni daxil olanlar tərəfindən dəstəklənən mədəni müxtəlifliyə müna-

sibətdə fərqli reaksiyaların rəngarəngliyidir. Multikulturalizmin yuxarıda sadalanan spesifik 

cəhətləri onu son nəticədə cəmiyyətin inkişafına səbəb olan pozitiv təzahür, müsbət hadisə kimi 

xarakterizə edir. Multikultural cəmiyyətin formalaşması və inkişafı tarixi təkamülün xüsu-

siyyətləri ilə, konkret olaraq, sosial amillərlə müəyyənləşmişdir. Onu da qeyd edək ki, multi-

kultural cəmiyyətin formalaşmasında və inkişafında demokratiya mühüm rol oynayır, daha 

dəqiq desək, demokratiya multikultural cəmiyyətin təkamülü üçün əlverişli şərait yaradır.  

Multikulturalizm elə bir siyasətdir ki, o, mədəni plüralizmi qəbul edir və onun inkişafına 

şərait yaradır. Bu, ölkə əhalisinin etnik irqi və dini müxtəlifliyindən asılı olmayaraq, onların 

hamısının hüquq və azadlıqlarına hörmətlə əlaqədardır. Multikultural cəmiyyətdə hər bir və-

təndaş öz mədəniyyətini, dilini, ənənəsini, etnik və dini dəyərlərini inkişaf etdirmək, ana dilində 

məktəb açmaq, qəzet və jurnal dərc etdirmək sahələrində bərabər hüquqlara malikdir. Mul-

tikultural cəmiyyət ilk növbədə, Qərbi Avropanın və Şimali Amerikanın demokratik ölkələ-

rində mövcud olmuşdur. Həmin ölkələrdəki tolerantlığın, əxlaqi qaydalara uyğunluğun və de-

mokratiyanın yüksək inkişaf səviyyəsi orada multikulturalizmin ideyalarının yayılması üçün 

münbit şərait yaratmışdır. 

Azərbaycanın zəngin mədəni-mənəvi irsə və tolerantlıq ənənələrinə malik olması bu gün 

beynəlxalq aləmdə etiraf edilən həqiqətlərdəndir. Prezident İlham Əliyev multikultural cəmiy-

yət modelini yeni dəyərlərlə zənginləşdirir. 26 noyabr 2015-ci ildə Bakıda keçirilən İslam 

Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ISESCO) Baş Konfransının XII sessiyasında çıxış 

edən Prezident İlham Əliyev demişdir: “Biz tam əminik ki, multikulturalizmin gözəl gələcəyi 

var. Çünki multikulturalizmin alternativi yoxdur. Alternativ ayrı-seçkilikdir, diskriminasiyadır, 

islamofobiyadır, ksenofobiyadır. Bu, gələcəyə aparan yol sayıla bilməz. Ona görə, biz bu 

bölgədə öz siyasətimizlə və təşəbbüslərimizlə dinlərarası münasibətlərin gücləndirilməsi üçün 

çalışırıq və çalışacağıq [8, s.3]”.  

Eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondu tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrinin davam 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 290 

etdirilməsində çox böyük işlər görür. Fond bu istiqamətdə uğurlu layihələr həyata keçirir. 

Multikulturalizmi ölkəmizin sərhədlərindən kənarda təbliğ edir. Mövcud milli-mədəni müxtə-

liflik və etnik-dini dözümlülük mühiti onu çoxmillətli, çoxkonfessiyalı diyar kimi dünya miq-

yasında 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.  

Multikulturalizm ingilis dilindən tərcümədə “çoxlu mədəniyyətlər” deməkdir. Multikultu-

ralizm insanlar tərəfindən qavranılan dəyərlərdən ibarət bir sistemdir. Azərbaycanda multikul-

tural cəmiyyətin yaradılmasında ailənin, təhsilin, tolerantlığın rolu böyükdür. Ölkəmizdə mul-

tikulturalizm artıq alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilmişdir. Müasir dövrdə Azərbaycanda 

həyata keçirilən multikulturalizm siyasəti dövlətin tolerantlıq prinsiplərinə sadiq qalmasının 

bariz nümunəsidir. Beləliklə, multikulturalizm yalnız mədəniyyətlərarası dialoqun deyil, eyni 

zamanda qarşılıqlı əlaqələrin də böyük potensiala və geniş imkanlara malik olduğunu göstərir 

[9, s. 78]. 

Azərbaycanın zəngin mədəni-mənəvi irsə və tolerantlıq ənənələrinə malik olması bu gün 

beynəlxalq aləmdə etiraf edilən həqiqətlərdəndir. Dünyada yüzlərlə xalq, millət, etnik qrup bir 

o qədər də etnomədəniyyət, mentalitet, həyat və davranış tərzi mövcuddur. Azərbaycan mul-

tikulturalizmi bir etalon kimi yalnız ölkə miqyasında deyil, beynəlxalq aləmdə də öz səmərəli 

nəticələri ilə insanlarda sülh, əmin-amanlıq, hörmət hissi yaradır. Beləliklə, hər bir müəllim bu 

reallığı dərk edib öz şagirdlərinə aşılamağı bacarmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Multikulturalizm və tolerantlıq tarixən azərbaycanlıların həyat tərzi 

olmuş və bu gün də  milli kimliyindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq Azərbaycan dövlə-

tinin hər bir vətəndaşının gündəlik həyat tərzinə çevrilmişdir. Müasir dövrümüzdə cəmiyyəti-

mizdə bu kimi ali dəyərlərə üstünlük verilməsilə yanaşı, onların təhsil müəssisələrində bir fənn 

kimi tədris olunması istər müəllim, istərsə də tələbələrin bu məsələyə daha ciddi yanaşmasını 

tələb edir. Məqalə də bu mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə multikulturalizm və 

tolerantlığın inkişaf etdiyi Azərbaycan cəmiyyətində müəlliminin qarşısında duran əsas  vəzi-

fələr sadalanır, multikulturalizmin dövlət siyasətində rolu açıqlanır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Мультикультурное образование и воспитание 

 

Резюме 

 
Мультикультурализм - это политика, которая поощряет культурный плюрализм и 

способствует его развитию. Есть сотни народов, национальностей, этнических групп по 

всему миру. Азербайджанский мультикультурализм, как эталон, создает мир, спокойст-

вие и уважение к людям с их продуктивными результатами не только на национальном, 

но и на международном уровне. Таким образом, каждый учитель должен понимать эту 

реальность и применять ее к своим ученикам. 

 

Sh.R. Babayeva 

 

Multicultural education and nurture 

 

Summary 

 
Multiculturalism is a policy that promotes cultural pluralism and promotes its development. 

There are hundreds of peoples, nationalities, ethnic groups all over the world. Azerbaijani 

multiculturalism, as a benchmark, creates peace, tranquility and respect for people with their 

productive outcomes not only nationally but also internationally. Thus, every teacher must be 

able to understand this reality and apply it to his or her students. 
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Elmi ədəbiyyatları təhlil edərkən intellekt probleminin araşdırılması zamanı nəzəri və 

praktik problemlərinin həllinə baxıldıqda, F.Haltondan başlayaraq D.Qolemana qədər bir çox 

alimin intellekt probleminin təhlili ilə bağlı öz nəzəriyyələrini irəli sürdüklərinin şahidi oluruq. 

1869-cu ildən başlayaraq F.Haltonun qabiliyyətlərin irsən keçməsi faktını təsdiqləmək üçün 

başlatdığı tədqiqatları, 1904-cü ildə A.Binenin də təşəbbüsü ilə intellektin praktik prob-

lemlərinin həllinə yönələrək müasir dövrdə bir çox intellekt testləri ilə məşhurlaşaraq qarşımıza 

çıxmaqdadır. Məhz həmin illərdə intellekt terminin daha da inkişaf etməkdə olduğu bir 

müddətdə, intellektin başqa növlərinin də ola biləcəyi məsələsi ortaya çıxmaqda idi. Belə bir 

vaxtda ilk dəfə 1909-cu ildə C.Dyu tərəfindən akademik termin kimi sosial intellekt termini 

işlədilmişdir. Dyu özünün “Təhsildə əxlaqi prinsiplər” adlı kitabında sosial intellekti “sosial 

situasiyanı qavrama və müşahidə gücü” olaraq müəyyən etmişdir [1, s. 43]. Daha sonra 1920-

ci ildə E.L.Torndayk tərəfindən bu sosial intellekt anlayışı praktik olaraq elmi ədəbiyyatda ay-

dınlaşdırıldı E.L.Torndayk insan intellektinin ölçülməsi üçün test tapmalı idi. Testin daxili 

faktorlarını Tamamlama, Arifmetik, Lüğət, Təlimatlar olmaqla dörd xüsusiyyətdən ibarət 

ümumi bir model formalaşdırdı. Daha sonra bu model bütün intellekt testlərinə şamil olundu 

və Torndayk tərəfindən bölünən sosial, mexaniki və mücərrəd intellekti qiymətləndirməyə is-

tiqamətləndi. Beləliklə, Torndayk sosial intellektə belə bir tərif vermişdir. Sosial intellekt “in-

sanları anlama və idarə etmə bacarığı, insan münasibətlərində ağıllı formada davranmaq” de-

məkdir. Torndaykın tərifi bir çox tədqiqatçı tərəfindən müəyyən qədər modifikasiya olunsa da, 

eyni zamanda həmin tədqiqatçılar tərəfindən də elmi yeniliklərin gətirilməsinə səbəb oldu [2, 

s. 228]. 

Sosial intellekt barədə tədqiqatların meydana çıxması ilə yeni problemlər ortaya çıxdı. Bu 

problemləri Tromso universitetinin psixoloqları David H. Silvera, Monika Martinussen və Tove 

İ. Dahl 4 başlıq altında topladı. İlk olaraq sosial intellektin tamamilə müstəqil bir strukturunun 

olub-olmaması məsələsinə toxundular. Belə ki, məlum olduğu üzrə R.Sternberq, M.E.Ford, 

Bernşteyn və bu kimi bir çox tədqiqatçının sosial intellektin akademik intellektdən fərqli olaraq 

ayrı bir struktura məxsus olub-olmaması, onun psixometrik tərəflərinin olması, eyni zamanda 

psixoloji cəhətdən perspektivlərin mümkünlüyü ilə bağlı ortaya çıxan suallara cavab axtarmaq 

bu məsələnin ən vacib tərəfləri idi. İkinci tərəfdən ortaya çıxan problem isə müxtəlif 
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tədqiqatçıların E.Torndaykdan başlayaq, C.Qilford, R.Sternberq də daxil olmaqla Forda qədər 

illər ərzində sosial intellektin strukturunun birmənalı qarşılanmaması və fərqli fikirlərin, mü-

lahizələrin irəli sürülməsi idi. Üçüncü problem isə sosial intellektin strukturunun çox faktorlu 

olması məsələsinin meydana çıxması idi. Bununla bağlı ilk çox faktorlu nəzəriyyənin yara-

dıcıları olan tədqiqatçı alimlər C.Kozmitski və O.P.Con idi.  

Nəzəri cəhətdən üçüncü problemin həllinə olan yanaşmalar birinci problemi həll etməyə 

kömək edir. Aydın görünür ki, sosial intellektin bəzi komponentləri, yəni bilik və mühakimə 

etmək bacarığı baxımından, ümumi intellekt ilə yaxın əlamətlər kəsb etməsi, lakin ekstraversiya 

kimi şəxsiyyətin xarakter tipinə uyğun gəlməməsi ehtimalı gözlənilir. Əksinə digər kom-

ponentlər, yəni sosial vəziyyətlərdə aktiv fəaliyyət göstərmək bacarığı ekstraversiya ilə daha 

çox, ümumi intellekt ilə isə daha az əlaqəli ola bilər [3, s. 313]. 

Tədqiqatçıların fikrincə, sosial intellektin sonuncu problem onun ölçülməsi ilə əlaqədardır. 

A.Binedən başlayaraq illər boyunca intellektin ölçülməsi məqsədilə bir çox psixometrik testlər 

hazırlanmışdır. Lakin, sosial intellekt ilə əlaqədar testlərin hazırlanması məsələsi isə onun daha 

əvvəlki problemlərinin həll edilmədiyindən, həmçinin hər hansısa bir testin hazırlanması üçün 

lazım olan psixometrik tələblərin yerinə yetirilməsinin çətinliyi səbəbi ilə ümumi intellektə 

nisbətən daha azdır.  

Silvera və onun əməkdaşlarının fikrincə, sosial intellektin ölçülməsi ilə əlaqədar iki problem 

vardır. Birincisi, testlərin əksəriyyətinin həyata keçirilməsi çətinlik və vaxt baxımından 

problem yaradır. İkincisi, ən vacibi isə sosial intellekt testlərinin müxtəlif tipləri (öz-özünə he-

sabat vermə, müşahidəçilər tərəfindən davranışın qiymətləndirilməsi) arasında yüksək asılılıq 

yoxdur [3, s. 314]. 

Bütün bunlar daha əvvəl də dediyimiz kimi sosial intellektin dəqiq bir tərifinin olmaması, 

bir çox metodikasının etibarlı olub-olmamasını yoxlamağın qeyri-mümkünlüyü səbəbindən 

yaranmışdır. Lakin, bütün bunlara baxmayaraq sosial intellekt ilə əlaqəli bu günədək meydana 

çıxan bir çox testlər və ya metodikalar vardır. K.Vasilova və F.Baumqartner onları 4 başlıq 

altında aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır [4, s. 44-45]: 

 

Cədvəl 1.1. Müvəffəqiyyət əldə etməyə istiqamətlənən və ümumi intellekt testləri ilə ox-

şarlıq kəsb edənlər 

 

Üsul Tədqiqatçılar (il) Subtest, Faktor və Sİ strukturu 

 

 

 

George Vaşinqton SİT 

 

 

Hunt (1928) və 

Moss (1931) 

Omvake (1949) və 

Vudvard (1955) 

-Sosial situasiyada mühakimə etmə 

-Üz və adları xatırlama 

-İnsan davranışlarını müşahidə etmə 

-Sözlərin arxasından ruhi vəziyyətin 

tanınması 

-Üz ifadələrindən ruhi vəziyyətin tanınması 

-Sosial informasiya 

-Yumor hissi 

 

 

Altı faktorlu SİT 

 

 

O`Sullivan (1966) 

-Davranış mexanizmlərini dərketmə 

-Davranış kateqoriyalarını dərketmə 

-Davranış əlaqələrini dərketmə 

-Davranış sistemlərini dərketmə 

-Davranış dəyişmələrini dərketmə 

-Davranışsal dolayı yolların dərkedilməsi 
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Sternberq üçtərkibli 

SİT 

R.Sternberq və b. 

(1993) 

-Analitik qabiliyyətlər 

-Yaradıcı qabiliyyətlər 

-Praktik qabiliyyətlər 

 

Cədvəl 1.2. Özünüqiymətləndirmə və sosial bacarıq kimi dəyərləndirilənlər. 

 

Üsul Tədqiqatçılar (il) Subtest, Faktor və Sİ strukturu 

 

Matson Uşaq və 

Yeniyetmələrdə 

Sosial Bacarıqları 

Qiymətləndirmə testi 

 

J.L.Matson, 

A.F.Rotatori, və 

V.J. Helsel (1983) 

-Adekvat sosial bacarıqlar 

-Qeyri-adekvat iddia səviyyəsi 

-Tez özündən çıxan, sözgötür-məyən 

-Özünə çox güvənmək 

-Paxıllıq, geri çəkilmə 

 

Sosial Bacarıqları 

Qiymətləndirmə testi 

F.M.Qreşham və 

S.N.Elliot (1990) 

-Sosial bacarıqlar 

-Problemli davranış 

-Akademik səriştəlilik 

-valideyn dəstəyi 

Sosial Bacarıqların 

İnventarizasiyası 

M.Lor, R.P.Yuniss 

və E.K.Stefik 

(1991) 

-Sosial bacarıqlar 

-Empatiya 

 

Cədvəl 1.3. Başqaları tərəfindən qiymətləndirilən sosial intellekt testləri 

 

Üsul Tədqiqatçılar (il) Subtest, Faktor və Sİ strukturu 

Sosial-səriştəlik 

Bacarığı–valdieyn 

versiyası 

A.Korrigan (2003) -Ünsiyyət bacarıqları 

-Emosional tənzimləmə bacarıqları 

 

Həmyaşıdın Sosial 

İntellektini  

Qiymətləndirmə testi 

K.Bjorkvist, 

K.Osterman, 

A.Kaukianen, 

K.Lagerspetz, və 

S.Forsblom (1995) 

-Başqalarını qavrama 

-Sosial çeviklik 

-Məqsədinə çatmaqda uğurlu olmaq 

-Davranışsal nəticələr 

 K.T.Vonq, J.D.Dey, 

S.E.Maksfel və 

N.M.Meyera (1995) 

-Sosial qavrama 

-Sosial fərasət 

-Sosial bilik 

 

Cədvəl 1.4. Davranışın qiymətləndirilməsi üzrə sosial intellekt  testləri 

 

Üsul Tədqiqatçılar (il) Subtest, Faktor və Sİ strukturu 

 

 

Hərəkət Tezliyi 

Yanaşması 

 

 

D.M.Buss və 

J.H.Kraik (1983) 

-Hərəkətlərin yaranması 

-Normativ hərəkətlərin qiymətləndirilməsi 

-Prototip davranışların dəyərləndirilməsi 

-Özünü və həmyaşıdlarını dəyərləndirmə 

 

Sosial Səriştəlilik 

Video testi 

U.Funke və 

H.Skuler (1993) 
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Hendriks (1969) 

-Cəhd ilə əlaqəli mexanizmlərin fərqli 

istehsalı 

-Cəhd ilə əlaqəli kateqoriyaların fərqli 

istehsalı 

-Cəhd ilə əlaqəli münasibətlərin fərqli 

istehsalı 

-Cəhd ilə əlaqəli sistemin fərqli istehsalı 

-Cəhd il əlaqəli dəyişmələrin fərqli istehsalı 

-Cəhd ilə əlaqəli dolayı yolların fərqli 

istehsalı 

 

Sosial intellektin ölçülməsi ilə əlaqədar təkmilləşdirilmiş metodikalar əlbəttə ki, yuxarıda 

sadalananlardan ibarət deyildir. Elmi tədqiqatlar genişləndikcə həmçinin, sosial intellektin izahı 

və onun ölçülməsi ilə əlaqədar metodikaların da sayı durmadan artmaqdadır. Bu səbəbdən 

Norveçin Tromso Universitetinin əməkdaşları David H. Silvera, Monika Martinussen və Tove 

İ. Dahl öz dillərində sosial intellektin ölçülməsi ilə əlaqədar metodikanın yoxluğu səbəbi ilə 

yeni bir sosial intellekt testi formalaşdırmağı qərara aldılar.  

Qeyd edək ki, ilk növbədə bunun üçün J.F.Kantor və N.Kihlstormun nəzəriyyəsindən is-

tifadə edilmişdir. Alimlərin fikrincə sosial intellekt-fərdi dünya haqqında biliklər fondudur [5, 

s. 360]. 

Tədqiqatçılar ilk növbədə Tromso Universitetinin psixologiya fakültəsinin 14 üzvünə sosial 

intellektin strukturunu necə müəyyən edərdiniz? başlığı altında 27 qabiliyyəti özündə əks et-

dirən anket təqdim etmişdir. Daha sonra anketdən alınan nəticəyə əsasən məlum olmuşdur ki, 

sosial intellekt - başqa insanları və müxtəlif sosial situasiyalara necə reaksiya verəcəklərini 

anlamaq qabiliyyətidir. Eyni zamanda başqalarını anlamaq, başqalarının istəklərini nəzərə al-

maq və başqalarının reaksiyalarını qabaqcadan təxmin etmək qabiliyyəti anketdən ən yüksək 

bal almışdır. Daha sonra sosial intellektin idraki və davranışsal ölçülərini də nəzərə alaraq 103 

maddədən ibarət sorğu hazırlanmışdır. Sorğudan alınan kəmiyyət nəticələrinə əsasən, hər biri 

7 maddədən ibarət üç ayrı faktor altında 21 maddəlik özünü təyinetmə olaraq bilinən sosial 

intellekt testi hazırlanmışdır. Testə verilən cavabdan asılı olaraq ən aşağı bal 1 (bu məni az 

təsvir edir) ilə 7 (bu məni güclü təsvir edir) arasında dəyişməkdədir. Nəticə etibarilə tədqiqat-

çılar sosial intellekt testinin aşağıdakı üç faktorunu müəyyən etmişlər [3, s. 313-315]: 

Sosial bilik prosesi - insan münasibətlərində sözlü və ya sözsüz mesajları anlama, empatiya 

qura bilmək, qarşındakının dedikləri ilə yanaşı, demək istəyib də deyə bilmədiklərini anlamaq, 

öz davranışlarının qabaqcadan başqasına nə hiss etdirəcəyini təxmin edə bilmək, ünsiyyət 

zamanı qarşındakının bədən dilindən, mimikalarından səndən nə istəyəcəyini anlaya bilmək 

bacarıqlarını özündə əks etdirir. Nümunəvi maddə: Çox vaxt insanların mimikalarından, bədən 

dillərindən və s. realda nə demək istədiklərini anlaya bilirəm. Faktorun daxili tutarlılığı 0.79 

olaraq hesablanmışdır. 

Sosial bacarıqlar - tanımadığı insanlara, sosial situasiyalara asanlıqla uyğunlaşa bilmək, ilk 

dəfə tanıdığın insanlarla asanlıqla uzlaşa bilmək, yeni və maraqlı mövzularla söhbəti ələ ala 

bilmək kimi bacarıqları özündə əks etdirir. Bu faktoru sosial bilik prosesinin davranış sə-

viyyəsinə keçirilməsi kimi də izah edə bilərik. Zamanla qazanılan sosial məlumatların praktik 

olaraq bacarıqlarla üzə çıxması kimi müşahidə edə bilərik. Nümunəvi maddə: Yeni tanış oldu-

ğum insanlarla yaxşı dostluq münasibətləri qurmaqda bacarıqlıyam. Faktorun daxili tutarlılığı 

0.85 olaraq hesablanmışdır. 
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Sosial anlama - situasiyaya, yerə və zamana görə uyğun davranış nümunəsini göstərmək, 

nə zaman danışıb, nə zaman susacağını bilən, insanların davranışlarını, xarakterlərini nəzərə 

alaraq onlar ilə necə davranması gərəkliyini bilmək və nəticə etibari ilə qarşısındakı insana necə 

təsir edəcəyini bilmək bacarıqlarını özündə əks etdirir. Sosial anlamanın tək özəlliyi başqasının 

davranışına uyğun olaraq öz hərəkətlərini tənzimləmək deyil, eyni zamanda sosial anlama 

səviyyəsi yüksək olan insanların öz daxili dünyasını yaxşı anlaması, tanıması, bilməsi və bu 

əsasda özünün davranışlarının fərqində olması çox vacibdir. Çünki, öz davranışlarının fərqində 

olan bir şəxs artıq ona uyğun qarşısındakının da onun davranışlarına necə reaksiya verəcəyinin 

fərqində olub ona uyğun davranış nümunəsini seçir. Nümunəvi maddə: insanlar səbəbini izah 

etməyimə fürsət vermədən mənə hirslənirlər. Faktorun daxili tutarlılığı 0.72 olaraq müəyyən 

edilmişdir. Metodikanın başqa testlər ilə uyğunluq kəsb etməsi arasındakı əlaqəni müəyyən 

etmək üçün isə Marlove-Krovne tərəfindən formalaşdırılan Sosial Arzu Edilirlik Şkalası ilə 

baxılmış və 0.22 korrelyasiya əmsalı tapılmışdır. 

Sosial intellektin psixometrik tərəflərinin inkişafı eyni zamanda yeni-yeni intellekt testləri-

nin də meydana çıxmasına səbəb oldu. Bu testlərdən biri də Slovakiyanın Presov Universiteti-

nin, İdarəetmənin Psixologiyası kafedrasının əməkdaşları Miroslav Frankovski və Zuzana 

Birknerova tərəfindən hazırlanan MESQ (Manipulyasiya, Empatiya və Sosial Qıcıqlanma ) və 

ya MESİ (Manipulation, Emphaty and Social İrritability) metodikasıdır.  

Tədqiqatçılar sosial intellekt barədə apardıqları elmi araşdırmalar sayəsində 4 məsələyə 

diqqət çəkirlər: 

1) Oxşar və fərqli elm sahələri ilə əlaqədar olaraq sosial intellektin tərifinin dəqiqləşdiril-

məsi və fərqləndirilməsi. 

2) Sosial intellekt anlayışının etik ölçüsü. 

3) Sosial intellektin struktur elementlərinin təhlili. 

4) Sosial intellektin öyrənilməsi və aşkarlanmasında şəxsiyyət və psixometrik yanaşma. 

Bu metodika tədqiqatçılar 1995-ci ildə K.Bjorkvist, K.Österman, A.Kaukianen, K.Lagers-

petz və S.Forsblom tərəfindən hazırlanmış Həmyaşıdın Sosial İntellektini Qiymətləndirmə 

testindən (PESİ-Peer-Estimated Social İntelligence Test) qaynaqlanaraq hazırlanmışdır. Test 

21 maddədən və 3 faktordan ibarətdir. Testin suallarına verilən hər bir cavab 0 (heç vaxt) və 4 

(tez-tez) bal arasında dəyişir. Test həm ümumilikdə sosial intellekti, həm də ayrıca hər bir 

şkalanı fərdi ölçmək xüsusiyyətinə sahibdir. Aparılan faktor təhlili əsasında testin daxilində 

aşağıdakı üç ayrı faktor müəyyən olmuşdur: 

Manipulyasiya - bu faktorda yüksək bal alan insanlar başqalarını demək olar ki, hər şeyi 

etməyə razı sala bilmək gücünə sahibdirlər, başqalarının həyatından, onların bacarıqlarından öz 

mənfəəti üçün istifadə edə bilir və bu yolla başqalarını öz tərəflərinə çəkməyi bacarırlar. 

Faktorun daxili tutarlılığı 0.85 olaraq hesablanmışdır. 

Empatiya - bu faktorda yüksək bal alan şəxslər başqalarının hisslərini, niyyətlərini və zəif 

cəhətlərini görməyi bacarır. Yeni insanlara uyğunlaşa bilir, onların istəklərinin nə olduğunu 

təxmini müəyyən edə bilir və onların istəklərini yerinə yetirməyə çalışır. Faktorun daxili tu-

tarlılığı 0.78 olaraq hesablanmışdır. 

Sosial qıcıqlanma - bu faktorda yüksək bal alan şəxslər başqaları ilə ünsiyyətdə olarkən 

qarşılarındakı insanın xarakterinə, davranışlarına uyğunlaşmaq onlar üçün bir problemə çev-

rilir. Həmçinin qarşısındakı insanın davranışları, keçirdiyi hissləri, zəif cəhətləri, gözləntiləri 

onları təəccübləndirir və qabaqcadan necə reaksiya verəcəklərini təxmin edə bilmədikləri üçün 

öz davranışlarında olan normanı gözləmir və bu zaman qarşı tərəfin reaksiyası ilə öz reaksiyası 

arasında müəyyən çaşqınlıq yaşayırlar. Qarşısındakına necə uyğunlaşacaqlarını bilmədikləri 
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üçün kimsə onlar üçün nəsə etmək istədikdə, gərginlik və narahatlıq hissinin yaranmasına 

gətirib çıxardır. Faktorun daxili tutarlılığı 0.71 olaraq hesablanmışdır [6, s. 90-94]. 

Aparılan təhlil göstərir ki, sosial intellektin ölçülməsi probleminə dair tədqiqatçılar tərə-

findən elm inkişaf etdikcə yeni yanaşmalar irəli sürülmüşdür. Xüsusilə bu yanaşmaların əksə-

riyyəti sosial bacarıqların ölçülməsi ilə əlaqədardır. Bizim araşdırmamızın məqsədi bu yanaş-

maları ümumi bir siyahıda toplamaq və geniş izahatını verməkdir. Təhlil nəticəsində Tromso 

sosial intellekt testinin faktorları olan sosial bilik prosesi, sosial bacarıq, sosial anlama və 

MESQ metodikasının faktorları olan empatiya, manipulyasiya, sosial qıcıqlanma kimi anla-

yışlara geniş elmi izah verilmişdir. Son olaraq qeyd edək ki, əgər bu məqalədə olmayan və 

qruplaşdırılan sosial intellekt testləri siyahısına daxil olmayan hər hansısa sosial intellekt testi 

varsa, bu, o demək deyil ki, həmin test istifadə üçün adekvat deyil. Elm inkişaf etdikcə ölçmə 

metodlarının təkmilləşdirilməsi və sayı da durmadan artmaqdadır. Belə bir informasiya çoxlu-

ğunda bütün metodikaları bütün dövrlər üçün dəyişməz olduğunu iddia edərək, bir araya top-

lamaq heç də asan deyildir. Lakin, ən azından dəqiq elmi nəticələrə söykənən bir neçə meto-

dikanı bu siyahıya daxil edərək, tədqiqatçılar üçün az da olsa əlçatan informasiya mənbəyi və 

elmi istiqamət vermiş olduq. 

Məqalənin aktuallığı. Sosial intellekt barədə tədqiqatların meydana çıxması yeni prob-

lemlərin yaranmasına gətirib çıxardı. Problemin həllinin müasir dövrdə daha böyük əhəmiyyət 

daşıdığını və məqalənin də məhz bu mövzuya həsr olunduğunu nəzərə alsaq, onu aktual hesab 

edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə sosial intellektin öl-

çülməsi probleminə dair xarici ölkə psixoloqlarının yanaşmaları verilir, müəllifin apardığı 

tədqiqatın nəticələri təhlil edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tədqiqatçı-alimlər, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər. 
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Дж.Дж. Дамирова 

 

Психологические подходы к проблеме социального 

интеллектуального измерением 

 

Резюме 
 

На освоении наших научных исследований в области социального интеллекта стало 

ясно, что возникли некоторые проблемы с научным объяснением этого понятия. Из-за 

отсутствие конкретной методики измерение социального интеллекта возникли опре-

деление трудности у специалистов изучающих проблему социального интеллекта. Од-

нако со временем предметная область современных исследований расширилась, и были 

разработаны новые измерения. Таким образом, применение наиболее точных методик, 

исследование социального интеллекта, особенно теста Тромсо и методики MEСР, 

резюмированы в статье. 

 

Dj.Dj. Damirova 

 

Psychological approaches to the problem of  

social intelligence measuring 

 

  Summary 
 

Based on our scientific research on social intelligence, it became clear that some problems 

have arisen with the scientific explanation of this notion. As a result, these problems have 

caused some difficulties for many researchers who want to measure social intelligence due to 

the lack of specific methods. However, over time, the subject area of modern research has 

expanded and new measurements have been developed. Thus, the importance of the application 

of most important methods related to the measurement of social intelligence, in particular the 

application of the Troms Social İntelligence Test and the MESQ method, is summarized in an 

article. 
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Проблеме девиантного и делинквентного поведения посвящено много работ в пси-

хологии. В основном они рассматривают социально-психологические детерминанты 

подобного поведения. Среди этих работ можно перечислить те, которые изучают связь 

девиантного поведения с особенностями воспитания, c отношениями с родителями, си-

туацию в школе, отношения со сверстниками в юном возрасте, индивидуально-психо-

логические особенности личности и пр. Некоторые работы посвящены изучению креа-

тивности и интеллекта людей с девиантным поведением. 

Креативность определяется как способность разрабатывать оригинальные, эффек-

тивные и адекватные ситуации идеи, подходы и решения задачи. Ранние исследования 

креативности в психологии сосредотачивали внимание на возвышении этого качества, 

акцентировали его исключительность, необыкновенность и пользу в достижении успеха 

(1). Ввиду того, что креативность считается социально положительным фактором, в то 

время как девиантное поведение - отрицательным, со стороны исследователей уделялось 

мало внимания изучению их взаимосвязи. В основном ученые предполагали наличие 

отрицательной связи между этими явлениями. Действительно, креативность 

рассматривается как свойство личности, способствующее тому, чтобы человек мог про-

тивостоять сложностям, оправиться от травм и разработать способы достижения пози-

тивного для себя исхода (2). Девиантное поведение не соответствует нормам и правилам, 

принятым в определенном обществе и как следствие, в большинстве случаев приводит к 

дезадаптации. Это позволяет нам предположить, что низкий уровень креативности 

приводит к тому, что люди затрудняются находить адекватные способы разрешения 

ситуации и адаптации к ней. Затруднения в нахождении адекватных стратегий, в свою 

очередь, толкает их к девиантному поведению и приводит к закреплению девиантной 

идентичности. Однако, на сегодняшний день данная проблема остается недостаточно 

изученной для того, чтобы сделать однозначный вывод.  

Поскольку креативные люди способны выходить за рамки ситуации и мыслить нес-

тандартно, их поведение иногда остается непонятным для окружающих и рассматри-

вается ими как девиантное. Подобное отношение окружающих может приводить к зак-

реплению за человеком различных ярлыков. Можно предположить, что как следствие 

этих ярлыков у креативного человека меняется самовосприятие и создается образ себя 

как индивида, отличающегося от нормы. При этом повышается вероятность выбора им 

девиантных способов достижения своих целей.  
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С этой точки зрения полезно рассмотреть результаты одного исследования, где рас-

сматривались ситуационные факторы, которые могли бы предсказать девиантное пове-

дение креативных людей. Результаты показали, что различия касаются неопределенных 

нравственных ситуаций, где правила неясны и возможны различные точки зрения. По-

добные ситуации представляют больше возможности для участия в девиантном поведе-

нии. В нравственных ситуациях, в которых акцентируются конкретные правила, деви-

антность сокращается. Однако усиление значимости правил в подобных ситуациях не 

влияло на уровень креативности (3). Данные результаты позволяют предположить, что 

люди с одним и тем же уровнем креативности могут выбирать участвовать ли им в де-

виации в зависимости от особенностей ситуации. Таким образом, неправильно было бы 

предполагать, что высокий уровень креативности предотвращает девиантное поведение.  

Еще одно исследование было посвящено изучению вербальной и графической кре-

ативности делинквентных подростков. Был выявлен низкий уровень графической креа-

тивности у делинквентных подростков. Не было обнаружено различий между делинк-

вентными и обычными подростками в уровне вербальной креативности (1).  

Другим свойством личности, ассоциирующимся с достижением успеха является ин-

теллект. При анализе девиантного и делинквентного поведения  также возникает вопрос 

о связи данных явлений с интеллектом.  

Можно сходным образом предполагать, что подобные виды поведения связаны с 

низким уровнем интеллекта, поскольку высокий уровень интеллекта должен способст-

вовать индивиду в нахождении адекватных способов адаптации к ситуации. Однако, ре-

зультаты исследований неоднозначны. Например, в одном исследовании авторы об-

наружили, что интеллектуально одаренные подростки с высокой потребностью в дости-

жениях значительно чаще чем их менее одаренные сверстники были склонны пренеб-

регать нормами морали при решении дилемм, связанных с ценностью человеческой 

жизни и их уровень эмпатии был ниже (4). Кроме того, следует учитывать, что интеллект 

- это многогранное явление, которое включает в себя не только общий, когнитивный 

компонент. Авторы также выделяют социальный и эмоциональный интеллект и говорят 

об их важности при предсказании дезадаптации и девиации (5).  

Рассмотрим еще одно психологическое исследование, в котором было проведено 

сравнение между делинквентными мальчиками с высоким и низким интеллектом. Было 

показано, что мальчики с низким интеллектом совершили больше делинквентных пос-

тупков, чем мальчики с высоким интеллектом. Импульсивность, особенно в плане по-

ведения, была характерна для всех делинквентных респондентов. Однако у мальчиков из 

группы высокого интеллекта лучше развита система когнитивного контроля. Это оз-

начает, что респонденты с низким интеллектом имеют трудности при анализе ситуации, 

не могут видеть последствия своих поступков, в результате чего, они совершают более 

тяжелые поступки по сравнению с респондентами с высоким интеллектом. Не было 

выявлено различий между респондентами с высоким и низким интеллектом по 

показателям чувства вины и эмпатии. Данные показатели были связаны с противоправ-

ным поведением в целом. 

Также из данного исследования становилось ясным, что респонденты с высоким ин-

теллектом могли лучше продумывать делинквентные поступки и поэтому меньше по-

падаться. А респонденты с низким интеллектом совершали импульсивные действия, 

плохо планировали, в результате чего в их статистике больше противоправных поступ-

ков (6). Можно предположить, что то же самое верно и для креативности: люди с высо-
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ким уровнем креативности находят более оригинальные способы при совершении деви-

антных и делинквентных поступков, вследствие чего меньше попадаются. Возможно 

поэтому поэтому креативность и высокий интеллект обычно мало ассоциируется с 

девиантным и делинквеным поведением. 

Мы также попытались найти психологические исследования, которые включали бы 

сравнение девиантных и недевиантных испытуемых с учетом их уровня креативности и 

интеллекта. В одном из таких исследований сравнивались делинквентные и неделинк-

вентные подростки. Между ними не было обнаружено различий в уровне интеллекта. В 

то же время были выявлены различия в уровне вербальной креативности (7).  

Итак, отсюда следует, что в психологии имеются неоднозначные данные о характере 

связи креативности и его отдельных видов, а также интеллекта с девиантным и де-

линквентным поведением. Это делает необходимым проведение нового исследования 

для прояснения ситуации. При этом в нем должны участвовать респонденты как с вы-

соким и с низким уровнем интеллекта в пределах нормы, так и с высоким и низким 

уровннем креативности. 

Актуальность статьи. Девиантное поведение и факторы, играющие роль в его фор-

мировании, требуют особого внимания с точки зрения нахождения способа воздействия 

и превенции развития человека в данном направлении. 

Научная новизна статьи. В качестве психологического явления, взаимосвязанного 

с девиантным и делинквентным поведением, рассматриваются креативность и интел-

лект, ставятся вопросы о характере связи девиантного и делинквентного поведения с 

данными явлениями.  

Практическое применение и значение статьи. На основе исследования, проведе-

ние которого обосновывается в данной статье, можно будет разработать принципы 

исправительного и профилактического воздействия на личность, развитие которой идет 

в направлении девиации.  
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N.N.İsmayılova 

 

Deviant davranışın kreativlik və intellektlə əlaqəsi 

 

Xülasə 
 

Məqalədə deviant və delikvent davranışın kreativlik və intellektlə əlaqəsindən danışılır. Bu 

mövzuda indiyədək həyata keçirilmiş tədqiqatların nəticəsindəki ziddiyyətlərdən, kifayət qədər 

olmamasından bəhs edilir, onların əsasında yeni suallar qoyulur. Həmin sualların araşdırılması 

məqsədilə yeni tədqiqat aparılmasının zəruriliyi diqqətə çatdırılır. 

 

N.N.İsmayilova 

 

Relation between deviant behavior, creativity and intellect 

 

Summary 
 

This article is about relation of deviant and delinquent behaviour with creativity and 

intellect. Researches that have been conducted so far are discussed, new questions are proposed 

on their basis. Necessity of a new research in order to clarify these questions is claimed. 
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Müasir sosial həyatda konfliktlərin artması onların sosial-psixoloji aspektlərinin tədqiqinə 

diqqəti artırır. Məlumdur ki, konflikt ziddiyyətlərin mübarizəsi zəminində baş verir ki, bura bir-

birinə zidd mövqelər, maraqlar, baxışlar, əqidələr, adətlər, inkişaf səviyyələri və s. daxildir. 

Qruplararası konfliktlər müvafiq olaraq sosial qruplar arasında yaranan konfliktdir. Fərdi 

səviyyədə o, həm də şəxsiyyətlərarası konflikt kimi də çıxış edə bilər. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, hər bir kəs özündən daha çox öz sosial qrupunu təmsil edir. Belə ki, müəyyən insanların 

arasında birbaşa konfliktli münasibətlər mövcud olmaya bilər, lakin yenə də aralarında konflikt 

olan müvafiq sosial qrupların təmsilçiləri kimi onlar arasında konflikt mövcuddur. Məsələn, 

müharibə şəraitində olan ölkələrdəki insanlar əvvəllər öz aralarında düşmənçilik saxlamaya və 

hətta dostluq münasibətində belə ola bilərlər. Ancaq onlar məhz bu konfliktdə öz xalqlarının, 

dövlətlərinin təmsilçisi kimi artıq dostluq yox, düşmənçilik mövqeyində dururlar. Məsələn, 

1988-ci ilə qədər Azərbaycanda ermənilərlə çox müsbət qonşuluq, dostluq, hətta qohumluq 

münasibətləri mövcud idi. Ermənilərin azğın hərəkətləri bir-birilə dostluq, yaxınlıq edən 

şəxsləri qatı düşmənə çevirdi. Qruplararası konfliktlərin müxtəlif növləri var. Qruplararası 

konfliktlərin bir növü rollu konfliktlərdir. Bu konfliktlər üzərlərinə götürdükləri və ifa etdikləri 

sosial rolları onlarla ünsiyyətdə olan digər insanların ifa etdikləri sosial rollarla uyğunsuzluq və 

ziddiyyət təşkil edən insanlar arasında yaşanır. Bu tip konfliktin məşhur nümunəsi E.Bern 

tərəfindən təsvir olunmuşdur [3, 174]. 

Bunlar valideyn, uşaq, gənclər və yaşlı rollarının sosial-psixoloji uyğunsuzluğu ilə bağlı 

konfliktlərdir. Qruplarası konfliktləri bütün digər konfliktlər kimi müxtəlif əsasda təsnif etmək 

olar. Bunlar əsasən aşağıdakılardır: konfliktin predmetinə görə; konflikt iştirakçılarının sayına 

görə; konflikt iştirakçılarının konfliktdə mövqeyinə görə; konfliktlərin kəskinliyinə görə; 

konfliktin nəticələrinə görə. Konfliktin predmeti dedikdə onun yaranması səbəbi nəzərdə 

tutulur, yəni konflikt iştirakçılarının arasında yaranan problemin səbəbinin aşkarlanması və 

həlli üsullarında müxtəlif yanaşma və uyğunsuzluq mövcuddur. 

Konfliktlərin predmetlərinin özlərini də qruplara bölmək olar. Ancaq bu cür təsnifat praktik 

cəhətdən bir qədər çətindir. Belə ki, konfliktlər çox müxtəlifdir və demək olar ki, onlar öz 

predmetlərinə görə fərqlənirlər. İştirakçıların sayına görə konfliktlər özəl (iki insan arasında 

yaranan konflikt), çoxsaylı (bir neçə insanın cəlb olunduğu konflikt) və qrup halında (tərəflər 

kimi bütöv insan qruplarının çıxış etdiyi konflikt) olur. İştirakçılarının tutduğu mövqeyə görə 

konfliktlər qeyri-müəyyən, müəyyən və barışmaz olur.  
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Qeyri-müəyyən konflikt onunla izah olunur ki, konflikt vəziyyətində olan insanlar onun nə 

üçün yaşandığını və aralarındakı narazılığın nədən ibarət olduğunu tam aydın dərk etmirlər. 

Bundan başqa, bu zaman insanlar özlərinin haqlı olduqlarına şübhə edirlər və aralarındakı 

konfliktə səbəb olan məsələ ilə bağlı istənilən an kompromisə getməyə hazır olurlar. Müəyyən 

konfliktlər zamanı tərəflərin mövqeləri dəqiq müəyyənləşmiş olur və onlar mədəni şəkildə bir-

birlərilə birbaşa toqquşmalardan qaçaraq bu mövqeləri müdafiə edirlər. Bu halda konfliktdə 

olan tərəflər öz fikirlərinin düzgünlüyünə əmindirlər və həmçinin də qarşı tərəfi dinləməyə, 

başa düşməyə və öz fikrini ona səbir və inadkarlıqla izah etməyə hazırdırlar. Tərəflərin bir-

birlərinə güzəştə getməyə hazır olmadıqları və istəmədikləri konflikt barışmaz konflikt adlanır.  

Bundan başqa, onlarda bir-birini dinləmək və başa düşmək istəyi belə olmur. Bu halda tə-

rəflərin hər biri hesab edir ki, özləri tamamilə haqlıdır və qarşı tərəf haqsızdır, həmçinin qarşı 

tərəf şüurlu və məqsədyönlü şəkildə onlara öz məqsədlərinə çatmağa mane olur. Əgər ilk iki 

konflikt tipi - qeyri-müəyyən və müəyyən konfliktlər həlli mümkün olan konfliktlərdirsə, so-

nuncu konfliktin həlli mümkünsüzdür [6, 39]. 

Öz kəskinliyinə görə qruplararası konfliktlər zəif, mülayim və güclü (kəskin) olurlar. Zəif 

konfliktlər zamanı onun iştirakçıları aralarında bəzi məsələlərdə fikir ayrılığı olduğunu başa 

düşürlər. Onlar bunu etiraf etsələr də, bir-biri ilə normal, işgüzar qarşılıqlı münasibətlərini qo-

ruyub saxlayırlar. Orta və ya mülayim konfliktlər qrupların bir-birilə normal ünsiyyətinə və 

qarşılıqlı təsirinə mane olan konfliktlərdir. Onlar öz aralarında müəyyən işgüzar münasibətləri 

qoruyub saxlaya bilsələr də, mövcud konflikt onlar arasında normal qarşılıqlı münasibətlərin 

yaranmasına mane olur. Lakin bununla belə bu növ konfliktlərdə qrupların bir-birilə kəskin 

toqquşmaları müşayiət olunmur. Onlar bu situasiyaya səbirlə yanaşırlar və bir-birləri ilə uy-

ğunlaşmağa çalışırlar. Kəskin konfliktlər zamanı isə qruplar arasında heç bir normal işgüzar 

münasibət olmur. Belə konfliktin iştirakçıları bir-birləri üçün həm fiziki, həm də psixoloji cə-

hətdən dözülməzdirlər və bir-birlərinə münasibətdə açıq-aydın düşmənçilik nümayiş etdirirlər. 

Buna görə də onlar arasında istənilən situasiyada konflikt yaranır və kəskinləşir ki, bu da qarşı 

tərəfə münasibətdə açıq aqressiyanın təzahürü ilə müşayiət olunan toqquşmalara gətirib çıxarır. 

Öz nəticələrinə görə konfliktlər nəticəsiz, ciddi mənfi nəticəli və katastrofik (faciəli) nəticəli 

olurlar. Nəticəsiz konfliktlər zamanı konflikt onun iştirakçılarının şəxsi və işgüzar 

münasibətlərini korlamadan, onlar üçün xoşagəlməz halı tez və uğurla aradan qaldırır. Mənfi 

nəticəli konfliktlər isə ya axıra kimi həll olunmur ya da onun iştirakçıları üçün xoşagəlməz 

nəticələrə gətirib çıxarır. Faciəvi konflikt isə tərəflərin biri və ya hər ikisi üçün aradan qaldı-

rılması mümkünsüz və çox xoşagəlməz nəticələri olan özünəməxsus “psixoloji faciəyə” çevri-

lir. Nəticədə, bir qayda olaraq konfliktin iştirakçıları bu konfliktə girdikləri üçün peşman olur-

lar. Öz nəticələrinə görə konstruktiv və destruktiv konfliktlər də mövcuddur. Yarandığı sahədə 

konfliktin həlli real vəziyyəti yaxşılaşdırırsa bu konstruktiv konfliktdir  [2, 240]. 

Qruplararası konfliktlər müxtəlif səbəblərdən yaranır. Baxmayaraq ki, konflikt özü sosial-

psixoloji hadisə kimi ancaq vahid konsepsiya daxilində nəzərdən keçirilir, bir qayda olaraq 

onun bir çox səbəbləri fərqləndirilir və təsvir olunur. Müasir dövrdə sosial psixologiyada kon-

fliktlərin öyrənilməsində müxtəlif istiqamətlər formalaşmışdır. Bunlar qrup dinamikası mək-

təbi, sosiometrik istiqamət, bihevioristik istiqamət, humanistik  istiqamət  və  koqnitiv  yanaş-

madır [1, 67].     

Onların hər birində şəxsiyyətlərarası və qruplararası konfliktlərin əsasları və səbəblərini təd-

qiq edərək alimlər müxtəlif əlamətlərə diqqət yetirirlər. Kiçik qrupda baş verən prosesləri əsas 

götürən və onun tərkibində kommunikasiya kanalları, liderlik, rolların paylaşması, qrup 

normaları, şəxsiyyətlərarası münasibətlər kimi parametrləri fərqləndirən qrup dinamikası mək-
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təbi hesab edir ki, konfliktlər qrup üzvləri arasındakı fikir ayrılığı fonunda yarana bilər. 

Məsələn, onun tərkibinin heterogenliyi konfliktin əsəs səbəbi ola bilər. Kommunikasiya ka-

nallarının məhdudluğu və ya onların qrup üzvlərinin maraq və tələbatlarına uyğun gəlməməsi 

də qrup konfliktinə səbəb ola bilər.  

Demokratik düşüncəli qrup üzvləri üçün yolverilməz olan avtoritar liderlik lider və qrup 

arasında konfliktə gətirib çıxara bilər. Əgər bir qrupda bir neçə lider olarsa müvafiq olaraq onlar 

arasında da konflikt yaranacaq, hansı ki, bu da sonradan qrupdaxili konflikt səviyyəsinə qalxa 

bilər. Aydındır ki, qrupdaxili konfliktin səbəbi kimi qrup üzvləri arasında rolların bölüş-

dürülməsi də çıxış edə bilər. Sosiometrik istiqamət konfliktlərin öyrənilməsində simpatiya və 

antipatiya tipli qarşılıqlı münasibətlərə daha çox diqqət yetirir və müvafiq olaraq bu istiqamətin 

tərəfdarları da məhz belə qarşılıqlı münasibətlərdə qruplararası konfliktin ilkin səbəblərini 

tədqiq edirlər. Bu istiqamətin banisi Y.Moreno hesab edir ki, insanlar arasındakı simpatiya və 

antipatiya onlarda “tele” adlı müsbət şəxsiyyətlərarası enerjinin nə dərəcədə olması ilə şərtlənir 

[5, 76].  

Konfliktlərə koqnitiv yanaşma nöqteyi-nəzərindən baxdıqda isə, konfliktlərin səbəbləri in-

sanların (qrupların) koqnitiv sferasında mövcud olan ziddiyyətlərdə görülür. Belə ziddiyyətlər 

çoxsaylı ola bilər. Məsələn, biliklər, mühakimələr, dəyərlər, münasibətlər və s. arasındakı zid-

diyyətlər. Konfliktlərə ümumnəzəri yanaşmalardan başqa psixologiyada məşhur olmayan xü-

susi və ya müəllif yanaşmaları da mövcuddur. Məsələn, N.V.Qrişina konfliktin aşağıdakı kon-

sepsiyalarını sadalayır: 

1. Konfliktin aqressiyanın təzahür forması kimi başa düşülməsi (J.Dollard, L.Dub, N.Mül-

ler, A.Bandura, L.Berkovits);   

2. Konfliktin rəqabətə və ya başqa potensial konfliktli situasiyaya görə reaksiya kimi başa 

düşülməsi (M.Doyç, M.Şerif). 

Konfliktlərin səbəblərinin müzakirə olunduğu elmi ədəbiyyatlarda konfliktlərə meylin insan 

şəxsiyyətinin dərinliklərində olması ilə bağlı nöqteyi-nəzər də mövcuddur. Bunula əlaqədar 

olaraq “konfliktogen” (potensial konfliktə meylli) və “sülhpərəst” (potensial konfliktə meylsiz) 

qruplar, şəxslər fərqləndirilir. Bu yanaşma istiqamətlərinin hər biri qrupda konfliktlərin 

tədqiqində özünəməxsus əhəmiyyətə malikdir ki, bu da problemə kompleks yanaşmanı təmin 

edir [5, 113] 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə qruplararası konfliktlərin mahiyyəti təhlil olunaraq kon-

fliktlərə sosial-psixoloji yanaşma xüsusiyyətləri tədqiq olunmuşdur.     

Məqalənin elmi  yeniliyi. Eyni zamanda qruplararası konfliktlərin növləri, strukturu və 

səbəblərinin geniş təhlili məqalədə öz əksini tapmışdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müasir dövrdə konfliktlərin tədqiqində müxtəlif 

istiqamətlərin (sosiometrik istiqamət, qrup dinamikası məktəbi, bihevioristik istiqamət, 

humanistik istiqamət) təhlilinə geniş yer verilərək müəyyən nəticələr əldə edilmişdir. 
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Причины межгрупповых конфликтов 

 

Резюме 

 
В статье анализируется суть межгрупповых конфликтов и изучалось социально-пси-

хологические особенности подхода к конфликтам. Одновременно виды, структура и 

причины межгрупповых конфликтов широко анализировались в этой статье. В совре-

менное время исследования конфликтов в разных направлениях (социометрическое 

направление, школа групповой динамики, бихевиористическое направление, гуманис-

тическое направление) широко анализировалось и дало определенные результаты. В 

статье основная проблема анализировать положительные и отрицательные функции 

межгрупповых конфликтов. Исследования стратегий, методов предупреждение и путей 

разрешение межгрупповых конфликтов также отражается в статье. 
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Causes of intergroup conflicts 

 

Summary 

 
The article analyzes inter-group conflicts and researches socio-psychological approach - his 

towards conflicts. Types, structure and causes of intergroup conflicts are precisely reflected in 

the article. The author analyzes modern research forms of conflicts (sociometric research, group 

dynamic school, behaviouristic school, humanistic school etc.) and draws certain conclusions. 

The article focuses on the illustration of positive and negative functions of conflicts and 

elucidates behavior strategy as well as warning and solution methods of inter-group conflicts. 
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Müasir dövrdə yeni yaranan və diqqəti cəlb edən elmlər sırasında «Gender» xüsusi əhə-

miyyətə malikdir. Bu elmi istiqamət XX əsrin 70-ci illərində Qərbi Avropada meydana gəl-

mişdir. “Gender” ingilis sözü olub, mənası «soy», «cins» deməkdir. Azərbaycanda bu elmi is-

tiqamət XX əsrin sonlarında yaranmışdır. Demokratik cəmiyyət quruculuğu zamanı insan hü-

quq və azadlıqları həmişə önəmli məsələ kimi ictimaiyyətin qarşısında durmuşdur. Cinsindən 

asılı olmayaraq bütün insanların fəal şəkildə vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında iştirak etməsi 

çox vacib amillərdən biridir. Qadınların da kişilərlə bərabər olaraq qərarların qəbul edilməsi 

prosesində iştirak etməsi, ictimai-siyasi həyatda fəaliyyət göstərməsi, rəhbər vəzifələrə irəli 

çəkilməsi cəmiyyətdə yaranmış disbalansı aradan qaldırılmasına gətirib çıxarar və beləliklə, 

insanlara cinsinə görə deyil, onların imkan və bacarıqlarına görə qiymət verilir.  

Cəmiyyətdə kişi və ya qadın olmaq yalnız bu və ya digər anatomik xüsusiyyətlərə sahib 

olmaq deyil, həm də cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmiş bu və ya digər gender rolunu icra 

etmək deməkdir. 

Gender - qadın və kişinin cəmiyyətdəki sosial rolunu və vəziyyətini təyin edən sosial model 

kimi cəmiyyət tərəfindən təşkil edilir. Bütün bu fikirləri nəzərə alıb, «Genderə» belə tərif 

vermək olar ki, gender qadın və kişilərin sosio-mədəni mühitdə qarşılıqlı münasibətlərini öy-

rənir. Anlayışın cəmiyyətdə yeni-yeni işləndiyi zamanlarda insanların bir çoxunda yanlış tə-

səvvürlər formalaşmışdı, gender bərabərliyi dedikdə qadınlara kişilərdən daha çox imtiyazların 

verilməsi, qadın və kişilərin hüquqlarının eyniləşdirilməsi başa düşülürdü. Lakin yuxarıdakı 

tərifdən də görünür ki, gender bərabərliyi kişilərlə qadınların bərabər əsasda cəmiyyətdə 

qarşılıqlı fəaliyyətləri nəzərdə tutulur.  

Bəşər tarixi gender bərabərliyi uğrunda əzmkar mübarizələrlə zəngindir: sivil insan cəmiy-

yəti formalaşandan öz təbii hüquqları uğrunda əzmkar mübarizə aparan zərif cinsin nümayən-

dələri bu yolda ən müxtəlif çətinliklərə, psixoloji-mənəvi baryerlərə mətinliklə sinə gərib, icti-

mai həyatın ən müxtəlif sahələrində kişilərdən heç də geri qalmadıqlarını, müəyyən sahələrdə 

hətta onları üstələdiklərini əməllərində göstəriblər. Gender bərabərliyi olan cəmiyyət – qadın 

və kişinin bərabər üzv olduğu cəmiyyətdir.  

Belə cəmiyyətdə kişi və qadınların hüquqları bərabər səviyyədə müdafiə olunur. Gender 

bərabərliyi uğrunda hərəkat ötən əsrin ikinci yarısından etibarən bütün dünyanı əhatə etməyə 

başlayıb. Problemin miqyası və aktuallığı hətta dünyanın siyasi atmosferini müəyyənləşdirən 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT), ATƏT, Avropa Şurası kimi mühüm təşkilatları da bu 

istiqamətdə səyləri gücləndirməyə sövq edib. BMT 1952-ci ildə “Qadınların siyasi hüquqları 
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haqqında”, 1962-ci ildə “Nikaha daxil olma, nikaha daxil olmaq üçün minimal yaş həddi, ni-

kahların qeydə alınması haqqında”, 1979-cu ildə isə “Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün 

formalarının ləğv olunması haqqında” konvensiyaları qəbul edib. Bu sənədlərdə siyasi və 

dövlət əhəmiyyətli qərarların qəbulu prosesində qadınların kişilərlə balanslaşdırılmış iştirakının 

təmini sahəsində hökumətlərin məsuliyyəti və rolu əksini tapıb. BMT Baş Assambleyası 1975-

ci ildən 1985-ci ilə qədər olan dövrü “Qadın hüquqlarının onilliyi” elan edib. 1975-ci ildən 

sözügedən təşkilatın təşəbbüsü ilə Mexiko, Kopenhagen, Nayrobi və Pekində qadınların sta-

tusuna həsr olunmuş dörd qlobal konfrans təşkil edilib. Bu konfranslar beynəlxalq ictimaiyyətin 

diqqətini cinslər arasında qeyri-bərabərlik probleminə yönəldib (2). 

Azərbaycan xalqı da tarixən özünəməxsus dəyərlərə, adət-ənənələrə bağlı olan yüksək zə-

kalı, nəcib və xeyirxah xanımları ilə qürur duyub, ana adını uca tutub, qadına dərin hörmət, 

ehtiram və məhəbbətlə yanaşıb. Xalqımızın qəlbən tapındığı islam dinində də qadına, qıza və 

anaya yüksək ehtiram və hörmət ifadə edilib. Azərbaycan qadını mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri 

ilə daim seçilib, xalqın milli-mənəvi dəyərlər sisteminin formalaşdırılmasında müstəsna rol 

oynayıb. Xalq yaradıcılığı nümunələrində, qədim rəvayət və dastanlarımızda yüksək mənəvi 

sifətlərlə səciyyələnən kamil qadın obrazlarının bədii təsviri verilir.  

 Azərbaycan gerçəkliyi şair və mütəfəkkirlərə qadınları həyat mənbəyi və müdriklik mü-

cəssəməsi kimi vəsf etmək üçün zəngin tarixi material verib. Tarixin konkret dövrlərində Sara 

xatun, Nüşabə, Nigar, Həcər kimi qadınlar mərdlik, şücaət, qəhrəmanlıq mücəssəməsi kimi 

qəbul edilmiş, at çapıb, qılınc oynadıb, döyüş meydanlarında kişilərin yaxın silahdaşları, arxa-

dayağı olublar. Eyni zamanda ana kimi, evin qadını kimi öz rollarını da icra ediblər. Azərbaycan 

qadını XX əsrdə bir neçə əsrə bərabər inkişaf yolu keçib. 1919-cu ildə Azərbaycanda, 

müsəlman aləmində ilk dəfə olaraq, qadınlara seçki hüququ verilib. Yəni Azərbaycanda qa-

dınlara bu hüquq ABŞ-dan bir il əvvəl, bir sıra Qərbi Avropa ölkələrindən neçə onillik əvvəl 

verilib. Hələ əsrin əvvəllərində bir çox Şərq ölkələrində olmayan qızların təhsilə cəlb olunması 

nəzərə çarpacaq dərəcədə artır. Xalqın maariflənməsi, mədəniyyətimizin yüksəlişi və müasir 

iqtisadiyyatımızın qadınlar daim yüksək peşəkarlıq və fədakarlıq nümayiş etdirib. Cəmiy-

yətimizdə qadınlara göstərilən yüksək ehtiram mədəniyyət, elm, təhsil, səhiyyə və digər isti-

qamətlərdə onlara bilik və bacarıqlarını gerçəkləşdirmək üçün əlverişli zəmin yaradır. 

Tarixən olduğu kimi, müasir dövrdə də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsində, siyasi-hüquqi, sosial-iqtisadi sahələrdə və beynəlxalq münasibətlərdə 

yeni uğurların əldə olunmasında kişilərlə yanaşı, qadınlarımız yüksək təşəbbüskarlıq və fəallıq 

göstərirlər. Cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatında və idarəetmə sistemində fəal mövqe tutan 

qadınlar müstəqil respublikamızın daha da inkişafı, dövlətçilik ənənələrinin möhkəmlənməsi 

naminə əzmlə çalışırlar. Bu fəallıq, Azərbaycan qadınının malik olduğu tarixi ənənələrlə yanaşı, 

ölkəmizdə həyata keçirilən gender siyasətinin mahiyyətindən – qadınlara cəmiyyətin 

tamhüquqlu üzvü kimi bütün imkanlardan bərabər istifadə üçün zəruri şəraitin yaradılmasından 

irəli gəlir. 

Ulu öndər Heydər Əliyev müdrik dövlət rəhbəri, fenomenal idarəçi olmaqla respublikaya 

rəhbərliyi dövründə milli maraq və mənafelər çərçivəsində qadınlarla bağlı dövlət siyasətini 

təmin edərək Azərbaycan qadınının şərəfli adının daim uca tutulmasına çalışıb. Azərbaycanda 

gender siyasətinin müasir dövrün tələblərinə uyğun həyata keçirilməsinin hüquqi əsasını məhz 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü və birbaşa rəhbərliyi altında 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul olun-

muş müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası təşkil edir. Beynəlxalq hüquqi aktlarda və konven-

siyalarda əksini tapmış əsas insan hüquq və azadlıqlarının geniş şəkildə təsbit olunduğu bu 

Konstitusiyada qadınların cəmiyyət həyatındakı yeri və rolu, qadın siyasətinin fundamental 
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prinsipləri də əksini tapmışdır.  

Konstitusiyada gender məsələsi ilə bağlı bütün problemlərin qanunvericilik və hüquq tətbiqi 

səviyyəsində qarşısının alınması üçün zəruri hüquqi baza mövcuddur. Azərbaycan Respublikası 

bir sıra mühüm beynəlxalq paktlara, sazişlərə qoşularaq bu sahədə qanunvericiliyini 

təkmilləşdirmək imkanı əldə edib. Bu müddətdə respublikamız BMT-nin müvafiq konvensi-

yalarına imza atıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 14 yanvar tarixli fərmanı ilə gender 

siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılıb. 

Müstəqil respublikamızda qadın hüquqları bu gün də etibarlı şəkildə qorunur, yüksək səviyyədə 

müdafiə edilir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 6 fevral tarixli sərəncamı gender sahə-

sində vahid dövlət siyasətini həyata keçirən komitənin adı dəyişdirilmiş, Ailə, Qadın və Uşaq 

Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi kimi yenidən formalaşdırılmışdır. Bu təşkilatın ümumən 

Cənubi Qafqazda gender sahəsində fəaliyyət göstərən yeganə dövlət strukturu olduğu da xüsusi 

qeyd olunmalıdır. 2006-cı ilin dekabrında Milli Məclisdə qəbul olunmuş “Gender (kişi və 

qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu da res-

publikamızda qadınların hüquqlarının etibarlı müdafiəsi baxımından mühüm əhəmiyyətə ma-

likdir. Qanunda gender balansının qorunması ilə bağlı hüquqi tənzimləmə mexanizmi öz əksini 

tapıb. Son 26 ildə Azərbaycanda davamlı və sürətli artım müşahidə olunur, çünki ölkənin 

iqtisadi, maliyyə və sosial vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Hazırda ölkədə savadlılıq 

səviyyəsi 99 faizə bərabərdir. Qadınlar arasında məktəblərə qəbul göstəriciləri 99,8-100 faiz 

təşkil edir. Bu gün ucqar rayonlardan təhsilə cəlb olunan və təhsilini ali məktəb səviyyəsində 

davam etdirnə qızların sayı günü-gündən çoxalır (3).  

Bu qədər gender bərabərliyinin təbliğ olunduğu bir zamanda nə səbəbdən hələ də məsələyə 

fərqli münasibətlər mövcuddur? Müşahidələr göstərir ki, Gender fərqlərinə münasibət şəx-

siyyətin böyüdüyü evdə qərar qəbuletmə formaları, ailədaxili münasibətlərin əsasını təşkil edən 

gender səlahiyyətlərinin dinamikasından asılıdır (1).  

Bununla bağlı tələbə qruplarında sorğular apardıq və məlum oldu ki, onların çoxu uşaq ikən 

böyüdükləri evlərdə əksər hallarda qərarı əsasən atalarının qəbul etdiyini bildirdi. Çox az bir 

hissəsi isə qərarların birgə qəbul edildiyini, ananın da bu prosesdə iştirak etdiyini bildirmişdir. 

Təbii olaraq qərarların valideynlərdən biri- məhz ata tərəfindən qəbul edildiyini iddia edən 

tələbələrin sayı çox idi. Məsələn, əksəriyyət bildirirdi ki, onların bacılarının və qardaşlarının 

təhsil alması ilə bağlı son söz ataya məxsusdur. Lakin gender fərqləri burada da özünü 

göstərmişdir. Belə ki, oğlanların təhsil alması və peşəseçimi ilə bağlı qərarlarda gənclərin öz-

lərinin də fikirləri nəzərə alınmışdır. Lakin qızların peşəseçimi məsələsinə gəlincə, cəmiyyət-

dəki stereotiplərə görə yenə də müzakirə edilərək son sözü atalar demişdir. Ümumiyyətlə bu 

məlumatlar ailə daxilində ənənəvi gender səlahiyyətləri dinamikasını özündə əks etdirir. Qa-

dınların daha çox iştirakını nəzərdə tutan sahələri, məsələn, uşağın sağlamlıq məsələlərini 

istisna etməklə, kişilər qərar qəbuletmənin tələb olunduğu bütün sahələrdə ənənəvi olaraq daha 

böyük təsirə malikdirlər.  

Məqalənin aktuallığı. Gender probleminə münasibət ailədən formalaşır. Bu mənada mə-

qalənin bu məsləyə həsr olunması aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Gender probleminə münasibətdə ailədəki ər-arvad arasındakı 

münasibətlərin, onlar arasında vəzifə bölgülərinin rolu vurğulanır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və xüsusilə orta məktəb müəl-

limləri, magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Dünyada evlilik və nikahdankənar əlaqələrlə bağlı araşdırmalar aparıldıqda boşanma hal-

larının ən çox təkrarlanan bir problem olduğu görülür. Statistikaya görə, boşanma halları hər il 

artmaqdadır və bu, cütlərin evliliklə bağlı gözləntilərinə cavab vermədiklərini göstərir. Mediada 

boşanma ilə bağlı tez-tez xəbərlər və araşdırmalar var; bir çox fərqli fəndən mütəxəssislər 

mövzu ilə bağlı araşdırmalar və açıqlamalar verirlər. Tədqiqatlar göstərir ki, istənilən vaxt 

əhalinin 20%-i ciddi nikah çətinliklərini yaşayır və bütün nikahların təxminən 50%-i başa çatır. 

Gurman və Fraenkel görə, hər cür psixoloji məsləhət xidmətlərindən faydalanan insanların 

40%-dən çoxu, evlilik münasibətlərindəki problemlər üzündən kömək alırlar. Azərbaycan 

Respublikası Dövlət  Statistika Komitəsinin 2019 məlumatları da, boşanma nisbətlərinin hər 

keçən il artdığını və meydana gələn boşanmaların əhəmiyyətli bir qisminin evliliyin ilk 5 ili 

içində reallaşdığını göstərir.  

Cəmiyyətimizin evliliyə yanaşması araşdırıldıqda, toy gününə çox əhəmiyyət verildiyi bil-

dirilir; Ancaq sağlam bir əlaqənin qurulmasında bunun kifayət qədər əhəmiyyətli olmadığı 

görülür. Hər şeyin mükəmməl şəkildə planlaşdırıldığı və böyük xərclərlə təşkil edilən bir toyun 

yaxşı bir evlilik üçün yetərli olduğuna dair bir fikir var. Toydan əvvəl edilən hazırlıqların çox 

vaxt sağlam bir evlilik üçün deyil, əksinə yaxşı bir təşkilat üçün edildiyi aydın olur. Ancaq 

təcrübəli olmayan cütlüklər mükəmməl bir toydan daha çox, nikahlarını necə qoruyacaqlarını 

bilmələri lazım ola bilər. Evlənməyə hazırlaşan bir çox cüt, ətraf mühitdən bəzən səhv olan 

məlumatlar və məsləhətlərlə rastlaşa bilər. Ancaq cütlüklər üçün funksional olan nikah 

haqqında obyektiv və araşdırma əsaslı məlumatlar əldə etməkdir; yaxşı gedən və davam et-

dirilməyən evliliklərin xüsusiyyətlərini və fərqlərini bilmək və beləliklə də evlilik prosesinə 

hazırlaşmaq düşünülür.  

Mütəxəssislər tərəfindən aparılan tədqiqatların vacib təkliflərindən biri namizədlərin həyat 

yoldaşı və evlilikdən əvvəl evlilik ilə bağlı məlumatlılığının artırılmasıdır. İnkişaf etmiş bir çox 

cəmiyyətlərin ailənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərarlarına baxıldıqda; ailə tərbiyəsi 

proqramları, gənclərin ailə qurmağa hazırlanması, valideynlər, uşağa qulluq xidmətləri, nənə 

və baba, onlarla böyüyən uşaqlarla iş, həmçinin tək valideynli ailələr, əlillər və s. kimi müxtəlif 

istiqamətli proqramların olduğu görünür. Xüsusi statuslu ailələrin bu proqramlarda iştirakını 

təmin etmək hazırlanan təkliflər arasındadır. Bundan əlavə, ailə ilə bağlı beynəlxalq ko-

mitələrdə nikahdankənar məsləhət və təhsil xidmətlərini təşviq etmək üçün araşdırmalara baş-

lanılmalı olduğu vurğulanmaqdadır. Valideynlərin təhsili ilə yanaşı, evlənəcək cütlüklərə də 

təhsil verilməsi tövsiyə olunur və bu təhsil müxtəlif yollarla məcburidir.  
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları və müxtəlif araşdır-

malar Azərbaycanda evliliyə hazırlıq mövzusunda məlumatlandırıcı iş və proqramlara olan 

ciddi bir ehtiyaca işarə etməkdədir. Digər tərəfdən, evliliyin hazırlanması ilə bağlı araşdırmalar 

aparıldıqda, cinsi məsləhət proqramları-xüsusən də tibb elmi sahəsində cinsi əlaqə təhsili; sosial 

elmlər sahəsində məhdud sayda araşdırma var. Ancaq evliliyə hazırlıq baxımından onun 

effektivliyi elmi cəhətdən sübut edilmişdir; dəlil əsaslı müdaxilə proqramlarına ehtiyac duyulur. 

ABŞ-da aparılan araşdırmalar göstərir ki, nikahdankənar təhsil və proqramlar uzun müddətdir 

hazırlanmış və tətbiq edilmişdir. Tədqiqatlar, nikahdankənar təhsilin son 50 ildə daha geniş 

yayıldığını və nikahdankənar bir proqramda iştirak edən və tamamlayan cütlüklər arasında 

nikah keyfiyyətinin yüksək səviyyədə olduğunu, ailədaxili münaqişələrin aşağı səviyyədə 

olduğunu və boşanmaların 30% daha az olduğunu göstərdi (Stanley, Amato, Johnson and 

Markman, 2006). Nikahdan əvvəlki təlimlər, hər iki həyat yoldaşının sağlam bir evliliyə 

hazırlaşması üçün; həmçinin boşanmanın fərdlərə, ailələrə və cəmiyyətə mənfi və baha başa 

gələn təsirlərinin qarşısını ala bilmək üçün vacibdir. Nikahdan əvvəlki təhsil proqramları həm 

romantik cütlüklər, həm də əmək fəaliyyətiylə məşğul olan cütlüklər üçün nikahdan əvvəl 

münasibətlərindəki müxtəlif perspektivləri müqayisə etmək və qiymətləndirmək üçün fayda 

verir. Tədqiqatlar göstərir ki, nikahdankənar tərbiyə fərdlərə əhəmiyyətli fayda verir.  

Bu gün ABŞ-da münasibətlərini gücləndirmək üçün nikahdankənar məsləhət almaq istə-

yənlərin faizi 30%-ə çatır; ABŞ, Avstraliya və Birləşmiş Krallıqda evlənməyi planlaşdıran in-

sanların üçdə biri evlilik hazırlığı proqramlarında iştirak edir. Cütlərin nikahdankənar proq-

ramlarda iştirakı, nikahdan əvvəlki prosesin sağlam bir evliliyi üçün əhəmiyyəti barədə məlu-

matlılığın olduğunu göstərir. Çünki ABŞ-da aparılan bəzi araşdırmalar göstərir ki, nikahdan 

əvvəlki rabitənin keyfiyyəti ailədaxili stress səviyyəsinin əhəmiyyətli proqnozlaşdırıcısıdır. 

Müxtəlif tədqiqatlar göstərir ki, evliliyə hazırlıq, nikahdan əvvəl bəzi məsələlərin müzakirəsi 

və bu məsələlərin həlli evliliyə müsbət təsir göstərir. Sosial sorğu nəticələri göstərir ki, gənclər 

fərdlərarası əlaqələrlə bağlı təhsildə də maraqlıdırlar. Gənclərin 28.9%-i nikahdankənar 

məsləhət və psixo-təhsil müdaxilələrinə mənfi münasibət göstərsə də, 47.3% evlilikdən nə 

gözlədikləri haqqında bir təhsilə ehtiyac duyduqlarını ifadə etdi. Fərqli araşdırmalar da göstərdi 

ki, cütlüklərin təxminən 30%-i münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün nikahdan əvvəl məsləhət 

almağa çalışır (Busby et al., 2007). Tədqiqatlar göstərir ki, gənclər nikahdankənar tərbiyə 

məsələsinə müsbət münasibət göstərirlər. Məktəb əsaslı əlaqələr təhsili proqramlarının əhə-

miyyətli müsbət təsirlərə sahib olduğunu sübut edən tədqiqatlar da mövcuddur. Buna görə, sü-

butlara əsaslanan evlilik hazırlığı proqramlarının gənc şəxslərin axtarışına cavab verə biləcəyi 

düşünülür. Evlilik hazırlığı proqramları və psixo-təhsil müdaxilələri universitetlərdə, PDR 

mərkəzlərində, tələbə yaşayış mərkəzlərində, ailənin sosial dəstək mərkəzlərində, səhiyyə böl-

mələrində, bələdiyyə bölmələrində mövcuddur; sosial təhsil mərkəzləri və gənclik mərkəzləri.  

Azərbaycanda universitetdə təhsil görən gənclərin evliliyə hazırlıq səviyyələrini ölçən və 

onları evliliyə hazırlayan kafi sayda proqramın olmaması da sağlam evliliklərin qarşısında bir 

mane olaraq görülməkdədir. Bu araşdırmadan əldə edilən məlumatlar, evlilik və nikahdankənar 

tərbiyə ilə əlaqəli yeni tədqiqatlarda və təcrübələrdə istifadə edilə bilər. Bundan əlavə, bu 

araşdırmaya uyğun olaraq hazırlanan cütlük münasibətləri miqyası (PDQ) cütlüklərlə yeni iş-

lərdə istifadə edilə bilər. Azərbaycan mədəniyyətində bir çox ölçüdə cüt münasibətləri ölçə bi-

lən ölçü alətləri azdır. Rabitə, romantik cinsiyyət, münaqişələrin həlli, sosial dəstək və fərqlərin 

etibarlı kimi qəbul edilməsi kimi bir çox fərqli məsələləri ölçən bir ölçü vasitəsinin bu sahəyə 

töhfə verəcəyi düşünülür. PRI cütlərin bu ölçülərlə əlaqələrini araşdıran və fərqli dəyişənlərlə 

əlaqələrini qiymətləndirən, həmçinin profilaktik proqramların səmərəliliyini qiymətləndirən 
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tədqiqatlarda istifadə edilə bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Dünyada evlilik və nikahdankənar əlaqələrlə bağlı araşdırmalar  

boşanma hallarının ən çox təkrarlanan problem olduğunu göstərir. Statistikaya görə, boşanma 

halları hər il artmaqdadır və bu, cütlərin evliliklə bağlı gözləntilərinə cavab vermədiklərini 

göstərir. Mütəxəssislər tərəfindən aparılan tədqiqatların nəticələrinə əsasən, vacib təkliflərindən 

biri də nikaha daxil olanların evlilikdən əvvəl evlilik ilə bağlı məlumatlılığının artırılması, 

psixoloji cəhətdən buna hazırlanmasıdır. Məqalə də məhz bu mövzuya həsr olunduğundan onu 

aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müasir dövrdə  boşan-

ma hallarının statistikası verilməklə onu yaradan əsas səbəblər göstərilir, respublikamızda bu 

sahədə müəyyən qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq, müxtəlif araşdırmalara əsa-

sən hələ də  evliliyə hazırlıq mövzusunda məlumatlandırıcı iş və proqramlara ciddi ehtiyacın 

olduğu konkret faktlarla əsaslandırılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən praktik psixoloqlar, tələbə və ma-

gistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Г.Х. Вализаде 

 

Причины развода и психологическая подготовка  

к браку для предотвращения развода 

 

Резюме 

 
Исследования браков и внебрачных отношений в мире показывают, что развод явля-

ется наиболее частой проблемой. Согласно статистике, количество разводов увеличи-

вается с каждым годом, и это показывает, что пары не соответствуют ожиданиям в браке. 

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами, одним из важнейших 

предложений является повышение осведомленности о браках до брака, психологическая 

подготовка к нему. В статье также затрагивается этот вопрос, и, несмотря на некоторые 

меры предосторожности, предпринимаемые в этой области в нашей стране, согласно 

различным исследованиям, все еще существует острая потребность в информативной 

работе и программах по подготовке к браку. 
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G.X. Valizade 

 

Causes of divorce and psychological preparation before  

marriage for preventing divorce 

 

Summary 

 
Research on marriages and extramarital relationships in the world shows that divorce is the 

most frequent problem. According to statistics, divorce rates are increasing every year, and this 

shows that couples do not meet their expectations for marriage. According to the results of 

research conducted by experts, one of the most important proposals is raising awareness of pre-

marriages about marriage, psychologically preparing for it. The article also touches on this 

issue, and despite some precautions being taken in this area in our country, according to various 

studies, there is still a strong need for informative work and programs on preparing for marriage. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 10.12.2019 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №1 2020(41)                           
 

 315 

Ər-arvad münasibətlərinə kənar şəxslərin 

müdaxiləsi və bunun mənfi nəticələri  
 

Simuzər Alim qızı Hacıyeva 

 fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant, 

Gəncə Dövlət Universiteti 

                    E-mail: simuzer.haciyeva.93@mail.ru 

 

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. A.N. Abbasov, 

           psixol.ü.f.d., dos. Ü.A. Əfəndiyeva 

 

Açar sözlər: gənc ailə, ailə münasibətləri, mübahisə, müdaxilə etmək 

Ключевые слова: молодая семья,  семейные отношения, полемика, вмешиваться 

Key words: young family, family relationships, controversy, intervene 

           

Tarixən aktual mövzulardan biri olan ər-arvad arasındakı problemlər, qaynana-gəlin müna-

sibətləri bu gün də öz yerini tutur. Hələ ki, bu problemlərə digər kənar şəxslərdə müdaxilə edirsə 

çıxılmaz hallara da rast gəlinir. 

Yeni qurulan ailənin ilk günləri, ilk ayları üzvlərin bir birini tanıması, bir birinin həyat tər-

zinə öyrəşməsi mərhələsidir. Ola bilər ki, oğlan və qız sevgili və ya nişanlı olduğu müddətdə 

çox vaxt keçirə bilməsinlər. Amma ailə mühitində bir-birini tanıma, bir birinin xasiyyətinə bə-

ləd olma ər və arvadın münasibətlərinin mühüm mərhələsidir. Çünki bir evdə yaşamaq tamam 

başqa məsələdir. Hər yeni açılan günə birlikdə oyanmaq, birlikdə günü sonlandırmaq ailə mü-

nasibətlərində bir-birini tanımanın ən gözəl anlarıdır. Qarşındakı insanın yeməyi belə necə ye-

məsindən tutmuş, oturuşundan duruşuna kimi hər şeyi, onun nəyi necə sevib sevmədiyini məhz 

ailə daxilində, ev şəraitində mənimsəmək olar. Bu mərhələdə artıq ümumi maraqlarla, şəxsi 

maraqların toqquşması prosesi başlanır. Sərhədləri müəyyənləşdirmək, qorumaq məsələləri 

ortaya çıxır. Kimin evdə sərhəddi harada başlanır, harada bitir, kimin duracağı yer haradır, kim 

əşyasını hara qoyacaq, evin hansı hissəsi kimə aiddir və s. Biologiyada buna “ərazi mə-

nimsəmə” prosesi deyirlər.  

Ən sadə incikliklər, toqquşmalar məhz bu mərhələdə başlayır. Yeni qurulan ailə və yeni bir-

birini tanımağa başlayan 2 insan... Yəni, bu proseslər fonunda bir-birini tanıma, uyğunlaşma 

mərhələsində çəkişmələr qaçılmazdır və bu cütlüklərin xarakterindən, eyni zamanda  yaxın 

çevrənin müdaxiləsindən asılı olaraq bir neçə il davam edə bilər. Əgər ailənin yeni üzvü olan 

gəlin böyük bir ailə içərisinə gəlirsə, bu zaman xırda problemlər bir az da dərinləşə bilər. Evdə 

qayınana-qayınata varsa, hətta qayın və baldız da olursa, ailə üzvlərinin sayı 6-8 nəfərə çatır, 

buda problemlərin 10 dəfə daha artıq meydana gəlməsinə, çətinliklərin meydana gəlməsinə 

şərait yaradır. Çünki ailə üzvlərinin sayı artdıqca uyğunlaşma prosesi də uzanacaqdır. 

Ər-arvad arasındakı problemlərə qaynananın və ya baldızın qarışması vəziyyətin və prob-

lemin uzanmasına səbəb olur. Çox yaşanan hallardan biri də ər-arvad mübahisə etdikləri yerdə 

qayınananın otağa daxil olması, öz oğlunun tərəfini saxlaması, gəlinin üstünə düşməsi, oğlunu 

mübahisəyə təşviq edən sözlər deməsidir. Əgər kiçik mübahisə edəndən sonra barışılacaq bir 

hal var idi isə, artıq anasının təşviqi ilə qəlbqırıcı sözlər deyən oğlan və qəlbi qırılan gəlin ara-

sında uzun müddət davam edən inciklik, küsülülük yaranır. Tanıdığım bir neçə ailələrdən buna 

aid misallar gətirə bilərəm ki, hətta qaynana oğlu və gəlini arasındakı mübahisədən sevinir, 

axşam olanda  başqa otaqda yatması üçün oğluna döşək salır. Oğluna gəlinin qulluq etməsinə 
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icazə vermir. Bir növ burada  oğulu gəlinə qısqanmaq prosesi baş verir. Böyüdüb boya başa 

çatdırdığı oğluna başqasının, yad qızının qulluq etməsini, onunla maraqlanmasını istəmir. 

Evliliyin ilk dönəmində gənclərə sərbəstlik vermək, onların bir-birinə uyğunlaşmasına im-

kan yaratmaq vacib şərtdir. Bir nümunəyə diqqət yetirək. Vəhşi tayfaların yaşadığı Okeaniyada 

ər-arvad arasında ixtilaf yarananda, iş boşanma həddinə çatanda onları bir ay müddətinə gediş-

gəlişi olmayan adaya yollayırlar. Bir ayın tamamında onlar barışaraq geri dönürlər. 

Gənc ailə təklikdə olanda məsələlərini həll edib barışırlar, çünki evliliyin ilk mərhələlərində 

incikliklərin, küsüb-barışmaların ötəri olduğu bir dönəmdir. Amma üçüncü, dördüncü şəxslərin 

müdaxiləsi ən kiçik incikliyin böyüməsinə, mübahisəyə çevrilib vəziyyətin daha qə-

lizləşməsinə, hətta sonda boşanmaya belə gətirib çıxara bilir. Günümüzdə ən xırda məsələdən 

qaynaqlanıb böyüyün və ayrılan nümunələr vardır. 

Əgər gəlin ərinin xoşuna gəlməyən bir hərəkət etsə, yaxud söz desə və bunu ailə üzvlərindən 

kimsə görsə, o zaman ər öz hegemonluğunu göstərmək istəyəcəkdir. Anasının və bacısının 

yanında gənc xanımını alçaldacaq. Təklikdə onun hər nazını qəbul edən həyat yoldaşı anasının 

və bacısının yanında onu sındırır, ona qarşı səsini qaldırır. Sonda isə xırda məsələ dava-dalaşa 

və digər ailə üzvlərinin, yaxın çevrənin müdaxilə və müzakirəsinə gətirib çıxardır. Bütün 

hallarda yaxşı olardı ki, gənclər öz problemlərini kimlərisə qarışdırmadan və ya kimlərinsə 

onlara qarışmalarına imkan vermədən özləri həll etsinlər. Əgər iş valideynlərə gəlib çatsa belə 

yenə problemləri gənclər özləri həll etməlidir. Çünki bəzən valideynlər odun üstünə su tökmək 

yerinə alovu daha da qızışdırırlar. Oğul anası oğlunun tərəfini tutur “o kişidir, nə desə qanundur, 

gəlinin nə haqqı var onun sözünün üstünə söz desin, səsini çıxartsın” deyir. Bəzi qız anaları isə, 

“heç kəs mənim qızıma söz deyə bilməz” deyir. Və beləliklə, qohumlar arasında pərdə 

götürülür. Çox vaxt gənclər barışır, amma ailələr arasındakı incikliklər davam edir. 

Burada ən doğru davranış budur ki, valideynlər desinlər ki, siz artıq özünüz ailə başçısısınız, 

valideyn olacaqsınız, öz məsələlərinizi özünüz yoluna qoymalısınız. Yoxsa oğulu və ya qızı 

evləndirib sonra da onu uşaq gözündə görüb, hər bir işlərinə, məsələlərinə qarışmaq, hər 

problemlərini valideynlərin özləri həll etmələri doğru deyildir. Hər ailədə baş verən kiçik mü-

bahisələr evliliyin duzu və bibəridir. Bu kiçik mübahisələr olmasa, gənc xanım və bəy bir-birini 

yaxşı tanıya bilməz. Çətinlik görməsələr, çətin anlarda problemlərdən necə qurtulmaq lazım 

gəldiyini anlamazlar. 

Gənclərə başa salmaq lazımdır ki, onlar artıq uşaq deyillər, ailə sahibidirlər, yeri gələndə 

özlərini müdafiə etmələrini, ixtilafları özləri həll edə bilməlidirlər. Böyük sözü dinləmək bizim 

mental dəyərimizdir. Ehtiyac yaranarsa, məsləhət vermək ana-atanın borcudur. Yalnız bu 

məsləhət onları qızışdırmaq yox, sakitləşdirmək üçün verməlidirlər. Hər mübahisə, söz-söhbət 

yarananda ana oğluna “qızdan çox qız var” deməməlidir. Oğlunun ailəsinə hər zaman sahib 

çıxmasını başa salmalıdır. 

Evdə digər bir problem yaradan kənar şəxs baldız olur ki, o da çox vaxt gəlindən söz alıb, 

anasına və ya qardaşına deyir, heç nədən problem yaradır. Yeni ailəyə adaptasiya olmağa çalı-

şan gəlin özünə yaxın rəfiqə baldızı görür. Hər sözünü, sirrini onunla bölüşür, əgər qayınana-

sıyla anlaşılmaz problemi olursa, gileyini baldızına deyir. Çox hallarda isə baldız bu söz söh-

bətləri anasına çatdırır. Qayınana gəlin arasında incikliyin yaranmasına gətirib çıxardır. Pro-

fessor A.N. Abbasovun “Milli əxlaq və ailə etikası” kitabında da qeyd etdiyi kimi: “ailədə gəlin 

qayınana ixtilafları yaranmışsa, baldızlar analarının tərəfində dayanır, qardaşı arvadları ilə 

dilləşirlər. Baldız gəlin münasibətləri də ailənin psixoloji iqliminin pisləşməsinə  səbəb olur. 

Gənclər xoşbəxt olmaq, bəxtiyar yaşamaq üçün ailə qururlar. Onlar ailəni ona görə yarat-

mırlar ki, necə deyərlər, gen dünyanı özlərinə dar etsinlər, problemlər içərisində boğulsunlar, 
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ata-anaları, qohum əqrəba, əri(arvadı) ilə münasibətləri gərginləşdirsinlər” (1, s. 280-281). 

Ev daxilindən başqa problemlərə qarışan kənar şəxslər də vardır ki, bu da gəlinin rəfiqəsi 

olur. Təzə ailə qurmuş gəlin evində olan problemləri rəfiqəsiylə bölüşür, ona yol göstərməsini 

istəyir. Ailəyə bələd olmayan rəfiqə isə yanlış yönləndirmələr edir: “Yoldaşın belə deyəndə 

səndə bunu de, filan sözü deyəndə, cavabını belə ver. Özünü qaynananın yanında alçaltma. 

Lazım gəldikdə onu yerində oturmağı bacar!“ və s. Və sonda rəfiqəsinin dolduruşuna uyan gəlin 

evdə həyat yoldaşı ilə yersiz  dava salır. İstər gəlin, istərsə də kişi bir şeyi dərk etməlidir ki, 

kiminsə sözü ilə ailədə narazılıq yaratmaq, mübahisə etmək yaramaz. 

Ailə müqəddəsdir, ailə qırılmaz bağdır. Əgər ər-arvad bir birinə möhkəm zəncir olub bağ-

lansalar, heç kəs onların münasibətlərinə  müdaxilə edə bilməz. Problemlərini dörd divar ara-

sında həll etsələr daha çox narazılıqla üzləşməzlər. 

Əbəs yerə deyilmir ki, ailə kiçik bir dövlətdir. Bu dövləti dağıtmaq yerinə gənc xanım və 

bəy güclü bir çinar ağacı kimi olub torpağa, öz ocaqlarına kök salmalı, valideynlər isə bu çinarın 

yaşaması üçün, köklərinin möhkəmlənməsi üçün ona su töküb, yeri gələndə də budamalıdırlar 

ki, ömrü uzun olsun... 

Məqalənin aktuallığı. Ailə cəmiyyətin bünövrəsidir. Ailəni qurarkən gənclər ciddi düşün-

məli, ər-arvadlıq həyatında bir-birinə münasibətdə mehriban, qayğıkeş olmalı, güzəştə getməyi 

bacarmalı,  bir-birlərini başa düşməli, ailənin dayaqlarının möhkəm olmasına çalışmalı, Vətənə 

layiq övladlar böyütməlidirlər. Məqalədə də məhz bu sahədə mövcud problemlərdən və onun 

mümkün həlli yollartından bəhs olunduğundan on katual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ailədə ər-arvad ara-

sındakı qarşılıqlı münüsibətlərdə yaranan probıemlərdən, ailəyə kənar müdaxilələrdən və bun-

ların yarada biləcək nəticələrdən söhbət açılır, münaqişələrin qarşılıqlı anlaşma şəraitində ara-

dan qaldırılma yolları göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqaləədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Вмешательство посторонних людей в супружеские  

oтношения и его негативные последствия 

 

Резюме 

 
Семья - это основа общества. Молодые люди при вступлении в брак должны серьезно 

задуматься, быть добрыми и заботиться друг о друге в супружеской жизни, уметь идти 

на компромисс, понимать друг друга, стараться укрепить семью, и воспитывать детей, 

достойных Родины. В нашей стране сотни, тысячи счастливых семей. Однако су-

ществуют и неблагополучные семьи. Причиной неудач в некоторых случаях являются 
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сами супруги, а в некоторых случаях посторонние. В статье описывается вмешательство 

посторонних людей в супружеские отношения и его негативные последствия. 

 

                                       S.A. Hajiyeva 

 

Outsiders intermarriage and its negative consequences 

 

Summary 

 
The family is the foundation of society. Upon marriage, young people should seriously 

think, be kind and take care of each other in a married life, be able to compromise, understand 

each other, try to strengthen their families, and raise children worthy of their homeland. There 

are hundreds, thousands of happy families in our country. However, there are dysfunctional 

families. The cause of failure in some cases are the spouses themselves, and in some cases, 

outsiders. The article describes the interference of strangers in marital relations and its negative 

consequences. 
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Семья, являясь необходимым компонентом социальной структуры любого общества, 

и выполняя множественные социальные функции, играет важную роль в общественном 

развитии. «Выполняя воспитательную, образовательную функцию, семья формирует у 

ребенка те или иные правила и нормы поведения, цели, ценности и, наконец, закладывает 

фундамент духовного, мировоззренческого начала». (1) Именно семья выполняет 

главную функцию, которая заключается в передаче детям системы ценностей и норм, 

включении их в социальную среду, в разнообразные социальные связи. Семья является 

мощным фактором психологического здоровья детей. И один социальный институт не в 

состоянии заменить ее ребенку. 

Радикальные изменения, произошедшие в обществе за последние десятилетия дра-

матическим образом повлияли на судьбу семьи. Об этом свидетельствуют такие явления 

нашей жизни, как сокращение населения, рост числа разводов и незарегистрированных 

браков, малодетность семей, отказ от детей, беспризорность. 

Духовный кризис, переживаемый нашим обществом, является одной из главных 

причин распада современной семьи. Происходит девальвация семейных ценностей, 

снижается социальная значимость материнства и отцовства. Сегодня молодые люди 

часто оценивают свою будущую жизнь относительно успешной карьеры в обществе, а 

перспектива создания крепкой семьи как главной задачи и основы бытия не является 

таковой.  

Являясь уникальным биосоциальным образованием, семья принципиально отлича-

ется от других социальных субъектов своей ролью в формировании и развитии системы 

общественно значимых ценностных ориентаций, поскольку только в семье эксплици-

руется культурный смысл витальных ценностей и  персонифицируется их интеграция в 

мир артефактов. 

Поэтому любые изменения, происходящие с семьёй как социальным институтом на 

современном этапе развития нашего государства, имеют аксиологический смысл, из-

меняет социокультурную динамику общества, требуют специального анализа именно с 

этих позиций. 

Самым трагичным следствием духовного кризиса в нашем обществе является рас-
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тущая безнравственность молодого поколения в отношении к ценностям семейной 

культуры. Преобладающие в современном мире отношения все больше проникают в 

семью и способствуют разобщенности между ее членами. Вместе с тем, основа духовно 

богатой личности ребенка закладывается именно в семье, где ребенок усваивает базовые 

ценности и основы взаимодействия с другими людьми. Все это побуждает к поиску 

ценностных оснований духовного оздоровления современной семьи с целью повышения 

ее воспитательного потенциала. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в условиях трансформации семейных от-

ношений, дальнейшего разделения институтов брака и родительства возникают новые 

институты, социальные статусы и нормы поведения родителей. В ходе этих процессов 

наблюдаются явления такого характера, как: снижение рождаемости и повышение 

смертности, рост численности семей группы риска, высокий уровень девиантности в 

подростковой среде, возникновение феномена одиночества как стиля жизни. 

Чтобы спасти своё будущее, общество должно спасти молодёжь от безнравствен-

ности, воспитывая этическую и моральную устойчивость всеми доступными средствами 

через согласованное влияние всех социальных институтов. Необходимо прежде всего 

выявлять потенциал семьи, её способность оказать серьёзное влияние на процесс 

формирования общественно значимых ориентаций у подрастающего поколения. В сов-

ременном обществе именно семья может стать наиболее приоритетным фактором, 

обусловливающим процесс преобразования общественных интересов в личностные, 

если она обладает определённым уровнем нравственного потенциала.  

Семья является важнейшим социальным институтом воспитания детей. Ее большие 

воспитательные возможности позволяют воздействовать на человека на протяжении 

всей жизни. Универсальность психолого-педагогического влияния семьи обусловлена 

бескорыстной любовью родителей к детям, дающей ощущение защищенности. Много-

ролевая структура семьи обеспечивает многогранность, постоянство и продолжитель-

ность ее воспитательного влияния. Семейная обстановка создает естественные условия 

для включения детей в деятельность и разнообразные отношения. (2) 

Важным фактором семейного воспитания является семейный микроклимат. Семей-

ные психологи выделяют два типа климата: благоприятный и неблагоприятный. 

В семье с благоприятным психологическим климатом можно найти поддержку и по-

нимание. Члены такой семьи живут дружно, поддерживая во всем друг друга. Дети в 

такой семье растут уравновешенными и спокойными. Здесь царит любовь, понимание и 

забота. Домашние часто проводят вместе свободное время, делятся друг с другом своими 

новостями и планами на будущее, всей семьей ходят в гости или на культурные 

мероприятия, поддерживают дружеские и родственные связи. Конечно, и в такой семье 

иногда случаются конфликты. Но, благодаря любви и поддержке близких, все трудности 

в такой семье переносятся намного легче. 

В семье с неблагополучным психологическим  климатом недостает всех тех качеств, 

которые были перечислены выше. Такая семья лишена дружелюбия и сплоченности. 

Дети здесь растут отстраненными, между супругами нет полноценного общения. Семья 

с негативным эмоциональным настроем не обязательно должна быть неблагополучной. 

Часто бывает, что в семьях, хорошо обеспеченных материально, не хватает теплоты, 

внимания друг к другу и взаимопонимания. Нередко люди просто живут под одной 

крышей, мало интересуясь друг другом. Бывает и так, что недостаток настоящего тепла 

и внимания родители компенсируют материальными благами, как бы откупаясь от своих 
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детей. В таком случае дети становятся слишком избалованными.  

Особенности семейного микроклимата определяет поведение самих взрослых – ма-

мы, папы, бабушек, дедушек, братьев и сестер. А маленький ребенок, не осознавая ни-

каких скрытых и даже явных конфликтов, эмоционально воспринимает либо напряжен-

ность, либо постоянную тревогу и страх, или, если микроклимат семьи благоприятный, 

благотворное чувство покоя, радости и уюта.    

Поэтому родителям следует помнить, что воспитание ребенка и организация его 

жизни начинается, прежде всего, с воспитания самих себя, с организации жизни семьи, 

создания высоконравственных внутрисемейных отношений, обеспечивающих здоровый 

микроклимат. (3) 

Дети, пережившие ссоры между родителями, получают неблагоприятный опыт в 

жизни. Негативные образы детства очень вредны, они обуславливают мышление, 

чувства и поступки уже в зрелом возрасте. Поэтому родители, не умеющие находить 

взаимопонимание друг с другом, обязаны всегда помнить о том, что даже при неудачном 

браке в семейные конфликты не должны втягиваться дети. О проблемах ребенка следует 

думать, по крайней мере, столько же, сколько о собственных.  

В результате исследования литературы по данному вопросу можно сделать вывод, 

что неблагополучная семья отрицательно влияет на поведение ребенка. Неадекватное 

поведение родителей и семья с нездоровой атмосферой формируют у ребенка эмоцио-

нальный и психологический дискомфорт и, как следствие отклоняющееся поведение. В 

связи с этим роль неблагополучных семей в обществе несет отрицательный характер. 

Сложность в общении с детьми в таких семьях усугубляет общую эмоциональную об-

становку и делает жизнь ребенка сложной, вызывая большое количество проблем. 

В заключении можно сказать, что все вышеперечисленное является актуальной 

проблемой современного общества. Увеличение числа неблагополучных семей, случаев 

проявления агрессии и девиантного поведения среди детей, все это говорит о том, что 

нужно принимать серьезные меры по устранению этой проблемы. 

Отмечая роль семьи как доминантного фактора духовно-нравственного воспитания, 

следует подчеркнуть, что здесь недостаточно только одного понимания родителями и 

семьёй в целом своей роли и даже готовности её выполнять. Необходим соответству-

ющий уровень духовно-нравственной, эстетической, правовой культуры самой семьи 

как среды и субъекта воспитания. Именно она призвана преобразовать культуру как 

систему духовно-нравственных ценностей в индивидуальную культуру личнсти. 

Деятельность государства, социальная работа направлены на улучшение и на реали-

зацию социального потенциала неблагополучных семей. Социальная поддержка и со-

циальная защита определяются социальной политикой государства и направлены на оп-

тимизацию социального развития общества, отношений между социальными и другими 

группами, созданию условий для удовлетворения жизненных потребностей их предста-

вителей.  

Заключение. В статье затрагивается проблема семьи, особенности семейного микро-

климата, аспекта семейного неблагополучия и его влияние на целостное развитие ре-

бенка. Данная проблема является актуальной в настоящее время, так как участились слу-

чаи появления таких семей, которые оказывают негативное влияние на ребенка. 

Важность данной проблемы заключается в том, что деформация личности под влияянием 

семьи, ее психологической неустойчивости начинается с раннего детства. Су-

ществование определенного климата, характерного для той или иной семьи, составляет 
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то главное, что в большей мере определяет эмоциональное, социальное и другие виды 

развития ребенка.                 

Актуальность статьи. Родительская семья играет огромную роль в жизни каждого 

человека. Именно в семье люди усваивают нормы, ценности, стереотипы поведения, 

которые они используют в течение всей своей жизни и, в свою очередь, передают своим 

детям. В формировании личности ребенка семья играет одну из решающих ролей, и на 

каждом возрастном этапе значение семьи меняется и приобретает свои специфические 

особенности. 

Однако в доступной литературе недостаточно освещены вопросы социально-психо-

логического функционирования детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях. 

Несмотря на широкую распространенность среди таких детей острой психогенной нев-

ротической симптоматики, процессы её формирования глубоко и разносторонне прак-

тически не изучались. 

Научная новизна статьи. Научная новизна статьи заключается в том, что здесь 

изучалось влияние неблагополучного семейного микроклимата на развитие ребенка. 

Практическое значение и применение статьи. Практическая значимость статьи 

состоит в том, что материалы работы могут быть использованы в лекционных курсах, на 

семинарских и практических занятиях по медицинской психологии, девиантологии, 

социальной психологии.  
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Uşağın inkişafında uğursuz ailənin, ailə daxili təzyiqin təsiri 

 

Xülasə 

 
Məqalədə ailə probleminə əsasən ailədaxili atmosfer, uğursuz ailə aspekti və onun uşağın 

inkişafına təsirindən danışılır. Bu problem hal – hazırda da aktualdır, belə ki uşağa neqativ təsir 

göstərən belə ailələrin sayı artıb. Bu problemin əsası ondadır ki, şəxsiyyətin deformasiyası 

ailənin təsiri altında olur. Onun psixoloji tarazlıq pozğunluğu erkən uşaqlıq yaşlarından 

başlayır. Uşağın emosional, sosial və başqa inkişaf növlərinin əsasını hər hansı bir ailəyə xas 

olan müəyyən bir şəraitin varlığı təşkil edir. 
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N.R. Askarova 

 

The influence of dysfunctional family  

climate on the child’s development 

 

Summary 

 
The article considers how happy and unhappy families influence the formation of the image 

of a child in family relations. The child’s development and his psychological health depends on 

the family climate. The article attaches a great importance to the role of the family and its 

significance as a part of a society in a child’s formation and upbringing. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 21.01.2020 
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Gənclik yaşı dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri 
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E-mail: rena.nagiyeva4@mail.ru 

 

Rəyçilər: psixol.ü.f.d. S.N. Heydərova, 

                psixol.ü.f.d. Ü.A. Əfəndiyeva 

 

Açar sözlər: psixologiya, gənclik yaşı, mənlik şüuru, əxlaqi şüur, idrak prosesləri 

Ключевые слова: психология, возраст молодежи, самосознание, моральное осозна-

ние, когнитивные процессы 

Key words: psychology, age of youth,s elf-awarness, moral awarness, cognitive processes 

 

Gənclik dövründə şəxsiyyətin psixoloji həyatının strukturu, mürəkkəb, çoxcəhətli və dina-

mik xarakter daşıyır. Onun bütün komponentləri bir-birilə əlaqəyə və asılılığa malikdir. Gənclik 

insan həyatında uşaqlıq dövrünün başa çatması, insanın fiziki cəhətdən yetkinləşməsi psixoloji 

cəhətdən özünəməxsus yüksək keyfiyyətlərin formalaşması dövrüdür. Bu dövr özünüdərketmə, 

mənlik şüuru və dünyagörüşünün formalaşması mərhələsi, məsul qərarların qəbulu mərhələsi, 

dostluğun, məhəbbətin, intim yaxınlığın yüksək qiymətləndirildiyi insani yaxınlıq mərhələsi 

kimi qiymətləndirilir. 

Gənclik yaşı dövrünün başlanması və sonu haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. 

Bunlardan daha çox qəbul edilən 14-15 yaşdan 21 yaşa qədər olan dövrdür. Psixoloqlar həmin 

dövrün iki mərhələni keçdiyini qeyd edirlər: ilkin gənclik (15-17 yaş) və yetkin gənclik (18-21 

yaş). Bəzi mütəxəssislər yetkin gəncliyə 18-25 yaş dövrünü aid edirlər. Gəncliyi sadəcə olaraq 

bioloji yaşın müəyyən həddə çatması kimi xarakterizə etmək olmaz. Gənclərin formalaşması 

həm bioloji, həm psixoloji, həm psixoseksual, həm də sosial amillərin təsiri altında baş verir. 

Bunların içərisində gənclərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında sosial-psixoloji amillər xüsusi 

yer tutur. Ona görə də gəncliyi sosial-psixoloji hadisə kimi qeyd etmək olar. Bioloji baxımdan 

gənclik orqanizmi fiziki cəhətdən əsaslı surətdə dəyişir və onun inkişafı əsasən tamamlanır. 

Psixoloji baxımdan gənclər artıq öz “mən”lərini, imkanlarını dərk edir, idrak fəaliyyətləri və 

dünyagörüşləri geniş əhatəli olur. Psixoseksual baxımdan cinsi yetişmə əsasən tamamlanmış 

olur, psixoseksual davranış sosial normalara uyğunlaşır. Sosial baxımdan gənclər ictimai 

münasibətlər qovuşuğunda həmin münasibətləri mənimsəməklə sosiallaşırlar. Nəticədə bu 

dövrdə gənclər ictimai münasibətlərin məcmusu kimi, sosial varlıq kimi yetişir, həyat 

hadisələrinə fəal mövqedən yanaşırlar. Bütövlükdə, götürdükdə, gənclik dövründə şəxsiyyət 

biososial-psixoloji varlıq kimi formalaşır. Gənclərin davranışında təşəbbüskarlıq, prinsipiallıq, 

məsuliyyətlilik yüksəlir. Onların intellektual fəaliyyətində, qabiliyyətlərinin inkişafında əsasən 

irəliləyiş, sosial-psixoloji varlıq kimi formalaşma baş verir. 

İlk gənclik yaşında şəxsiyyətin inkişafı məktəb yaşı dövrü üçün ən yüksək səviyyəyə qalxır. 

Bu dövrdə həqiqi yaşlılığa real keçid baş verir. Burada böyüklük hissinin yüksək səviyyədə 

formalaşması və ünsiyyət fəaliyyətinin sürətli inkişafı mühüm rol oynayır. Böyük məktəblilərin 

ünsiyyət fəaliyyətində onların daxil olduqları sinif kollektivinin, valideynlərin rolu artır. Bu 

dövrdə ünsiyyət fəaliyyətində kollektivin ictimai rəyi xüsusi yer tutur. Böyük məktəblilər sinif 

və məktəb kollektivinin onlara verdikləri qiymətə və rəyə həssas yanaşır, öz fəaliyyətlərində 

onları nəzərə alırlar. Bu dövrdə valideynlərlə ünsiyyət də istənilən nəticəni verir. Ailə tərbiyəsi 
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düzgün təşkil edildikdə böyük məktəblilərin valideynləri ilə ünsiyyətləri də müsbət istiqamətə 

yönəlir, onlar bu ünsiyyətə can atırlar. Burada valideynlərin öz övladlarını başa düşmələri, 

onlarla ünsiyyətdə avtokratiklikdən uzaqlaşmaları, demokratik mövqe tutmaları lazımi nəticə 

verə bilir. İlk gənclik dövründə yeniyetmələrin ünsiyyətlərindəki emosionallıq aydın təzahür 

edir. Onlar ünsiyyətin gedişinə özlərinin münasibətlərini emosional cizgilərlə təzahür etdirirlər. 

Böyük məktəblilərin ünsiyyət fəaliyyətinin inkişafında isə yoldaşlıq münasibəti mühüm rol 

oynayır. Gənclər öz yoldaşlarında yüksək əqli və əxlaqi keyfiyyətlərin olmasını arzulayırlar. 

Bu dövrdə yoldaşlıq hissi ilə yanaşı dostluq hissi də inkişaf edir, mürəkkəbləşir və davamlılığı 

ilə fərqlənir. Bu dövrdə yaranan dostluq uzun ömürlü olur. İlk gənclik dövründə dostluq hissi 

yeni motivlərə malik olur. Dostlar bir-birinə yüksək tələblər verməyə başlayırlar. İlk gənclik 

dövründə oğlanlarla qızlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdə də əsaslı dəyişiklik baş verir. 

Yeniyetməlikdən fərqli olaraq bu dövrdə oğlan və qızlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər xeyli 

fəallaşır. Yoldaşlıq münasibətlərinin sahəsi genişlənir. Xüsusilə qızlarda qarışıq dostluğa 

tələbat güclənir. İlk gənclik yaşının əvvəllərindən başlayaraq məktəblilərdə məhəbbət hissi 

özünü göstərməyə başlayır. Ona görə də cinslərarası qarşılıqlı münasibətlər tərbiyə işinin əsas 

problemlərindən birinə çevrilir. 

Gənclik dövrünün ən mühüm inkişafı-mənlik şüurunun, əxlaqi şüurun, idrak prosesinin in-

kişafıdır. 

Mənlik şüurunun inkişafı. İlk gənclik dövründə məktəblilərdə böyüklük hissi yüksəlir. 

Məktəblilər özlərinin artan imkanlarını dərk etməyə başlayırlar. Bütün bunlar həmin dövrdə 

özünüdərketmə meylinin daha sürətlə inkişaf etdiyini göstərir. Bu dövrdə gənclər özlərini, öz 

şəxsiyyətlərini yaxşı anlamağa başlayır, mənlik şüurları, özləri haqqında təsəvvürləri dəyişir. 

Onlar bir növ öz “mən”lərini dərk edirlər. Bu dövrdə məktəblilərdə özünüdərketmənin inkişafı 

ilə yanaşı mənlik şüurunun məzmunu da dəyişir, özləri haqqında təsəvvürləri artır. Oğlan və 

qızlar özlərinin xarici görkəmini, simalarını tamamilə yeni şəkildə qavramağa başlayırlar. Za-

hiri görkəmlərindəki kiçicik bir qüsur onları hədsiz dərəcədə narahat edir. İlk gənclik dövründə 

gənclər özlərini qiymətləndirərkən ayrı-ayrı hərəkətlərini təhlil edir, özləri haqqında müəyyən 

mühakimələr yürüdürlər. Qeyd edilənlərdən göründüyü kimi, ilk gənclik dövründə ən mühüm 

psixoloji hadisə özünüdərketmənin və öz «mən»inin, öz şəxsiyyətinin davamlı obrazının 

yaranmasıdır.  

Əxlaqi şüurun inkişafı. İlk gənclik dövründə mənlik şüuru ilə yanaşı əxlaqi şüurun inki-

şafında da əsaslı dəyişiklik baş verir. Bu dövr yeni əxlaq səviyyəsinə — konvensional əxlaqa 

keçidlə xarakterizə olunur (L.Kolberq). Psixoloqlar bu cəhəti onunla izah edirlər ki, uşaq öz 

inkişafı prosesində əvvəlcə əxlaqi davranışın “xarici” normalarına istinad edir. Böyüklərin onu 

cəzalandırmasından yaxa qurtarmaq, onlar tərəfindən rəğbətləndirilmək üçün özünü yaxşı 

aparır, hərəkətlərinin böyüklər tərəfindən necə qarşılanacağını əsas götürürlər. Lakin inkişafın 

sonrakı mərhələsində şagirdlərdə əxlaqi davranışın “xarici” norma və qaydaları daxili — əqli 

plana keçir. Ona görə də bu dövrdə böyük məktəblilər onlar üçün əhəmiyyətli olan adamlar 

tərəfindən bəyənilmək və müəyyən qaydanı gözləmək tələbatının təsiri altında özlərini yaxşı 

aparmağa çalışırlar. Buradan isə aydın olur ki, bu dövrdə məktəblilər hələ də xarici, formal 

əlamətləri əxlaqi tələblərin mənbəyi kimi qavrayırlar. Tədricən psixi inkişafın yüksəlməsi ilə 

bağlı olaraq böyük məktəblilərdə dərkolunmuş əxlaqi prinsiplər təşəkkül tapmağa başlayır. 

Əxlaqi davranış konkret şəraitin və ayrı-ayrı şəxslərin təsirindən azad olur. Oğlan və qızlar 

avtonom əxlaqa malik olur. 

İlk gənclik dövründə idrak prosesləri inkişaf edərək yeni keyfiyyətlər kəsb edir. Bu dövrdə 

qavrayışın seçiciliyi və mənalılığında əsaslı dəyişiklik baş verir. Məktəblilər daha çox əhə-
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miyyətli, təlimin məqsədləri ilə səslənən obyektləri və materialları seçir və qavrayırlar. Nitqin 

və təfəkkürün inkişafı qavrayışın mənalılığını artırır. Onların qavrayışları daha çox məqsədə 

yönəlmiş xarakter daşıyır. Məkan, zaman, hərəkət qavrayışı geniş və əhatəli olur. 

İlk gənclik yaşında hafizənin inkişafı nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəlir. Mənalı, məntiqi 

yaddasaxlama üstünlük təşkil edir. Bu dövrdə məktəblilər yaddasaxlamanın səmərəli yolların-

dan istifadəyə geniş yer verirlər. İlk gənclik dövründə təfəkkürün inkişafında da əsaslı yüksəliş 

baş verir. Bu dövrdə məktəblilərin təfəkkürü özünün müstəqilliyi, tənqidiliyi, ardıcıllığı, nəzəri 

və mücərrəd xarakter daşıması ilə fərqlənir. Təfəkkürün proseslərindən və formalarından 

yerində və düzgün istifadə etmək imkanları artır. Bütün bunlarla yanaşı bu dövrdə məktəblilərin 

ümumiləşdirmələrində bəzən tələsgənlik ucundan qüsurlar özünü göstərə bilir. Təlim 

prosesində böyük məktəblilərdə bərpaedici təxəyyüllə yanaşı yaradıcı təxəyyülün inkişafı üçün 

də geniş imkan yaranır. Bu hal ən çox şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətdə özünü aydın göstərir. 

Bütün qeyd edilənlərlə yanaşı ilk gənclik dövründə məktəblilərdə maraq və tələbatlar, xü-

susilə mənəvi tələbatlar inkişaf edir. Onlar elmin, texnikanın, cəmiyyət və onun həyat tərzinin 

müxtəlif sahələri ilə maraqlanmaqla yanaşı, onlarda ünsiyyətə, incəsənətə, əxlaqi davranış 

normalarını həyata keçirməyə mənəvi tələbatlar formalaşır. 

Məqalənin aktuallığı. Elm və texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi müasir dövr gənclərin 

psixoloji xüsusiyyətlərinə təsirinin təhlil edilməsi və aşkarlanan problemin aradan qaldırılması 

əhəmiyyət qazanmışdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Gənclik yaşı dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri geniş aspektdə 

təhlil edilmiş, inkişafa maneə olan amillər müəyyən edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilər. 
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Психологические особенности молодого возраста 

 

Резюме 

 
Человек - сложное и превосходящее существо. Человеческое мировоззрение отли-

чается в отношении жизни, людей и т. Д. Они подвержены различным нагрузкам на од-

ном и том же образе жизни. Молодые люди очарованы чертами характера, психическими 

процессами или способностями. В статье описывается общие характеристики молодежи, 

развитие самосознания, развитие нравственности и развитие познавательных процессов. 
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Psychological features of the young age 

 

Summary 
 

Human is a complex and superior being. Human’s outlook is different about the life, people 

and so on. They are subject to various pressures in the same way of life. Young people are 

fascinated by character traits, mental processes or abilities. The article describes the general 

characteristics of the youth, development of self-awareness, development of morals and 

development of cognitive processes. 
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İşçilərin zehni proseslərinin şərtləri və xüsusiyyətləri fərqlidir. Bununla birlikdə istehsal 

fəaliyyəti işçilərdən müəyyən keyfiyyətlər tələb edir. İşçinin istehsal tələbləri ilə onları təmin 

etmək qabiliyyəti arasında ziddiyyət vardır. Buna görə də, günümüzdə peşə təhsili və hər hansı 

iş növü üçün fərdi xüsusiyyətlərini, iş prosesini, texnologiya və istehsalın texniki vasitələrini, 

ümumi zehni xüsusiyyətlərə uyğunlaşdıra bilən və ya həmən xüsusiyyətləri təbii olaraq daşıyan 

şəxsləri seçmək labüddür. Bunun üçün işçilərlə istehsal tələbləri arasındakı ziddiyyətləri onları 

qarşılaya biləcək gücdə aradan qaldırmaq olduqca vacibdir. 

İş psixologiyasının ilk əsas problemini təkcə psixoloqlar deyil, mühəndislər, texniklər, ye-

nilikçi işçilər və peşə təhsili müəllimləri aradan  qaldırmağa çalışmalıdırlar. Bu tip problemin 

həllinin çətinləşməsi mövcud tələblərin sabit olamaması, əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz 

qalması, eyni zamanda işçilərin psixoloji ehtiyaclarının dəyişilməsi ilə yanaşı təhsil, təcrübə və 

münasibətlərdəki dəyişikliklər nəticəsində dəyişən texniki vasitələrdən və istehsal texnolo-

giyasından asılılıq ilə əlaqədardır. İşçinin qarşılıqlı olduğu istehsal mühiti, hər şeydən əvvəl 

onunla işləyən, eyni istehsal mühitində, briqada və ümumi istehsal kollektivində olanlardır. 

Kollektivlə fərd arasındakı münasibətlərdən qaynaqlanan işçi psixologiyasının ikinci böyük 

problemi, istehsal prosesində optimal şəxslərarası münasibətlər problemi və işdə uyğun sosial 

psixoloji mühitin yaradılmaması ilə əlaqədardır. Xarici mühit, işçinin daima qarşılıqlı əlaqədə 

olduğu maddi və estetik iş şəraiti, istehsalın texniki vasitələridir. Temperatur şəraiti, maddi 

obyektlərin yerləşməsi və rənglənməsi psixi vəziyyətə və zehni proseslərin gedişatına birbaşa 

təsir göstərir, işləmək qabiliyyətinə, beləliklə əmək məhsuldarlığına müsbət və ya mənfi təsir 

göstərə bilir. İdarə etdiyi istehsal vasitəsi mürəkkəbliyi, əmək qabiliyyəti, hərəkətliliyi, xidmət 

qabiliyyəti və ya uğursuzluğu, onları idarə etməyin rahatlığı və ya narahatlığı, hətta görünüşü 

ilə belə mənəviyyatına təsir göstərir. Bununla birlikdə, texniki vasitələrin təsirinin bu cür  qar-

şılıqlı təsiri işçinin iştirak etdiyi vəziyyətdən və onları necə idarə etməsindən  də asılıdır.  

İşin xarakterinə görə işçinin qabiliyyəti də onda olan fiziki, əqli və sinir yükündən asılıdır. 

Tempin, ritmin, işin və istirahətin zaman baxımından dəyişməsi, texnoloji proseslərin ümumi 

üzvləri ilə qarşılıqlı təsir göstərir. Bütün bunlar istehsal əməyinin təşkili sistemi ilə təmin olu-

nur. Əmək psixologiyasının dördüncü ən vacib problemi işçilərin yüksək hüquqi imkanlarını 

təmin etmək və əmək məhsuldarlığını artırmaq üçün əmək proseslərinin təşkilinin psixoloji 

sübutudur. İşçinin psixoloji problemlərini həll etmək, keyfiyyəti yaxşılaşdırmaq və əmək fəa-

liyyətini asanlaşdırmaq, həmçinin işçilərin uğurlu peşə təhsili alması, əvvəlcədən ona uyğun 

peşənin seçilməsi və inkişafı üçün daha yaxşı təminat vermək üçün psixologiya elminin ümumi 
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qanunlarından istifadə edir. Eyni zamanda, psixologiya elmi özünəməxsus sahəsi olan əmək 

psixologiyası üçün xüsusi qanunlar təqdim edir və iş yerində, zehni hadisələrin istifadəsi, 

işçinin şəxsiyyətinin formalaşması prinsiplərini inkişaf etdirir, bununla da ümumi psixoloji 

elmini zənginləşdirir.  

Əmək psixologiyası sosial psixologiyanın müstəqil bir sahəsi ilə sıx bağlıdır. Əmək pro-

sesində mövcud bilikləri diqqətlə istifadə etmək işçilərin potensialının və əmək məhsuldarlığı-

nın artmasına böyük təsir göstərir, buna görə də müasir şəraitdə əmək psixologiyası yalnız iş 

haqqında psixoloji məlumatları toplayan və sistemləşdirən bir elm deyil, həm də məhsuldar 

qüvvələrdən birinə çevrilmişdir. Hazırda işçilərin problem mənbəyi aşağıdakılar kimi müəyyən 

edilmişdir: 

1) yorğunluq - müəyyən bir iş günü ərzində davamlı fəaliyyət və nəticədə fiziki və zehni 

yorğunluq; 

2) sağlamlığa zərər dəyməsi - ətraf mühit amillərinin insan orqanizminə təsiri; 

3) vaxt itkisi - əmək vəzifələrini yerinə yetirmək üçün fərdin müvəqqəti ehtiyatlarını israf 

etməsi; 

4) stress - iş yerində bir çox stressli amillərin olması; 

5) narazılıq - müxtəlif səbəblərdən potensialı reallaşdıra bilməmək, əmək haqqının azlığı, 

əmək prosesinin sərt çərçivəsi və s. 

6) böyümə perspektivlərinin olmaması - müəyyən səbəblərə görə karyera məhdudiyyətləri, 

iş xüsusiyyətləri, işçinin daha yüksək bir iş yerində işləməsi üçün müvafiq  mühitin olmaması 

və s. 

7) zəif komanda - maraqların, işçi dəyərlərinin və işləyən kollektiv üzvlərinin əksəriyyətinin 

uyğunsuzluğu. 

İşə münasibət müəyyən dərəcədə ona olan maraq dərəcəsindən və iş məmnunluğundan 

asılıdır. Əmək psixologiyası və ya müəssisə psixologiyası, tədqiqatlar, əmək prosesləri, əməyin 

motivasiyası və əməyin məmnuniyyətini özündə əks etdirir. Bir insanın əmək fəaliyyətinin 

məhsuldarlığının müəyyən bir səviyyəsi psixofizioloji xüsusiyyətlərə, əmək motivasiyasına və 

müəyyən əmək növlərinin meyllərinə əsaslanır 

Əmək psixologiyasının əsas problemlərindən  digəri də peşə, əmək fəaliyyətinin psixoloji 

analizidir. Buraya insan psixikasının əmək fəaliyyətində təzahürü və inkişafını, habelə insanın 

keyfiyyətlərinin, prosesin və əməyin nəticəsinin peşənin tələblərinə uyğunluğunu öyrənən 

əmək psixologiyası karyera rəhbərliyi, peşə seçimi, peşə uyğunlaşması, əməyin mühafizəsi və 

s daxildir. Əmək psixologiyası digər psixoloji elmlərlə qarşılıqlı əlaqədədir. Beləliklə, ümumi 

psixologiya, əməyin subyektinin psixoloji xüsusiyyətlərini və müxtəlif səviyyələrdə fəaliyyə-

tini başa düşmək üçün bir növ nəzəri əsas hesab olunur.  

Psixi iş prosesinin təşkili, yük bölgüsü və neyro-emosional stress dərəcəsində əhəmiyyətli 

dərəcədə dəyişən bir çox əmək növünü əhatə edir. Zehni sabitliyə artan tələbləri, uzun müddət 

davam edən sinir gərginliyi, müxtəlif məlumatların böyük bir axını emal etmək qabiliyyəti ilə 

intellektual iş fiziki əməkdən fərqlidir. Fiziki əmək, ilk növbədə əzələ gərginliyi və həddindən 

artıq yükləmə ilə əlaqələndirilir. Daha az dərəcədə, intellektual əməkdən daha çox işçinin zehni 

funksiyalarının gərginliyini əhatə edir. Fiziki əmək bütün orqanizmin fəaliyyətinə fəal şəkildə 

daxil olmağı və bütün fizioloji funksiyaların stressini tələb edir. Düşündükdə beynin qan 

damarlarında, ekstremitələrin periferik damarlarının daralması və bağırsaq damarlarının ge-

nişlənməsi, əzələ işləri zamanı meydana gələnlərin əksinə olan damar reaksiyaları müşahidə 

olunur. Fiziki əməkdə əzələ yorğunluğu, bədənin həddən artıq yüklənməsindən  qoruyan  bio-

loji bir cihaz kimi təkamül zamanı inkişaf etmiş normal bir fizioloji vəziyyətdir. Təkamül, 
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mərkəzi sinir sistemini zehni işdən çox yüklənmədən etibarlı şəkildə qoruyan tövsiyələr hazır-

lamamışdır. Buna görə sinir (zehni) yorğunluğun başlaması, fiziki (əzələ) yorğunluqdan fərqli 

olaraq, işi avtomatik dayandırmır, ancaq həddən artıq sıxılma, nevrotik sürüşmələrə səbəb olur 

ki, bu da yığılaraq tədricən dərinləşir. Bu isə gələcəkdə əmək qabiliyyətinin məhdudlaşması və 

s. deməkdir. 

Məqalənin aktuallığı. Elm və texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi müasir dövrdə əmək 

prosesində psixoloji problemlərin təsirinin təhlil edilməsi və problemlərin müəyyən edilərək 

aradan qaldırılması əhəmiyyət qazanmışdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir əmək prosesində psixoloji amillər geniş aspektdə təhlil 

edilmiş, əmək prosesinə mane olan amillər müəyyən edilmişdir 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantları istifadə edə bilərlər. 
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Реформы системы образования в нашей республике, в первую очередь, направлены 

на создание такой системы образования, которая обеспечила бы формирование твор-

ческой личности. На наш взгляд, для решения этой задачи необходима также разработка 

такой модели формирования новой системы образования, которая полностью обес-

печила бы и формирование, и развитие творческой личности учащихся и студентов. Та-

кой подход нашел свое отражение и в распоряжении Президента Азербайджанской Рес-

публики о развитии творческого потенциала одаренных детей (молодежи). Поэтому изу-

чение психологических механизмов и закономерностей формирования и проявления 

творческого потенциала личности является актуальной проблемой. Актуальность изу-

чения проблемы связана ещё и с тем, что именно творческое своеобразие каждой лич-

ности является главным ресурсом развития общества, его истории и культуры. В свое 

время великий азербайджанский мыслитель Насреддин Туси писал, что если человек 

будет стремиться к познанию мира на основе данной ему от рождения способности, то 

он будет развиваться как творческая личность и достигнет высокого уровня развития 

вплоть до гениальности. Но если он останется на уровне врожденной способности, и эти 

способности будут направлены на удовлетворение биологической потребности, то этот 

человек никогда не сможет достигнуть следующие уровни развития личности. По его 

мнению, познание человеком окружающей действительности есть познание самого себя. 

Поэтому он пишет, что нужны философы, воспитатели, руководители, педагоги, чтобы 

они помогли развитию и раскрытию творческого потенциала человека и тем самым 

способствовали развитию личности. (6, c. 182 ).   

Анализ литературы по данной проблематике показал что, теоретические подходы 

психологов сводятся к трем основным исходным положениям: 1) творческие возмож-

ности заложены и существуют в каждом ребенке, являются естественной природной 

функцией мозга; 2) развитие креативности происходит только в творческой деятель-

ности; 3) формирование творческой индивидуальности зависит от условий социальной 

среды. Американские психологи в изучении творчества выделили еще четыре направ-

ления: креативность как продукт, как процесс, как способность и как черта личности. 

Самое общее определение творческого потенциала (ТП) было дано Вебстером: творчес-

кий потенциал это способность или сила создавать что-то новое. По мнению Карла Род-

жерса: творческий потенциал это появление нового, как выражение уникальности 
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индивидуума. Генри Миллер считал, что творческий потенциал - это возникновение 

состава, который является и новым и ценным. По Торрансу и Е.Паулу, это беглость, 

гибкость, новизна, и иногда разработка. Таких определений можно привести множество. 

Но всех их объединяет то, что в этих определениях подчеркивается не только факт 

новизны, но и факт ценности этой новизны. Мы здесь не будем останавливаться на те-

оретических позициях различных исследователей.      

Анализ данных, полученных в ходе исследования, позволил установить критерии 

уровней формирования творческого потенциала личности. Эти критерии выступают как 

совокупность устойчивых взаимосвязей его компонентов:  Основными критериями 

творчества являются следующие личностные особенности: 1) высокая самооценка; 2) 

открытость новым идеям; 3) устойчивость к неопределенности; 4) независимость; 5) 

настойчивость; 6) умение чувствовать проблему; 7) гибкость. Совокупность этих харак-

теристик является составной частью положительной Я-Концепции. Основные резервы 

процесса развития творческого потенциала личности таятся в нем самом, в его не пол-

ностью использованных возможностях и в системе подхода к использованию этих воз-

можностей. Следовательно, необходимо создание соответствующих психолого-педаго-

гических условий для актуализации творческих возможностей личности с ее последую-

щей реализацией. В тех случаях, когда создаваемая человеком экзистенция превосходит 

его актуальные возможности, то его творческий потенциал и уникальность проявляется 

по отношению к собственному «Я». (3, c. 135). 

Затрагивая все уровни проявления человека, этот процесс приводит человека к но-

вому пониманию, самосознанию и самоопределению. Таким образом, становление 

творческого потенциала и уникальности человека можно представить как взаимную 

эволюцию его ценностей и его потенциала. Низкий уровень развития творческой актив-

ности характеризуется отсутствием познавательного интереса. На этом уровне личность 

проявляет активность только на начальных этапах деятельности при осуществлении 

алгоритмических действий, определяемых учителем. В силу шаблонности мышления 

способность к генерации идей не проявляется. Личность полностью зависима от 

оценочных суждений других. Отсутствие способности к самостоятельному целепола-

ганию, а также прогностических умений не позволяет личности оценить результаты 

своих достижений. Как правило, их деятельность не бывает результативна.  (2, c. 230 )                                                                                                                                                  

У личности со средним уровнем развития творческой активности познавательный 

интерес возникает ситуативно. Личность проявляет активность при условии сотрудни-

чества с другими, зависим от их помощи и поддержки, нуждается во внешней мотивации. 

Самооценка деятельности осуществляется в основном по готовому набору объективных 

показателей. При несоответствии оценки их ожиданиям может происходить отчуждение 

от деятельности. Личность склонна полагаться на мнения авторитетных людей без 

предварительной критической оценки. При решении проблемной задачи такие люди, как 

правило, используют тривиальный подход. Личность с высоким уровнем развития 

творческой активности отличает устойчивый познавательный интерес, возникающий вне 

зависимости от внешних требований. Как правило, у таких людей есть идея и желание 

воплотить ее.  

Мотив и цель деятельности совпадают, что приводит к получению творческого об-

разовательного продукта, а не формального результата. Организация творческой дея-

тельности характеризуется высокой степенью самостоятельности на всех этапах. Со-

циальные мотивы деятельности являются смыслообразующими. Субъект этого уровня 
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склонен к экспериментированию, моделированию различных вариантов развития дея-

тельности и ее возможных результатов. Обобщенный способ действия распространяется 

на другие ситуации, что позволяет личности организовать свою деятельность на уровне 

технологии, которая постоянно оттачивается в практике. Исходя из задач, поставленных 

перед исследованием, было проведено наблюдение и предварительное анкетирование с 

целью установления групп, где творческий потенциал, креативные качества были 

зависимыми или независимыми переменными. Дополнительного специального отбора, 

кроме проходного балла при поступлении в вуз и средней успеваемости, при дальнейшем 

формировании групп не производилось. Следует отметить, что наблюдается 

неравномерное распределение количества девушек и юношей в исследуемых группах в 

зависимости от специальности. (1, c. 129 )                                                                                                                                                  

Для студентов различных факультетов, принимавших участие в эксперименте, была 

разработана специальная экспериментальная программа с учетом специальности по теме 

«Психологические основы организации ПСД (продуктивной совместной деятельности) 

на уроках». При разработке этой экспериментальной программы мы исходили из того, 

что учебная ситуация ПСД обладает широкими развивающими возможностями. Однако 

специального психологического исследования этой ситуации как фактора, 

обеспечивающего развитие творческого потенциала как условие развития личности 

студента, до сих пор не предпринималось. При организации и проведении эксперимен-

тального исследования мы также исходили из теоретического положения о том, что 

значительно активизирует развитие самостоятельности и критичности мышления такой 

познаваемый материал, который требует выводов, решения проблемных ситуаций. (2, c. 

144 )                                                                                                                                                  

Актуальность статьи. Изучение психологических механизмов и закономерностей 

формирования и проявления творческого потенциала личности является актуальной 

проблемой. Актуальность изучения проблемы связана ещё и с тем, что именно творчес-

кое своеобразие каждой личности является главным ресурсом развития общества, его 

истории и культуры.           

Научная новизна статьи. Обеспечивающего развитие творческого потенциала как 

условие развития личности студента, до сих пор не предпринималось. При организации 

и проведении экспериментального исследования мы также исходили из теоретического 

положения о том, что значительно активизирует развитие самостоятельности и критич-

ности мышления такой познаваемый материал, который требует выводов, решения 

проблемных ситуаций.                                                                                                             

Практическое значение и применение статьи. Обобщенный способ действия рас-

пространяется на другие ситуации, что позволяет личности организовать свою деятель-

ность на уровне технологии, которая постоянно оттачивается в практике.   
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F.A. Hüseynli 

 

Yaradıcı şəxsiyyətin psixologiyası 

 

Xülasə 

 
Şəxsin yaradıcı potensialının formalaşması və təzahürünün psixoloji mexanizmlərinin, nü-

munələrinin öyrənilməsi aktual problemdir. Problemin öyrənilməsinin aktuallığı həm də cə-

miyyətin, onun tarixinin və mədəniyyətinin inkişafı üçün əsas qaynaq olan hər bir insanın ya-

radıcı orijinallığı ilə əlaqədardır. 

 

F.A. Huseynli 

 

Psychology of the creative personality 

 

Summary 

 
The game is the main activity of childhood, the driving force of mental development of 

children. Famous psychologists have come up with different ideas about the mechanisms of 

gaming activity. In addition to training and employment activities at different ages, play 

activities are also important; for children as well as for adults, the game becomes a relationship, 

symbolic action and role relationship. 
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Psixoloji komponentlər pedaqoji prosesdə əsas amillər, meyarlar kimi nəzərə alınıb, qiy-

mətləndirilir. Bu fikiri XIX əsrdə də təhsil sistemində psixi amilin rolunu önə çəkərək rus ədibi, 

tənqidçisi B.Q. Belinski qeyd edirdi ki, “Psixologiyaya əsaslanmayan pedaqogika anatomi-

yanın mövcudluğundan xəbəri olmayan fiziologiya kimi yoxsuldur.” (1. s. 114) 

Bildiyimiz kimi, pedaqoji sahə üzrə təhsil alınan bütün ixtisaslarda psixologiya elminə az 

da olsa (I semestr) yer verilir. Universitet, institutlar müəllim peşəsinə yiyələnənləri psixoloji 

biliklərlə tanış edir. Uzun müddət pedaqoji fəaliyyət sahəsində çalışan müəllimlər ixtisasartır-

ma və təkmilləşdirmə kursları vasitəsilə psixologiya elmindəki yeniliklərlə tanış olsa da, buna 

baxmayaraq bu sahədə işin ağırlığı məktəb psixoloqunun üzərindədir. Ü.A. Əfəndiyeva məktəb 

psixoloqunun işinin xüsusi vacibliyini qeyd edərək yazır: “Məktəb psixoloqunun əsas və-

zifələrindən biri kimi məktəbin gündəlik həyatına yaş və pedaqoji psixologiyanın nailiyyətlərini 

daxil etməkdən ibarətdir. Psixoloji xidmət təhsil prosesinin optimal təşkil olunmasında, 

tərbiyəvi işlərdə səmərəli vasitə və metodların seçilməsində əsaslı rol oynaya bilər. Onun yerinə 

yetirdiyi çox funksiyalı, həll olunmalı məsələlərdən biri ilk növbədə müəllim-şagird mü-

nasibətlərinin humanistləşdirilməsi və şagirdlərin təlim-tərbiyə prosesinin əsl subyekti olması 

üçün lazımi şəraitin yaradılmasıdır.  

Biz belə hesab edirik ki, bu gün məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesinin aşağı səviyyədə ol-

masının səbəblərindən biri məktəb psixoloqunun pedaqoji kollektivlə az işləməsi və ya kifayət 

qədər işləməməsi ilə əlaqədardır. Təhsilin inkişafının müasir şəraitində məktəbə psixoloji 

xidmətin xüsusi təşkil edilmiş sistemi yaradılmalıdır. Bu elə bir sistem olmalıdır ki, o pedaqo-

qun şəxsiyyətinin inkişafının, onun psixoloji-pedaqoji səriştəliyinin yüksəldilməsinin ideoloqu 

və təşkilatçısı kimi çıxış etsin” (2. s. 82).  

Prof. Ə.Ə. Əlizadə də məktəb psixoloqunun işinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. O, pedaqoqun 

özünü mütəxəssis kimi təsdiq etməsində psixoloqların köməyindən yararlanmasının vacibliyini 

qeyd edərək yazır: “Dünən müəllim psixologiyanı hətta öz təcrübəsində belə tətbiq etmək 

istəyində tək idi, öz ümidinə qalmışdı. Ona nə kömək edən, nə də məsləhət verən vardı. Bu gün 

praktik psixoloq onun əvəzedilməz yardımçısıdır. Müəllim tətbiqi psixoloji məsələləri praktik 

psixoloqla qarşılıqlı əlaqə şəraitində uğurla həll edə bilər və etməlidir. Əgər tərbiyəçilər, 

pedaqoqlar, metodistlər və didaktiklər bu prosesin əsas iştirakçılarıdırlarsa, psixoloq onun məhz 

rejissoru sayılmalıdır. Praktik psixoloq psixologiyanın məktəb təcrübəsi ilə inteqrasiyasında 

önəmli rol oynaya bilər və oynamalıdır” (2, s. 83). 
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“Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, müəllimlər təlim-tərbiyə prosesinin təşkilində ünsiyyətə, 

müəllim-şagird münasibətlərinə xüsusi olaraq fikir vermirlər. Onlar tərəfindən dərsin kom-

munikativ tərəfindən daha çox metodik tərəfi qiymətləndirilir. Psixoloqlar daha başqa bir ya-

naşmanın vacibliyini göstərmişlər: yalnız biliklərin ötürülməsi deyil, müəllimin informasiya 

vasitəsilə təhsil alanların şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafına təsir göstərməsi də vacibdir. Bu işin 

nəticəsi isə o zaman mümkündür ki, bilikləri verdiyin adamlarla(subyektlərlə) kontakt yarada 

biləsən. Dar pedaqoji istiqamət şagirdin təlim fəaliyyətinin subyekti kimi tərbiyə olunmasına, 

ümumiyyətlə şəxsiyyət kimi formalaşmasına mane olur. Psixoloq müəllimin psixoloji-pedaqoji 

situasiyanı düzgün qavramaması, təfəkkürünün stereotipləri, öz şəxsi keyfiyyətlərini tam 

nümayiş etdirmək istəməməsi, davranış və qabiliyyətlərini refleksə edə bilməməsi kimi 

xüsusiyyətlərilə qarşılaşa bilər. Çox təəssüf ki, belə peşə deformasiyaları pedaqoqlar tərəfindən 

çox vaxt dərk olunmur” (2, s. 86). 

Məktəb sahəsində psixoloji maarifləndirmə aşağıdakı istiqamətlər üçün həyata keçirilir:  

1) Təlim prosesində şagirdlərin müşahidə olunan qüsurlarının aradan qaldırılması üçün 

müəllimlərin psixoloji biliklərlə silahlandırılması; 

2) Dərs prosesinin səmərəli, daha da müasir standartlara, hər şagirdin qavramasına uyğun, 

şagirdin başa düşəcəyi şəkildə həyata keçirilməsi üçün bir sıra tövsiyələrin verilməsi;  

3) Müəllimlərin psixoloji biliklərinin daha da yüksəldilməsi və s. 

Psixoloq müəllim-şagird münasibətlərinin humanist, demokratik, şəxsiyyətə hörmət prin-

sipləri əsasında qurulması barəsində müəllimlərə xüsusi tövsiyələr verməlidir. Qeyd olunan 

prinsiplərin yerinə yetirilməsi üçün psixoloq müəllimlərə bir sıra tematik-seminarlar təşkil et-

məlidir. Pedaqoji kollektivlə iş prosesi müəllimlər və məktəb rəhbərləri arasında sağlam və iş-

güzar münasibətlərin formalaşmasına, kollektivin peşə səriştəliliyinin yüksəldilməsinə səbəb 

olacaqdır. Bu zaman psixoloji maarifləndirməni həyata keçirən şəxs-məktəb psixoloqunun da 

bir sıra vəzifələri yaranır: 

1) Müəllimlərin şagirdləri öyrənilməsi ilə bağlı inkişafın yaş xüsusiyyətləri, psixi hal xas-

sələr haqqında ümumi psixoloji biliklərlə tanış etmək; 

2) Maarifləndirmə işinin forma metodlarını araşdırıb, ən səmərəli üsulunu tətbiq etmək; 

      3) Müəllimlərə anlaşıqlı cümlələrlə terminləri, nəzəriyyələri, praktikaları başa salmaq;  

      4) Müəllimləri korreksiyaedici metodlarla tanış etmək. Bu zaman psixoloqdan metodların 

və onların tətbiqi şərtlərini olduqca dərindən bilməsi tələb olunur.  

Təhsil sahəsində psixoloji xidmətin yüksəldilməsi, tədris prosesində irəliləmə əldə etmək 

üçün praktik psixoloq psixologiyanın əsas istiqamətlərini (psixoloji maarifləndirmə, psixo-

profilaktika, psixokonsultasiya, psixokonsilium və s.) bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata ke-

çirməlidir. Psixoji maarifləndirmə tədbirləri psixoprofilaktikanın, psixodiaqnostikanın və psi-

xokorreksiyanın qarşılıqlı əlaqəsini özündə əks etdirir. Məktəbdə baş verəcək hər hansı kritik 

hallarda və yaxud bu və ya digər şagirdlərin ciddi problemlərinin həlli ilə bağlı psixoloji kon-

siliumlar keçirilir.  

Psixoloji konsilium – müxtəlif mövzularda psixoloji problemlərin həlli, aradan qaldırılması 

məqsədilə mütəxəssislər arasında aparılan fikir mübadiləsidir. Bir sözlə məktəbdə psixoloji  

konsilium idarəetmə sistemində işləyənlər: müəllim, rəhbər, müavin, həkim, psixoloq loqoped, 

defektoloq bir sıra hallarda valideyn və s. şəxslərin hər hansı problemlərlə bağlı məslə-

hətləşməsidir. Təhsil sistemində psixoloji konsiliumlar psixoloqun təşkilatçılığı ilə aparılır. 

Psixoloji konsiliumlar şagirdi daha dərindən öyrənmək, gələcəkdə şagirdlərin inkişafında xü-

susi rol oynayan məqamları aşkarlamaq, onlarla işin münasibətləri düzgün qurmaq və s. məsə-

lələrlə bağlı müəllimlərin məlumatlandırılması, psixoloqla birlikdə işgüzar münasibətidir. 
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Psixoloji konsilium dərs ili ərzində iki dəfə keçirilir. Burada seçilmiş təsir vasitələrinin 

faydalı, səmərəli olub, olmamasına aydınlıq gətirilir. Bu işgüzar əməkdaşlıq demək olar ki, hər 

zaman müsbət nəticələnir. Pedaqoqların rastlaşdıqları çətinliklər zamanı psixoloqlar  onların ən 

yaxın köməkçisi rolunda çıxış edir. Pedaqoqlar artıq zəruri hallarda şagirdlərlə hər hansı 

çətinlik qarşısında olduqda praktik psixoloqun köməyinə ehtiyac duyur. Psixoloqdan dəstək, 

məsləhət alan müəllimlər öz gündəlik keçdiyi dərsi daha əyləncəli, maraqlı şəkildə tədris 

etməyi, şagirdin daxili aləminə enməyi, şagirdin diqqətini dərsə cəlb etməyi yaxşı bacarırlar.  

Onlar psixoloqdan şagirdlərin fərdi, konkret psixoloji xarakteristikaları haqqında informasiya 

öyrənib, uğurlu nəticələr əldə edirlər. Psixoloqun müəllimlərlə keçirdiyi konsultasiya işlərinin 

əsas məğzi müəllimlərin pedaqoji-psixoloji mədəniyyətinin yüksəldilməsindən, yeni pedaqoji 

ideya, metodikaların işlədilməsindən ibarətdir.  

Məktəb psixoloqu müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsini qiymətləndirən zaman aşağıdakı 

məsələlərə xüsusi diqqət yetirməlidir: 

1) Müəllimin ixtisas-peşə hazırlığı və təlim-tərbiyə işindəki uğurları;  

2) Müəllim şəxsiyyətini tipoloji xüsusiyyətləri, kollektivdə və şagirdlər arasında reytinqi; 

3) Müəllimin aqressivliyinin qiymətləndirilməsi; 

4) Onun ünsiyyətlilik səviyyəsi və şagirdlərlə qarşılıqlı münasibətlərinin tərzi; 

5) Konfliktli situasiyalarda davranışı; 

6) Müəllimin peşə fəaliyyətində mövcud maneə və əngəllər; 

7) Müəllimin mühüm şəxsi peşəkar keyfiyyətləri və s. (1. s.222) 

Eyni zamanda məktəb rəhbərləri də məktəbin inkişaf konsepsiyasının, təşkilati strukturla-

rının modernləşdirilməsində pedaqoqların peşə ustalığının, səriştəliliyinin inkişaf etdirilməsi ilə 

bağlı praktik psixoloqa müraciət edərək fikirlərindən, köməyindən istifadə edirlər. Günümüzdə 

məktəb psixoloqları özlərini inkişaf etdirərək yeni psixoloji biliklərə, yeni kəşflərə, metodlara 

yiyələnib, psixologiya sahəsində tətbiq edirlər. 

Məqalənin aktuallığı. Günümüzdə məktəb psixoloqunun müəllimlərlə birgə iş prosesinin 

düzgün qurulması, yaranmış problemlərin həlli zamanı qarşılıqlı fəaliyyəti böyük əhəmiyyət 

kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir məktəb sistemində praktik psixoloqun vəzifələri, müəl-

limlər ilə qarşılıqlı əlaqə vasitəsi və s. məsələlər geniş təhlil olunmuşdur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəb psixoloqları, orta məktəb 

müəllimləri, tələbələr və magistrantlar istifadə edə bilərlər.  
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А.М. Мехманова 

 

Характеристика взаимодействия  

школьного психолога с учителями 

 

Резюме 

 
Школьной психолог в системе образования с учителями и учениками не ведет ле-

чебное работы, а ведет работу по психодиагностике, о психологическом информирова-

ние и по психопрофилактике. Основные обязанности школьного психолога содейство-

вать н улучшение системы образования, развитие личности в учениках в процессе 

образования, гуманизировать отношения между учителями и учениками. Совместная 

работа школьного психолога и учителей благоприятно влияет на результаты и дости-

жения учеников. Школьный  психолог должен  вооружить учителей о возрастных  кри-

зисов психологического развития среди учеников. Получившие подмогу от школьного 

психолога учителя доводят свои предметы до учеников наиболее ярко, доходчиво и 

более привлекательно. 

 

                        

A.M. Mehmanova 

 

Characteristics of school psychologist interactions with teachers 

 

Summary 
 

School psychologist is neither instructor in education system nor conductor of treatment on 

students, he/she runs psycho diagnostics, psychological enlightenment and psycho prophylaxis. 

Improvement of education system, personal development of students, and humanization of 

teacher-student relations in training process is one of the main duties of school psychologist. 

Nowadays, school psychologists are irreplaceable assistants in our education system. The 

mutual efforts of psychologists and school teachers always resulted in the escalation of 

students’ grades. The psychologists should always elucidate teachers with the knowledge of 

students’ psychological development and with the age crisis (depression). 
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Psixoloqların tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, bilik, bacarıq və vərdişlərə 

yiyələnməklə bərabər şagirdlərin əqli inkişafı yüksəlir, təfəkkürün imkanları genişlənir. Təd-

qiqatımızın əsas müddəalarında biri də bilik və bacarıqlara yiyələnmə prosesi ilə şagirdlərin 

analitik-sintetik fəaliyyətinin inkişafı arasında qarşılıqlı əlaqəni aşkara çıxarmaqdır. 

S.L.Rubinşteyn qeyd edirdi ki, ”Biliyə yiyələnmə təfəkkür məhsuludur və ya hər halda, onu 

işə salır; əlbəttə, əgər o yalnız səthi və ya əzbərçilik deyildirsə... Mənimsənilə bilən bilik artıq 

təfəkkür proseslərinə əsaslanır. (1, s. 134)  

S.F.Juykov “priyom” terminini tədris üsulu mənasında müvafiq anlayış, bacarıq və ya vər-

dişlərin mənimsənilməsinin müəyyən vasitələrinə aid öyrənilmiş əməliyyatların, hərəkətlərin 

cəmini ifadə etmək üçün istifadə edir. Müəllifə görə dil materiallarının təhlili üsulları linqvistik 

müqayisə prinsipi üzrə qurulurlar. Bu dilin sistem olması ilə şərtlənir və hər bir qrammatik 

forma eyni qrammatik kateqoriyada digər formalara müqavimət göstərdiyinə görə mövcud olur. 

Dəyişdirilmə üsulu, tərkib və formasına görə sözlərin dəyişdirilməsi və formaların qarşı-

laşdırılmasını qrammatik təhlilin daha xarakteri üsulu hesab edir. 

Tədris fəaliyyətinin priyomları bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmənin yüksək səviyyəsini 

şərtləndirirlər. Hər bir səviyyə üç parametrə görə xarakterizə olunur: 1) öyrənilən obyekt, 

onların əlamətləri və münasibətlərinin dərk edilmə xüsusiyyətlərinə görə; 2) öyrənilən obyekt-

lərin əlamətlərinin mücərrədləşdirmə formasına görə; 3) ümumiləşdirmə növlərinə görə (2, s. 

213). 

Psixologiyanın yuxarıda nəzərdən keçirilən müddəalarından çıxış edərək qeyd etmək olar 

ki, xarici dilin tədrisi prosesini elə təşkil etmək lazımdır ki, öyrənilən dilə yiyələnmə dil qanu-

nauyğunluqları və yazı qaydalarının dərk edilməsi vasitəsilə həyata keçirilsin.  

Analitik-sintetik fəaliyyətin qarşılıqlı əlaqəsi və öyrənilən materialın mənimsəmə proses-

lərinə dair prinsipial müddəalara əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, hər hansı bir səviy-

yədə şagirdin müəyyən analitik-sintetik fəaliyyəti olmadan  nə öyrənilən obyektin ilkin basa 

düşülməsi, əlamətlərinin dərki, nə də bu obyektin sonradan mənimsənilməsi çətin ola bilər. 

Başqa sözlə desək, şagirdlər müəyyən analitik-sintetik, əqli fəaliyyəti yerinə yetirməsələr, öy-

rənilən dilin kommunikativ vərdişlərinə yiyələnməsi çətinləşər. 

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, şagirdlərin öyrənilən xarici dilin materiallarını qrammatik 

təhlil etmək, qrammatika və yazı qaydalarına dair bilikləri mənimsəmək və bunların dərki əsa-

sında uğurla dilə yiyələnmək üçün psixoloji imkanları qənaətbəxşdır. 

mailto:genrl_office@mail.ru
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Ana dili və xarici dillərin mənimsənilməsinin müxtəlif istiqamətlərini və yollarını səciyyə-

ləndirən L.S.Vıqotski bu yolu ana dili üçün “aşağıdan-yuxarıya” doğru, xarici dil üçün isə 

“yuxarıdan-aşağıya” doğru müəyyən edirdi. “Xarici dilin mənimsənilməsi, demək olar ki, ana 

dilinin inkişaf etdiyi yolun birbaşa əksinədir... Uşaqlar ana dilini qeyri-ixtiyari və düşünməyə-

rək, xarici dili isə – şüurlu, məqsədyönlü şəkildə mənimsəyirlər. Buna görə də, demək olar ki, 

ana dilinin inkişafı “aşağıdan-yuxarıya” doğru gedirsə, xarici dilin inkişafı “yuxarıdan-aşağıya” 

doğru gedir (3, s.265). Dillərin mənimsəmə yollarının müxtəlifyönlülüyü haqqında müddəanın 

nəzərə alınması,xüsusilə məktəbdə xarici dillərin tədrisini təşkil edən üçün vacibdir, çünki 

məhz o, “yuxarıdan-aşağıya” doğru yolu müəyyən edir. Lakin şagirdlərin xarici dil vasitələrini, 

fikrin formalaşması üsullarını dərindən öyrənməsi, dilin mahiyyətinin dərk edilməsi tədrisin 

mütləq komponenti olmalıdır kimi anlayış o demək deyil ki, onlar daim dili bilavasitə istifadə 

etməlidirlər. Əsas məsələ bundadır ki, dil vasitələrinin öyrənilməsi tədris prosesində hansı yeri 

tutmalıdır və onun müddəti nə qədər olmalıdır.     

Xarici dilin doğma dildən fərqli olaraq məktəbdə öyrənilməsinin vacib xüsusiyyətlərindən 

biri də uşağın onu artıq nitqin senzitiv (dilə qarşı həssas) inkişaf dövründə mənimsəməsi deyil. 

Məlum olduğu kimi, bu, yaş yarımdan beş yaşadək olan dövrdür, bu, dil “qaydaları”nın dərk 

edilməsi, L.S.Vıqotskiyə görə, ümumi gündəlik, məişət anlayışlarının formalaşması, uşağın 

geniş situativ fikrini qurduğu dövrdür. Bir çox psixoloqların xarici dili mümkün qədər erkən 

yaşlarında öyrənməyə başlamaq lazımdır kimi tələbi uşağın inkişafında bu yaş xüsusiyyətlə-

rinin nəzərə alınmasının zəruriliyi ilə izah edilir. Lakin hər kəs qeyd edir ki, xarici dilin 

öyrənilməsi artıq formalaşmış doğma dili mənimsəmə təcrübəsi əsasında başlanmalıdır, yəni 

beş-altı yaşlarında, yuxarı məktəbəqədər yaşlarında və mütləq şəkildə ardıcıl olaraq məktəbdə 

davam etdirilməlidir. Bu xarici dilin dil hadisəsi kimi (doğma dil ilə müqayisədə) əsas xüsu-

siyyətləridir. İndi isə xarici dilin tədris fənni kimi digər məktəb tədris fənləri ilə müqayisədə 

spesifikasına nəzər salaq.  

Biz şagirdlərin xarici dilin mənimsənilməsi xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsədilə Bakı 

şəhərinin məktəblərində  V-VIII sinif şagirdlərinə bir neçə mərhələdən ibarət  psixodiaqnostik 

tapşırıqlar təqdim etdik.  

V sinif şagirdlərilə aparılan tapşırıqların nəticələri və buraxılan səhvlər aşağıdakılardan 

ibarət olmuşdur: 

1. Bəzi şagirdlər birinci tapşırığı yerinə yetirərkən (“verilmiş sözlərdən cümlə düzəltmək”) 

təkcə 1-ci bənddə  verilmiş sözlərdən cümlə düzməyi  bacarmışlar “Walt Disney Was born in 

1901”. 

2. Azərbaycan dilindən ingilis dilinə tərcümə tapşırığını isə bəzi şagirdlər bir hissəsini; bə-

ziləri isə ümumiyyətlə yerinə yetirə bilməmişlər. Bir çox iştirakçılar söz önlərini. 1. “I m sorry 

to you for late”, 2. “There are many scores in the Nizami street”, 3. “He came from travel to 

Amerika”, digərləri isə bəzən şəkilçiləri unutmuşlar. Məs: “I am sorry for be late”, “He  has 

just return... from Amerika” “There are many stop-in Nizami street”.  

3. “Nöqtələrin yerinə in, on, at sözlərini əlavə edin” tapşırığında isə bir sıra şagirdlər onları 

yerində işlədə bilmişlər: ”The next train to Ankara leaves... in yerinə at”,”London is on yerinə 

in the river Fhames işlətmişlər. Bəziləri isə “Fhey arrived in Baku at 7 o clock in yerinə on the 

morning, ”The first man landed on the Moon on yerinə at July 21, 1969 sözönlərini işlətmişlər. 

Çoxları ilin aylarının qarşısında in July işləndiyini bildiklərinə görə səhvən in July 21.1969 

yerinə on July 21.1969 yazmışlar. 

4. Eksperimentdə iştirak edənlərin demək olar ki, əksəriyyəti (yəni 90%) iki ya üç cümlədən 

ibarət mətnlər tərtib etməyə cəhd göstərmişdir. Məs.”My classroom is always clan and my 
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classroom in is, comfortable. There is teacher s table nlar  ite window”. 

My classroom is comfortable and clean. There are twenty desks and teacher table.Some 

times reads teacher them tow.” 

My classroom always is comfortabe. I have desk table and teacher table our classroom. The 

blackboard is brown. There are many books in  our classroom. Sometimes our teacher read 

text.” 

5. Sonuncu tapşırıqda ”Sözlərin qruplaşdırılmasında beşinci sinif şagirdlərinin bəziləri söz-

ləri nitq hissələri üzrə qruplaşdıra bilməmişlər. Digərləri ilə bir sıra səhvlərə yol vermişlər. Məs: 

a) isim (noun)-benefit, host, sea-gull, capital, valley, important (səhv), perfection, historical 

b) well-known, amazinq, have (səhv), tall, hast (səhv) 

u) connet, verite  rescue, adore 

q) to, of, by, for,  

VI sinif şagirdlərinin bəziləri isə mətni tərtib edərkən 
Cüzi səhvlərə yol veriblər. Məsələn: Quliyeva fatimənin tərtib etdiyi mətni göstərmək olar: 

“My classroom is clean an comfortable our classroom have desk teacher desks. There are 

many nice picture (düzgün pictures) in our classroom. My teacher often read-reads a book.  My 

teacher is beautiful. I liked a lot it. Thera are twenty children in my classroom. We have book 

shelf. We have teacher desk. My teacher often reads a book. 

5) Sözlərin nitq hissələri üzrə (isim, sifət, fel, sözönləri) qruplaşdırılmasını bəzi şagirdlər 

müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmişlər. Digərləri isə ayrı-ayrı bölmələri qarışdırıb bölməni ta-

mamlaya bilməmişlər. Məsələn: bəzi şagirdlər “adore” felini isim kimi, tall - hündür, uca sö-

zünü tell - demək, söyləmək feli ilə qarışdırıb bölməsinə aid ediblər. Üç-dörd şagird isə 

“something” sözünü feilə, perfection sözünü isə isim bölməsinə aid olduğu halda onu sifət 

bölməsinə aid ediblər. Amma əslində bu sözdə olan “tion” söz sonluğu isim düzəldən şəkilçidir. 

Beləliklə, məktəbdə aparılan müşahidələr, şifahi sorğular, psixodiaqnostik tapşırıqların 

təhlili və araşdırılması göstərir ki, şagirdlər (xarici) dil dərslərində müəyyən bacarıq və vər-

dişlərə, söz ehtiyatına yiyələnirlər, lakin onlardan bir çox hallarda, əsasən mətn tərtib edərkən 

çətinlik çəkirlər. Buna görə də bizə belə gəlir ki, hər şeydən əvvəl V-VIII sinif şagirdlərin 

analitik və sintetik fəaliyyətini aktivləşdirmək lazımdır. Digər tərəfdən xarici dilin mənimsə-

nilməsi zamanı formalaşdıran bacarıq və vərdişlərin kommunativ yönlü olmasına ciddi diqqət 

yetirilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Xarici dilin tədrisi prosesi öyrənilən dilə yiyələnmənin dil qanuna-

uyğunluqları və yazı qaydalarının dərk edilməsi vasitəsilə həyata keçirilməsini tələb edir. Mə-

qalə də məhz bu kimi vacib məsələyə həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə bilik, bacarıq və vər-

dişlərə yiyələnməklə bərabər şagirdlərin əqli inkişafı yüksəlməsi, təfəkkür imkanlarının geniş-

lənməsini bir daha təsdiqləyən müxtəlif alimlərin apardığı tədqiqatların nəticələrinə istinad 

edilmiş, tədris fəaliyyətinin əsas vasitələri göstərilmiş, Bakı şəhərinin bir sıra məktəblərinin   

ayrı-ayrı siniflərində şagirdlərlə aparılan psixodiaqnostik tapşırıqların nəticələri təhlil olun-

muşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.  
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Резюме 

 
В статье говорится о том, что в настоящее время в процессе овладения иностранным 

языком большое внимание уделяется психолингвистическому анализу и исследования 

усвоения изучаемого языка.  

Наблюдения, проведения в школе показывают, что при овладении иностранным 

языком необходимо формировать у учащихся знания, умения и навыки коммуникатив-

ного направления. В статье дается всесторонний анализ и обобщения эксперименталь-

ных  и психолингвистик упражнений выполненных учащимися V-VIII классов. 

 

A.A. Guliyev 

 

Studying a foreign language as a means of forming students' 

communication and generalization needs 

 

Summary 
 

The article says that at present, in the process of mastering a foreign language, much 

attention is paid to psycholinguistic analysis and the study of the assimilation of the studied 

language. 

Observations, conducting at the school show that when mastering a foreign language it is 

necessary to form students' knowledge, abilities and skills in the communicative direction. The 

article provides a comprehensive analysis and generalization of experimental and 

psycholinguistic exercises performed by students of  grades V-VIII. 
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Yeniyetmələrdə davranış qüsurlarının, yaş böhranların meydana gəlməsində, ali sinir siste-

mi tipinin, ailədaxili münasibətlərin, onların daxil olduqları sosial qrupların güclü təsiri vardır. 

Bu cəhətdən tərbiyə işində təsir göstərən amillər kimi əlverişsiz həyat şəraiti, ailə tərbiyəsi və 

yeniyetmə ilə ünsiyyət üslubunun xarakteri nəzərə alınmalıdır. Ailədə ata və ana, valideynlərlə 

uşaqlar arasında qeyri-normal münasibətlər olduqda, ailənin hər bir fərdi öz mənafeyi naminə 

yaşadıqda, uşaq və yeniyetmələrin problemlərinə etinasız münasibət bəslənildikdə, diqqət və 

qayğıdan kənarda saxladıqda yeniyetmə tədricən mənəvi baxımdan öz valideynlərindən 

uzaqlaşır, doğmalıq hissləri zəifləməyə başlayır. Belə münasibətlər mühitində yetişən 

yeniyetmə tədricən ailəsindən, mənəvi cəhətdən uzaqlaşır, tərbiyəvi təsirlərə biganəlik və ya 

müqavimət göstərir, “deviant” davranış sabit xarakter almağa başlayır, ailə fərdləri arasında 

konfliktlər yaranır. Məlumdur ki, yeniyetməlik yaş dövrü böyüməkdə olan insan, ailəsi və sosial 

əhatəsi üçün sosial-psixoloji baxımdan ən mürəkkəb, təlatümlü, çətin dövr hesab edilir.  

Bu yaş dövrlərində sinir-psixi pozğunluqlar sırasında “deviantlıq” və ya davranış pozğun-

luğu sindromu birinci yerdə durur. Bu cür davranış pozğunluqları onlarda adətən alkoqol və 

müxtəlif toksiki tərkibli maddələrdən istifadə etmələri ilə müşayət olunur. Bir sıra psixoloji 

ədəbiyyatlarda belə asılılığa səbəb olan davranış pozğunluğu “addiktiv davranış” adlandırılır. 

Müasir yeniyetmə və gənclərdə alkoqolizm və toksikomaniyanın ilkin diaqnostikasına, tibbi 

müəssisələrdə və məktəb psixoloji xidmət sistemi vasitəsilə müayinə və psixoprofilaktikası və 

psixokorreksiyasına ciddi ehtiyac vardır. Addiktiv davranışlı gənclərdə şəxsi avtonomiya ilə 

bağlı motivasiya üstünlük təşkil edir və real həyatda onların çoxunda passiv qiyam, az bir qis-

mində emansipasiya reaksiyaları, bir qismində isə öz “mən”-ini müdafiə motivasiyası daha 

yüksək səviyyədə ifadə olunur. Məlumdur ki, ünsiyyət motivasiyası insan motivasiyalarının 

strukturunda ən vacib amillərdəndir. Ünsiyyət motivasiyasından bəhs edərkən qeyd etmək la-

zımdır ki, “daviant” davranışlı yeniyetmə və gənclərdə əks cinsə məhəbbətə, intim yaxınlığa 

cəhd etmənin səviyyəsi aşağı, neqativ cinsi meyllərin səviyyəsi isə yüksək olur. Bu da onlarda 

rol-cins davranışının pozulmasının nəticəsidir. Belə yeniyetmə və gənclərdə bəzən asosial, aq-

ressiv və destruktiv hərəkətlər müşahidə olunur. Müxtəlif cinayət tərkibli əməllər məhz bu yaş 

dövrünə təsadüf edir. Baş vermiş hadisələrin əksəriyyəti toksiki psixotrop maddələrdən istifadə 

zamanı yaşanır. Onlar ifadələrində toksiki vasitələrdən bir daha istifadə etməyəcəklərini 

bildirirlər. Halbuki, belə motivasiya bu cür zərərli vərdişlərə düçar olmamış yeniyetmə və 

gənclər üçün xarakterik deyildir. Həddi-buluğa çatmamışlarda psixotrop maddələrdən istifadə 

tələbatının meydana gəlməsinin əsas amili yaş xüsusiyyətləri, əlverişsiz ailə münasibətləri, ali 

sinir fəaliyyətindəki pozğunluqlardır. Yaşlıların düşüncəli müdaxiləsi nəticəsində bəzi hallarda 
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sui istifadəni aradan qaldırmaq ya mümkün olur, ya da o kompensasiya oluna bilir, yəni 

medikamentoz peraparatlardan istifadə etmədən müalicə oluna bilir. Əgər yeniyetmənin həyati 

vacib sosial tələbatlarının təmin edilməsi üçün şərait yoxdursa, göstərilən frustrasiya amillərini 

aradan qaldırmaq cəhdləri əbəsdir. Heç bir dərman, cəza və ya hədə-qorxu onun qarşısını ala 

bilməz. Həddi-buluğa çatmamışların psixotrop vasitələrdən sui istifadəsinin aradan qaldırılması 

və profilaktikası sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin az səmərəliliyi və çətinliyi onunla 

əlaqədardır ki, buna görə məsul olan yaşlılar bunu narkologiyanın problemi hesab edirlər. Öz-

özlüyündə formalaşmaqda olan yeniyetmə şəxsiyyətinin yaş xüsusiyyətləri üçün bütün növ 

davranış pozğunluqlarının səbəbləri eynidir. Hüquq pozğunluğu, alkoqolizm, narkomaniya və 

toksikomaniya, affektiv və nevrotik pozğunluqlar, bütün bunların hamısı eyni zəncirin 

həlqələridir.  

Həddi-buluğa çatmamışlarda alkoqolizm və narkomaniyanın profilaktikası və aradan qal-

dırılmasının rasional yolu nədən ibarətdir? Valideynlər və müəllimlər həddi-buluğa çatmışlarda 

alkoqolizm və narkomaniyanın qarşısının alınmasına nədən başlamalıdırlar? Bir çox mütə-

xəssislər belə hesab edirlər ki, bu sahədə işlərə uşaqların lap kiçik yaşlarından başlamaq la-

zımdır. Bu sahədə aparılacaq profilaktik işlərin əsas komponentlərinə şagird şəxsiyyətinin, 

onların psixi inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi; uşağın tərbiyə üslubunu müəyyənləşdirmək 

məqsədilə onların ailələrinin öyrənilməsi; yaşlıların spirtli içkilərdən müntəzəm istifadə 

etdikləri ailələrin aşkar edilməsi daxildir. Bu istiqamətdə müsbət nəticələrin əldə edilməsi üçün 

valideynlərlə fərdi və kollektiv iş formalarından istifadə etmək, şagirdin ailəsinə gedişlər, 

valideynlərlə söhbətlərin, mühazirələrin, məsləhətlərin, anket sorğularının tərbiyə təcrübəsi 

mübadiləsinə aid konfransların keçirilməsi, hüquqi və tibbi maarifləndirmə və s. kimi iş 

formalarından istifadə olunan bilər. Şagirdlər arasında maarifləndirici tədbirləri həm dərslərdə, 

həm də dərsdənkənar vaxtlarda keçirmək çox vacibdir. Müsbət nəticələr əldə etmək üçün 

keçirilən tədbirlərdə videoçarxlardan istifadə olunması narkoloq məktəb psixoloqu, həddi-bu-

luğa çatmayanların işləri üzrə inspektor kimi mütəxəssislərin dəvət olunması məqsədəuy-

ğundur. Davranış qüsurlu uşaqlarla işləyərkən hər şeydən əvvəl onların qayğıdan kənarda qal-

masının səbəblərini aradan qaldırmağa, onları həmyaşıdlar qrupuna inteqrasiyasına diqqət ye-

tirmək lazımdır. Addiktiv davranışlı yeniyetmə və gənclərlə psixokorreksiya tədbirlərinin işlə-

nib hazırlanmasında alkoqol və toksiki maddələrə tələbatlara qarşı alternativ motivasiyanı 

yarada biləcək proqramlar işlənilməlidir.  

Uşaq və yeniyetmələrdə müşahidə olunan müxtəlif davranış pozğunluqları mürəkkəb və 

çoxsəviyyəli prosesdir. Davranış pozğunluqları ciddi psixi və somatik xəstəliklərin həm səbəbi, 

həm də nəticəsi kimi özünü göstərə bilər. Uşaqlıq və yetkinlik dövründə yaşanan psixiatrik və 

psixoloji problemlərdə lazımlı vəziyyətlərdə uşaq-yeniyetmə psixoloq yardımı çox 

əhəmiyyətlidir. Yeniyetməni anlamanın, yeniyetmə valideyn əlaqəsinin sağlıqlı olması üçün 

önəmli faktordur. Amma yeniyetməlik dönəmində yaşananlar yeniyetmə üçün də kifayət qədər 

çətindir. Təəssüf ki, valideynlər üçün də çətindir. Ana-ata üçün də artıq bəzi şeylər dəyi-

şilmişdir. Bundan sonra uşaqlarıyla əlaqələrində köhnə metodlar işə yaramayacaqdır və bir 

şeylərin dəyişmə zamanı gəlmişdir. Valideynlər yeniyetmələrin bu formalaşma dönəmini sağ-

lam bir şəkildə qarşılamalı və fərqində olmadan da olsa onların böyüməsi, formalaşmasını ən-

gəlləyəcək, onlara bağlı hala gətirəcək ya da mənəvi cəhətdən uzaqlaşmasına səbəb olacaq 

davranışlardan çəkinməlidirlər. Yeniyetmələrlə sağlam əlaqələr qurulmasına diqqət edilməli-

dir. Valideynlərə düşən vəzifə yeniyetmənin bu dövrünün və  yaşadıqlarının keçici bir dönəm 

olmasını görmək və proseslərə soyuqqanlı yanaşmaqdır. Unutmaq olmaz ki, bu dövr keçicidir.  

Məqalənin aktuallığı. Yeniyetmələrdə davranış qüsurları və yaş böhranların  yaranmasın-
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da, eləcə də ailədaxili münasibətlərdə onların təmsil etdiyi sosial qrupların böyük təsiri vardır. 

Bu kimi neqativ halların üzə çıxarılaraq aradan qaldırılmasında  və ailədaxili münasibətlərin 

öyrənilməsində psixoloqların da üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Məqalə də məhz bu kimi 

məsələlərə həsr olunduğundan onu aktual hesab etmək olar.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müasir yeniyetmə və 

gənclərin davranış pozğunluqlarında zərərli vərdişlərin təhlili verilir, bu kimi halların ilkin 

diaqnostikası, tibbi müəssisələrdə və məktəb psixoloji xidmət sistemi vasitəsilə müayinə,  

psixoprofilaktikası və psixokorreksiyasının vacibliyi elmi cəhətdən əsaslandırılır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən praktik psixoloqlar, tələbə və ma-

gistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Согласно результатам международных исследований в области образования развитие 

социально-эмоциональных навыков являются важным и предикатором успешности и 

социального прогресса молодого поколения. Предполагается, что люди, обладающие 

высоким уровнем развития социально-эмоциональных навыков, лучше справляются со 

сложными жизненными ситуациями, являются более успешными на рынке труда и, сле-

довательно, достигают больших жизненных успехов. Важно отметить, что если развитие 

когнитивных навыков сильно связано с показателями интеллектуального развития и 

результативностью на рынке труда, то повышение уровня социальных и эмоциональных 

навыков связано с показателями общего психологического благополучия. (Bolland, 

2015). Согласно, американскому психологу Д. Големану, примерно 80% процентов 

жизненного успеха человека обеспечивается, так называемыми, не когнитивными фак-

торами, в число которых входит и «эмоциональный интеллект». Также высокий уровень 

развития социально-эмоциональных навыков снижает риск антисоциального поведения 

детей в будущем. (Савенков, 2015) 

Однако хотелось бы отметить, что когнитивные, социальные и эмоциональные на-

выки не существуют изолированно друг от друга. Наоборот, само понятие эмоциональ-

ного интеллекта выросло из понятия социального интеллекта, так как они оба направ-

лены на социальную и личностную сферы человека. Более того, исследования показы-

вают, что дети младшего возраста с более высоким уровнем эмпатии, как правило, менее 

агрессивны и соответственно более социально адаптированы, чем дети с низким уровнем 

социально-эмоционального развития. (Stefan, 2018) Данный факт говорит о тесной 

взаимосвязанности социального и эмоционального интеллекта. Существенным 

различием между ними является лишь то, что если социальный интеллект связан с со-

циальным познанием и предполагает понимание причин поведения людей, то эмоции-

ональный интеллект в первую очередь связан с переработкой эмоциональной информа-

ции и направлен на познание как других, так и на познание самого себя. Если учитывать, 

что в обеих случаях наблюдается процесс переработки информации, это означает, что 

когнитивный компонент присутствует в каждом из них. Более того согласно модели 
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эмоционального интеллекта, предложенная Д.В. Люсиным, и социального Интеллекта, 

предложенный Ушаковым, главным элементом обоих видов интеллекта является 

когнитивный элемент-скорость и точность переработки эмоциональной и социальной 

информации. Таким образом, взаимодействуя и взаимообогащая друг друга каждый из 

этих компетенций становятся залогом социально прогресса будущего поколения.  (Са-

венков, 2015) 

Изучение проблемы развития социально-эмоциональных навыков имеет довольно 

солидную историю в истории зарубежной психологии. Ведущими специалистами в этой 

области являются Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Гоулмен, Д.В. Люсин, Э. Торндайк, Дж. 

Гилфорд, Д.В., Гарднер, МакКре – Коста, Ушаков и др, Несмотря на наличие некого 

плюрализма мнений в определении тех или иных теоретических конструктов в 

психологии, касательно определения социальных и эмоциональных навыков существует 

более единый подход. Например, под социальными навыками обычно понимают 

способность устанавливать конструктивные социальные взаимоотношения, которые 

требует умения слушать собеседника, понимание чувства юмора, способность и готов-

ность работать совместно, способность к коллективному взаимодействию и высшему 

типу этого взаимодействия — коллективному творчеству; быстрая социальная адап-

тация, т.е. способность уживаться с другими людьми, открытость в отношениях с ок-

ружающими. Касательно же эмоционального интеллекта, то в определении почти каж-

дого автора постулируется, что эмоциональный интеллект — это способность распоз-

навать и эффективного управлять своими и чужими эмоциями, возникающие по время 

социальных интеракций. Соответственно, в данную компетентность входит 3 главных 

навыков: способность распознавать собственные эмоции, способность понимать эмоции 

других людей и способность регулировать, возникшее эмоциональное состояние. 

(Ушаков и Люсин, 2018, Stefan, 2018) 

Способность распознавать эмоции играет особое значение во время социальных вза-

имодействий, так как ошибочное декодирование лицевой экспрессии эмоционального 

состояния, например, гнева вместо грусти, может вызвать отрицательные интерпретации 

намерений другого (на примере детей -«он не хочет делиться игрушкой»). Предпо-

лагается, дети, которые испытывают трудности в распознавании своих собственных 

эмоций, а также эмоций других людей, с большей вероятностью столкнуться с труд-

ностями в расшифровке эмоциональных сигналов во время социального взаимодействия. 

Повышенная же способность распознавать эмоции в основном предопределяет 

способность детей управлять эмоциями. Исследования подтвердили, что дети, которые 

менее точны в распознавании эмоций, также, испытывают сложности в регулировании 

негативных эмоций и соответственно действуют агрессивно, что, в свою очередь, уве-

личивает вероятность возникновения различного рода проблем с окружающими людьми. 

Процессы регуляции эмоций связаны также с эмоциональной выразительностью. 

Исследования показывают, что дети с недостаточным развитием регулятивных спо-

собностей чаще склонны выражать негативные эмоции, такие как гнев. Трудности же с 

регуляцией гнева связаны и с повышенным уровнем агрессии и нарушением социального 

функционирования. (Stefan, 2018) 

Метаанализ психологической литературы, проведенный Томсоном, Стансбери и 

Сигманом, показали, что под регулированием эмоций обычно понимают оценку, мо-

ниторинг и изменение эмоциональных реакций для достижения своих целей. Согласно 

Стансбери и Сигману, дети в дошкольный период развития переходят от пре-
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имущественно совместно-регуляционной (то есть контролируемой взрослыми) к более 

саморегулируемой (то есть самоконтролируемой) стратегии. Однако развитие стратегий 

саморегуляции напрямую зависит от стратегии эмоционального воспитания взрослых, в 

частности родителей. Те или иные родительские стратегии эмоционального обучения, 

могут либо способствовать, либо мешать формированию навыков саморегулирования 

эмоций. Родители, которые реагируют на эмоции детей, принимая их и оказывая им 

поддержку, на самом деле увеличивают вероятность того, что их ребенок сможет 

эффективно использовать адаптивные стратегии саморегуляции. Однако если родители 

относятся к эмоциональному обучению ребенка пренебрежительно или карательно, то в 

ситуации дистресса или переживания негативных эмоций дети будут склонны 

использовать более избегающие или агрессивные стратегии управления эмоциями. На-

выки саморегуляции также развиваются на основе оценки других людей относительно 

своих собственных эмоций. (Stransbury&Sigman, 2000) 

Исследования в области способностей регуляции эмоций детей дошкольного воз-

раста установили, что дошкольники способны понимать и выполнять относительно ши-

рокий спектр стратегий саморегуляции, которые включают в себя: отвлечение внимания 

(то есть думать о чем-то еще), поведенческое отвлечение (то есть делать что-то еще) 

решение проблем (т.е. поиск и реализация решения проблемы) или когнитивная 

переоценка ситуации (то есть переосмысление данной ситуации). Однако, как было от-

мечено выше развитие способности распознавания эмоций и применения конструктив-

ных стратегий саморегулирования эмоций в основном зависит от эмоционального обу-

чения. Сюда относятся использование слов, описывающие те или иные эмоции, обсуж-

дение эмоций, преимущественно во время беседы между родителями и детьми, демонс-

трация тех или иных стратегий регулирования эмоций взрослыми. Было доказано, что 

поддерживающие стратегии эмоционального воспитания оказывают положительное 

влияние на способность детей эффективно регулировать эмоции и демонстрировать про 

социальное поведение. (Stefan,2018) 

Таким образом, завершая вопрос о важности изучения и развития социально-эмо-

циональных навыков детей, перед нами встает вопрос о измерении уровня социально-

эмоционального развития ребенка. Очевидно, что эффективность психологической 

службы в первую очередь зависит от правильной организации его оценочного этапа. 

Только вооруживших с психометрической точки зрения валидными и надежным инс-

трументом, психология как наука может сделать достоверный анализ. В рамках нашего 

анализа мы остановимся на психосемантическом подходе к изучению индивидуального 

и массового сознания, которая может быть успешно применена для изучения социально-

эмоциональных навыков детей. 

Психосемантика получила широкую популярность с середины ХХ века в экспери-

ментальной психологии. Впервые термин «психосемантика» было использовано Ч. 

Парфетти для обозначения области исследования, возникшей да стыке психолингвисти-

ки, психологии восприятия и исследований в области индивидуального сознания. Сог-

ласно В.Петренко основной задачей психосемантики является реконструкция индиви-

дуальной системы значений (семантики), через призму которой происходит восприятие 

человека самого себя и окружающего мира. Понятие «значения», являющаяся ядром 

психосемантики, позаимствован из теоретического аппарата советской психологии. Па-

раллельно с значением «личностный смысл», понятие «значение», широко представлены 

в работах Л.С. Выготского и А.Н.Леонтьева. Методологической основой экспери-
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ментальной психосемантики является школа Выгосткого-Леонтьева-Лурия. Как ут-

верждал Л.С.Выготский практически все исследования в области психологии так или 

иначе затрагивают проблемы, связанные с усвоением значения и его функционирова-

нием. Согласно Выготскому, анализ системы значений требует разработки семантичес-

ких методов. (Петренко, 1982) 

В отличие от традиционного лингвистического подхода, который ориентирован на 

работу с текстами, современные психосемантические методы направлены на изучение 

значений, данные непосредственно в речевой деятельности конкретного субъекта. К 

экспериментальным процедурами психосемантики относятся оценка себя или другого с 

помощью специально отобранных или предложенных испытуемым шкал, классифика-

ция объектов, понятий по заданному основанию, решение коммуникативных задач, тра-

дический выбор персонажей, поиск синонимов и антонимов к стимулу, ассоциации и т. 

д. 

Среди вышеуказанных методов экспериментальной психосемантики для изучения 

социально-эмоциональных навыков детей 4-10 лет может быть использована методика 

«Сказочный семантический дифференциал» (далее ССД), разработанная в конце 80-ых 

годов В. Петренко. Основной целью ССД является построение субъективных семанти-

ческих пространств детей 4-10 лет. Теоретической и методологической основой ССД 

является работа Ч. Осгуда семантический дифференциал и теории личностных конст-

руктов Дж. Келли (метод репертуарных решеток). Преимуществом сказочного семанти-

ческого дифференциала является возможность проводить диагностический процесс 

языком детей. Как известно, ребенок знакомится со сказками и их персонажами с мла-

денческого возраста и в сказках реконструируется определенная модель окружающего 

мира. Сказки являются носителями общественных норм, где сказочные персонажи выс-

тупают носителями неких идеологам. Оперируя сказочными героями, проводя идеен-

тификацию с ними и отстраняясь от антигероев ребенок формирует собственные ориен-

тиры поведения. Через сказки ребенок понимает, что «хорошо», а что «плохо».  

Главным теоретическим конструктом, на измерение которого направлен ССД, яв-

ляется когнитивная сложность межличностного восприятия, мера социализации и само-

оценка детей 4-10 лет. Предполагается, что именно начиная с дошкольного возраста ре-

бенок становится субъектом более сложных социальных интеракций. На основе вза-

имодействий со взрослыми и со сверстниками у ребенка формируются первые категории 

оценки себя и окружающего мира. Сформированные первичные оценки себя и ок-

ружающего мира оказывает непосредственное воздействие на его социальное взаимо-

действие. Ребенок, оценивающий себя в категориях «плохой», «некрасивый», «глупый» 

и прочее вероятно будет более склонен к избеганию контактов с окружающим миром, 

более замкнут в себе, в то время как ребенок, оценивающий себя как «красивый», «ум-

ный», «веселый» и прочее будет более склонен быть в обществе (Петренко & Митина, 

2018). 

Использованный авторами теоретический конструкт когнитивная сложность являя-

ется также показателем личностного развития. Предполагается, что когнитивная прос-

тата присуще ребенку в ранних годах его жизни. У детей с большей выраженность ког-

нитивной простоты межличностного восприятия оценка других людей будет преиму-

щественно в биполярной шкале – «плохой» и «хороший». Так, например, для таких детей 

если Снежная Королева «плохая», то она обязательно и «некрасивая». По мере развития 

происходит некое осложнение когнитивной оценки других людей, и ребенок начинает 
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понимать, что наличие одного негативного качества не обязательно значит присутствие 

в нем всех остальных плохих качеств. Так, например ребенок уже будет воспринимать 

кого-то «вредным», но при этом «умным». 

СДД также предполагает изучение меры социализации ребенка. Данный теоретичес-

кий конструкт измеряется путем сравнения ответов детей с нормативными оценками 

взрослого. Если оценки детей и оценки взрослых совпадают, значит ребенок обладает 

высоким уровнем социализации, т.е. интериоризацией социальных норм и оценки со-

циального поведения. В добавок следует отметить, что методика дает возможность вы-

явить самооценку ребенка и его отношение к значимому окружению путем идентифи-

кации себя с теми или иными сказочными персонажами. Так, например, если ребенок 

идентифицирует себя с положительными персонажами, это говорит о положительном 

отношении к себе.  

Помимо изучения социальных составляющих предполагается, что с помощью СДД 

возможно изучение и эмоционального составляющего межличностного взаимодействия, 

в частности способности распознавания эмоций. Так, предоставляя ребенку возможность 

оценить лицевые экспрессии эмоциональных состояний сказочных персонажей, мы 

можем выявить его способность распознавать те или иные эмоциональные состояния.  

Таким образом, методика ССД позволяет реконструировать семантическое прос-

транство межличностного восприятия у маленьких детей, определить какими катего-

риями (личностными конструктами) оперирует ребенок, оценивая окружающих людей, 

позволяет определить положение образа Я ребенка в этом пространстве, соотнести его с 

позициями положительных и отрицательных образов сказочных персонажей, и тем 

самым, определить его самооценку, вычислить показатели когнитивной сложности и 

меры социализации ребенка. Также проводя идентификацию сказочных героев со зна-

чимыми взрослыми (родитель, воспитатель, учитель и т.д.) можно определить и отно-

шение детей к ним. Дополнительно посредством оценки лицевых экспрессий сказочных 

персонажей возможно и изучение навыков распознавания эмоциональных состояний 

людей. (Петренко & Митина, 2018). 

 Актуальность статьи. Любая жизнедеятельность человека сопровождается теми 

или иными эмоциями. Являясь социальным по природе существом человек, постоянно 

включен в процесс социальной интеракции с окружающими людьми. Правильное де-

кодирование эмоциональной и социальной информации, умение понимать свое эмоцио-

нальное состояние и управлять ею, способность сотрудничать, работать в коллективе 

является залогом успешного функционирования человека в обществе. Таким образом, 

изучение вопросов развития социальных и эмоциональных навыков людей представ-

ляется актуальной проблемой современной психологии. Немаловажное значение имеет 

разработка методов измерения уровня развития этих навыков, ведь эффективность пси-

хологической службы в первую очередь зависит от правильной организации его оце-

ночного этапа. В данной статье обосновывается возможность применения психосеман-

тического подхода для изучения социальных и эмоциональных навыков детей дош-

кольного и младшего школьного возраста.  

Научная новизна статьи. Статья предоставляет обзор литературы по вопросам 

важности развития социальных и эмоциональных навыков детей дошкольного возраста, 

рассмотрены исследования влияния различных стратегий эмоциональной социализации 

на социальное и эмоциональное развитие детей. Выдвинута идея возможности приме-

нения ССД для изучения помимо социальных, также и эмоциональных навыков детей.  
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Практическая значимость статьи. Рассмотренные результаты исследований каса-

тельно развития социально-эмоционального развития детей могут быть применены во 

время просвещенческой работы психолога по вопросам социально-эмоционального 

обучения и воспитания детей.  
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A.A. Əzimzadə 

 

Sosial-emosional inkişafın əhəmiyyəti və onun  

ölçülməsi perspektivləri 

 

Xülasə 
 

Məqalədə sosial-emosional inkişafın insan gələcəyi üçün əhəmiyyəti və onun qiymətlən-

dirilməsinə dair psixosemantik yanaşmadan bəhs edilir. Soail-emosional inkişafın göstəriciləri 

və inkişafına təsir edən amillər müzakirə olunur. Ailədə sosial-emosional öyrənmə təcrübəsinin 

uşaqların sosial və emosional bacarıqlarının inkişafına təsiri əasalandırırlır. Müəllif psi-

xosemantik yanaşmanın 4-10 yaşlı uşaqların sosial və emosional bacarıqlarının qiymətləndi-

rilməsində tətbiqi istiqamətlərini təsvir edir. Eyni zamanda “Nağıl semantik diferensialı” 4-10 

yaşlı uşaqların sosial-emosional bacarıqlarının inkişafının qiymətləndirilməsi aləti kimi uy-

ğunluğunu vurğulayır.  
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A.A. Azimzade  

 

The importance andperspectives of measurement  

of socio-emotional skills 

 

Summary 
 

The importance of socio-emotional development of children and psychosemnatic aproach 

to theassessmentof social and emotional skillsare discusseed in this article. The artical descibes 

the indicators of socio-emotional development and the factors, influencing SE maturity. Socio-

emotional learning practisesat home are approved as a leading factor of socio-emotional 

development of preschoolers. The article also describes the applicability of psychosemantic 

approach in assessment of SE development of 4-10 aged children. Author emphasize the 

relevance of “Fairy-tale semantic differensial” as a tool of assessment of socio-emotional skills 

of children.  
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Təfəkkür həyat şəraitinin, təlim və tərbiyənin təsiri ilə inkişaf edir. Uşaq ikinci yaşın baş-

lanğıcında ilk ümumiləşdirmədən istifadə edir. Lakin bu hələ nitqdə öz ifadəsini tapmayıb, 

ancaq hərəkətlərdə özünü göstərir. Məsələn, on üç aylıq uşaq stolun üstündəki konfeti götürmək 

üçün balaca kətildən istifadə edir, eyni vasitəyə başqa cisimləri götürmək istədikdə də əl atır. 

Bu, onun başqalarından mənimsədiyi əməli təfəkkürüdür. Çünki uşaq daim «ağıllı mühitdə» 

dolanır, yaşlı adamların cismə yanaşma tərzindən də istifadə edir. 

Körpə uşaq təfəkkürünün səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, o, başlıca olaraq,  

hazırda qavradığı cisimlər, işlər haqqında düşünür. Əgər cisim müəyyən müddət onun nəzə-

rindən yayındırılarsa və uşağın diqqəti başqa cismə yönələrsə, əvvəlki cisim yaddan çıxır, uşaq 

onun haqqında düşünmür. Başqa sözlə, cisimlə iş qurtaran kimi, o, daha fikir obyekti olmur. 

Təhlil, tərkib, müqayisə və s. fikri əməliyyat bilavasitə cisimlə görülən əməli işdən ayrıl-

madığına görə uşaq cismi hissələrinə bilavasitə ayıra bilir və ya birləşdirir. Fikri təhlil və tərkib 

hələ nəzərə çarpmır. Buna görə də bir yaşından üç yaşına qədər olan uşaqların təfəkkürü əsasən 

əyani-əməli səciyyə daşıyır. 

Kiçik uşaqlar öz fəaliyyətlərini planlaşdırmağa, onun nəticələrini qabaqcadan görməyə hələ 

qabil olmurlar. 

Uşağın əməli məsələləri həll etməsi üçün yiyələndiyi hərəkətlər şərti reflekslərin yaranması 

qaydası ilə əmələ gəlir, müəyyən şəraitdə dəfələrlə təkrar edilərək möhkəmləndirilir. 

Eyni tipli məsələlərin həllinə lazım olan ümumiləşmiş vasitələri, eləcə də işi, hərəkəti mə-

nimsəmək sözlə ifadəsini tələb edir. Ancaq belə olduqda uşaq, qarşısına çıxan yeni məsələni 

müstəqil olaraq həll edə bilər. Çünki o, sözlərin köməyi ilə tanış əməliyyatı yeni şəraitdə tətbiq 

edir. Bu da ilk dövrlərdən başlayaraq təfəkkürün fəaliyyətinə ikinci siqnal sisteminin qo-

şulmasını təmin edir. 

Təfəkkürün sonrakı inkişafı bir sıra şərtlərlə bağlıdır, yəni uşağın fiziki inkişafında, həyat 

təcrübəsinin zənginləşməsindən, əməli fəaliyyətə qoşulmasından, nitqə yiyələnməsindən və 

sair asılıdır. 

Məktəbəqədər dövrdə uşağın təfəkkürü yeni keyfiyyət kəsb edir. Yaşlılarla ünsiyyət, ci-

simlərin sözlə ifadəsi uşaqların biliklərini genişləndirir və dərinləşdirir. Bunun sayəsində də 

uşağın təfəkkürü bilavasitə  cisimlərdən uzaqlaşa bilir. Məfhumların məzmunu fikri surətlərlə 

zənginləşməyə başlayır. 

Beləliklə məktəbəqədər yaşda uşaq əyani - əməli təfəkkürdən obrazlı təfəkkürə, sonra isə 

tədriclə mücərrəd təfəkkürə keçir.  
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Uşaqda obrazlı təfəkkürü inkişaf etdirmək üçün onun qarşısına müxtəlif fikri məsələlər 

qoymaq, bunları sözlərlə izah etmək və onların həllinə nail olmaq lazımdır. 

Doğrudur, bu dövrdə uşağın istedadları bir qədər sadəlövh səciyyə daşıyır, lakin istedadların 

hər iki növündən istifadə edə bilir. Belə ki,bəzən ümumi müddəanı konkret hala tətbiq edib 

ondan  müvafiq nəticə çıxarır, yaxud əksinə, ayrı-ayrı hallardan ümumi nəticəyə gəlir. 4 yaşlı 

uşağın üzü cızılır, ağlayır, o anasının yanına gəlib deyir ki, üzü xəstələnib, ona həb versin. Kiçik 

məktəbəqədər yaşdan başlayaraq uşaq ona yaxşı tanış olan cisimləri ümumiləşdirə bilir. O, bu 

zaman cisimlərin mühüm və ümumi əlamətlərini ayırmaq əsasında ümumiləşdirməyə qədəm 

qoyur. Lakin bu,  həmin əlamətləri bilavasitə qavradıqda mümkün olur. 

İlk ümumiləşdirmələrdən məfhumları mənimsəməyə adlamaq bir sıra mərhələlərdən keçir. 

Bu zaman tədriclə müxtəlif cisimləri, onların mühüm əlamətlərini ayırd etməyə başlayır; bu da 

onun təmasda olduğu cisim və hadisələri ümumiləşmiş şəkildə əks etdirməsinə imkan verir. 

Uşaqlar  məfhumlara yiyələnərkən, zahiri, bəzən də təsadüfü və daha aydın nəzərə çarpan 

əlamətlərə istinad etməkdən, onlarla əməliyyat aparmaqdan cisimlərin mühüm əlamətlərini 

aşkar etməyə, açmağa keçirlər. Bunun sayəsində uşaqlar malik olduqları bilikləri mənalı, an-

laşılan tərzdə təsnif etmək, qruplaşdırmaq, onlardan istifadə etmək bacarığına yiyələnirlər. 

Beləliklə, aydın olur ki, məktəbəqədər yaşlı uşağın təfəkkürü yalnız əyani-əməli təfəkkür-

dən konkret obrazlı təfəkkürə doğru getməklə məhdudlaşmayıb, oradan da mücərrəd təfəkkürə 

doğru inkişaf edir. Lakin bu dövrdə uşaq mücərrəd təfəkkürə birdən – birə  yiyələnmir. 

Mücərrəd təfəkkür uşağın nitqə yiyələnməsindən, ayrı-ayrı  sözlərin onun üçün siqnal rolunu 

oynamasından asılıdır. Belə olduqda, sözlər  ümumiləşməyə imkan verir. 

Məktəbəqədər  yaşlı uşaqlarda ağlın keyfiyyətləri də təzahür edir. Onlar, yeri gəldikcə, öz 

fikirlərindəki ziddiyyəti dərk edir, başqa adamların, xüsusən yoldaşlarının fikirlərindəki uy-

ğunsuzluqları açıb göstərirlər, tənqidi surətdə düşündüklərini nümayiş etdirirlər. Deməli, ağlın 

mühüm keyfiyyətlərindən olan müstəqillik və tənqidliyin ilkin, lakin çox sadə təzahürünə hələ 

məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda təsadüf edilir. Məsələn, 4 yaşlı Nigar yıxılır, başı stula dəyir, 

ağlayır. Anası onu sakitləşdirmək üçün deyir: “Nigar, ağlama, ağlama, yoxsa stul sənə gülər”. 

Uşaq: “Yox, stul gülə bilməz, onun ağzı yoxdur”- deyə hıçqıra-hıçqıra dillənir. 

Uşağın həyat təcrübəsi məhdud, təfəkkürü isə konkret olduğuna görə ona verilən hər bir 

sözlü izahat müəyyən konkret materiallarla müşayiət edilməlidir. Bundan başqa, uşağın həyat 

təcrübəsi zənginləşdirilməlidir. Ona istər ailədə, istərsə də uşaq bağçasında daim yeni biliklər 

verilməlidir. Onların aldıqları bilikləri həyata tətbiq etmələrinə, müvafiq bacarığına yiyələn-

mələrinə nail olmaq zəruridir. 

Məlumdur ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların əsas fəaliyyət növü oyundur. Onların bütün 

psixi proseslərinin, eləcə də təfəkkürünün inkişafı oyun prosesində baş verir. Lakin hər cür 

oyunu bu cəhətdən faydalı hesab etmək olmaz. Uşaq təfəkkürünün inkişafı üçün elə oyun fay-

dalı hesab edilə bilər ki, bu zaman uşağın qarşısına fikri məsələlər çıxsın, o həmin məsələləri 

həll etmək üzərində düşünsün, müstəqil surətdə yollar tapsın, müəyyən əqli əməliyyat nəticə-

sində qarşıdakı məqsədə çatsın. 

Uşağı gəzintiyə apardıqda, müəyyən yerlərə ekskursiya təşkil etdikdə müxtəlif cisimləri 

göstərmək, bu barədə onu danışdırmaq, uşağın aydın dərk edə bilmədiyi cəhətlər haqqında sual 

vermək lazımdır.  Belə olsa, hələ məktəbəqədər yaşda ikən uşağın həyat təcrübəsi zənginləşir, 

onda geniş maraq əmələ gəlir. Bunlar isə öz növbəsində, təfəkkürün inkişafına müsbət təsir 

göstərir. 

Təfəkkürün müvəffəqiyyətlə inkişafı təlim prosesinin səmərəli təşkilindən, eləcə də müəl-

limlərin uşaqlarda təfəkkürün inkişaf etdirilməsi qayğısına qalmalarından çox asılıdır.  
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Məqalənin aktuallığı. Uşaqlar öz fəaliyyətlərini planlaşdırmağa, onun nəticələrini qabaq-

cadan görməyə hələ qabil olmurlar. Çünki həyat təcrübələri məhdud, təfəkkürləri isə konkret. 

Məhz bu yaşda onlarla işləmək, mövcud biliklərini zənginləşdirmək böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Məqalə də məhz bu kimi vacib məsələyə həsr edildiyindən onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə körpə uşaq təfəkkü-

rünün səciyyəvi xüsusiyyətləri təhlil olunur, təfəkkürün sonrakı inkişafının şərtləri göstərilir, 

uşağın ilk ümumiləşdirmələrdən məfhumları mənimsəməyə adlamasının mərhələləri nəzərdən 

keçirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin əməkdaş-

ları istifadə edə bilərlər. 
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“Psixoloji xidmət işi dünya təcrübəsində artıq çoxdan tətbiq olunmaqla inkişaf etmiş ölkə-

lərin təhsil sisteminin zəruri tərkib hissəsinə çevrilmişdir. BMT-nin uşaq hüquqları Konvensi-

yalarına qoşulan ölkələr uşaqların fiziki, intellektual, əxlaqi, mənəvi, sosial inkişafı üçün tələb 

olunan maksimum şəraitin yaradılmasına çalışırlar. Məlum olduğu kimi, təhsil sistemi yüksək 

əqli qabiliyyətə malik, milli, mənəvi-psixoloji dəyərlərin daşıyıcıları olan şəxsiyyətlər forma-

laşdırmaqla cəmiyyət həyatının humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsinə xidmət edir” 

(1).  

Təhsilə psixoloji xidmət ümumilikdə psixoloji xidmətin bir sahəsi olub təhsil prosesi və 

onun subyektləri ilə bağlı problemlərin həllinə yönəldilir. “Məktəbin tədris və tərbiyə müəssi-

səsi olduğunu və vətəndaş yetişdirdiyini nəzərə alsaq, psixoloqların təhsil prosesində nə qədər 

əhəmiyyətli rol oynadığını və onların üzərinə çox çətin, məsuliyyətli iş düşdüyünü deyə bilərik” 

(2).     

Məktəbdə psixoloji xidmətin əsas vəzifəsi - şagirdlərin təlim və tərbiyəsi sahəsindəki çə-

tinlikləri, onların şəxsi və intellektual inkişafındakı qüsurları aradan qaldırmaq, bununla da tə-

lim-tərbiyə sahəsində məktəbdə aparılan işin səmərəliliyini yüksəltmək, sosial cəhətdən fəal 

yüksək ideya inamına malik şəxsiyyətin formalaşdırılmasında pedaqoji kollektivə köməklik 

göstərməkdən ibarətdir. Psixoloji ədəbiyyatda məktəbdə psixoloji xidmət fəaliyyətinin iki isti-

qaməti qeyd olunur: aktual və perspektiv (S.V.Dubrovina). 

Məktəbə psixoloji xidmət fəaliyyətinin aktual istiqaməti şagirdlərin təlim və tərbiyəsindəki 

bu və digər çətinlikləri, onların davranışlarında, ünsiyyətlərində, şəxsiyyətinin formalaşma-

sındakı qüsurlarla bağlı bugünkü problemlərin həllinə yönəldilmiş istiqamətdir. Məktəbin 

gündəlik həyatında həmişə bir sıra problemlərə rast gəlmək olur və müəllim, şagird, valideyn-

lərə konkret kömək göstərməyə ehtiyac duyulur ki, bunlar məktəbdə psixoloji xidmətin bu-

günkü mühüm vəzifəsi hesab olunur.  

Məktəbdə psixoloji xidmət fəaliyyətinin perspektiv istiqaməti hər bir şagirdin inkişafı, cə-

miyyətdə yaradıcı həyata onun psixoloji hazırlığının formalaşması məqsədinin həyata keçiril-

məsinə yönəldilmiş istiqamətdir, psixoloq pedaqoji kollektivin fəaliyyətində əsas psixoloji 

ideya olan hər bir "şagirdin şəxsiyyətinin ahəngdar inkişafı imkanı" ideyasını daxil edir və onu 
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praktik işdə yönəldən mürəkkəb hisslərdir. Həmin hisslər təlim prosesində elmi axtarışlar, eləcə 

də incəsənətin müxtəlif növləri üzrə yaradıcı fəaliyyəti zamanı meydana çıxır. Zehni hisslər 

insanın zehni, idrak fəaliyyəti prosesində yaranır və onun vasitəsilə törədilir. İnsanın təbiətin 

sirlərinə vaqif olmaq cəhdi, bilik əldə etmə meyli müxtəlif hisslər doğurur, həmin hisslər bu və 

ya digər nəzəri və əməli məsələnin həlli ilə əlaqədar olur.  

Hər hansı bir məsələni həll etmək üçün insan düşündükdə, onda bir sıra zehni hisslər əmələ 

gəlir. Şübhə, təəccüb, inam, fəhm, yenilik, heyrət hissləri zehni hisslər hesab olunur. Həmin 

hisslər insanın zehni fəaliyyəti zamanı əmələ gəlməklə onu daha geniş miqyasda axtarışlar 

aparmağa, obyektiv aləmin qanunauyğunluqlarını kəşf etməyə, cisim və hadisələr arasında az 

nəzərə çarpan əlaqələri aşkar etməyə təhrik edir. Təhsilə psixoloji xidmət vahid sistem kimi 

fəaliyyət göstərən və hər biri özündə konkret fəaliyyət sahələrini birləşdirən 3 istiqaməti əhatə 

edir: elmi istiqamət; tətbiqi istiqamət; praktik istiqamət. Şagirdlərlə psixoloji iş bir neçə isti-

qamətdə - psixoprofilaktik, konsultativ, diaqnostik, korreksiya işi və s. üzrə aparılmalıdır. İlk 

növbədə, psixoprofilaktik işlər sayəsində təlim prosesində şagird şəxsiyyətinin formalaşma-

sında, onun davranışında və psixi inkişafında baş verə biləcək mənfi halları üzə çıxarmağa 

imkan yaranır və qarşını almaq üçün müəyyən tədbirlər görülür.  

Ortaya çıxan problemlər müəllim və valideynlərlə müzakirə olunur. Şagirdlə, valideynlə və 

müəllimlərlə və zəruri hallarda digərləri ilə psixoloji konsultasiyalar aparılır. Konsultasiya 

zamanı şagirdin təlimə marağının olmamasının, neqativ davranışının, həmyaşıdları və müəl-

limləri ilə şəxsiyyətarası münasibətlərdəki problemlərinin və s. səbəbləri araşdırılır. Bu zaman 

uşağın yaş və fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri, ailədaxili münasibətləri nəzərə alınmalıdır. Diaq-

nostik iş şagirdin fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini, potensial imkanlarını, qabiliyyətlərini, təlimə 

hazırlıq səviyyəsini üzə çıxarmağa imkan verir. Bu da şagirdlə aparılacaq iş üçün tutarlı 

informasiya verir. Problemlər müəyyən edildikdən sonra korreksiya işi aparıla bilər. Sadalanan 

bütün bu işlərin görülməsi peşəkar mütəxəssislər sayəsində mümkündür. Günün aktual 

mövzularından biri də məktəbdə psixoloji xidmətin səviyyəsidir. Hər bir məktəbdə psixoloji 

xidmətin olması mütləqdir. Çünki, inkişaf dövrünün bəzi böhranlı mərhələləri var ki, bunlar 

məhz məktəb illərinə təsadüf edir. Odur ki, şagirdlərin qarşısına çıxan problemlərin məktəb 

psixoloqunun köməyilə düzgün diaqnostika və korreksiya edilməsinə böyük ehtiyac duyulur. 

Ancaq ölkənin orta təhsil ocaqlarında məktəb psixoloqunun yerinə yetirməli olduğu vəzifəyə o 

qədər də önəm verilmir. Halbuki, uşaqların təlim və tərbiyə prosesinə məktəb yaşlarından 

başlayaraq müəllimlər və valideynlərlə birgə, psixoloqlar da nəzarət etməlidir. 

Məktəb psixoloqunu işi məktəbəqədər yaşlı uşağın məktəbə hazırlığını müəyyən etmə 

mərhələsindən başlayır. Psixoloqun şagirdlərlə iş aparan zaman ən çox problemlə qarşılaşdığı 

yaş dövrü —  kiçik məktəbli yaş dövrüdür. Bu dövr 6-10 (I-IV sinif) yaşlarını əhatə edir və 

böhranlı dövr kimi yadda qalır. “Uşağın məktəbə daxil olması onun həyat və fəaliyyətində ciddi 

dəyişikliklər əmələ gətirməklə bərabər, məktəblinin cəmiyyətdəki sosial mövqeyini, öz 

yaşıdları və yaşlılarla ünsiyyət formaları və qarşılıqlı münasibətlərinin də dəyişməsini tələb 

edir” (3, səh.240).   Bu dövrdə şagirdlərdə yeni xüsusiyyətlər formalaşır, qızlar və oğlanlar baş 

verən proseslərə daha aqressiv reaksiya göstərirlər. Şagirdlərin bu aqressiv davranış reaksiyaları 

mütləq psixoloqlar tərəfindən korreksiya olunmalıdır. Əgər onlarla düzgün iş aparılarsa, bu 

xüsusiyyətlər tədricən aradan qalxır, əks halda isə aqressiv davranış reaksiyaları xarakter 

xüsusiyyəti kimi formalaşa bilər. 

Bundan başqa, məktəb psixoloqu həmçinin təlimdə geri qalan və intizamsız şagirdlərlə diaq-

nostik-korreksiya işi aparılmasında, şagirdlərin təlim-tərbiyə prosesinin normal gedişinə mane 

olan intellektual, şəxsi və emosional-iradi xüsusiyyətlərini diaqnostika edilməsində, uşaqların 
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təlim-tərbiyəsinin psixoloji problemləri, hafizəsinin, təfəkkürünün, xarakterinin və s. inkişafı 

sahəsində ciddi işlər aparılmasında yaxından iştirak edir. “Uşağın məktəbə fiziki cəhətdən 

sağlam gəlməsiçox mühüm amildir. Bununla belə, məktəbdəki təlim uğurları onun psixoloji 

hazırlıq səviyyəsi ilə də sıx şəkildə bağlıdır” (4, səh.245). 

Bütün bunları nəzərə aldıqda bəlli olur ki, məktəblərdə psixoloq fəaliyyətinə böyük ehtiyac 

var. Şagirdlərin təlim-tərbiyəsində məktəb rəhbərliyi, müəllimlər və valideynlərlə birgə 

psixoloqların da iştirak etməsi mühüm şərtdir. Fərdi pedaqoji sahədən fərqli olaraq, təhsilin 

təşkili sahəsində praktik psixologiyadan istifadə daha mühümdür. Çünki hər bir müəllim öz 

işini psixoloqun dəstəyilə qurmalıdır. Məktəb psixoloqunun işinin əsas qayəsi fərdi yanaşma 

əsasında problemin həllinə nail olmaq üçün yaxşı tədqiqatçi olmaq, psixoloji üsul və vasitələri 

sərbəst həyata keçirməyi bacarmaqdır. Əlbəttə, bu sahədə şablon psixo-diaqnostik vasitələrdən 

və testlərdən istifadə olunması problemlərin yüksək səviyyədə həllinə maneçilik törədə bilər, 

belə olan təqdirdə psixoloq öz peşəsinə həm peşəkar — müşahidəçi, həm də ixtiraçı-tədqiqatçı 

kimi yanaşmalı, bu istiqamətdə qanunauyğunluqları bilməklə yanaşı, lazım gələrsə, həllində 

çətinlik törədən məsələlərdə yeni olanı görə bilmək qabiliyyətini peşəkarcasına nümayiş 

etdirməkdən çəkinməməlidir. 

Dərs yükü ruhi sarsıntılara yol açır. Təhsil üzrə ekspert, professor Ə.Ə Ağayevə görə, 

məktəblərdə xüsusən ibtidai siniflərdə psixoloji xidmət mütləq olmalıdır. Professor yazırdı:  

“Ekoloji problemlərin insan psixologiyasına təsiri böyükdür. Həkimlərin məlumatına görə, yeni 

doğulan uşaqların bəlkə də 80 faizi qüsurlu dünyaya gəlir. Bundan əlavə, həmin uşaqlarda 

müəyyən ruhi, hissi çatışmazlıqlar da olur. Demək, həyati tələb kimi psixoloji xidmətə ehtiyac 

yaranır. Harada ünsiyyət və münasibət varsa, orada davranışın səviyyəsi, tərzi meydana çıxır. 

Nəticədə psixoloji yanaşmalara xüsusi ehtiyac yaranır”. 

Ə.Ə. Ağayev hesab edirdi ki, təlim prosesinin çətinlikləri, kurikulum təhsil proqramları üzrə 

hazırlanan dərsliklərdə uşaqların fizioloji, psixi inkişaflarını nəzərə almaq lazımdır: “Dərsliklər 

olduqca ağırdır. Nəinki şagirdlər, hətta, bəzi müəllimlər də dərsliklərdəki bəzi tapşırıqları 

yerinə yetirə bilmirlər. Xüsusən, riyaziyyat fənni üzrə. Bu çətinliklər ruhi sarsıntılara gətirib 

çıxarır. Birinci sinifdən dərsliklər ağır olduğu üçün uşaq gərginlik keçirir. Bütün bunların 

qarşısını almaq üçün psixoloji xidmətin böyük əhəmiyyəti var”. 

Hazırda məktəblərimizdə psixoloji xidmətə və psixoloq mütəxəssislərə çox ehtiyac var.  

Həmçinin bəzi valideynlərin də «Mənim uşağımı niyə izləyirsən?» fikirləri də psixoloqun işinə 

mane olur. Bu gün məktəbdə çalışmaq çox çətindir. Orada müxtəlif yaş qrupları üzrə şagirdlər 

təhsil alır. Keçid dövründən sonra şagirdlərlə, xüsusən oğlan uşaqları ilə işləmək çox 

mürəkkəbdir». 

Məktəbdə psixoloji xidmət işinin səviyyəsi inkişafda olan prosesdir. ”Psixoloji xidmət işi 

müxtəlif istiqamətlərdə aparıldığından onların hər birinə özünəməxsus üsulla yanşılır. Keyfiy-

yətli və səmərəli tətbiq edilmiş metod öz nəticələrinə görə seçilir ”(5, səh.55). Psixoloq şa-

girdlərin intellektual və şəxsi emosional inkişafının fərdi, psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənir, 

siniflərdə və qruplarda sosial-psixoloji mühiti tədqiq edir. Uşaqların məktəbdə psixoloji cə-

hətdən hazırlığını araşdırmaqla onların yaş və inkişaf səviyyələrini müəyyən edir. O cümlədən 

emosional pozuntuları olan, pis davranışlara meyl edən və istedadlı uşaqları üzə çıxararaq on-

larla iş aparır. Günün aktual mövzularından biri də məktəbdə psixoloji xidmətin səviyyəsidir. 

Hər bir məktəbdə psixoloji xidmətin olması mütləqdir. Çünki, inkişaf dövrünün bəzi böhranlı 

mərhələləri var ki, bunlar məhz məktəb illərinə təsadüf edir. Məktəb psixoloqunu işi mək-

təbəqədər yaşlı uşağın məktəbə hazırlığını müəyyən etmə mərhələsindən başlayır. Odur ki, şa-

girdlərin qarşısına çıxan problemlərin məktəb psixoloqunun köməyilə düzgün diaqnostika və 
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korreksiya edilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Ancaq ölkənin orta təhsil ocaqlarında məktəb 

psixoloqunun yerinə yetirməli olduğu vəzifəyə o qədər də önəm verilmir. Halbuki, uşaqların 

təlim və tərbiyə prosesinə məktəb yaşlarından başlayaraq müəllimlər və valideynlərlə birgə, 

psixoloqlar da nəzarət etməlidir. ”Məktəbdə praktik psixoloqun işi elə qurulmalıdır ki, məktəb 

direktorları və müəllimlərlə bahəm, valideyn və şagirdlər də ona inansınlar, etibarla yanaşsınlar, 

ağıllı və təsirli məsləhətlərindən faydalansınlar. Praktik psixologiyanın praktik effektləri 

olmalıdır. Onun məktəbdə statusu ancaq bu effektlərlə müəyyən edilə bilər” (6, səh.346).     

Məqalənin aktuallığı. Psixoloqun şagirdlərlə iş aparan zaman ən çox problemlə qarşılaş-

dığı yaş dövrü — kiçik məktəbli yaş dövrüdür. Bu dövr 6-10 (I-IV sinif) yaşlarını əhatə edir və 

böhranlı dövr kimi yadda qalır. Uşağın məktəbə daxil olması onun həyat və fəaliyyətində ciddi 

dəyişikliklər əmələ gətirməklə bərabər, məktəblinin cəmiyyətdəki sosial mövqeyini, öz 

yaşıdları ilə bərabər yaşlılarla ünsiyyət formaları və qarşılıqlı münasibətlərinin də dəyişməsini 

tələb edir, beləliklə  mövzunun aktuallğına diqqət çəkir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai təhsildə şagirdlərə psixoloji xidmətin təşkilinin 

aktual istiqaməti, şagirdlərin təlim-tərbiyəsindəki bu və digər çətinlikləri, onların davranışla-

rında, ünsiyyətlərində, şəxsiyyətinin formalaşmasındakı qüsurlarla bağlı bugünkü problemlərin 

həlli istiqaməti araşdırılmışdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İbtidai təhsildə şagirdlərə psixoloji xidmətin 

təşkilinin təkmilləşməsində və yeni optimal variantların ortaya qoyulmasında istifadə edilə 

bilər. 
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Некоторые особенности психологических служб для  

учащихся начальных классов 

 

Резюме 

 
Психологическая услуга является одной из примирительных сфер в школах. Его бу-

дущие достижения зависят прежде всего от того, насколько эффективны его взаимо-

действия с академической психологией. В статье представлено в 3-х направлениях пси-

хологические услуги и наука его особенности, прикладные и практические направления 

в начальных классах. В статье отмечается, что психологическая служба в школе основана 

на единстве этих 3-х измерений и их неразрывном взаимодействии. Отделение их друг 

от друга является научно односторонним и вредным на практике. 
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 Y.B. Asgerova 

 

Some features of organizing psychological services  

for students in primary education 

 

Summary 

 
Psychological services is one of the areas of application of psychology. Its features, first of 

all, depends on how effective its interactions with academic psychology are. In the article three 

areas of psychological services in elementary schools and its scientific, applied and practical 

features. İn the article, it is indicated that  psychological  services at schools based on the unity 

and inseparable interaction of these three areas. Separating them from each other is 

scientifically one-sided but practically it is harmful. Some features of organizing psychological 

services for students in primary education. 
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Hər müəllim pedaqoji fəaliyyətində tədrisin pedaqoji-psixoloji problemləri ilə üzləşir. Ki-

çikyaşlı məktəbliləri tanımaq, onların daxili imkanlarına bələd olmaq, onlara fərdi və diferen-

sial yanaşmaq, onların hər birinin təlimi üçün bərabər imkanlar yaratmaq, sinifdə münbit psi-

xoloji iqlim formalaşdırmaq, mövcud olan problemləri həll etmək, ən əsası öz pedaqoji fəaliy-

yət və ünsiyyətini həyata keçirmək psixoloji biliklər olmadan mümkün deyildir. 

Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyəti zamanı ibtidai sinif müəllimlərinin qarşılaşdıqları 

psixoloji çətinliklər obyektiv və subyektiv çətinliklər kimi meydana çıxır, müəllimin pedaqoji 

fəaliyyət və pedaqoji ünsiyyətinin səmərəsini endirir. Pedaqoji situasiyanın gerçəkləşdirilməsi 

zamanı müəllimin fəaliyyətinə bir sıra obyektiv çətinliklər də əsaslı təsir edir (sinfin şəraiti, 

maddi-texniki təchizat və s.).  

“Psixoloji biliyin məktəb praktikasında tətbiqini çətinləşdirən digər səbəb müəllimlərin bir 

qismində psixologiyadan bilavasitə istifadə edə bilməmək, psixologiyanın tətbiqi imkanlarını 

və əməli əhəmiyyətini görə bilməmək zəminində bu elmə yaranmış laqeyd, birtərəfli münasi-

bətlə bağlıdır. Həmin müəllimlər belə hesab edirlər ki, “yaxşı dərs“ demək üçün yalnız müvafiq 

fənnin tədrisi metodikasını bilmək kifayətdir” [8, səh.36]. Həmçinin müəllimin öz peşəsinə 

münasibəti də təlim prosesinin həyata keçirilməsinə birbaşa təsir edir və özüylə bərabər bir sıra 

problemlərə yol açır. Müəllimlərin tədris prosesində qarşılaşdıqları psixoloji çətinlikləri 

yaradan bir sıra hallara nəzər salaq: 

— Müəllimlər tərəfindən kiçikyaşlı məktəblilərin cins, yaş, fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinin 

nəzərə alınmaması; 

— Kiçikyaşlı məktəblilərə fərdi və diferensial yanaşmanın psixoloji əsaslarına malik ol-

mamaq; 

— Sinfin bilik və mənimsəmə səviyyəsinin (zəif, orta, yüksək) fərqli olmasını (onların hər 

biri ilə müvafiq iş aparılmasını zəruri edir) nəzərə almamaq; 

— Sinifdəki psixoloji prosesləri idarə edə bilməmək (səmərəli münbit psixoloji iqlim for-

malaşdırmamaq); 

— Sinifdəki sosial prosesləri idarə edə bilməmək (əlverişli ünsiyyət və qarşılıqlı münasi-
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bətlərin qurulması sahəsində olan problemlər); 

— Pedaqoji fəaliyyət və ünsiyyətini onlara müvafiq qurmamaq; 

— Onların təlim fəaliyyətində mövcud olan çətinliklərin fərqində olmamaq və vaxtında 

aradan qaldırmaq üçün müvafiq tədbirlər görməmək. 

Biz bu məqalədə kiçikyaşlı məktəblilərin daxili səbəblərilə şərtlənən çətinliklər və onların 

müəllim tərəfindən nəzərə alınmasının vacibliyi üzərində dayanmaq istəyirik. Kiçikyaşlı mək-

təblinin öz daxili xüsusiyyətlərindən (imkanlarından) irəli gələn təlim çətinliklərinə aiddir: 

Təlimə düzgün münasibət bəsləməmək; təlim vərdişlərinin olmaması; öyrənmə qabilliyinin zəif 

olması yaxud olmaması; təlim motivinin zəif olması; idrak qabiliyyətinin zəif olması; idrak 

marağının zəif olması; kiçikyaşlı məktəblilərin cins, yaş, fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərindən, 

motivləşməsindən, özünüqiymətləndirməsindən irəli gələn spesifik çətinliklər və s. 

Pedaqoji təxəyyül imkan verir ki, müəllim əvvəlcədən tədris fəaliyyətini, baş verə biləcək 

bir sıra problemləri təsəvvür etsin, təhlil etsin, həmçinin empatiya qabiliyyəti əsasında öz şərh 

etməsinin, yanaşmasının öyrənənlər tərəfindən necə qəbul edilməsini təxmin etsin. Kiçikyaşlı 

məktəblilərin daxili xüsusiyyətlərini nəzərə almamaqdan qaynaqlanan bu tip çətinliklər müəl-

limlərin pedaqoji fəaliyyətində daha sıx müşahidə olunur. Kiçikyaşlı məktəblilərin daxili im-

kanları ilə (psixi proseslərin, hal və xassələrin inkişaf xüsusiyyətləri ilə) müəllimin onlardan 

tələb etdiyi potensial üst-üstə düşmür. Öz daxili imkanlarına  görə özləri ilə qarşıdurmaya tərk 

edilirlər. Nəticədə onların daxilində ziddiyyətin, münaqişənin yaranmasına səbəb olur. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, onların hamısı eyni səviyyəyə malik deyillər. Müəllim təlimi səmərəli təşkil 

etmək üçün aşağıdakı suallara cavab axtarmalıdır: Kiçikyaşlı məktəbli təlimə necə münasibət 

bəsləyir? (Təlimi sevir, maraq göstərir, sevmir, biganə və istəksizdir). Kiçikyaşlı məktəblinin 

mənimsəmə tempi necədir? (asanlıqla, tez, çətinliklə, yavaş). Təlim materiallarını necə mə-

nimsəyir? (sürətlə, ləng, çətinliklə, güclə, yəni məcburiyyətlə, yaxud yerinə yetirməyi rədd 

edir). Kiçikyaşlı məktəbli hansı dərketmə üsuluna sahibdir? (linqvistik/söz, məntiqi/riyazi, vi-

zual/məkan, bədən/kinestetik, musiqi/səs, naturalistik/təbiət, fərdlərarası, fərddaxili dərketmə). 

Müəllim həmin dərketmə üsullarına uyğun olaraq öz təlim üslubunu müəyyənləşdirməlidir: 

Şifahi, məntiqi, visual, fiziki, dinləmə, audial,  müşahidə, sosial, individual təlim üsulu. 

Müəllim hazırlığı işində perseptiv qabiliyyətin yüksəldilməsi, pedaqoji fəaliyyətə psixoloji 

hazırlıq məsələsinə diqqət daha da artırılmalıdır. Bizə məlumdur ki, kiçikyaşlı məktəblilərin 

təlim çətinliklərinin böyük bir qismi onların daxili səbəblərindən qaynaqlanır. Ancaq burada 

bir faktı nəzərə almaq lazımdır ki, müəllim, həm də onların psixi inkişafına dəstək olmalıdır. 

Hal-hazırki təhsil proqramları təlimin psixi inkişafa təkan verməsi (inkişafı öz arxasınca apar-

ması) istiqamətində hazırlanmışdır. Ona görə də pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan müəllimlər 

bu göstəricini daim öz fəaliyyətlərində nəzərə almalıdırlar. Fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin 

mərhələli bir şəkildə tərbiyə və inkişaf etdirilməsinin mümkünlüyünü müəllimlərin diqqətinə 

çatdırmaq istəyirik. 

Kiçikyaşlı məktəblilərin daxili imkanlarının zəifliyindən irəli gələn bir sıra çətinliklər 

müəllimin düzgün pedaqoji, psixoloji təsiri ilə həll və inkişaf etdirilə bilər. Deməli, müəllim 

həm də onların psixikasına əsaslı təsir edən, zənginləşdirən, inkişaf etdirən şəxsdir. Biz burada 

müəllimin pedaqoji imkanlarının (xarici təsirlərlə daxili imkanların inkişaf etdirilməsinin 

mümkünlüyü) yetərincə istifadə edilmədiyinə diqqəti yönəltmək istəyirik. Qeyd etdiyimiz bü-

tün növ çətinliklər bir-birindən fərqləndiyi kimi onları aradan qaldırmaq və onlara təsir etmə 

formaları da fərqli olmalıdır. Müəllimin əsas vəzifələrindən biri uyğun pedaqoji və psixoloji 

təsir üsulu seçməkdir. Müəllim çətin məqamlarda məktəb psixoloqunun xidmətindən istifadə 

etmək barədə düşünməli və məktəb psixoloqu, valideynlərlə əməkdaşlıq şəraitində işləməlidir. 
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“Psixoloji biliklərin tətbiqinin özünəməxsus çətinlikləri vardır. Psixoloji biliklərin uşaqların 

təlim praktikasında tətbiqini çətinləşdirən əsas səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, psixoloji 

tədqiqatlar psixikanın ayrı-ayrı proseslərinin analizinə həsr edilir. Psixoloji biliyin məktəb 

praktikasına tətbiqini çətinləşdirən ikinci səbəb də vardır. Biz psixoloji biliklərin birbaşa deyil, 

dolayı yollarla - pedaqogika və fənlərin tədrisi metodikası vasitəsilə tətbiqini nəzərdə tuturuq” 

[8, səh.35]. 

İbtidai sinif müəllimlərinin istifadəsi üçün metodik vəsaitlərlə yanaşı, psixoloji məlumat 

kitablarının (konkret məktəb yaşını əhatə edən) hazırlanmasına böyük ehtiyac vardır. Kiçikyaşlı 

məktəblilərin təlim, tərbiyə (diqqətin, hafizənin, təfəkkürün, təxəyyülün, iradənin, hisslərin 

tərbiyəsi) və inkişaf (kompleks inkişaf- koqnitiv, əxlaqi, mənəvi, sosial, iradi-emosional, 

motivasiya) məsələləri ilə bağlı nəzəri və praktik əhəmiyyətli bilikləri özündə ehtiva edən və-

saitlərin hazırlanmasını və müəllimlərin bu cür mənbələrdən davamlı olaraq faydalanmasını 

tövsiyə edirik.  

Məqalənin aktuallığı. Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyəti zamanı müəllimin qarşı-

laşdığı psixoloji çətinliklərin müəyyənləşdirilməsi ibtidai təhsilin aktual problemlərindəndir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyəti zamanı müəl-

limin qarşılaşdığı psixoloji çətinliklər ətraflı şəkildə şərh olunmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürdüyümüz təklif və tövsiyələr 

məktəb psixoloqları, ibtidai sinif müəllimləri, “Təhsildə sosial-psixoloji xidmət”, “İbtidai sinif 

müəllimliyi” ixtisasları üzrə bakalavriat və magistratura pilləsində təhsil alan tələbələr, həmçi-

nin ibtidai təhsilin pedaqoji və psixoloji problemlərini araşdıran gənc tədqiqatçılar və dokto-

rantlar üçün faydalı olacaqdır. 
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Н.И. Абдуллаева 

  

Психологические трудности, с которыми сталкивается учитель в 

процессе учебной деятельности учащихся начальных классов 

 

Резюме 

 
Можно решить и улучшить трудности учеников начальной школы с правильными 

педагогическими и психологическими эффектами учителя. Таким образом, учитель так-

же человек, который непосредственно влияет, обогащает и развивает их психологию. 

Мы хотим убедиться, что учитель не использует возможности педагогики адекватно 

(возможно развитие внутренних возможностей посредством внешних воздействий). Все 

слабости, о которых мы говорим, отличаются друг от друга, и способ их устранения и 

влияния на них должен быть разным. Одной из основных функций учителя является 

выбор подходящего педагогического и психологического метода воздействия. Педагогу 

следует подумать об использовании услуг школьного психолога в трудные времена и 

работать вместе со школьными психологами и родителями. 

 

N.I. Abdullayeva 

 

The psychological difficulties faced by the teacher during 

 the training activity of primary school children 

 

Summary 

 
It is possible that a number of difficulties, which are caused by the weakness of the internal 

opportunities of primary school children, can be solved and improved with the correct 

pedagogical, psychological impact of the teacher. Thus, the teacher is also the person who 

directly affects, enriches and develops their psychology. We want to make sure that the teacher 

does not use pedagogical opportunities sufficiently (it is possible to develop internal 

opportunities through external influences). All of the weaknesses we talk about are different 

from each other, and the way they remove and influence them must be different. One of the 

main functions of the teacher is to choose the appropriate pedagogical and psychological 

influencing method. The teacher should think about using the school psychologist's service in 

difficult times and work with school psychologists and parents in a mutual way. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 30.01.2020 
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İdraki maraq kiçik yaşlı məktəblilərin mühüm təlim metodlarından biridir. O, şagirdlərin 

fəaliyyətinin düzgün təşkili, o cümlədən idraki maraq sistematik, məqsədyönlü təlim fəaliyyə-

tində şagirdlərin şəxsiyyətinin davamlı xassəsi olub onun inkişafına böyük təsir göstərir. İdraki 

maraq təlim prosesində yaranır və formalaşır. 

Q.Y.Şukina qeyd edirdi ki, şəxsiyyətin idraki marağı və idraki fəallığı qarşılıqlı olaraq bir-

birini şərtləndirir və formalaşır. İdraki maraq idraki fəallığı şərtləndirir, öz növbəsində onun 

yüksəlməsi idraki marağı möhkəmləndirir və dərinləşdirir (11). 

Təlim fəaliyyətində idraki maraq xüsusi və mühüm maraq fenomeni ilə müəyyən edilir. 

İdraki marağın predmeti insanın ətraf aləmlə birgə fəaliyyətində onun marağının həyata ke-

çirilməsi şəraiti ilə şərtlənir. N.Q.Morozov idraki marağı insanın ətraf aləmə fəal emosional-

idraki münasibəti kimi səciyyələndirir. Alim tədqiqatçı marağın iki səviyyəsini ayırmışdır: si-

tuativ (epizodik) və təşəbbüskar.   

Situativ maraq həmin anda əşyalara münasibətdə təəssüratların nəticəsi kimi özünü göstərir. 

O dəyişkən olub eyni vaxtda müvafiq fəaliyyətin dayandırılması ilə müəyyən edilir. Belə 

marağın təsirinin nəticəsi sıfıra bərabərdir. Marağın təşəbbüskar səviyyəsi məmnunluğun 

mənbəyinin fəal axtarışına yönəldilən cəhdin nəticəsi ilə təyin olunur. O davamlılığı ilə fərq-

lənir. Bu səviyyənin uşağa təsiri onunla nəticələnir ki, o idrak fəaliyyətin məqsədinə yönəlmiş 

olsun. 

Maraq məmnunluq hissi ilə bağlı olaraq daha da artır. İdraki maraqların məmnunluğunun 

vasitəsi yeni bilik və informasiyalardır. Maraq münasibət kimi inkişafın ilkin mərhələsində tə-

zahür edir. Münasib şəraitdə emosional münasibətlər şəxsiyyətə istiqamətlənməklə daha da 

artır, onun həyati fəaliyyətini müəyyən istiqamətə yönəldir. Əgər insan müəyyən fəaliyyət növü 

ilə həmişə məşğul olursa, o zaman idraki maraq meyllilik xarakteri daşıyır. 

А.Ю.Дейкина təsdiq edir ki, maraq meylliliklə eyni anlayışa malikdir. Alimə görə, “maraq 

müəyyən obyektlərə diqqəti yönəltməyə, onlarla tanış olmağa cəhd göstərmək meylidir” (6). 

Psixoloq İ.A.Zaytseva marağı obyektiv idraki maraq kimi qeyd edir. Onun fikrincə, insan bütün 

toplanmış informasiyaların mərkəzində olmağa meyllidir. İdraki maraqların təsiri altında 

fəaliyyət müəyyən istiqamətə yönəlir (7). İdraki maraq bu situasiyada xarici stimullara ehtiyac 

duymur və o aşağıdakılar hesabına daha möhkəmlənir:  

* şəxsiyyətin təzahürü üçün onun başqalarına müsbət təsiri (diqqət, təfəkkür, hafizə, ümumi 
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fəallıq);  

* özünüdərk prosesinə özünə və onun nəticəsinə marağın möhkəmləndirilməsi (şəxsiyyətin 

qabiliyyətlərinin təzahürü, problemli situasiyada yaranan sualların cavablandırılması, şəx-

siyyətin sosial təcrübəsi, yeni biliklərin və dərketmə üsullarının əldə edilməsinə yönəlişlik). 

İdraki maraq müəyyən nəticəyə yönəlmiş olur. Nəticəyə yönəlişlik fikri fəallığa istiqamət-

lənir. Özünüdərk prosesində idraki maraq nəticə əldə etməyə yönəlmiş tələbatda özünü göstərir. 

Maraq fikri fəaliyyətdə inkişaf edir və formalaşır. Ona təkcə fəaliyyətin ayrı-ayrı komponentləri 

deyil, həm  də onun obyektiv-subyektiv mahiyyəti də təsir edir. Maraqların inkişafına kompleks 

şəkildə psixi proseslər, habelə şəxsiyyətin xüsusi vəziyyəti aid edilir. Psixoloq L.A.Qordonun 

fikrincə, idraki maraq emosional, iradi, intellektual proseslərin “qatışığıdır” və o, insanın 

fəaliyyətini və özünüdərkinin fəallığını artırır.  

Tədqiqatçılardan: A.İ.Kondratyuk, A.V.Lebedeva, E.A.Menşikova və başqaları idraki ma-

rağı təlimin güclü motivi kimi nəzərdən keçirirlər. Q.İ.Şukina idrakı təlimin digər motivlə-

rindən fərqləndirən əlamətləri qeydə almışdır. Alimin fikrincə: 1) idraki maraq təlimin digər 

motivləri arasında şagirdlərin üstün hesab etdikləri motivdir; 2) təlim motivi kimi  şagirdlər 

tərəfindən dərk edilir; 3) o, motiv kimi qərəzsiz xarakter daşıyır; 4) o, daxili inkişafı təmin edir, 

fəaliyyətin gücünü artırır, habelə onun xarakterinə, yaranmasına və nəticəsinə təsir göstərir; 5) 

o digər motivlər dairəsində inkişaf edir və onlarla birgə fəaliyyət göstərir (11). 

Digər motivlərlə birgə qarşılıqlı əlaqədə olan maraq motivlərin dinamik sistemini təşkil edir. 

O, fəaliyyət zamanı yoxa çıxmır. Əksinə, maraq digər motivlərin inkişafının nəticəsini sınaqdan 

keçirir və özü hərəkət edir. Psixoloq A.N.Leontyev qeyd edir ki, fəaliyyətə maraq oyatmaq 

üçün, ilk növbədə, həmin fəaliyyətə motiv yaratmaq lazımdır və ona motivə təhrik edən 

məqsəd, nailolma kimi baxılmalıdır.  

Əsl maraq uzunmüddətli, davamlı, təlim fəaliyyətinin hərəkətli stimulu kimi o zaman baş 

verir ki, şagirdlərdə təcrübə, bilik və vərdişlər yaransın, habelə onlar məqsədin şəxsi və ictimai 

əhəmiyyətini düzgün dərk etmiş olsunlar. Bunlarla yanaşı şagirdlər başladıqları işə psixoloji 

baxımdan inamlı olub onu uğurla başa çatdırmağa  cəhd göstərsinlər. 

İdraki maraq təlimin hərəkətverici qüvvəsi və daxili stimulu kimi təzahür edir. Bununla 

yanaşı maraq şagirdlərin müsbət nəticə verən məqsədyönlü psixi vəziyyəti, o cümlədən təc-

rübənin və biliklərin toplumu, yaradıcı fəaliyyət sistemi kimi də nəzərdən keçirilir. Təlim fəa-

liyyətində idraki maraq özünüdərkin motivi kimi təzahür edir. O əvvəlcə motiv, sonra isə idraki 

istiqamətə yönəlir. İstiqamətlənmə əşyanı, özünüdərk prosesini və onun məzmununu ge-

nişləndirir.  

İdraki maraq fəaliyyətin bilik, bacarıq və vərdişlərində reallaşır. Bilik, bacarıq və vərdişlərə 

yiyələnmənin səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa şəxsiyyətin inkişaf prosesi bir o qədər intensiv 

şəkildə təzahür edəcəkdir. Digər tərəfdən isə idraki maraq özünüdərkə münasibət (intellektual, 

emosional, iradi) kimi həyata keçirilir. O, şəxsiyyətin hərəkətini və bütünlükdə onun inkişafının 

yüksək səviyyəsini şərtləndirir. 

Təlim fəaliyyətində idraki maraq təlimin stimulu, vasitəsi və nəticəsi kimi özünü göstərir. 

İdraki maraq psixi proseslərin xarici stimulu, şagirdlərin fəal idraki fəallığının vasitəsi kimi 

nəzərdən keçirilir. O, təlim prosesinin cəlbedici və maraqlı olmasına imkan verir və müəllim 

üçün effektiv “instrument” olur. 

Təlim prosesində idraki maraq təlim prosesində şagirdlərin qeyri-ixtiyari diqqətini özünə 

cəlb edir, onların yaradıcı təfəkkürünü fəallaşdırır, habelə yenilik, qeyri-adilik, gözlənilməzlik 

şagirdlərdə təəccüb hissini doğurur. Sadalanan bu xüsusiyyətlər idraki marağın artmasına 

şagirdləri təhrik edir. 
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 Məhz onlar emosional-fikri prosesləri, habelə müşahidə etməyi, yada salmağı, müqayisə 

etməyi, situasiyadan çıxmağı gərginləşdirir. İdraki maraq təlimin hərəkətverici qüvvəsi kimi 

təzahür edərək şəxsiyyətin müxtəlif maraq- larının yaranmasına stimul yaradır. 

Təlim prosesində idraki maraq problemlərinin işlənilməsi ilk dəfə Q.İ.Şukina tərəfindən 

həyata keçirilmişdir. Tədqiqatçı alim idraki maraqların inkişafının növbəti səviyyələrini 

müəyyən etmişdir: təəssüratlara tələbat (hər şeyi bilmək həvəsi), əşya və hadisələrin fəal ax-

tarışı (öyrənmək həvəsi), özünüdərlə davamlı maraq və ya nəzəri maraq (11). 

I səviyyə - təəssüratlara tələbatdır. O, ilkin səviyyə olub idraki marağın təməlini təşkil edir. 

Bioloji tələbatlar şagirdlərin təəssüratlarında, reflekslərə istiqamətdə özünü göstərir (“Bu 

nədir?”).  

II səviyyə - öyrənmək həvəsidir. Bu səviyyədə ayrı-ayrı stimullara deyil, həm də bütünlükdə 

obyektlərə yönəlmiş maraqda təzahür edir. Öyrənmək həvəsi bu və ya digər biliklərə maraqda, 

əşyaları öyrənməyə meyllilikdə istifadə olunur. Bu səviyyədə idraki maraq qeyri-mütəşəkkil 

xarakter daşıyır. Burada emosiyalar fəaliyyətin məqsədini ikinci plana yönəldir. 

III səviyyə - idrak fəaliyyətinin məqsədyönlü səviyyəsidir (nəzəri səviyyədir). Bu səviyyədə 

marağın özünüdərkə istiqamətlənməsi sosial əhəmiyyətli məqsəd- lərlə müəyyən edilir. Belə 

hallarda idraki fəallıq müəyyən məqsədlərə malik olub obyektiv və faydalı nəticə verir. Habelə 

subyektiv olaraq bu fəaliyyət müsbət emosiyalarla müşayiət olunur. Məqsədyönlülük idrak 

prosesinin təşkilinə və təlim metodlarına düşünülmüş xarakter verir. 

Beləliklə, kiçik məktəb yaşında müəyyən edilmiş xüsusiyyətlər əsasında idraki maraqların 

mahiyyəti aşıqlanır və təlim prosesinin keyfiyyətinə öz təsirini göstərir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir təhsil sistemində təlim fəaliyyətində şagirdlərin idraki ma-

raqlarının inkişaf etdirilməsi mühüm problem kimi həmişə diqqət mərkəzindədir. Şagirdlərin 

idraki maraqlarını inkişaf etdirmək üçün ilk növbədə onların fərdi-psixoloji inkişaf xüsusiy-

yətlərinin nəzərə alınması vacibdir. Odur ki, təlim prosesində şagirdlərin maraq, meyl və tələ-

batlarının, psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İdraki maraq təlimin hərəkətverici qüvvəsi kimi təzahür edərək 

şəxsiyyətin müxtəlif maraqlarının yaranmasına stimul yaradır. İdraki maraqların inkişaf sə-

viyyələri tədqiq edilmiş və onların elmi izahı verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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Р.Н. Джабраилова 

 

Когнитивные интересы детей младшего возраста в учебной 

деятельности психологический характер 

 

Резюме 

 
Научная статья объясняет психологическое содержание и природу познавательных 

интересов и характеризует их в психологическом аспекте. В статье описаны отличи-

тельные признаки когнитивного обучения, которые отличаются от других мотивов. Ав-

тор справедливо указывает на то, что познавательный интерес является постоянной 

чертой личности и оказывает большое влияние на ее развитие. В научной статье дается 

обзор уровней развития познавательных интересов. 

 

R.N. Jabrayilova 

 

Cognitive interests of younger children in learning  

activities psychological character 

 

Summary 

 
The scientific article explains the psychological content and nature of cognitive interests 

and characterizes them in the psychological aspect. The article describes the hallmarks of 

cognitive training that differ from other motivations. The author rightly points out that cognitive 

interest is a permanent feature of the personality and has a great influence on its development. 

The scientific article provides an overview of the levels of development of cognitive interests. 
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Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim materiallarını mənimsəməsinə  

kompüter texnologiyalarından istifadənin təsiri 
 

Şəlalə İltizam qızı Seyidova 

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant, 

                                       Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti   

E-mail: seyidova.s.h.h.4@mail.ru 

 

Rəyçilər: psixol.ü.f.d, dos. N.T. Rzayeva, 

                psixol.ü.f.d. Ç.Q. Verdiyeva 

 

Açar sözlər: kiçikyaşlı məktəblilər, təlim fəaliyyəti, təlim prosesi, mənimsəmə, öyrənmə, 

yaradıcı tədqiqat, kompüter texnologiyaları, motivasiya, bacarıq 

Ключевые слова: младшие школьники, концепции, учебная деятельность, учебный 

процесс, усвоение, обучение, творческие исследования, компьютерные технологии, мо-

тивация, навыки 

Key words: primary schoolchildren, concepts, educational activities, the educational 

process, assimilation, training, creative research, computer technology, motivation, skills 

 

Məktəb təhsilinin başlıca vəzifəsi şаgirdlərə еlmi biliklərin əsаslаrının mənimsədilməsidir. 

Bu prоsеs mürəkkəb quruluşа mаlik оlub bir nеçə mərhələdən kеçir. Belə ki, xüsusilə kiçikyaşlı 

məktəblilərin yеni mаtеriаlı yaxşı dərk еtməsi оnun öyrənmə və mənimsəmə imkаnlаrından 

asılıdır. Çünki, psixikada ахtаrıcılığa, bələdləşməyə, icraya aid olan fəаliyyətlər öyrənmə və 

mənimsəmədən bаşlаnır. Mənimsənilmiş bilik, bаcаrıq və vərdişlərin kеyfiyyəti fəаliyyət nəti-

cəsinin məzmununu şərtləndirir.  

Elmi biliklərin əsası anlayışların mənimsənilməsi ilə qoyulur. Hələ XX əsrin əvvəllərində 

tədqiqatçılar P.Y.Qalperin (1), D.Bruner, R.Olver, P.Qrinfild (2), L.S.Vıqotski (3) və b. elmi 

anlayışların mənimsənilməsi mərhələsini ibtidai sinifdən, yəni kiçik məktəbli yaşı dövründən 

başladığını sübut ediblər. Onlar elmi anlayışları təlim prоsеsində, müəllimlərin rəhbərliyi аl-

tındа mənimsəyirlər. Burаdа, əlbəttə ki, şаgirdin şəхsi təşəbbüsü, yаrаdıcılığı və öz fəаliyyətini 

irаdi tənzimləməyə olan tələbatı da mühüm rola malikdir. Bütövlükdə isə şаgird təlim fəa-

liyyətində baş verən özünüinkişаfın gеdişində elmi anlayışlar üzərində qurulan elmi bilikləri 

hərtərəfli mənimsəməyə nаil оlur.  

Məktəb mühitində bu proses müхtəlif əyaniliklərin köməyi ilə, hazırda isə kompüter texnolo-

giyalarından istifadə yolu ilə həyata keçirilir. Texniki əyaniliklə təşkil оlunmuş təlim fəaliyyətində 

əqli prоsеslərdə özünütənzimləmə gedir, şüurda yeni koqnitiv strukturlаr fоrmаlаşır. Nəticədə 

kоqnitiv strukturlаrın inkişаf dərəcəsi şаgirdin əqli pоtеnsiаlını şərtləndirir. Kоqnitiv strukturlаrın 

dаhа səmərəli fоrmаlаşmаsı məktəblilərin məqsədyönlü, sistеmаtik və hərtərəfli psixoloji inkişаfı 

yоlu ilə baş verir. Bu prosesə mеyllərin, düşüncələrin, müхtəlif biliklərin və təəssürаtlаrın 

vаsitəsi kimi bахılır.  

A.Q.Asmolov və V.A.Petrovski kiçikyaşlı məktəblilərdə mənimsəmənin bаş vеrdiyi təlim 

fəаliyyətindən bəhs еdərkən оnun аyrıcа bütöv bir quruluşа mаlik оlmаdığını göstərirlər. On-

ların təlim fəаliyyəti, əslində müхtəlif kоmpоnеntlərdən yаrаnır. Ən mühümü isə ustаnоvkа 

hеsаb оlunur. Ustаnоvkа və şаgirdin mənimsəmə prоsеsinin (təlim fəаliyyətinin) prеdmеti оlаn 

mоtiv də ustаnоvkа ilə sıх bаğlıdır. Fəаliyyət, müəlliflərə görə, mоtivаsiyа və əməliyyаt-tехniki 

məzmunа mаlik olduğundan ona bütöv, dinаmik prоsеs kimi bахılır (4, s. 73). 
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Göründüyü kimi, tədqiqatçılar kiçikyaşlı məktəblilərin fəаliyyətinə özünün mоtivinə, 

məqsədinə, ustаnоvkаsınа, yеrinə yеtirilmə şərаitinə mаlik оlаn bütöv bir quruluş kimi yаnаşır-

lar. Şаgirdlərin mənimsəmə prоsеsinə məhz belə yanaşmaq lazımdır. Çünki bu amillər mənimsə-

mənin vаhidliyini, məqsədyönlülüyünü, səmərəliliyini, nəticələrin məhsuldarlığını şərtləndirir. 

Digər tərədən, unutmamalıyıq ki, mənimsəmənin keyfiyyəti şagirdin dərketmə mоtivаsiyаsın-

dаn da аsılıdır. Şаgirdlərdə mənimsəmənin fərqləndirici хüsusiyyəti də məhz onların dərketmə 

maraqları ilə izаh оlunur. Əgər kiçikyaşlı məktəblidə dərketmə maraqları yoxdursa və ya zəif-

dirsə, buna adekvat olaraq diqqət yayınacaq, mənimsəmədə keyfiyyət aşağı düşəcək.   

Hazırda mənimsəmənin nəticələri şagirdlərdə formalaşan koqnitiv bacarıqlarla müəyyən-

ləşdirilir. Kоqnitiv bacarıqlar biliklərin təcrübəyə tətbiq edildiyi, praktik təfəkkürün fəallığı 

şəraitində fоrmаlаşır. Bu halda təlim uşаğın inkişаfının mənbəyi kimi cıхış еdərək оndа еlə yeni 

konstruksiyalar yaradır ki, bunlаrsız, ümumiyyətlə, inkişаf gеdə bilməz. Kompüter texnologiyaları 

ilə qurulan təlim prоsеsində də uşаq hаnsısа texniki-psixoloji əməliyyаtları yеrinə yеtirməyi öy-

rənir. Bu zаmаn о, mənimsəmənin müхtəlif prinsiplərinə yiyələnir. Bu müхtəlif tipli əməliyyаt-

lаrdа hаnsı prinsip uşаğа аsаn mənimsəmə imkаnı vеrirsə həmin prinsiplə də hərəkət еdir. Be-

ləliklə, şagird müasir texnologiyalara mənimsəmənin əlverişli, səmərəli, operativ və dolğun 

vasitəsi kimi yanaşaraq ondan mütəmadi olaraq istifadəyə üstünlük verir.   

Mənimsəmə prоsеsi, həm də struktur kоmpоnеntlərinə görə təhlil оlunа bilər. Aparılmış 

tədqiqatlar göstərir ki, təhsilin 75%-i görmə yaddaşı vasitəsi ilə qavranılır. Material bu yolla 

qavranıldıqda təlim prosesini təsiredici edir. “Riyaziyyat dərslərində informasiya texnologiya-

sından modellərin verilməsi, həndəsədə şəkillərin, sxem və çertyojların qurulması üçün, ya da 

fiqur çəkməzdən əvvəl modelini və surətini yaratmaq üçün istifadə edilir. Xarici dil dərslərində 

də texnologiya mühüm rol oynayır. Musiqi dərsləri üçün kompüter texnologiyası əvəzsiz 

vasitədir. Eyni zamanda, fiziki məhdudiyyətli uşaqlar üçün kompüter bütün tədris materiallarını 

əlçatan edir” (5, s. 406).  

Kiçikyaşlı məktəblilərin mənimsəmə fəaliyətinin xüsusiyyətlərinə aid etdiyimiz bu kiçik 

şərhlərdən sonra onun keyfiyyətinin qaldırılmasında kompüter texnologiyalarının rolunu ay-

dınlaşdırmağa çalışaq. Bunun üçün tədqiqat apardığımız məktəblərdə kontrol və eksperimental 

siniflərdə şagirdlərin təlim materiallarının necə mənimsədilməsini müəyyən etmək üçün mü-

şahidələr apardıq. Şamaxı şəhər S.M.Qənizadə adına şəhər 1 saylı tam orta məktəbində ekspe-

rimentlər qoyduq. Şamaxı Avropa liseyini kontrol məktəb olaraq götürdük. I siniflərdə qiymət-

ləndirmə aparılmadığından şagirdlərin akademik göstəricilərini müəllimin şərti qiymətləndir-

mələri əsasında ümumiləşdirdik. II və III siniflərdin akademik səviyyəsi təxminən biri-birinə 

yaxın idi. Şagirdlərin təxminən 41-50%-i əla, 28-37-%-i yaxşı səviyyə göstərirdilər. Kafi və 

aşağı nəticə göstərənlər isə 17-23% təşkil edirdi. IV “b” sinfinin akademik göstəricisi daha 

yüksək idi. Əla oxuyanlar 59%, yaxşı oxuyanlar 9 %, kafi və zəif oxuyanlar 28% şagirdi əhatə 

edirdi. Həmin məktəblərdə dərs prosesində kompüter texnologiyalarından istifadə təcrübəsi 

üzrə apardığımız müşahidələrin nəticələrinə görə tədqiqatın növbəti gedişini müəyyən etdik.   

Məlum olduğu kimi, kiçikyaşlı məktəblilər üçün təqlidçi olmaq, özlərini böyüklərə bən-

zətmək xüsusiyyətləri xarakterikdir. İbtidai siniflərdə riyaziyyat, ana dili, həyat bilgisi, tex-

nologiya və d. dərslərin təşkilində kompüterdən istifadə etmək müasir texniki tərəqqi dövrü 

üçün spesifik haldır. Təlim fəaliyyətində kiçikyaşlı məktəblilərə kompüter texnologiyaları va-

sitəsi ilə təsir göstərmək üçün müəllimlər bir sıra texnoloji səriştələrə malik olmalıdırlar. Ona 

görə də tədqiqatın I mərhələsində müəllimlərlə bu mövzu üzrə iş apardıq. Əvvəlcə onların malik 

olduqları texnoloji səriştələri müəyyən etməkdən ötrü anket sorğu keçirdik. Sorğu O.S.Kis-

lisının metodikasına uyğunlaşdırılmışdır (7).  
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Əvvəlcə ibtidai siniflərdə işləyən müəllimlərlə seminarlar təşkil etdik. Onlara təhsil siste-

mində tətbiq edilən kurikulum standartlarının reallaşdırılması üçün tələb olunan səriştələrin, 

bacarıqların səviyyələrini müəyyən etdik. Bu məqsədlə ayrıca olaraq metodik vəsait hazırla-

yaraq müəllimləri onunla tanış etdik. Dərsdən sonra təşkil etdiyimiz 7 günlük məşğələlərdə 

vacib mövzular üzrə maarifləndirmə və təkmilləşdirmə işi apardıq. Kompüter texnologiyaların-

dan dərslərdə necə istifadə etməyin əhəmiyyətli tərəflərinin izah etmək üçün öyrədici seminarlar 

keçirdik. Məşğələləri hazırladığımız proqram əsasında keçirdik.   

Burada biz kompüter texnologiyalarının köməyi ilə kiçikyaşlı məktəblilərdə mənimsəmənin 

keyfiyyətini artırmaq üçün tətbiq etdiyimiz texnologiyadan bəhs edəcəyik. Həmin texnologiya 

xüsusi proqram əsasında hazırlanaraq həyata keçirilmişdir. 

Proqramın mövzusu: “Müasir dərsdə kompüter texnologiyalarının rolu”  

Proqramın məqsədi: Kompüter texnologiyalarının köməyi ilə uşaqlara insan, cəmiyyət, təbiət 

və onlar arasındakı qanunauyğunluqlar haqqında ilkin həyati biliklərin verilməsini təmin etmək; 

şagirdlərdə məntiqi və yaradıcı təfəkkür elementlərini formalaşdırmaq, istedadlı uşaqların er-

kən yaşdan üzə çıxarılmasını və inkişafını təmin etmək; onlara həssaslıq, estetik və bədii zövq, 

əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlər, fiziki mədəniyyət və özünəxidmət bacarıqları aşılamaq. 

       Proqramın mərhələləri: 

I. Kompüter texnologiyaların tətbiqi prosesində müəllimin bələdçilik funksiyasını həyata 

keçirilməsi qaydaları ilə tanışlıq.                            

II. Dərsin mərhələlərində kompüter texnologiyalarından istifadə üzrə təlimlər.                                                                                                  

III. Dərsliklər və veb materiallar üzərində iş   

IV. Dərsliklərin və əlavə təlim resurslarının tətbiqi 

V. Dərsin müxtəlif mərhələlərində veb-materialların nümayişi və təhlili. 

VI. Nümunəvi dərs məşğələlərinin təşkili və ümumiləşdirmə 

II mərhələdə Şamaxı şəhər S.M.Qənizadə adına şəhər 1 saylı tam orta məktəbində eksperi-

mentlər qoyduq. Şamaxı Avropa liseyini kontrol məktəb götürdük. 

Fənlər üzrə müşahidələr təşkil etdik, müəllimlərlə birgə kompüter texnologiyaları əsasında 

yeni dərs nümunələri hazırlayıb həyata keçirdik. Belə dərslərdə təqdimatlara geniş yer verdik. 

Çünki təqdimatlar təlimin vacib və son dərəcə faydalı bir hissəsidir. Müəllim yalnız öyrənilən 

mövzuya dair informativ material nümayiş etdirə bilməz, həm də müəyyən düşüncə məntiqini 

formalaşdıra bilər. Kiçikyaşlı məktəblilərə edilən bütün təqdimatlar eyni məntiqi sxem üzərində 

qurulur. 

Hər bir təqdimat müəllimin müəyyən bir formada istifadə edə biləcəyi və ya tapşırığı üçün dü-

zəldə biləcəyi bir neçə slayddan ibarət olan açıq didaktik bölmədir. Müəllim istəsə dizayn tərzini 

dəyişdirə, slaydlar əlavə edə və ya silə, mətnləri və təsvirləri redaktə edə bilər. Şagirdlər də təq-

dimata da bəzi dəyişikliklər edə bilərlər. Qabiliyyətli şagirdər üçün əlavə yaradıcı tapşırıq olaraq 

slayd redaktəsindən istifadə etmək səmərəlidir. Evində şəxsi kompüteri olan, məktəbdən sonra 

təqdimatların yaradılması və redaktəsi üsullarını müstəqil mənimsəyən şagirdlər üçün bu iş o qədər 

də çətinlik yaratmır. 

İbtidai siniflərdə keçirilən dərslərdə kompüterdən istifadənin konkret nümunəsi üçün mü-

şahidə qeydlərimizə istinad edə bilərik.   

IV sinif. “Ana dili”.  

Mövzu: “Yaz fəsli”.  

Avadanlıq: kompüter, proyektor, səsucaldıcı, bahar mənzərələri olan slaydlar. Mahnı 

oxunduqca slaydlar biri-birini əvəz edir.  

Müəllim dərsdə səmərəli fəaliyyət üçün motivasiya apararaq pozitiv əhval-ruhiyyə yaradır. 
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İnternetin yutub kanalından yaz haqqında F.Əmorovun “Bahar gəlir” mahnısı videogörüntü ilə 

səsləndirilir. (https://www.youtube.com/ watch?). Hamı mahnını yüksək səslə xorla müşayiət 

edir. Ardınca kompüter vasitəsi ilə ilin slaydlarda yazın çiçəkləri, təbiəti, meşələr, çaylar, 

dağlar, dərələr, təbiətin rəngləri müzakirə olunur.   

Bu cür dərslər yaradıcı qabiliyyətlərin inkişafına, zehni və idrak fəaliyyətinin aktivləşmə-

sinə kömək edir. Kompüter kimi mürəkkəb bir texniki vasitəni idarə etmək, kiçikyaşlı mək-

təbliləri motivləşdirir, mənimsəmə imkanlarını artırır.   

Bu tədqiqat göstərir ki, vizual animasiyalar, dinamik rəsmlər, diaqramlar və cədvəllər, 

rəngli fotoşəkillərin köməyi ilə hazırlanan təlimatlar şagirdlərə təbiətin sirli qanunlarını anal-

mağa kömək edir. Bütün materiallar rəvayət şərhləri ilə müşayiət olunur. Bu da onlarla işləməyi 

maraqlı edir. Sinifdə istifadə edilən digər bir multimedia təqdimatı “Sən və cəmiyyət” 

mövzusunda idi. Onun köməyi ilə şagirdlərə, nəinki ətrafdakı dünya ilə tanış olmağa, həm də 

onunla qarşılıqlı əlaqə qurmaq qaydaları ilə tanış olmağa, öz təhlükəsizliyini qorumağa kömək 

edir. Bu təlim materialı şagirdlərin qavranması və mənimsəməsi üçün ən uyğun olan oyun 

şəklində təqdim olunur. Şagirdə vizual yolla əyləncəli üsullarla verilən çoxsaylı tapşırıqlar 

tədris proqramının materialını asanlıqla və davamlı öyrənməyə imkan verir, Diqqəti, məntiqi 

və tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirir.  

Tədris fəaliyyətinin motivasiyalaşdırılması və mövzuları mənimsəmə səviyyəsinin diaqnos-

tikası göstərir ki, şagirdlərdə ən çox maraq kompüterdən istifadə edilən dərslərdir. Müxtəlif 

təlim mərhələlərində kompüterdən istifadə etmək, şagirdlərin mənimsəməyə sərf etdikləri dərs 

vaxtının 15-20% əvəzinə 75-80% -ə çatmasına imkan verir. Ətraf aləm haqqında yoxlayıcı və 

nəzarət işlər biliklərin mənimsənilməsində ümumi məlumatlılığın müsbət dinamikasını göstərir. 

Bu fənn üzrə tədqiqat apardığımız sinifdə təlim materiaillarının mənimsənilməsi 65-85% 

arasında dəyişirdi. Yəni, şagirdlərin böyük əksəriyyətinin həmin fəndən akademk qiymətləri 4-5 

səviyyəsində idi. Tədqiqatın sonunda isə bu göstərici 75-93%-ə qədər qalxmışdı.   

Azərbaycan dili dərslərində kompüterdən istifadənin səmərəliliyinin ilkin diaqnostikasını 

aşağıdakı göstəricilərə Ana dili dərslərində şagirdlərin dərketmə fəaliyyətinin artırılması üzrə 

təşkil etdik. Kompüterdən istifadə ilə təşkil edilən Ana dili dərslərində şagirdlərin fəaliyyətini 

izlədik. Onların bu fənn üzrə fəallığı müşahidə edildi. Əgər şagirdlər ənənəvi üsulla (deklorativ) 

keçirilən dərsdə işləmirdilərsə, müəllimin verdiyi məlumatlara biganə yanaşırdılarsa, bu fənn 

üzrə kompüterdən istifadə olunan dərslərdə bütün uşaqlar canlanır, səmərəli fəaliyyətə cəlb 

olunurdular. Dərsdə verilən sualların müzakirəsində iştirak etməyə çalışır, öz fikirlərini 

bildirməkdən çəkinmir, cüt-cüt və qrupla asanlıqla işləyərək əldə etdikləri məlumatları bir-bir-

ləri ilə paylaş, birgə cavablar hazırlayırdılar. Hətta, dərsdəki hay-küy belə narahatlıq yaratmırdı. 

Ən susqun, laqeyd, birgəfəaliyyətə marağı olmayan inadkar şagirdlər də tapşırıqları birlikdə 

yerinə yetirmək istəklərini təzahür etdirirdilər. Fikri və praktik dərketmə prosesi nə qədər fəal 

başlayırsa, həmin fənn üzrə nəticəsi bir o qədər məhsuldar olmuşdur.  

Dərslərdə kompüter texnologiyalarının tətbiqi təcrübəsini təhlil edərək əminliklə deyə bi-

lərik ki, ondan istifadə aşağıdakıları təmin edir: 

1. Kompüter texnologiyalarının tətbiqi bütövlükdə şagirdlərin dərketmə fəaliyyətini inten-

sivləşdirir. 

2. Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində kompüter texnologiyalarının tətbiqi dərsləri 

yüksək estetik və emosional səviyyədə keçirməyə imkan yaradır.  

3. Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində kompüter texnologiyalarından istifadə edil-

dikdə şagirdlərə fərdi yanaşma asanlaşır, onların yaradıcılıq qabiliyyətləri üzə çıxır və psixoloji 

keyfiyyətlərinin yüksək dərəcədə fərqləndirilməsinə imkan yaranır.  

https://www.youtube.com/%20watch?
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4. Kompüter texnologiyalarından istifadə dərsdə yerinə yetirilən işlərin həcmi artır, səmə-

rəliliyini təmin edir, şagirddə öz fəaliyyətinin nəticələrini obyektiv qiymətləndirmə imkanları 

yaranır. Kompüter texnologiyaları bilikləri mənimsəməyə nəzarəti təkmilləşdirir, bu prosesi 

optimallaşdıraraq şagirdlərdə özünüfəallaşdırmanı təmin edir.  

5. Kompüter texnologiyalarının şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirin, mə-

nimsəmənin keyfiyyətini artırır. Müxtəlif istinad mənbələrinə, elektron kitabxanalara və digər 

informasiyalara çıxışı təmin edir, şagirdlərə mənimsədikləri bilikləri və bacarıqları alternaviv 

nümunələrlə müqayisə etməyə imkan verir.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrün tələbi olan Kompüter texnologiyalarından istifadə 

kiçikyaşlı məktəblilərin təlim materialını mənimsəməsinə müsbət təsir edir. Bu baxımdan mə-

qalə akruallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Aparılan tədqiqatlar vasitəsilə kompüter texnologiyalarının təlim 

prosesinə təsir mexanizmi müəyyən olunmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə bu sahədə araşdırmalar aparan tədqi-

qatçılar  və ibtidai sinif müəllimləri üçün əhəmiyyət kəsb edə bilər. 
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Влияние использования компьютерных технологий на  
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Резюме 
 

В статье отмечается, что приобретенные навыки, квалификация и привычки состав-

ляют содержание действия. В настоящее время результаты усвоения определяются ког-

нитивными навыками, которые используются у студентов. Когнитивные навыки фор-

мируются за счет применения знаний на практике и активности практического мыш-

ления. В компьютерном процессе обучения ребенок учится выполнять технические и 

психологические операции. 
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The use of computer technology is not an option 

flight materials for children 

 

Summary 
 

The article notes that the acquired skills, qualifications, and habits make the content of 

action result. At present, the results of mastering are determined by cognitive skills that are used 

in students. Cognitive skills are shaped by the application of knowledge to practice and the 

activeness of practical thinking. In a computer-based learning process, the child learns to 

perform technical and psychological operations. 
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ность в себе, идентичность, доброта, поведение, личность   

Key words: “I” image, age characteristics, independence, self-confidence, self-esteem, 

kindness, behavior, personality                                         

 

Məktəbəqədər yaş dövrü uşağın həm fiziki, həm psixoloji, həm də şəxsiyyət sahəsində in-

kişafının keyfiyyətcə dönüş dövrüdür. Uşağın özü haqda formalaşdırdığı dəqiq biliklər, digər 

insanlarla ünsiyyətdə topladığı fərdi təcrübəsinin, özü haqda bilik və qiymətləndirmənin har-

monik uyğunlaşmasını təxmin edir. Əgər bu harmoniya fərdi təcrübənin zəifliyi və ya uşağın 

ətrafdakılarla əlverişsiz şəraitdə ünsiyyəti nəticəsində pozularsa, o zaman onun özü haqda tə-

səvvürləri tədricən ya artımda ya da  azalmada təhrif ediləcəkdir. 

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqda “Mən” - konsepsiyası hələ çox zəif strukturlaşdırıl-

mışdır və daha çox plastiklyə malikdir. Valideynlərin uşaqlarla ünsiyyət monopoliyası, uşaqda 

yenicə vüsət alan özünüdərk onlarda “Mən” - konsepsiyasının formalaşmasının əsasının 

həlledici faktoru olan yönəlişliklərə gətirib çıxarır. Uşaqlıqda əsası qoyulmuş özünüqiymət-

ləndirmə səmti insanın bütün ömrü boyu özü–özünü saxlayır və ondan imtina etmək kifayət 

qədər çətindir. Bu xüsusiyyət, fərdin oz iddialarının səviyyəsini aşağı salaraq, özünüqiymət-

ləndirməni asan yüksəldə bilməsi barədə nəzəri ehtimalları şübhə altına alır (1, s. 128).  

E. Eriksonun nöqteyi-nəzərinə görə, “Mən” - konsepsiyasının ikinci inkişaf mərhələsi yaş 

yarımlıqdan üç – dörd yaşınadək uzanır. Uşaq bu dövrdə artıq öz fərdi başlanğıcını və özünü 

fəaliyyətdə olan fəal məxluq kimi dərk edir. Əgər uşağın fəallığı yaşlıların gözləmələrini doğ-

rultmursa, o zaman onların narazılıqları ilə toqquşur. Bu mərhələdə  uşağın inkişafının əsas 

pozitiv nəticəsi – müstəqillik hissinin əldə olunmasıdır. Uşaq yaşlıların asılılığından tam azad 

olmağa və bəzi müstəqillikləri qazanmağa can atır, ona görə də yeməkdə, geyinməkdə, gəzin-

tidə - təklif olunan hər hansı bir köməyi rədd edərək, hər bir şeyi özü etməyə səy göstərir. 

Yaşlılar öz nöqteyi-nəzərlərində uşağın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə, eləcə də 

əlverişlilik və qaydalılıq mülahizələrini rəhbər tutaraq uşaq fəallığını bir çox şeylərdə məh-

dudlaşdırmağa çalışırlar. E. Eriksonun hesab etdiyi kimi, əgər uşaq yaşlıların tələbatlarına 

müqavimət göstərirsə, o zaman baş verən münaqişələr uşaqda öz gücünə və avtonomiyasına 

inamsızlıq hissinin təzahürünə gətirib çıxara bilər. Avtonomiya və inamsızlıq dilemması uşaq-

lığın bu dövrünün hakim mövqedə olan problemidir. Mövcud böhranın nə cür həll edilməsi, 

şəxsiyyətin sonrakı inkişafında özünü büruzə verir  

Uşaqda 4 yaşından başlayaraq onun necə ola bilməsi barədə ilkin təsəvvürlər təzahür edir. 

Uşağın dərketmə fəaliyyəti, əsas hərəkətverici qüvvəsi hər şeyi bilmək həvəsi olan son dərəcə 

mailto:gulnare.alixanova@mail.ru
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enerjili və inadkar forma alır. Uşaq artıq sərbəst hərəkət etməyə və sual vermək, aldığı cavabları 

dərk  etmək  üçün  kifayət qədər nitqə yiyələnir (3, s. 94). 

Bu zaman valideynlərin uşaqda dərketmə fəallığını boğmamaları çox əhəmiyyətlidir. E. 

Erikson hesab edir ki, bu dövrün mühüm təhlükəsi  uşaqda özünün fəallığı və hər şeyi bilmək 

hissinə görə, onda təşəbbüskarlıq hissini boğa bilən, günah hissinin təzahürü imkanıdır. R.Berns 

öz növbəsində valideynlərə məsləhət görür ki, özündə müsbət özünüqiymətləndirməni 

formalaşdırmağa səy göstərən uşağın fəallığına elə münasibət ifadə etsinlər ki, onda özünü 

cəzalandırıcı şüur yaranmasın. 

“Mən” - konsepsiyası psixoloji yenitörəmə kimi bu hallarda aşkara çıxır:          

— Uşaqda özünüqiymətləndirmə özünün hər hansı bir təkrar olunmaz xüsusiyyətlərinin 

təyin edilməsinə görə deyil, başqa adamlardan fərqli cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi nəticə-

sində formalaşdıqda; 

— Uşaqda  refleksiyaya  qabiliyyət  təzahür  etdikdə  və onda özünü başqa insanların onu 

qəbul etdiyi kimi  dərk etmək  qabiliyyəti inkişaf   etdikdə; 

“Mən” konsepsiyasının “kristallaşması” üçün əsas an, uşağın dilə sərbəst malik olması 

şərtidir. Fərdin püxtələşən hisslərinin şəxsi fərdiliyi uşağın “mən” şəxs əvəzliyindən istifadə 

etməsinin göstəricisidir. Adətən həyatın üçüncü ilində, uşaqlar qısa cümlələr ifadə etməyə 

başlayanda, hər – hansı bir hərəkəti yerinə yetirərkən onu təsvir edirlər. Məsələn, uşaq stulun 

üzərinə çıxarkən deyir: “Mən otururam” və sairə (4, s. 203). 

Uşaq hələ danışmağa başlamamışdan əvvəl, öz adını bilir və ona reaksiya verir. Daha sonra 

ad onun “Mən” obrazına daxil olur və özünüaktuallaşdırma vasitəsi kimi istifadə olunur. Uşaq 

“sən kimsən?” sualına öz adını elan edir. O, çox vaxt öz adının düzgün ifadə olunmamasına 

qarşı qəzəblənir və düzgün müraciətə nail olur. Ad uşağı fərdiləşdirir və eyni vaxtda o, öz adının 

tərkibinin başqa tərkib məzmunları ilə identifikasiya edir. Bəzən uşaqların qəşəng səslənən və 

nadir adlar xoşlarına gəlir və bəzən isə öz adının digərinin adına qəti uyğunlaşmaması, uşağı 

şəxsi adından imtina etməyə və başqa adla təqdim olunmağa məcbur edir. 

Öz adını qoruma və ya əksinə olaraq münasib adın axtarışı, artıq mövcud olan “Mən” ob-

razın strukturlaşmasının fəal dinamikasından xəbər verir. Uşaq adətən onun adının onun özünü 

simvolizə etməsini tez mənimsəyir. Uşağın öz adına reaksiyası “Mən” - konsepsiyasının  inkişaf  

xüsusiyyətlərinin  inanılmış göstəricisidir. Əgər uşağa öz adı xoş gəlirsə, o adətən özü – özünə 

xoş gəlir və yaxud da əksinə olur (2, s. 89). 

R.Beris adın rolunu  və “Mən” konsepsiyasında inkişafın adlandırılması hipotezini irəli 

sürür. Uşağın özünüdərki özünü başqalarından fərqləndirməyə əsaslanır. “Mən“in sosial obyekt 

kimi yaranmasında ən başlıcası onun identifikasiyasıdır. Uşağı verbal olaraq başqalarının qeyd 

etməsi, yeni bir “Mən və mənim adım” dərketmə aspektini müəyyənləşdirir. Yaşlıların 

uşaqlıqda verdikləri bütün keyfiyyətli və ya fərqləndirici, rəğbətləndirici və məzəmmətedici 

adlar uşağın özünüifadəsində “göstərici” effekt əmələ gətirir. Beləliklə, uşağa “dəcəl”, “ağıllı” 

özünəməxsusluğu ilə müraciət, onda müvafiq “Mən” obraz yaradacaq və uşaq onun həqiqiliyini 

“dəstəkləməyə” səy göstərəcəkdir. Başqa cür birinciyə müvafiq olmayan “xəsis” kimi ad-

landırma, uşağın bu cür uyğunsuzluqla barışa bilməməsi, onda açıq etiraz hissi yaradacaqdır.  

Məşhur “İnkişafın psixologiyası” kitabının müəllifi S.Krayq göstərir ki, insanın özü haq-

qında təsəvvürləri, hətta uşaq vaxtında da uzlaşdırılmış olmalıdır (bir-birinə zidd olmayan), əks 

halda şəxsiyyətin fraqmentləşməsi baş verəcəkdir və insan rolların qarışmasından  əziyyət 

çəkəcəkdir. 

Uşaq 3-4 yaş üçün artıq özünün müəyyən cinsə mənsubiyyətini bilir və onu əhatə edən in-

sanların cinsini, uşaqlar çox vaxt cinsi mənsubiyyəti təsadüfi zahiri əlamətlərlə - geyim və saç 
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tipinə görə assosasiya etsələr də, səlist ayırırlar. Uşaqda bu yaşda öz cinsi identifikasiyasına  

nisbətdə müəyyən çətinliklər olur. Bu uşağın öz əzələlik/feministlik dərəcəsini qiymətləndir-

məsində uşağın cins - rol üstünlüyünün qeyri – müəyyənliyinin çətinləşməsində təzahür edir  

və “Sən daha artıq kim olmaq istəyərdin – oğlan və ya qız?” suallarına cavab yolu ilə və dav-

ranış “eksperimentlərində” uşağın qadın və ya kişi rolunu seçməyə məcbur olduqda müəyyən-

ləşdirilir (5, s. 235). 

Cinsi özünüidentikliyin cinsi psixoloji diferensiasiyası və formalaşması nisbətində üç al-

ternativ nəzəriyyə mövcuddur. İdentifikasiya nəzəriyyəsində - psixoanaloji əsası olan, emosiya 

və təqlid etmənin rolu qeyd edilir. Uşağın öz cinsinin nümayəndələrinin davranışını şüursuz 

olaraq təqlid etməsi təxmin edilir. 

Cinsi tipləşdirmə nəzəriyyəsi sosial öyrənmə konsepsiyasına əsaslanır və cinsi identifika-

siyanı möhkəmləndirmə fəaliyyətində aydınlaşdırır: valideynlər və başqa insanlar oğlanları 

davranışına görə oğlan hərəkətləri etdikdə rəğbətləndirirlər, lakin onlar özlərini qız kimi apa-

randa isə mühakiməyə məruz qalırlar. Qızlar da öz növbəsində feminal davranışa görə müsbət, 

əzələ davranışına görə isə mənfi rəy qazanırlar. Cinsi tipləşdirmə zamanı əvvəlcə uşaq cins üzrə 

differensasiya olunan davranış nümunələrini fərqləndirməyi öyrənir. Daha sonra fərdi təcrübə 

yeni situasiyalar üzərində ümumiləşdirilir və nəhayət öz cinsinə uyğun davranış qaydaları 

yerinə yetirilir. Özünə qadağa etmə nəzəriyyəsi isə koqnitiv baxışlarla əlaqəlidir və bu prosesin 

dərketmə tərəfi qeyd edilir: uşaq əvvəlcə cinsi identifikliyini, özünün “oğlan“ və ya “qız” 

olduğunu mənimsəyir, sonra isə özünü müvafiq cinsi mənsubiyyətə uyğun aparmağa  çalışır. 

Erkən uşaqlıq mərhələsində ilkin cinsi identifikasiya baş verir: uşaq artıq başa düşür ki, cins 

geyimin, iş növünün və ya digər zahiri əlamətlərin növbələşməsi ilə tədricən dəyişməyəcək. 4 

yaşdan yuxarı olan uşaqlar ətrafdakıların yalnız cinsini düzgün müəyyənləşdirməklə yanaşı 

bilirlər ki, müxtəlif  tələbatlar insana cinsindən asılı olaraq elan edilir. 

Oyun uşağın “Mən” obrazının “perspektiv” süjetli və rollu mücəssiməsidir, ona görə də  

onun  özünəqiymətləndirməsinin oyunda  təzahür  etdiyini demək olar. Oyunda eyni zamanda 

uşağın özünütənzimə hazırlığı ifadə olunur, özünəqiymətləndirmənin nizamlayıcı   funksiyası  

inkişaf  edir (6, s. 114). 

İ.İ.Çesnokovaya görə, özünüqiymətləndirmə, uşağın qiymətləndirici fəaliyyət şəraitində 

yalnız obyekt deyil, subyekt kimi formalaşdığı, uşaq şəxsiyyətinin motivasiya – tələbat sfe-

rasının mühüm halqasıdır. Bu müəllifin nöqteyi-nəzərinə görə, hər hansı bir fəaliyyət prose-

sində şəxsiyyətin özünə münasibətin formalaşmasına özünüqiymətləndirmə və şəxsi müvəf-

fəqiyyətlər  daha zəruri təsir göstərir. 

Bundan başqa, şəxsiyyətin özünüqiymətləndirməsi prosesində öz şəxsi qiymətini cəmiyyə-

tin verdiyi qiymət və şəxsiyyət səbəbləri üçün müəyyən qədər əhəmiyyətli olan kollektiv üzv-

lərinin verdiyi qiymətlə fərqləndirməsi  baş verir. 

L.İ.Umanetc uşaqların oyun qrupunun qiymətləndirilməsinin təsiri altında təzahür edən  

oyun rollarını seçmələrini və onların bu və ya digər rolu yerinə yetirmək iddialarının dəyişil-

məsini müşahidə etmişdir. İddiaların ən yüksək səviyyəsi uşaqların baş rolların seçimi ilə ca-

vablanırdı, orta səviyyəyə  baş rol ifaçıları köməkçilərinin seçiminə, aşağı səviyyə isə sıravi 

rolların seçiminə  müvafiq gəlirdi.  

Şəxsiyyətin tələbat – motivasiya sferası şəxsiyyəti fəaliyyətə sövq edən, subyektdə müəy-

yən məqsədlə fəallıq əmələ gətirən şəxsiyyət aspekti və şəxsiyyət vəziyyətidir. Şəxsiyyətin 

motivasiya – tələbat sferası özündə maraqları, meylləri, emosiyaları, yönəlişlikləri və idealları  

birləşdirir. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallığ məktəbəqədər yaşlı uşaqların “Mən” obrazının formalaş-
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masında ailədaxili münasibətlərinə dair düzgün iş formalarının və  istiqamətlərinin araşdırılıb 

seçilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik isə cəmiyyətin sürətlə inkişafı və insan amilinə yeni 

tərzdə yanaşmanın bir məqsəd kimi qarşıya qoyulması amilinə xüsusi diqqət yetirilməsindən 

ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu ilə 

maraqlananlar, eləcə də ali, orta ixtisas məktəblərinin tələbə və magistrantları istifadə edə bilər.  
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Особенности концепции «Я» в дошкольном возрастном периоде 
 

Резюме 
 

В дошкольном возрасте понятие «Я» у ребенка все еще очень пластично и плохо ст-

руктурировано. Монополия общения родителей с детьми приводит к ориентациям, ко-

торые являются решающим фактором в формировании концепции «Я» у новообразо-

ванного ребенка.  

Чувство собственного достоинства, сосредоточенное в детстве, само обеспечивается 

на протяжении всей жизни человека, и от него достаточно сложно отказаться. 

 

  G.K. Alikhanova  

 

The conception of the concept of "I" in the emerging period 
 

Summary 
 

In the preschool age, the concept of “I” in a child is still very poorly structured and more 

plastic. The monopoly of parents' communication with children leads to orientations, which are 

the decisive factor in the formation of the concept of "I" in the newly developed child.  

The self-esteem centered in childhood is self-sustaining throughout the life of a person, and 

it is difficult enough to give up. 
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Произвольное внимание, в отличие от непроизвольного, обусловленного интенсив-

ностью воздействия или непосредственной привлекательностью объектов, вызывается и 

поддерживается мотивами, не относящимися непосредственно к его объекту. Вопрос о 

генезисе развитии произвольного внимания в детском возрасте был поставлен в со-

ветской психологии Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым. Анализируя природу произ-

вольного внимания они выявили роль общественно – исторических условий жизни в 

происхождение произвольного внимания у человека. Волевая регуляция внимания вы-

зывается требованиями общественно – трудовой деятельности людей и осуществляется 

с помощью слово. Формирование произвольного внимания в онтогенезе начинается с 

того, что взрослый человек с помощью слово, указательного жеста и других воздействий 

привлекает внимание ребёнка к тем или другим сторонам действительности. В 

дальнейшем сам ребёнок научается пользоваться этими средствами для организации 

своего внимания, в результате чего последние приобретает опосредствованной, произ-

вольный характер. (2, 99-102) 

В работах Л. С. Выготского описаны опыты по формированию начальных стадии 

произвольного внимания. Детям в игре предлагалось отгадать, в каких из стоящих перед 

ними чашках закрытых картонками находится орехи. Чашки были закрыты картонками 

тёмное и светлое – серого цвета, орехи закладывались только в чашке с тёмной – серыми 

крышками. Если ребёнок отгадывает правильно, он брал орехи себе, в случае ошибки – 

платил «штраф». Решая задачу путём проб и ошибок, дети не могли заметить, обратите 

внимание на то, что орехи лежали только в чашках с более тёмными крышками. 

Многократное повторение опыта (45–49 раз) не приводило к успеху. Только после 

введения экспериментатором специального приема для привлечения внимания к 

опознавательному признаку – более тёмные грешки – дети пять лет решали задачу ус-

пешно. Этот прием заключался в следующем – экспериментатор на глазах у ребёнка зак-

ладывало орех в одну из чашек и закрывала её более тёмной крышкой, молча указывая 

на неё пальцем. Следующим движением он указывал на более светлую картонку, 
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закрывавшую пустую чашку. Указательного жеста было достаточно для того, чтобы 

привлечь внимание ребёнка к нужному признаку, чтобы он выделил его и руководст-

вовался им в своих действиях. В контрольных опытах, когда крышки менялись (в одном 

случае на чёрные и серые, а в другом – на серые и белые), ребёнок безошибочно открывал 

чашки с более тёмной крышкой. Используя указательный жест для привлечения 

внимания ребенков  экспериментах, в которых ситуация несколько изменилась, Вы-

готский получил аналогичные результаты. В этих опытах крышки были окрашены в 

хроматические цвета. Например, чашки закрывались оранжевыми и синими крышками. 

Цвет положительной крышки в каждом опыте менялся. В качестве опознавательного 

признака использовались узкие серые полоски, Которые наклеивались на крышке – бо-

лее тёмные на положительные, светлые на отрицательные. В этой ситуации ребёнок 

должен был действовать не путём проб и ошибок, как раньше, а заранее решить, ис-

пользуя опыт предыдущих Экспериментов, какой цвет ведёт к успеху, и сразу правильно 

открыть Чашку. Эту задачу ребёнок 5 лет вполне самостоятельно не мог решить, но 

достаточно было экспериментатору указать пальцем на одну из узеньких серых полосок 

и этим самым привлечь его внимание к опознавательному признаку, как ребёнок давал 

правильный ответ. В дальнейшем ребёнок, руководствуясь этим признаками, сразу 

выделял полоски и правильно производил выбор цвета крышек. Однако указательный 

жест играет в генезисе произвольного внимания лишь вспомогательную роль. Решающее 

значение в этом процессе имеет речь. (3,125)  

Данные, полученные в исследовании Д.Б. Годовиковой, показывают, что у дошколь-

ников переключение внимания можно назвать словесными воздействиями. При помощи 

предварительной словесной инструкции дети в возрасте от 3 до 7 лет в одной ситуации 

(окошко, в котором горела лампочка, было открыто) должны были действовать одним 

образом – нажимать на правый ключ при зажигании красной лампочки, на левый при 

зажигании жёлтой лампочки. В другой ситуации, когда боковое окошко закрывалось 

нужно было действовать противоположным образом. Изменения в ситуации ребёнок 

должен был замечать сам и тот час же переходить на обусловленные в предварительной 

инструкции образ действия. А, о правильности своего действия ребёнок мог судить по 

практическому результату. В том случае, что если он действовал в соответствии со 

словесной инструкцией, лампочка гасло, в случае ошибочного действия она продолжала 

гореть. Исследование показало, что детей всех возрастов дошкольного детства 

посредством предварительной словесной инструкции можно подготовить к предна-

меренному, произвольному переключению с одного типа действия на другой в соответ-

ствии с изменением элементов ситуации, в которой происходит действие. Однако ис-

следование также показывает, что формирование установочной реакции, обеспечиваю-

щее переключение, и характер уже сформировавшейся реакции имеют на различных 

ступенях дошкольного возраста свои особенности. Только для детей второй половины 

дошкольного возраста было достаточно одной словесной инструкции, чтобы создать 

установку на переключение действия при изменении ситуации. У всех детей от 6 до 7 

лет наблюдалось правильное (словесно обусловленное) переключение с одного Дей-

ствия на другое при первой же смене установочных сигналов. В более младшей группе 

(от 5 до 6 лет) половина детей смогла сразу – только на основе словесной инструкции – 

переключать действия в соответствии с изменением установочных сигналов (4, 40). 

Формирование установочной реакции обеспечивалось характерным для детей более 

старшего дошкольного возраста активным усвоением инструкции. Как правило, дети от 
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6 до 7 лет и часть детей от 5 до 6 лет, слушая инструкцию, проделали подготовительную 

работу. Они обращали внимание на все элементы ситуации их соотношения, которые 

указывались в инструкции, что выражалось в зрительно – двигательных ориентиро-

вочных реакциях на элементы ситуации. Большинство детей при смене установочных 

сигналов производили ориентировочные движение рукой, сопровождая их словами: 

«теперь это на эту, а это на эту», – подразумевая, очевидно, под словами и «это» цвет 

пускового сигнала. При опросе этих детей после эксперимента обнаружилось, что они 

могли дать словесный отчёт о том как они действовали и в связи с чем изменяли образ 

действия. 

У детей от 3 до 5 лет на основе одной словесной инструкции – даже при многократ-

ном её повторении установочные реакции не создавались. Для этого потребовалось не-

которое количество повторений переключение на другое действие при смене устано-

вочного сигнала, сопровождающегося повторением экспериментатором словесной инс-

трукции. (1,89)  

В экспериментах А.Н. Леонтьева дети должны были отвечать на задаваемые вопросы, 

придерживаясь определённых словесно обозначенных условий. Дети всех возрастов 

допускали в своих ответах ошибки, дошкольники же в несколько большем количестве, 

чем дети младшего школьного возраста. Но, в отличие от дошкольников дети школьного 

возраста в том, случае, когда им были даны в качестве вспомогательного средства 

цветные карточки (9 штук), сумели использовать их и организовать с их помощью свое 

внимание, что привело к резкому снижению количества ошибочных ответов. Дети 

школьного возраста, как правило, отбирали карточки запрещенными цветами и 

откладывали их в сторону, остальные карточки выкладывали перед собой. Прежде чем 

назвать цвет, они фиксировали взором запрещенные цвета, предохраняя себя от 

возможности их называния. При назывании какого-либо цвета они переворачивали кар-

точку, чтобы не назвать цвет вторично. Дети же дошкольного возраста не смогли ис-

пользовать цветные карточки для организации своего внимания. Не удалось им этого 

сделать даже и после того, как им был подсказан способ их использования. В результате 

среднее количество ошибочных ответов в серии с цветными карточками было у них 

почти равно среднему количеству ошибочных ответов они фиксировали взором 

запрещенные цвета, предохраняя себя от возможности их называния.  

У детей же младшего школьного возраста количество ошибочных ответов ответов в 

серии экспериментов с карточками снизилась в два раза, а у детей среднего школьного 

возраста – в 10 раз. 

Итак, психологические исследования показывают, что произвольное внимание на-

чинает формироваться уже в дошкольном возрасте, что развитие произвольного внима-

ние тесно связана с увеличением роли речевых компонентов в регуляции деятельности 

ребёнка. Речевые компоненты могут выступать как форме словесных указаний взросло-

го, так и в форме речевой самосигнализации, то есть форме словесного обозначения са-

мим ребёнком тех элементов ситуации, на которые нужно обратить внимание при вы-

полнении действий. 

Актуальность статьи. Можно добиться объективной идентификации методов и 

средств реализации функций развития познавательных процессов на основе изучения 

психопатологических механизмов познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Научная новизна и практическая значимость статьи. Изучены возрастные осо-
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бенности познавательных процессов, а также проанализированы психогенетические ас-

пекты развития когнитивных процессов. 
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Bu məqalədə məktəbəqədər uşaqlarda ixtiyari diqqətin formalaşması müzakirə olunur və 

bunun əsasında məktəb biliklərinin mənimsənilməsi kontekstində idrak və sosial motivlərin 

inkişafı təhlil edilir. Məqalədə diqqətin formalaşmasında və onun həvəsləndirici əsaslarının 

inkişafında bəzi psixo-pedaqoji amillərin rolu müzakirə olunur. 
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Summary 

 
The presented article examines the psycho-pedagogical issues of the formation of attention 

in preschool children and on this basis analyzes the development of cognitive and social motives 

in the context of learning school knowledge. The article discusses the role of some psycho-

pedagogical factors in the formation of educational activities and the development of its 

motivational basis is analysed in the article.  
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Psixi inkişafın dövrləşdirilməsi baxımından ontogenetik inkişafda 6 yaşdan 10 yaşadək olan 

dövr kiçik məktəb yaşı dövrü adlanır. Altı yaşın sonunda uşağın orqanizmi anatomik – fizioloji 

cəhətdən xeyli inkişaf etmiş olur, ayrı-ayrı bədən orqanlarının morfoloji və funksional 

baxımdan inkişafı dinamik xarakter alır. Altı yaşında uşaqlar anatomik – fizioloji, intellektual, 

iradi, şəxsi və sosial – psixoloji cəhətdən əsasən məktəb təlimi üçün yetkinlik həddinə çatır, 

funksional baxımdan məktəb təliminə hazır olurlar. Onlar rabitəli, qrammatik və fonetik 

cəhətdən düzgün nitqə, təlim fəaliyyəti üçün zəruri olan bir sıra bacarıq və vərdişlərə malik 

olurlar.  

Birinci sinif şagirdlərinin məktəb şəraitinə adaptasiyası müəyyən bir mərhələdir. Bu dövrlə 

bağlı yaranan problemlərin mərhələli şəkildə həll edilməsi psixoloqdan planlı iş aparmağı tələb 

edir. Birinci sinif şagirdlərinin yeni şəraitə - məktəb mühitinə maneəsiz uyğunlaşdırılması üçün 

psixoloq adaptasiya işinin aşağıdakı metod və priyomlarından istifadə edə bilər: 

- adaptasiya treninqləri;          

- məktəb mövzusunda oyunlar;         

- sinifdə norma və qaydaların birgə yaradılması;     

- yuxarı siniflərə ekskursiyalar;         

- təşəkkür və rəğbətləndirmə sistemindən istifadə;      

- motivləşdirici söhbətlərin keçirilməsi.       

Məktəbə daxil olmaqla uşağın sosial münasibətlər sistemində mövqeyi dəyişir. O, məktəbli 

olur, təlim uşaq üçün məcburi, həm də əsas fəaliyyət formasına çevrilir. Uşağın məktəbə daxil 

olması onun həyatında, şəxsiyyət baxımından formalaşmasında və psixi inkişafında ən məh-

suldar mərhələnin, dönüş anının başlanğıcıdır. Məktəbli adını qazanmaqla sosial funksionerə 

çevrilən uşağın həyatında təlim ön plana çıxır. Məktəbdə sistematik olaraq bilik, bacarıq və vərdişlərə 

yiyələnən şagird həm də yeni sosial münasibətlərə daxil olur. Onun yaşlılar və yaşıdları arasında 

mənəvi – emosional ünsiyyəti və qarşılıqlı münasibətlər sistemi möhkəmlənir. 

Kiçik məktəb yaşı dövründə uşaqlarda psixikanın maddi əsası olan beynin çəki artımı di-

namik şəkildə davam edir. Beynin şöbələrinin funksional baxımdan təkmilləşməsi davam edir. 

Təfəkkürün analitik – sintetik fəaliyyəti yüksəlir. Bu yaş dövründə uşaqlarda qeyri – ixtiyari 

diqqət özünün dominant təsiri ilə seçilir. Onlar çox vaxt öz diqqətlərini idarə edə bilmədikləri 

üçün xarici təəssüratların təsiri altında olurlar. Bu, oyanmanın ləngimə reaksiyası üzərində 
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dominant təsirə malik olması ilə bağlıdır. Kiçik yaşlı məktəblilər diqqətlərini niyyətli olaraq 

keçirməkdə, cəmləşdirməkdə, paylamaqda, xüsusilə, çətinlik çəkir, nəticədə müxtəlif xarakterli 

səhvlərə yol verirlər. İbtidai sinif şagirdlərinin dərs prosesində tez – tez müşahidə olunan 

dalğınlığı və diqqətsizliyi onların təlim müvəffəqiyyətinə mənfi təsir göstərir. Uzun müddətli 

gərgin iş uşaqların sinir - əzələ sisteminə, xüsusilə, görmə və eşitmə analizatorlarının 

fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Emosional təəssüratlarla yüklənmə nəticəsində kiçik yaşlı 

məktəblilərin beyin qabığında ləngimənin qüvvəsi artır. Uşağın gün rejimi düzgün təşkil 

edilməzsə, bu onun psixikasında və davranışında mənfi hallara yuxusuzluğa, əsəbiliyə,  iştah-

sızlığa və s. gətirib çıxara bilər.     

Bu yaş dövründə inkişaf tempinə görə diqqəti cəlb edən idrak proseslərindən biri də hafi-

zədir. Məktəbə daxil olarkən uşaqlar müəyyən səviyyədə inkişaf etmiş hafizəyə, ixtiyari yad-

dasaxlama bacarıqlarına malik olsalar da, bunu tamamlanmış bir proses kimi qiymətləndirmək 

doğru olmazdı. Bu yaş dövründə qeyri – ixtiyari mexaniki yaddasaxlamanın üstünlüyü hələ də 

özünü aydın şəkildə göstərir. Kiçik məktəb yaşının başlanğıcından uşaqlar parlaq, cəlbedici, al 

– əlvan və emosional təəssürat yaradan materialları daha yaxşı yadda saxlamağa nail olurlar. 

İntensiv təlimin təsiri altında uşaqlarda hafizənin bütün növlərinin, xüsusilə, nisbətən sadə, 

mürəkkəb əqli əməklə bağlı olmaya növlərinin inkişafı davam edir. Bütövlükdə kiçik 

məktəblinin hafizəsi kifayət qədər yaxşı inkişaf etmiş olur və təlimin ilk 3-4 ilində mütərəqqi 

forma alır. Bu, xüsusilə mexaniki hafizəyə aiddir. Məktəb təhsili illəri hafizənin inkişafı üçün 

geniş meydan açır, onun ixtiyari, niyyətli və məntiqi formalarının formalaşmasını təmin edir. 

  

Təlimin ilk mərhələlərində, xüsusilə, 1-2-ci siniflərdə şagirdlərin əzbərçiliyə meylli olması 

çox vaxt müəllimləri və valideynləri narahat edir. Əslində isə, bu tamamilə təbii və adi bir hal 

hesab edilməlidir. Kiçik yaşlı məktəblilər mexaniki yaddasaxlamanın köməyi ilə təlimin ilk 

formalarını, oxu, yazı, hesablama vərdişlərini mənimsəyərək tədricən daha yüksək hafizə for-

malarına doğru inkişaf edirlər. Kiçik məktəb yaşı uşaqların qavrayışının inkişafının məhsuldar 

dövrüdür. Birinci sinfə daxil olan uşaqların qavrayışı repreduktiv xarakter daşıyır. Təlimin ilk 

dövrlərində, xüsusən, 1-2-ci siniflərdə şagirdlərin qavrayışı səthi, az fərqləndirici olması ilə 

seçilir. Bu dövrdə uşaqların qavrayışı ilə təfəkkürü arasında funksional asılılıq özünü göstərir. 

Onun nəticəsində uşaqlar qavrayış obyektlərini bəzən qarışdırır, yanlış müqayisə və ümumi-

ləşdirmə əsasında doğru olmayan nəticələrə gəlib çıxırlar. Bəzən  onlar hərfləri və rəqəmləri, 

həndəsi fiqurları qarışdırır, əşyaların mühüm, başlıca əlamətlərinə əhəmiyyət vermədən qeyri – 

mühüm əlamətləri əsas götürürlər. Parlaq, al - əlvan rəngli şəkillər, emosional cəlbedicilik 

yaradan obyektlər uşaqların diqqətini daha tez cəlb etdiyindən, onların qavrayış obyektində əsas 

yer tutmuş olur.  Kiçik yaşlı məktəblilərin qavrayışı özünün itiliyi, təravəti, bununla belə, 

seyirci xarakteri və səthiliyi ilə fərqlənir. Yaş və psixi məhdudiyyətdən irəli gələn bu cəhət 

özünü uşaqların təlim fəaliyyətində aşkar büruzə verir. Bu yaş dövründə qavrayışın fərdiləş-

dirmə imkanları çox məhdud olur. Onlar çox vaxt oxşar obyektləri qeyri – dəqiq, səhv olaraq 

ayırır, bir çox hallarda onları qarışdırır, fərqləndirə bilmirlər. Bu qavrayışın analitik funksiya-

sının zəif inkişaf etməsi ilə izah olunur. Bu dövrdə uşaqların qavrayışı özünün praktik - əməli 

məzmunu ilə seçilir. Qavrama prosesində tutma, toxunma, çevirmə və s. kimi manipulyativ 

hərəkətlər müşahidə olunur. Onlar ilk növbədə xarici emosional təzahürə malik əlvan, parlaq, 

cəlbedici obyektləri daha yaxşı qavrayırlar. Təlim prosesində uşaqlarda müşahidəçilik, praktik 

müqayisə priyomları inkişaf edir, idrak imkanları genişlənir.  

Kiçik məktəb yaşı dövründə uşaqların təfəkkürü özünün əyani – obrazlı xarakteri ilə fərq-

lənir. O, qavrayışın bir hissi kimi özünü göstərir, öyrənilən hadisələrin konkret xüsusiyyətlərinə 
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yönəlişliyi ilə seçilir. Bu dövrdə mücərrəd anlayışlar, xüsusilə, əşya və hadisələr arasındakı 

dərin, daxili əlaqə, asılılıq və qanunauyğunluqlar əsasən səthi, formal şəkildə dərk olunur. Bu-

nun səbəbi kiçik yaşlı məktəblilərin təfəkküründə mücərrədləşdirmənin olmaması, təbiət və cə-

miyyət haqqında biliklərin məhdud olması ilə izah olunur. Bu dövrdə təfəkkürün inkişafında 

aktiv praktik fəaliyyətlər, oyun olduqca əhəmiyyətlidir.      

Aparıcı fəaliyyət forması olan təlimin gedişində təfəkkürün inkişafında əhəmiyyətli dəyi-

şikliklər baş verir. Məktəbdə təlim prosesində uşaqların anlayış və təsəvvürlərinin həcmi ge-

nişlənir, onlar bütöv və dəqiq olur, fikirlərin həcmi və məzmunu dəqiqləşir. Anlayışları mə-

nimsəmək vasitəsilə onlar biliklərə, bacarıq və vərdişlərə sahib olurlar. Təlim prosesində kiçik 

yaşlı məktəblilərin idrak fəallığını artırmaq məqsədilə onları problemli situasiyalarla, hadisələr 

arasında səbəb–nəticə əlaqələrinin axtarışı istiqamətində düşündürücü məsələlərlə qarşılaş-

dırmaq faydalı nəticələr verir.      

Kiçik məktəb yaşı dövrü uşaqların şəxsiyyət yönümündə inkişafında kifayət qədər əhə-

miyyətli dəyişikliklərlə müşayiət olunur. Məktəb həyatı uşağın sosial münasibətlər dairəsini 

genişləndirir, onların yaşlılar və yaşıdları ilə qarşılıqlı əlaqələrinə geniş meydan açır. Uşaqların 

daxil olduğu məktəb həyatı başqa adamlar və kollektiv, təlim vəzifələri onların xarakter və 

iradəsini formalaşdırır, maraq dairəsini genişləndirir, qabiliyyətlərin inkişafını təmin edir. 

Uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir göstərən fəaliyyət növləri içərisində təlimlə yanaşı 

əmək, oyun, ünsiyyət, idman da əhəmiyyətli yer tutur.  

Bu yaş dövründə əxlaqi davranışın bünövrəsi qoyulur, əxlaqi norma və davranış qaydala-

rının mənimsənilməsi baş verir, şəxsiyyətin motivlər sahəsi formalaşmağa başlayır. Birinci si-

niflə müqayisədə dördüncü sinifdə uşaqların əxlaqi şüurunda əhəmiyyətli dəyişikliklər baş ve-

rir. Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi həyatında yeni keyfiyyətlər özünü büruzə verir: əxlaqi 

biliklər, təsəvvürlər və mühakimələr hiss olunacaq dərəcədə zənginləşir, onlar daha çoxcəhətli 

və düşüncəli olur, ümumiləşmiş xarakter alır. Kiçik yaşlı məktəblilərin davranışında ali sinir 

fəaliyyətinin tipoloji xüsusiyyətləri daha aydın təzahür edir. Utancaqlıq və qapalılıq, sinir sis-

teminin zəifliyi, impulsivlik və səbirsizlik ləngimə prosesinin zəifliyini, bir fəaliyyətdən digə-

rinə keçir zamanı müşahidə olunan astagəllik sinir proseslərinin az mütəhərrikliyinin təzahürü 

kimi özünü göstərir. Bu yaş dövründə uşaqların sinir sistemi plastikliyi ilə fərqlənir və bu uşağın 

davranışının xarici təsirlərdən birbaşa asılılığına səbəb olur. Bu dövrdə uşaqlarda müşahidə 

olunan yaş xüsusiyyətləri sırasında iradənin ümumi zəifliyi də diqqəti cəlb edir. Kiçik 

məktəblilərdə iradi səy qabiliyyəti, çətinliklərə qarşı dözümlülük zəif olur. Bu isə uğursuzluq 

zamanı uşaqlarda ruh düşkünlüyünə, öz qüvvə və bacarığına inamsızlığa gətirib çıxarır. Kiçik 

məktəb yaşı dövründə uşaqların xarakterində müşahidə olunan qüsurlar içərisində şıltaqlıq və 

tərsliyin səbəblərini psixoloqlar ailə tərbiyəsində buraxılan nöqsanlarda görürlər. Uşaq ailədə 

bütün istək və tələblərinin yerinə yetirilməsinə adət etdikdə, sonralar ona qarşı yönəldilən 

qanuni tələblərə qarşı özünəməxsus tərzdə etiraz edir, müqavimət göstərir. 

Məqalənin aktuallığı. Məktəbə təzəcə, bu gün daxil olan uşaq ilk andan şagird kimi bir sıra 

problemlərlə qarşılaşır. Tədricən onun ünsiyyət dairəsi genişlənir, tamamilə yeni adamlarla: 

müəllim və həmyaşıdları ilə rastlaşır, onlarla birgə fəaliyyət zamanı qarşılıqlı münasibətə 

girməli olur. Amma təcrübə göstərir ki, uşaqlar bütün bunlara heç də  asanlıqla alışa bilmirlər. 

Burada uşağın məktəbə psixoloji hazırlığından çox şey asılı olur. Məqalədə də məhz bu kimi 

vacib məsələlərə toxunulduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə birinci sinif şagird-

lərinin məktəb mühitinə uyğunlaşdırılması üçün psixoloq adaptasiya işinin metod və priyomları 

göstərilmiş, onların geniş təsnifatı verilmiş, eləcə də kiçik məktəblilərin məktəbə uyğun-
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laşmasında rastlaşa biləcək bir sıra problemlərin psixoloji xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin əməkdaşları, ali və orta ixtisas məktəblərinin 

tələbələri, magistrantlar, eləcə də valideynlər istifadə edə bilərlər. 
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Ш. Шахин 

 

Психологические особенности детей младшего возраста 

Резюме 

 
Новичок в школе сталкивается с рядом проблем. Он уже ученик. Поэтому они долж-

ны соблюдать правила для учеников, всегда входить в класс в одно и то же время, вы-

ходить из класса, спокойно сидеть в классе, получать разрешение от учителя на выход 

из класса и выполнять все его инструкции и инструкции. Кроме того, расширяется ком-

муникационное пространство ребенка, он сталкивается с совершенно новыми людьми: 

учителями и сверстниками, и вынужден взаимодействовать с ними. Учитель превра-

щается в свою новую сферу влияния. Постепенно в классе складываются отношения. Не 

все дети могут привыкнуть к этому легко. Здесь многое зависит от психосоциальной 

готовности ребенка к школе. 

 

Sh. Shahin 

 

Psychological characteristics of young children 

Summary 

 
A newcomer to the school faces a number of problems. He is already a disciple. Therefore, 

they must follow the rules for students, always enter the classroom at the same time, leave the 

classroom, sit quietly throughout the classroom, get permission from the teacher to get out of 

the classroom, and comply with all his instructions and instructions. In addition, the child's 

communication space is expanding, he encounters completely new people: teachers and peers, 

and has to interact with them. The teacher is turning into his new sphere of influence. Gradually, 

classroom relationships are formed. Not all children can get used to it easily. Here a lot depends 

on the child's psychosocial readiness for school.  

 

Redaksiyaya daxil olub: 28.01.2020 
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Didaktik oyunlar uşaqları öyrətmə, onların əqli inkişafının mühüm yollarından biridir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara riyazi anlayışların mənimsədilməsi üçün uşaq bağçalarında geniş 

imkanlar mövcuddur. Məlumdur ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların başlıca fəaliyyəti oyundur. 

Oyun fəaliyyəti təlim məşğələləri ilə bağlı həyata keçirildikdə onun təsir qüvvəsi daha yüksək 

olur. Riyaziyyat məşğələləri əsasən öyrədici oyunlar üzərində qurulmalı, sərbəst diqqət tələb 

edən zehni iş oyun elementləri ilə növbələşdirilməlidir. Oyunların emosionallığı və əyaniliyi 

çətin və gərgin zehni təlim əməyini asanlaşdırır, biliklərin asan yolla yadda saxlanılmasına 

kömək edir. Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, təlimə böyük maraq göstərsələr də, oynaq 

məktəbəqədər yaslı usaqlar uzun müddət eyni vəziyyətdə qala bilmir, eyni işi yerinə yetir-

məkdə, diqqətlərini uzun müddət bir obyekt üzərində cəmləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Təlim 

məşğələlərində didaktik oyunlardan yerində və düzgün istifadə olunması uşaqların idrak fəal-

lığını artırır, yorğunluğunun və diqqətin yayınması hallarının qarşısını alır, onların tez-tez 

fəaliyyəti dəyişməyə, işə ara verilməsinə olan ehtiyaclarını ödəyir.  

Riyaziyyat məşğələlərində riyazi məzmunlu əyləncəli oyunlar eyni zamanda məktəbəqədər 

yaşlı uşaqların nitqin və psixi inkişafı  üçün ən yaxşı vasitələrdən biridir. Oyun zamanı əşyaların 

sayı, keyfiyyət əlamətləri, fəza nöqtələri arasındakı əlaqə və münasibərlər uşaqların nitqində öz 

əksini tapır. Bu vaxt mətni sadə, həm də mürəkkəb cümlələr qurmaq tələb olunur. “Əksini de!”, 

“Kim tez  deyər?”, “Nə uzundur (qisadır)?” və i. a. şifahi oyunlarda böyük bağça yaşlı uşaqlar 

hər bir anlayışı, əlaməti bu və ya digər münasibəti şifahi müəyyənləşdirməli və öz fikirlərini 

aydın şəkildə ifadə etməli olurlar. Didaktik məsələlərin dərk edilməsində, eləcə də oyun 

fəaliyyəti prosesində bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməkdə söz olduqca böyük rol oynayır. 

Söz əşyaları və hadisələri bir-birilə bağlayan məna münasibətlərini açmağa imkan verir. Rus 

psixoloqu A.A. Lyublinskaya yazır: “Uşağa fəza əlamətlərini və münasibətlərini xüsusi 

ayırmağı və dərk etməyi öyrətməklə ona gətirir ki, uşaq “uşaq fəza münasibətlərini” görməkdə 

nəinki onun üçün dərk etmək mümkün olan mətni qavramaq qabiliyyəti keyfiyyətcə dəyişir, 

həm də onun nitq quruluşu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. 

Riyaziyyat məşğələlərində öyrədici oyunlar həm uşaqların riyazi bilik, bacarıq və vərdişlərə 

səylə yiyələnmələri, həm də onlarda psixi funksiyaların (qavrayış, hafizə, təfəkkür, təsəvvür) 

inkişaf etməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Məlumdur ki, qazanılan hər bir riyazi bilik bu 
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qazanılmada nə qədər çox analizator iştirak edərsə, daha aydın və dəqiq olur. 

Alman pedaqoqu A. Disterverq yazırdı: ”Uşağı (şagirdi) əli. dili. başı ilə işləməyə vadar et. 

Onu materialı həzm etməyə təhrik elə....” 

Uşinski əyləncəliliyi və təlimə didaktik oyun elementlərinin daxil edilməsini məsləhət 

görmüşdür. Didaktik oyunların tədris prosesindəki əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, o, öy-

rədici xarakter daşıyır, təlimə xidmət edir, bilik, bacarıq və vərdişlərinin qazanılmasına kömək 

göstərir.  

Didaktik oyunlardan keçmiş materialın möhkəmləndirilməsi prosesində hətta yeni biliyin 

verilməsi zamanı da istifadə etmək olar. Yeni riyaziyyat proqramına əsasən ilk riyaziyyat 

məşğələlərində uşaqlar əşyaların rənginə, ölçüsünə, formasına, fəzadakı vəziyyətinə görə xas-

sələri ilə tanış olmalıdırlar. Bunu nəzərə alaraq bir neçə didaktik oyunun məzmununu verək. 

1. Ölçüsünə görə seç. 

Oyunun üçün materiallar. 

Böyük və kiçik ölçüdə həndəsi fiqurlar (kvadratlar, üçbucaqlar və düzbucaqlar) 

Oyunun məzmunu.  

Tərbiyəçi stolun üstünə iki dairə qoyur. Uşaq bilir ki, həndəsi fiqurları ölçüsünə görə düz-

məlidir. Odur ki, dairənin yanına böyük fiqurlar yığır. Fiqurların düzgün yığılmasında iştirak 

edən uşaq qalib hesab olunur. Bu oyunda fiqurların sayı qədər uşaq iştirak edir. Sonra oyun bir 

neçə dəfə təkrar edilir. 

Planlaşdırma oyun. 

Oyunun məzmunu.  

Tərbiyəçi  piramidanın həlqələrini stolun üstünə yığır. Stolun ətrafında 4-5 uşağı əyləşdirir. 

Birinci uşaq ən böyük həlqəni götürüb deyir: “Bu, ən böyük həlqədir”. O biri uşaq bundan bir 

qədər kiçik həlqəni götürüb sıraya qoyur və “bu həlqə bir az kiçikdir”-deyir. Sonuncu uşaq ən 

kiçik həlqəni qoyur. Hansı uşaq səhv deyibsə oyundan çıxarılır, ondan sonrakı uşaq oyunu 

davam etdirir. Oyunun sonunda qaliblər elan edilir. 

2. Gözlər yatır, əllər işləyir. 

Oyunun üçün materiallar. karandaşlar, çubuqlar. 

Oyunun məzmunu. Bu oyunda uşaqlar tamına, lamisə-duyğusu vasitəsilə hansı karandaşın 

uzun və ya qısa olduğunu müəyyən etməlidirlər. Ona görə də oyunda müxtəlif uzunluğa malik 

olan karandaşlar götürülür. uşaqlar karandaşları nəzərdən keçirirlər. Sonra tərbiyəçi bir uşağa 

“Gözünü yum! Tap görüm mən sənə hansı karandaşı verdim? Uzun, yoxsa qısa?” təklif edir. 

Qalan uşaqlar isə müşahidə edirlər. Bu oyunu müxtəlif qalınlığa malik olan əşyalar üzrə də 

təkrar etmək olar. oyunda uşaqlar “uzundur-qısadır”, “qalındır-nazikdir” və s. münasibətləri ilə 

tanış olurlar. Həm də onların bilək əzələləri inkişaf edir. 

3.Əmri yerinə yetirən oyun. 

Oyunun üçün materiallar.  

Böyük və kiçik dairələr, uzun və kiçik dairələr, uzun və qısa çubuqlar, enli və ensiz zolaqlar, 

hündür və alçaq “dirəklər”. 

Oyunun məzmunu.  

Yarış əvvəlcə iki nəfər arasında keçirilir. İki uşağı elə yerləşdirmək lazımdır ki, onlar bir-

birini görməsinlər. Əvvəlcə oyunun aparıcısı tərbiyəçi, sonra isə uşaqlar olmalıdır. Uşaqlar 

tərbiyəçinin əmrini o vaxta kimi yerinə yetirirlər ki, biri səhv etsin. Həmin uşaqlar oyundan 

çıxarılır, başqa iki nəfər çağırılır. 

Əmr belədir: “Sol əlinə hündür dirəyi, sağ əlinə isə kiçik dairəni götür”. 

Fasilə. Əgər oyun düzgün yerinə yetirilirsə, otaqdakı uşaqlar sakit otururlar. Əgər oyun 
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düzgün aparılmayıbsa, onda uşaqlar əl çalmalıdırlar. Əgər sakitdirlərsə, tərbiyəçi başqa əmr 

edir: “Uzun çubuğu sağ əlinə, qısa çubuğu sol əlinə götür”. “Sol əlinə hündür dirəyi, sağ əlinə 

isə alçaq dirəyi götür” və s. Beləliklə, oyun bir neçə əşya üzrə təkrar etdirilir. 

Birinci və ikinci onluğun öyrənilməsi ilə əlaqədar aparılan oyuncaqların məzmunu ilə tanış 

olaq. 

Bunlardan hansı düzdür? 

Oyunun üçün materiallar.  

İki rəngdə dovşan və ya başqa heyvan şəkli çəkilir. 

Oyunun məzmunu. 

Tərbiyəçi iki müxtəlif rəngdə dovşan şəkli yazı taxtasından asır. Ağ dovşanın yanında 8, 

boz rəngli dovşanın yanında isə 7 rəqəmi yazılmış kartoçkanı asır. Bu dovşanların arasında 

üzərində yerkökü çəkilmiş 7 kartoçka qoyur. “Yerkökünü sayıb və hansı dovşanı düzgün cavab 

verdiyini deyin”. 

Rəqəm və şəkilləri dəyişdirərək oyunu bir neçə dəfə təkrar etdirmək olar. 

Əllər sayır, gözlər isə yoxlayır. 

Oyunun üçün materiallar. Bir və ya iki sıra kartona tikilmiş düymələr. 

Oyunun məzmunu. Tərbiyəçi bir uşağı çağırıb gözlərini yummağı təklif edir və karton üzə-

rinə tikilmiş düymələri onun əlinə verir. Uşaq gözləri bağlı halda düymələrə əlini sürtərək sayır 

və nəticəni deyir. Sonra isə özünü yoxlamaq üçün gözləri ilə düymələri sayır. 

Qatar. 

Oyunun üçün materiallar. Rəqəmli cədvəl. 

Oyunun məzmunu. 

Uşaqların döşünə rəqəmli cədvəl bərkidilir. “Qatar qur” əmri ilə uşaqlar ardıcıllıqla bir-

birinin ardınca durmalıdırlar. Rəqəmli cədvəli olmayan uşaqlardan biri baş konduktor vəzifəsini 

icra edir. Həmin uşaq qatarın düzgün qurulmasını yoxlayır. Teplovoz çıxır. 0 rəqəmi yazılmış 

kartoçkanı uşaq birinci qatarın qarşısında dayanmışdır. Konduktor fit çalır “teplovoz” səslənir 

və qatar yola düşür. Bu zaman uşaqlar çı-çu, çt-çu səsini çıxarırlar. 

Bizim küçədəki ev. 

Tərbiyəçi uşaqlarla bağçanın yerləşdiyi küçəyə ekskursiya təşkil edir. Müşahidələr əsasında 

belə nəticəyə gəlirlər ki, küçənin sol tərəfində tək nömrəli, sağ tərəfində isə cüt nömrəli evlər 

yerləşir. Uşaqlar üzərində rəqəm yazılmış kartoçkanındöşlərinə bərkidirlər. Sonra növbə ilə 

ədədləri (tək və cüt) oyundakı kimi deyirlər. Cüt ədədlər sağda, tək ədədlər isə solda olur. 

Tərbiyəçinin “evləri ardıcıl düzün!” komandası ilə uşaqlar küçədə yerləşən evlər kimi düzül-

məlidirlər. Cüt nömrəli evlər sağda, tək nömrəli evlər isə solda yerləşir. 

Göstərilən bu iki oyun uşaqlarda tək və cüt anlayışının möhkəmlənməsinə xidmət edir. Eyni 

zamanda sağ və solda əşyaların fəzada qarşılıqlı vəziyyəti haqqında bəzi təsəvvürə malik 

olurlar. Bu oyundan sonra qrupda olan əşyaların hansı tərəfdə yerləşdiyini soruşmaqla sağ və 

sol haqqındakı biliklərini bir daha möhkəmləndirmək olar. Uşaqlara öz evlərinin hansı nömrəli 

evlərlə yanaşı olduğunu öyrənmək tapşırığı verilə bilər. 

Təcrübə göstərir ki, riyazi anlayışları oyunlardan istifadə etməyi öyrətməyə cəhd göstər-

dikdə, bəziləri riyazi hesablamaları çətinliklə qavrayır. Belə uşaqlarda riyazi anlayışlar oyun 

prosesində öz-özünə yaranır və inkişaf edir. Ədədlərin toplanması və çıxılması zamanı “Ri-

yaziyyat lotosu”, “Pilləkən”, “Kim tez tapar” və s. bu kimi oyunlardan istifadə etmək olar.  

Uşaqlara belə sualla müraciət etmək olar. “7 ədədi hansı ədəddən əvvəl, hansı ədədlərin 

arasında və hansı ədəddən sonra yerləşir?” Sualın birini bir, digərini başqa komandanın işti-

rakçılarına verir. Hansı komanda cavabı tez tapsa qalib sayılır. Bu oyunda uşaqların bir hissəsi 
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iştirak edir. Oyunun əhəmiyyəti xüsusilə ondan ibarətdir ki, kiçik məktəblilər fikirləşir, axtarır, 

birgə işləməyi öyrənirlər. Komandanın üzvlərindən biri səhvə yol verərsə, digəri onun səhvini 

düzəldir. Oyun yarış formasında keçirilməsi kiçik yaşlı məktəbəqədər yaşlı uşaqların zehnini 

inkişaf etdirir. Onlarda yarış, qələbə haqqında ilkin təsəvvür yaranır.  

“Riyaziyyat lotosu” oyununda uşaqların hamısı iştirak edir. Oyun üçün aşağıdakı formada 

didaktik materiallar hazırlanır. 

 

 5+5  4+6  9+1  4+6  

6+4  8+2  10-1  7+3  3+7 

 

Kartoçkalarda cavabı 10-dan olan müxtəlif riyazi rəqəmləri əvəz edən çöpcüklər yaxud əş-

ya, heyvan şəkilləri çəkilir. Balaca ölçülü kağızlarda da 1-dən 10-dək lazımi ədədlər ifadə edən 

əşya şəkilləri çəkilir. Kartoçka və rəqəmləri ifadə edən şəkillər uşaqlara paylanır. Uşaqlara 

izahat verdikdən sonra bir rəqəm deyilir. Məsələn, 5. Hansı uşağın kartoçkasında cəmə və fərqə 

görə 5 rəqəmi alınan əməl varsa, həmin uşaq onun üzərini 5 yazılmış kiçik kartoçka ilə örtür. 

Qalib o zaman müəyyən olunur ki, onun kartoçkasındakı əməllər yazılmış bütün 5 hissə 

örtülmüş olsun. Bu cür oyunu vurma və bölmə əməllərinin tətbiqi zamanı kiçik məktəb yaşlı 

uşaqlarla da həyata keçirmək olar. 

Məqalənin aktuallığı. Elmi məqalədə didaktik oyunun yarış formasında keçirilməsi kiçik 

yaşlı məktəbəqədər yaşlı uşaqların zehnini inkişaf etdirilməsi açıqlanır.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaradıcı bacarıqlarının psixoloji xüsusiyyətləri ardıcıllıqla 

tədqiq edilmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə oyunların emosionallığı və əyaniliyi çətin və 

gərgin zehni təlim əməyini asanlaşdırır, biliklərin asan yolla yadda saxlanılmasına kömək edir. 

Təlim məşğələlərində didaktik oyunlardan yerində və düzgün istifadə olunması uşaqların idrak 

fəallığını artırır, yorğunluğunun və diqqətin yayınması hallarının qarşısını alır. Bu da onların 

tez-tez fəaliyyəti dəyişməyə, işə ara verilməsinə olan ehtiyaclarını ödəyir. Mövzu sistemli 

şəkildə araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin əməkdaş-

ları istifadə edə bilərlər. 
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Ч.К. Вердиева 

 

Психологические эффекты математических дидактических  

игр в дошкольном образовании 

 

Резюме 

 
На статье со стороны автора отмечается, что дидактические игры обеспечивает эф-

фективное решение должностей обучения дошкольного возраста. На статье автор опре-

делил критерии и показатели оценок экспертов компонентов  выраженном на психо-

логическом. На статье автор пришел такому вводу, что развитие творческой мышления 

не формируется отдельно от умений и навыков. Таким образом, настолько всесторонне  

осуществляется выполнение умений и навыков столько богатым становится их вооб-

ражение, реалистический тип мышления.  

 

 

Ch. G. Verdiyeva 

 

Psychological effects of math didactic games  

in preschool nursery education 

 

Summary 

 
On the part of the article, the author notes that the preparation for the teaching game, 

preschool. The dynamics of the transition from one level to another is determined by the balance 

between its internal components. This provides an effective solution positions teaching 

profession and of the complexity and content. 

 The author came to this input, that the development of creative thinking is not formed 

separately from the skills. Thus, as to fully implement the performance and skills of psychology 

students, as is their rich imagination, a realistic way of thinking. 
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Игра – это уникальный мир ребенка, которая помогает ребенку вступить в значимые 

социально-личностные отношения со взрослыми. Именно в этот сензитивный период 

ребенок проходит через должную социализацию, а также наряду с этой совместной дея-

тельностью он также вступает в определенные значимые игровые отношения и с дру-

гими детьми. Некоторые ученые считают, что развитие детей полностью в наших руках 

- дети становятся тем, чем мы их делаем. Мы рассуждаем, что наша задача - учить их, 

исправлять их ошибки, показывать, что такое хорошо, и что есть плохо. Такие взгляды 

разделяют многие психологи - те, кто занимается теорией научения и другие. В этом 

случае психологи применяют более научный язык, научные понятия, они считают, что 

мышление и поведение ребенка формируют родители и учителя. Если они видят, что 

ребенок ведет себя по - новому, то считают, будто кто-то его научил. Однако, в психо-

логии есть другая линия, восходящая к Руссо, - это теории развития. Авторы этих теорий 

являются эволюционистами; они считают, что наши возможности учить детей, влиять на 

них довольно ограничены. Они больше интересуются тем, как дети растут и учатся сами 

по себе. Так, наблюдая за девочкой двух с половиной лет, которая стала тщательно 

раскладывать вещи по своим местам, сторонники теории научения скажут, что на нее 

повлияло социальное окружение и социальный опыт. Эволюционисты же будут уверены, 

что такое поведение могло возникнуть у девочки спонтанно, исходя из ее внутренних 

побуждений, подобно тому как дети начинают ходить. Внимательно наблюдая за детьми, 

можно обнаружить, что у них много спонтанных интересов. Полуторагодовалые дети 

могут заинтересоваться мячиком, лужицей с водой, кучкой песка – вещами, которые 

можно потрогать, пощупать и с, которыми можно поиграть. Ребенок может подолгу 

рассматривать такие предметы и играть с ними. Эти интересы могут быть столь 

сильными и настолько отличаться от наших собственных, что вряд ли их можно считать 

результатом обучения со стороны взрослых. (3, c. 137). 

Эволюционисты считают, что определенный период у детей возникают внутренние 

потребности в тех или иных переживаниях и действиях. Все они - Руссо, Монтессори, 

Гезел, Вернер и Пиаже - учитывают и внешние влияния, но все же на первое место в 

развитии ставят внутренний рост и спонтанное развитие. Эволюционисты интересуются 

не только теорией, но и практикой. Монтессори, например, критиковала традиционные 

методы обучения детей, когда учителя пытаются направить обучение детей, поощряя их 

правильные ответы и порицая ошибки. Эта практика полагала она, подрывает у ребенка 
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чувство независимости, так что в результате дети, желая понять правы или нет, 

привыкают обращаться к чьему - то авторитету. Она считала, что существуют 

внутренние побуждения, под влиянием которого дети и развивают свои способности. (8, 

с. 232 ). 

Все это и многое другое в работах эволюционистов вело к совершенно новому по-

ниманию детства и более поздних этапов развития. К сожалению, их работы не получили 

того признания, которого заслуживали. По - видимому, их внимание к спонтанному 

развитию зачастую воспринималось как слишком романтическое или радикальное. 

Пиаже нашел многочисленных поклонников, но даже его точку зрения игнорировали в 

течение десятилетий. Существенная область, использующая работы эволюционистов, - 

это современная гуманистическая психология. Гуманисты, такие как Маслоу, в 

основном опирались на идеи развития. Тем не менее гуманисты, как правило, делали это 

незаметно, не признавая, скольким они обязаны предыдущим теоретикам развития. 

Ученые считают, что в теориях развития несомненно заложены все секреты формиро-

вания личности. Это, во - первых, преобразование ребенком себя и окружающих пред-

метов и переход в воображаемый мир и, во - вторых, глубокая поглощенность созданием 

этого вымысла и жизнью в нем. 

Эти два феномена детской игры - деятельность фантазии и поглощенность вымыслом 

- подчеркивались и выделялись многими психологами, и вокруг их объяснения сос-

редоточивалось внимание теоретиков игры. Так, В.Штерн (35) видит объяснение этого 

перехода в воображаемый мир и связанной с ним иллюзии действительности в том, что 

" маленький ребенок, который всюду натыкается на препятствия, который так зависит от 

взрослых в своей реальной деятельности, может, конечно, испытывать глухое чувство 

этого давления и освобождается от него посредством бегства в мир фантазии, где он сам 

господин и повелитель, даже творец и созидатель. Но чем сильнее иллюзия, с какою он 

погружается в это созданное им самим призрачное существование, тем сильнее чувство 

освобождения и тем больше радость. Кроме того, действительность, окружающая 

ребенка, тесна. Комнаты, занимаемой семьей квартиры, члены семьи, ежедневная про-

гулка и игрушки - вот его мир. Остальная его широкая жизнь лишь издали бросает свое 

отражение на его жизнь. Но, воспринимая это отражение в призрачный мир своего 

фантазирования и игры, он расширяет свою жизненную сферу. При этом он вводит в свое 

игрушечное царство не только предметы внешнего мира, лошадь, экипаж, железную 

дорогу и корабли и т. д., но - это гораздо важнее - также людей, роли которых берет на 

себя. Эта замена собственной личности - личностью другого, хотя она предъявляет 

сильнейшие требования к сознанию иллюзии, может иногда достигать поразительной 

интенсивности " (5, с. 152). 

Представление о том, что игра есть проявление живости и беззаботности фантазии, 

достигающей в раннем возрасте довольно высокого уровня развития, типично для 

функциональной психологии или психологии способностей. Если принять эти взгляды, 

то оказывается, что такая наиболее сложная способность, как воображение, которую са-

ми эти авторы считали специфически человеческой, возникает и развивается значи-

тельно раньше других относительно более элементарных способностей. На понимание 

природы детской игры большое влияние оказала психоаналитическая теория З.Фрейда. 

Она оказала воздействие и на К.Бюлера, принявшего экономическую точку зрения 

принципа удовольствия, провозглашенного Фрейдом. В той или иной степени психоана-

литическая теория оказала влияние на многих психологов (Ж.Пиаже, К.Коффка, 
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К.Левина и др.) и в настоящее время получила широкое распространение, вплоть до ис-

пользования игры как диагностической методики и терапевтического средства. Сам 

Фрейд нигде не излагает своей теории игры, и создание такой теории не входит в его 

задачу. Он касается вопросов игры лишь попутно, в связи со своей попыткой проникнуть 

"по ту сторону принципа удовольствия"  

По Фрейду, период детства и есть период непрерывного травмирования, унижения 

ребенка. И если у травматического невротика условия, в которых возникла травма, нав-

язчиво воспроизводятся в снах, то у ребенка эта же тенденция к навязчивому повторению 

приводит к играм. Продолжая эту мысль Фрейда, можно было бы утверждать, что 

детство есть период игр, потому что это период непрерывных травм, а игра есть един-

ственное средство овладения путем повторения теми невыносимыми переживаниями, 

которые несут с собой эти травмы. Увлечение Фрейда и его последователей сексуальной 

теорией неоднократно подвергалось критике. Штерн писал: "Психоаналитики ут-

верждают, что скрытые мысли - желания бессознательной сферы - обнаруживаются как 

в грезах, так и в выборе роли. Представители классического психоанализа полагают, что 

сама форма игры возникает на основе тех механизмов, которые лежат в основе снов и 

неврозов взрослых. Так, Г. Гут - Гельмут пишет, что вытеснение, сдвиг, сгущение, 

образование символов, идентификация дают игре ее форму. (6, с. 312). 

В высказываниях Фрейда по поводу игры есть мысль, заслуживающая особого вни-

мания. Это идея о том, что игра детей находится под влиянием желания, доминирующего 

в их возрасте, - стать взрослым и делать так, как это делают взрослые. По теории Адлера, 

чувство слабости и несамостоятельности, болезненно ощущаемое, ребенок пытается 

заглушить в себе фикцией власти и господства - и вот он играет в волшебника и фею. 

Мальчик, который едет верхом на палочке, девочка, которая в качестве мамы 

самовластно обходится с куклой, бессознательно мстят за все ограничения и препятст-

вия, которые они постоянно испытывают в реальной жизни. Фикция, таким образом, 

есть, не что иное, как внутренний протест против реального чувства неполноценности.  

(9, с. 182). 

Проигрываемая роль. Экспектации и их субъективная оценка со стороны личности в 

конечном счете проявляются в поведении. Если в качестве объекта изучения выступает 

поведение, то социальный мир рассматривается как совокупность взаимосвязанных ли-

ний поведения. Повышение внимания к проигрыванию роли означает понижение вни-

мания к экспектациям. Теория ролей предполагает, что социальный мир структурирован 

в терминах сетей статусов и соответствующих совокупностей экспектаций, в рамках 

которых индивиды, обладающие Я и различными способностями, играют те или иные 

роли. Несмотря на то, что ожидания рассматриваются как опосредствованные Я и 

способностями к проигрыванию роли (субъективная роль), основное внимание уделя-

ется тому, как личности приспосабливаются к требованиям «сценария», других «акте-

ров» и зрителей «пьес». Основное внимание в символическом интеракционизме уделя-

ется такому процессу принятия роли, в котором люди производят жесты и интерпре-

тируют жесты других. На основе информации, полученной при интерпретации жестов, 

актеры могут скрытно отрепетировать различные действия, а затем принять такую ли-

нию поведения, которая позволит осуществить согласованную и организованную дея-

тельность.  

Актуальность статьи. Игра является основным фактором, ведущей деятельностью 

детского возраста, движущей силой его психического развития. Многие известные пси-
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хологи в различных психологических школах выдвигали свои идеи относительно меха-

низмов функционирования игровой деятельности. Ни школьное обучение, ни профес-

сиональный труд полностью не отрицают игровую деятельность, для взрослого человека 

игра трансформируется в интеракции, символические акты и ролевые отношения.           

Научная новизна статьи. Скрытые мысли – желание бессознательной сферы – об-

наруживаются как в грезах, так и в выборе роли. Представители классического психо-

анализа полагают, что сама форма игры возникает на основе тех механизмов, которые 

лежат в основе снов и неврозов взрослых.                                                                                                              

Практическое значение и применение статьи. Представление о том, что игра есть 

проявление живости и беззаботности фантазии, достигающей в раннем возрасте до-

вольно высокого уровня развития, типично для функциональной психологии или пси-

хологии способностей. Если принять эти взгляды, то оказывается, что такая наиболее 

сложная способность, как воображение, которую сами эти авторы считали специфически 

человеческой, возникает и развивается значительно раньше других относительно более 

элементарных способностей. 
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T.T. İbrahimova 

 

Oyun psixologiyası 

 

Xülasə 

 
Oyun uşaqlıq yaşı dövrünü əsas fəaliyyət növü, uşaqların zehni inkişafının hərəkətverici 

qüvvəsidir. Məşhur psixoloqlar oyun fəaliyyətinin mexanizmləri ilə bağlı müxtəlif fikirlər irəli 

sürmüşlər. Müxtəlif yaş dövrlərində təlim, əmək fəaliyyəti ilə yanaşı,  oyun  fəaliyyəti  də 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir; uşaqlar kimi, böyüklər üçün də oyun qarşılıqlı əlaqələrə, simvolik 

hərəkətlərə və rol münasibətlərinə çevrilir. 
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   T.T. Ibrahimova 

 

Psychology of the game 

 

Summary 
 

The study of psychological mechanisms and patterns of formation and manifestation of the 

creative potential of the individual is an urgent problem. The relevance of studying the problem 

is also connected with the fact that it is the creative originality of each person that is the main 

resource for the development of society, its history and culture.  
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“Tərbiyə” sözü ərəbcə “əl-tərbiyə” sözünün “rəbb” kökündən əmələ gəlib. Mənası “tərbiyə 

edən”, “nemət verən”, “maddi və mənəvi kamilliyə doğru yönəldən”, “ərsəyə çatdırma” 

deməkdir. “Ərsəyə çatdırma” dedikdə, uşağın sərbəst yaşamaq, öz taleyi haqqında düşünməyi 

bacarmaq və davranışını sərbəst olaraq qaydaya salmaq, dünyaya münasibətdə müstəqil dərk-

etmə qabiliyyətinə yiyələnmək səviyyəsinə çatdırmaq mənası başa düşülür. Şəxsiyyətin təşək-

kül tapıb formalaşmasında digər amillərlə yanaşı, tərbiyə prosesinin müstəsna dərəcədə böyük 

rolu vardır. Hələ vaxtilə ingilis filosofu Con Lokk “Tərbiyə hər şeyə qadirdir” deyir və gös-

tərirdi ki, insanlar arasında fərqləri məhz tərbiyə yaradır. Görkəmli etnopedaqoq professor 

Əliheydər Həşimov yazır ki, “Tərbiyənin tarixi insan cəmiyyətinin tarixi qədər qədimdir. Cə-

miyyətin inkişafı tarixində elə bir dövr olmamışdır ki, orada yaşlı nəslin nümayəndələri gənc 

nəslin tərbiyəsi qayğısına qalmamış olsun. Lakin müxtəlif zamanlarda, müxtəlif inkişaf mər-

hələlərində tərbiyənin mahiyyəti, xarakteri və uşaqlara aşılanması yolları eyni səviyyədə ol-

mamışdır” (4). Pedaqogika tarixinə nəzər salanda tərbiyəyə müxtəlif baxışlar qarşıya çıxır. Orta 

əsrlərdə tərbiyəyə insanı idarə etmək vasitəsi kimi baxılırdı: uşaq qoyulmuş qaydalara, 

böyüklərin tələblərinə tabe olmalı idi. Belə tərbiyə avtoritar tərbiyə adlanırdı. Onun əsas va-

sitələri nəzarət, cəza, tələb, əmr, qadağan idi. Kapitalizmin inkişafı ilə əlaqədar tərbiyəyə yeni 

baxışlar meydana çıxdı. Tərbiyə insanın təbii qüvvələrini inkişaf etdirən, onun sərbəst inkişafını 

təmin edən vasitə kimi başa düşülürdü. Bu əsasda azad tərbiyə ideyası irəli sürüldü 

(C.C.Russo). XX əsrin əvvəllərində tərbiyə insana birtərəfli təsir vasitəsi kimi izah edilməyə 

başlandı: uşağa tərbiyənin sadəcə obyekti kimi baxılırdı, onun şəxsi fəallığı qiymətləndirilmirdi 

(P.Blonski, A.Pinkeviç və b.). 

Sonrakı dövrdə tərbiyəyə birtərəfli baxış tənqid edilməyə başladı; tərbiyə insanın daim ye-

niləşməsi, mənəvi cəhətdən zənginləşməsi prosesi kimi, subyekt və obyektin qarşılıqlı təsiri, 

bir-birini qarşılıqlı zənginləşdirməsi prosesi kimi xarakterizə edildi (V.A.Suxomlinski). Tər-

biyəyə müasir baxış həm avtoritar, həm də azad tərbiyəni inkar edir: birinci halda tərbiyə insan 

şəxsiyyətini boğur, fəallığını məhdudlaşdırırsa, ikinci halda kortəbiiliyə, ifrat sərbəstliyə gətirib 

çıxarır. Tərbiyə insana müəyyən sərbəstlik verməklə ağıllı pedaqoji rəhbərliyi uzlaşdırmağa 

əsaslanmalıdır (4). 

Araşdırdığımız ədəbiyyatlara əsasən tərbiyənin mahiyyəti haqqında baxışları ümumiləşdi-

rək. Bəzilərində tərbiyə şəxsiyyətin hərtərəfli formalaşdırılması prosesi, digərlərində yaşlı nəs-

lin öz təcrübəsini gənc nəslə ötürməsi prosesi kimi xarakterizə edilir. Digərində isə tərbiyə - 
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insan şəxsiyyətinin inkişafına, onun müasir mədəni dünyagörüşünün formalaşmasına, müəyyən 

baxışların yaranmasına yönəlmiş məqsədyönlü peşəkar fəaliyyət kimi nəzərdən keçirilir (5). 

Tərbiyə təlim-tədris müəssisələrində xüsusi təlim almış mütəxəssislər tərəfindən şəxsiyyətin 

formalaşması və yaranması məqsədilə hazırlanmış bütöv, şüurlu təşkil edilmiş proses kimi 

götürülür.  

Bütöv tərbiyə prosesinin bir neçə tərkib hissələri ayrılır: 

• Mənəvi tərbiyə - insanın dəyişməz və harmonik inkişafını təmin edən həyatı dəyərlən-

dirməni şəxsdə formalaşdırmaqdır. Mənəvi tərbiyə insanın işlərinə və fikirlərinə ali məqsəd 

verən qürur, səmimiyyət, məsuliyyət və s. hissləri tərbiyələndirir. 

• Siyasi tərbiyə - insanlarda dövlətlər, millətlər, partiyalar arasında münasibətləri əks etdi-

rən və onları ruhi-mənəvi, etik cəhətdən öyrənə bilən siyasi düşüncənin formalaşmasıdır. Ob-

yektivlik, dəqiqlik, istiqamət seçə bilmək və ümumbəşəri dəyərlər cəhətdən həyata keçirilir. 

• Cinsi tərbiyə - insanlarda sistemləşdirilmiş, şüurlu planlaşdırılmış cinsi şüurunun yaran-

ması, onların ailə həyatına hazırlanmasıdır. 

• Hüququ tərbiyə - hüquqi tərbiyənin və hüquqi davranışın formalaşması, ümumi məcburi 

ibtidai təhsilin hüquqi cəhətdən həyata keçirilməsi, qanuna tabe davranışın yaranması prose-

sidir. 

• Əmək tərbiyəsi – insanlarda ümumi əmək bilik və bacarıqlarının inkişafına, əməyə və 

əmək məhsullarına məsuliyyətli yanaşmanın psixoloji hazırlığına, şüurlu surətdə gələcək peşə 

seçiminə yönəlmiş tərbiyəçi və tərbiyə alanların birgə fəaliyyəti prosesidir. Ən qədim tərbiyə 

sahələrindən olan əmək tərbiyəsi böyüyən nəslin, ümumiyyətlə, insanların əmək fəaliyyətinə 

həm nəzəri, həm də təcrübi nöqteyi-nəzərdən hazırlanmasını əhatə edir, əməyin elmi əsasları, 

onun elmi təşkili haqqında sistemli məlumatlar verir, zəruri əmək bacarıq və vərdişləri, əməyə, 

əmək adamlarına, öz əmək fəaliyyətinə münasibət formalaşdırır. Uşaqların əmək tərbiyəsi 

erkən yaşlarından ailədə və məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsində başlayıb, məktəbdə müxtəlif 

formalarla davam etdirilir. 

• Əqli tərbiyə - intellektual mədəniyyətin, idrakı səbəblərin, əqli gücünün, düşüncəsinin, 

dünyagörüşünün və şəxsiyyətin intellektual azadlığının formalaşdırılmasıdır. 

• Bədii tərbiyə - insanlarda hiss etmək, anlamaq, dəyərləndirmək, incəsənəti sevmək, ondan 

həzz almaq, bədii-yaradıcılıq fəaliyyətinin inkişafına tələbat və estetik dəyərlərin yaranmasına 

yönəlmiş tərbiyə növüdür. 
• Ekoloji tərbiyə - yeni yetişən nəsildə özündə təbiət haqda bilikləri və ona qarşı məsuliyyətli, 

humanist yanaşmanı ehtiva edən məqsədyönlü yüksək ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması, 

təbiətə qarşı ümummilli və ümumbəşəri dəyər kimi məsuliyyətli münasibətin yaranmasıdır. 

• İqtisadi tərbiyə - tərbiyəçilər və tərbiyə alanlar arasında təbiət, təsərrüfat və istehsalın, 

maraqlarının və tələbatının təşkilinə yönəlmiş, bilik və bacarıqlarının, tələbatlarının yaranma-

sına yönəlmiş münasibətlərdir. 

• Estetik tərbiyə - yetkinləşən insanda hissetmə, düzgün anlama, həyatda və incəsənətdə 

gözəlliklər yaratmağa və dəyərləndirməyə istiqamətlənmiş, yaradıcılıqda aktiv iştiraka, gözəl-

lik qanunlarına əsasən yaratmağa istiqamətlənmiş müəllim və şagird arasında məqsədyönlü 

qarşılıqlı təsirdir. 

• Etik tərbiyə - şagirdlərdə yaxşı davranış qaydalarını, davranış mədəniyyətinin və müna-

sibətinin formalaşmasına istiqamətlənmiş müəllim və şagirdlər arasında məqsədyönlü qarşılıqlı 

münasibətdir. 

• Fiziki tərbiyə - insanın fiziki inkişafına, sağlamlığının möhkəmlənməsinə, yüksək əmək 

qabiliyyətinin və daimi fiziki inkişafına tələbat yaranmasına yönəlmiş təkmilləşmə sistemidir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6vl%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/Mill%C9%99t
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Partiya&action=edit&redlink=1
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Göründüyü kimi fiziki tərbiyənin tərkib hissəsi kimi uşaq orqanizmi- nə mütəşəkkil təsir 

göstərən proses olmaqla bütün orqanların düzgün inkişafına, onların funksiyalarının təkmil-

ləşməsinə, hərəki keyfiyyətlərin artmasına, sağlamlığın möhkəmləndirilməsinə, insanların fi-

ziki təhsilinin idarə edilməsinə, bədən tərbiyəsi və idman sahəsində toplanmış bilik, bacarıq və 

vərdişlərin gənc nəslə mənimsədilməsi məqsədinə istiqamətlənir (P.F.Lesqaft, A.N.Filippov, 

N.V.Savin, İ.A.Kryaçko, N.M.Kazımov, B.A.Əhmədov, Y.R.Talıbov, Ə.A.Ağayev, H.N.-

Məmmədov, H.H.Qurbanov) (2, 77) 

 Fiziki tərbiyə – sırf psixikaya təsirlə, şəxsiyyətin intellekti, iradəsi, emosiyaları, əxlaqi 

keyfiyyətləri ilə sıx əlaqədardır. Bu mənada fiziki tərbiyə tərbiyənin mühüm vasitəsi və tərkib 

hissəsi kimi şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafının bir vasitəsidir. Fiziki tərbiyə - cəmiyyətin tələba-

tına uyğun insanların fiziki və mənəvi inkişafını təmin edir, onları əməyə və müdafiəyə hazır-

layır.  

Dar mənada fiziki tərbiyə dedikdə sağlamlığın möhkəmləndirilməsi, fiziki keyfiyyətlərin 

qazanılması və təkmilləşməsi məqsədilə fiziki inkişafa təsir göstərmək başa düşülür. Geniş 

mənada isə fiziki tərbiyə dedikdə, fiziki təhsil başa düşülür. Fiziki təhsil isə tərbiyə olunanların 

bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlanmasıdır (A.D.Novikov) (2,43) 

Fiziki tərbiyə tədris-pedaqoji anlayışlar sırasına daxil olub, mütəşəkkil pedaqoji proses kimi 

müəllim-tərbiyəçi və valideynlərin rəhbərliyi və nəzarəti altında tədris müəssisələrində 

uşaqların bilavasitə iştirakı ilə cəmiyyətin tələbatına müvafiq dərs, məşğələ formasında həyata 

keçirilir. Fiziki tərbiyə  şagirdlərin (tələbələrin) və uşaqların hərtərəfli və ahəngdar inkişafına 

müsbət təsir göstərməklə, onların fiziki cəhətdən normal inkişafına, fiziki təhsilinə, onun düz-

gün idarə edilməsinə yönəldilir.  

Fiziki tərbiyənin özü nəticə olaraq fiziki inkişafı şərtləndirir ki, bu da həyat şəraiti və tər-

biyənin təsiri altında insan orqanizminin forma və funksiyalarının keyfiyyət və kəmiyyətcə 

dəyişməsi, fiziki qabiliyyət və keyfiyyətlərin inkişaf prosesidir. Hansı ki, bütün bunlar insanın 

antropometrik göstəricilərilə müəyyən olunur. Bura boy, çəki, döş qəfəsinin həcmi, əzələ top-

lusu və s. daxildir. Təbii ki, fiziki tərbiyənin düzgün təşkil olunmaması bu göstəricilərin də zəif 

inkişafına səbəb olacaqdır. 

Müasir təhsilin də əsas hədəfinin hərtərəfli şəxsiyyət yetişdirmək olduğunu nəzərə alsaq 

şəxsiyyətin fiziki tərbiyəsinin nə qədər əhəmiyyətli olduğu məlum olur. Fiziki tərbiyənin təməli 

daha çox məktəbəqədər yaşda məktəbəqədər müəssisələrdə qoyulur desək yanılmarıq. Bu 

mənada mənəvi və fiziki sağlam orqanizmli və düşüncəli şəxsiyyət yetişdirmək tərbiyəçilərin 

əsas vəzifələrindən biri kimi qeyd olunmalıdır.   

Hаzırdа ibtidai siniflərdə də məktəblilərin hərtərəfli inkişаf еtdirilməsi və fiziki cəhətdən 

kаmilləşməsi mühüm bir vəzifə kimi qаrşıyа qоyulmuşdur. Azərbaycan müstəqillik qazandıq-

dan sonra Ümummilli lider H.Ə.Əliyеv bədən tərbiyəsi və idmаnın inkişаfınа çох böyük diqqət 

yеtirmiş və bu münаsibətlə vахtı ilə dеmişdir: «İdmаnın, bədən tərbiyəsinin inkişаfı üçün 

görülən işlər və gələcəkdə də görəcəyimiz işlər dövlət, hökumət siyаsətinin əsаs üstünlük-

lərindən biridir». İdmanın inkişafı ilə bağlı həmin uğurlu siyasət bugün də davam etdirilir. 

Şəхsiyyətin hərtərəfli inkişаfındа fiziki və əqli inkişаfın bir-biri ilə sıх əlаqədə оlmаsı, 

аhəngdаr inkişаf еtməsi əsаs şərtlərdən biri sаyılır. Şəхsiyyətin fiziki cəhətdən kаmilləşməsi 

dеdikdə, möhkəm cаnsаğlığının, yаşаuyğun fiziki inkişаf, hаbеlə həyаt üçün vаcib оlаn hərəkət 

vərdişlərinin qаzаnılmаsı nəzərdə tutulur. Fiziki inkişaf həm də uşаğın psiхоlоji inkişаfınа 

müsbət təsir göstərir. Оnun dахili üzvlərində və sistеmlərində, о cümlədən bеynin quruluşundа 

və funksiоnаl vəziyyətində əhəmiyyətli dəyişikliklər mеydаnа çıхmаsınа səbəb оlur. Bu hаl 

kiçik məktəb yаşlаrındа dаhа qаbаrıq şəkildə özünü büruzə vеrir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, ilk 
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dəfə məktəb həyаtınа qədəm qоyаn uşаq, аğır təlim – tərbiyə ilə qаrşılаşmаğа bаşlаyır. О, dərs 

zаmаnı sаkit оturmаlı, nizаm-intizаmı gözləməli, müəllimi ахırа kimi diqqətlə dinləməli, bir 

sözlə, məktəb rеjiminə ciddi riаyət еtməlidir. Bundаn ötrü uşаq, fiziki cəhətdən nоrmаl inkişаf 

еtməli, həmçinin dözümlü, irаdəli, səbirli və təmkinli оlmаlıdır. Bu kеyfiyyətlərin əldə 

еdilməsində əməyə və Vətənin müdаfiəsinə hаzırlıqdа fiziki tərbiyə məşğələlərinin böyük rоlu 

vаrdır. Məktəblilərin hərtərəfli, аhəngdаr inkişаfı, əməyə və Vətənin müdаfiəsinə hаzırlıq 

işlərinin əsаs bünövrəsi də həmin dövrdən bаşlаyır. Bədən tərbiyəsi və idmаn sаğlаmlığı uzun 

müddət sахlаyаn, ömrü uzаdаn fаydаlı vаsitədir. Həm də о, dахili üzvləri məşq еtdirərək fəаl-

lаşdırır. İdmаn аdаmdа sеvinc hissi оyаdır, əzələləri möhkəmləndirir, еnеrjini аrtırır, аdаmа 

gümrаhlıq və şənlik gətirir. Bu o deməkdir ki, o həm də insanda emosional halətlərin inkişafına 

da gətirib çıxarır.  

Məktəbdə şаgirdlərin əməyə hаzırlаnmаsındа fiziki hərəkətlərin öyrədilməsinin böyük 

əhəmiyyəti vаrdır. Yеriş, qаçış, tullаnmа, qаməti düzgün inkişаf еtdirən və s. hərəkətlərin təlimi 

şаgirdlərdə sürət, çеviklik, dözümlülük kimi fiziki və psiхоlоji kеyfiyyətlərin tərbiyə 

оlunmаsınа kömək еdir, bu dа оnlаrı dоlаyı yоllа əməyə hаzırlаyır. Bаşqа sözlə dеsək, şаgird-

lərin gələcək istеhsаlаt təliminə mənəvi, fiziki, əхlаqi cəhətdən hаzırlığı аrtır, оnlаr bədən tər-

biyəsi və idmаnа yахşı münаsibət bəsləyirlər. (2, s.89)  

Fiziki hərəkətlərlə müntəzəm məşğul оlаn şаgirdlər bədəncə möhkəm və sаğlаm оlur, аğır 

tərpənən, bədəncə zəif оlаn uşаqlаrа nisbətən оnlаr yоrulmur, müəyyən bir işi dаhа tеz və 

kеyfiyyətlə yеrinə yеtirirlər. Əzələnin gücünü və uşаğın çеvikliyini аrtırаn fiziki hərəkətlər və 

bunlаrın bir-biri ilə düzgün əlаqələndirilməsi əməyə hаzırlıq üçün böyük zəmin yаrаdır. Bеlə 

hərəkətlərin şаgirdlərə öyrədilməsi, оnlаrın bədən tərbiyəsi dərslərinə оlаn mаrаğını аrtırır və 

hərəkətlərin icrаеdilmə kеyfiyyətini хеyli yахşılаşdırır. Rеspublikаnın şəhər və kənd məktəb-

lərində аpаrdığımız müşаhidələr göstərmişdir ki, təbii hərəkət kеyfiyyətlərinə yiyələnmiş şа-

girdlər iş görərkən əzələ gücü еnеrjisinə qənаət еdir, dəqiq оlmаğа, hаbеlə аrtıq hərəkətlərə yоl 

vеrməməyə çаlışırlаr. Оnlаr hər hаnsı fiziki işi bаşqаlаrındаn fərqli оlаrаq аz еnеrji sərf 

еtməklə, qısа bir vахt ərzində yеrinə yеtirirlər.  

Fiziki tərbiyə məşğələlərində ritmililiyin gözlənilməsi, bilik, bаcаrıq və vərdişlərin аşılаn-

mаsı, müvаzinət hərəkətlərinin mənimsədilməsi şаgirdlərin əməyə hаzırlаnmаsındа mühüm rоl 

оynаyır. Məsələn, müntəzəm оlаrаq müvаzinət hərəkətləri ilə məşq еtmiş və bu sаhədə lаzımi 

hərəkət vərdişlərinə yiyələnmiş şаgirdlər müхtəlif növ əmək işlərinə (şəkil çəkmək, yаzmаq, 

tохumаq və s.) dаhа yахşı hаzır оlur və iş prоsеsində gеc yоrulurlаr. Bundаn əlаvə, bədən 

tərbiyəsi üzrə nəzəri məlumаtlаrın şаgirdlərə çаtdırılmаsı dа həmin hərəkətlərin icrаsının 

еffеktini аrtırır, bаcаrıq və vərdişlərin аşılаnmаsınа kömək еdir. Fiziоlоji və psiхоlоji tədqi-

qаtlаrdаn аydın оlur ki, fiziki hərəkətlər şаgirdlərin iş qаbiliyyətini аrtırır, sаğlаmlığını möh-

kəmləndirir, fiziki inkişаfınа müsbət təsir göstərir. Еyni zаmаndа bu hərəkətlər üzrə nəzəri 

məlumаtlаrın mənimsədilməsi şаgirdlərin hərəkətləri şüurlu icrа еtməsinə kömək еdir. Nəticədə 

şаgirdlər həmin hərəkətlərlə аrdıcıl məşğul оlmаğа, оnlаrı düzgün və dəqiq yеrinə yеtirməyə 

çаlışırlаr. Bu həm də ürək fəаliyyətinin yахşılаşmаsınа, mаddələr mübаdiləsinin tədricən 

sürətlənməsinə, əmək prоsеsi ilə əlаqədаr kеyfiyyətlərin yüksədilməsinə, hаbеlə müvаfiq his-

slərin inkişаfınа müsbət təsir göstərir. İdmаn əşyаlаrının və аvаdаnlıqlаrının təmiz sах-

lаnılmаsı, hərəkətin icrаsı zаmаnı təhlükəsizlik qаydаlаrınа riаyət оlunmаsı öz sаğlаmlığını 

qоrumаqdа оnlаrа kömək еdir. Bu dа əməyə hаzırlığın əsаs аmillərindəndir. Bunа görə də fiziki 

tərbiyə dərslərinin kеçirilməsi оlduqcа zəruridir. 

Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyətin formalaşmasında bir sıra amillərlə yanaşı, fiziki tərbi-

yənin mühüm rolu vardır. Bu baxımdan məqalə aktuallıq kəsb edir. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Fiziki tərbiyə dərslərinin insanın fiziki və psixi sağlamlığı üçün 

zərurəti ortaya qoyulmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilər. 
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А.Ш. Халилов  

  

Роль физического воспитания в формировании личности 

Резюме 
 

В статье упоминается этимология понятия воспитания. С древних времен идеи о 

воспитания были проанализированы и цитаты из мыслителей были сделаны. Отмечено, 

что наряду с другими факторами процесс воспитания играет чрезвычайно важную роль 

в становлении и развитии личности. Подчеркивается, что современная педагогика рас-

сматривает воспитание детей как процесс гармоничного формирования и развития лич-

ности. Затем показаны компоненты воспитания и кратко объяснена их сущность. Физи-

ческое воспитание было широко проанализировано, и была предоставлена информация 

о физическом развитии. Отмечается, что неадекватное физическое воспитание также 

влияет на физическое развитие. Было отмечено, что основной целью современного об-

разования является развитие всесторонней личности, и в этой связи физическое воспи-

тание является одной из важнейших задач. 
 

A.Sh. Khalilov 
 

The role of physical upbringing in the formation of personality 

Summary 
  

The article mentioned the etymology of the concept of upbringing. Since ancient times, 

ideas about upbringing have been analyzed and quotations from thinkers have been made. It is 

noted that, along with other factors, the educational process plays a very important role in the 

formation and development of personality.  It is emphasized that modern pedagogy views 

parenting as a process of harmonious formation and development of personality. Then the 

components of the upbringing are shown and their essence is briefly explained. Physical 

upbringing has been widely analyzed, and physical development information has been 

provided. It is noted that inadequate physical education has an impact on physical development. 

It was also noted that the main goal of modern education is to develop a comprehensive 

personality and in this regard, physical up. 
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 Asudə vaxtın planlaşdırılmasına təsir göstərən faktorlar 
 

Tamilə Nərman qızı Həsənova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: tamile.hasanova@gmail.com 

 

Rəyçilər: psixol.ü.e.d., prof. R.İ. Əliyev,  

                psixol.ü.f.d., dos. M.S. Əliyev 

          

Açar sözlər: problem, asudə, ünsiyyət, böhran, məlumat, səmərəli, vaxt, sistem 

Ключевые слова: проблема, досуг, общение, кризис, информация, эффективность, 

время, система 

Key words: problem, leisure, communication, crisis, information, efficient, time, system 

 

Asudə vaxtın səmərəli istifadəsinə imkan verməyən maneələr zaman tələsi adlanır. Zaman 

tələləri müxtəlif amillərdən qaynaqlanır. Bunlar işlə əlaqəli tələlər, fərdi əsaslı tələlər və təş-

kilat-quruluş, idarəetmə ilə əlaqəli tələlər ola bilər. İşə aid vaxt tələlərinə; problemləri həll et-

mək üçün lazım olan bilik çatışmazlığı, problemli rəhbərlik tabeliyində olanlar, müxtəlif ko-

deksli telefonlar, görüşlər, prioritetlərin olmaması, zəif ünsiyyət (qeyri-dəqiq göstərişlər) və.s 

daxil edilir. İdarəçilər və fərdi şəxslər müxtəlif səbəblərə görə zaman tələsinə düşürlər. Bu sə-

bəblərə: qərarsızlıq, bir neçə istiqamətdə bölünmə, prioritetlərin yerdəyişməsi, imtinalar, bü-

rokratik maneələr, mükəmməllik axtarışı, şəxsi həyat üçün vaxtın olmaması, planlaşdırma üçün 

lazımi səyin və prioritetlərin olmaması və. s kimi amillər daxildir. Həmçinin iş qüvvəsinin 

qeyri-kafi olması, işləməmək, gecikmiş iş, düzgün qurulmayan ünsiyyət, eyni vaxtda birdən 

çox iş, nəzarət sahəsinin genişliyi, səhvlər, uyğunlaşa bilməyən işçilər, pis əhval-ruhiyyə, qeyri-

adekvat məlumat, səhv məlumat sistemi, səlahiyyət ötürülməməsi kimi amillər də vaxtın 

düzgün bölgüsünə mane törədir. İstər planlaşdırılmış istərsə də planlaşdırılmamış vaxtdan 

düzgün istifadə edilməməsi də insanların vaxt tələsinə düşməsinə səbəb olur. Vaxtın səmərəli 

istifadəsi üçün onu idarəetmə anlayışının olması və fərdi davranışların və təşkilati quruluşdakı 

bütün işlərin zaman tələsini təşkil etməyən şəkildə qurulması lazımdır. İnsanlar zamanı səhv 

idarəetmə və düzgün qurmamaq səbəbindən vaxt itkisi ilə üzləşirlər. Vaxt itkisinin ən bariz 

göstəricisi müxtəlif sistemdə baş verən böhranlardır. Böhranların təkrarlanmasının səbəbi işin 

həllində lazım olan amillərin ya mövcud olmaması, ya da yararsız olmasıdır. Vaxt itkisi amilləri 

əsasən kadrların qeyri-mütəşəkkil olması və ya zəif təşkilatlanma ilə əlaqədardır. Vaxt itkisinin 

vacib bir səbəbi də verilən məlumatlardakı təhriflərdir. Həmçinin insanların vaxt itkisiylə 

üzləşməsinin bir neçə səbəbi də vardır ki, bu asudə vaxtın təmin olunmasına maneə yaradır. Bu 

səbəblərə insanlar tərəfindən törədilən maneələr, tıxaclar, gecikmələr, həddindən artıq 

idarəetmə, planlaşdırmanın olmaması, digər fəaliyyətlərə meyl, qərarsızlıq, ünsiyyətin ol-

maması, qarışıqlıq və s. bunlar da zaman tələsidir. İnsan məhdud bir ömrə sahib olduğu üçün 

vaxtdan ən effektiv şəkildə istifadə etməlidir. Zamansızlıqdan, asudə vaxt çatışmazlığından şi-

kayət edənlər yuxarıda göstərilən vaxt tələlərinə düşənlərdir. Stress, şəxsin orqanizmindəki 

spesifik biokimyəvi şərtlərə uyğunlaşmaq üçün bədənin sistemlərinin aktivləşməsinə səbəb 

olur. Bir şəkildə, orqanizmin daxili və xarici təzyiqlərə reaksiyası kimi təsvir edilə bilər. St-

ressin ən vacib adı olan Hans Salye, insan həyatında baş verən qəzəb, qorxu, həddindən artıq 

kədər, xəsarət almaq, xəstəlik və hətta aclıq kimi müxtəlif hadisələrin olduğunu söyləyir. Stress 

həyatın ayrılmaz bir hissəsidir. Çünki insanlara mühitdə daha yaxşı davranmaq imkanı verir. 
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Sıfır stress ölümdür. Çünki bu vəziyyət fərdin ətraf mühitdən gələn təsirlərə reaksiya verməsi 

üçün kifayət qədər enerjisinin olmaması deməkdir. Həddindən artıq stres də ölümcül ola bilər. 

Çünki bu vəziyyətdə fərd həddindən artıq enerji istehlak edir. Burada çıxış yolu odur ki, hər bir 

fərd öhdəsindən gələ biləcəyi qədər işləməli və buna uyğun stresslə müsbət bir həyat yaşaya 

biləcəkdir. Özünü tərbiyə etmək, insanın içərisindən çıxaraq və səbəbləri dərk edərək, xarici bir 

səlahiyyətin nəzarəti və qorxusu olmadan düzgün davranış seçmək bacarığıdır. Bu fitri istedad 

deyil, yaş, təcrübə və təhsillə əldə edilir. Uşaqlarda yetərincə özünü tərbiyə olmazsa, 

problemlərin həllində mütəmadi olaraq böyüklərin köməyinə ehtiyac duyarlar. Özünü tərbiyəsi 

olmayan şəxslər düşünür ki, bu, digər insanlarla bir neçə dəqiqə vaxt keçirməklə vaxta qənaət 

edəcəkdir. Yenə də insanlara bir neçə dəqiqə vaxt sərf etmək boş yerə deyil. Həqiqətən bir fayda 

əldə edəcəyi təqdirdə minimum iş və ictimai fəaliyyətə də zaman ayrılmalıdır. Şəxsi vaxt 

idarəetmə sistemində özünü tərbiyə edən insanlar daha uğurlu olur, çünki onlar nə kənardan 

kiminsə nəzarəti altında nə də zamanın nəzarəti altında deyillər. Daimi vaxt təzyiqləri altında 

özlərini hiss etmirlər. Onlar prioritetə əsaslanırlar və vaxt itksinə yol vermirlər. Düzgün 

zamanda lazımi işləri görməklə vaxtı özləri idarə edirlər. Yüksək intizam sahibi olanlar, 

onlardan nə gözlədiklərini başa düşməkdə çətinlik çəkmirlər, çünki özlərini yönləndirirlər. 

Hədəflər ümumiyyətlə insanı istəmədiyi yeni davranışlara aparır. Təbii ki, insanlar heç bir səy 

göstərmədən indiki vəziyyətlərini qoruya bilmirlər. Mövcud olan vəziyyətdən çıxmaq, tərəqqi 

inkişafa nail olmaq konkret məqsəd və vəzifələri təyin etmək, bu məqsədlə müntəzəm çalış-

maqla mümkündür. Məqsədlər zaman ölçüsü olmalıdır, məqsədlər iş və həyatı mənalı edirsə, 

insanı motivasiya edirsə, bir işi yerinə yetirməyin yolu çox vaxt rahat olmur və ilk addım hədəf 

qoymaq lazımdır, sonra uğursuz insanları sevməyən amilləri qurban verməklə səy göstərmək 

lazımdır. Məqsədlər müəyyənləşdirməkdə vacib bir məsələ düzgün hədəf seçməkdir. Hədəfin 

düzgün təyin edilməməsi əhəmiyyətli vaxt və enerji itkisinə səbəb olur. Hədəf mövcud 

vəziyyətlə planlaşdırılmış qarşıdurmanı göstərir. Bəzən insanlar rahatlıq zonasını tərk etmək 

istəmirlər. Onlar üçün köhnə vərdişlərdən ayrılmaq həyatdakı ən çətin hadisələrdən biri ola 

bilər. Əslində, bir çox insanın hədəf qoya bilməməsinin ən böyük səbəbi budur. Hədəflər çox 

vaxt narahat olmaq istəmədiyimiz yeni davranışlara yol açır. Təbii ki, insanlar heç bir səy gös-

tərmədən rahat yaşayış və keyfiyyətli həyata yiyələnmirlər. Bununla birlikdə, rahatlıq zonasının 

təsirindən qurtulmaq çox səy tələb edir. Dəyərlərə əsaslanan hədəflər insanların bütün səylərini 

müəyyən bir nöqtəyə yönəltmək və hər birini vahidlikdən çıxarmaq üçün kifayət qədər 

güclüdür. Uğur, bacardıqlarından ən yaxşısını etməkdir. Məqsəd olmadan ən yaxşısını etmək 

mümkün deyil. Bəzi sadə qaydalara əməl olunarsa düzgün hədəf təyin etmək çətin deyil. 

Bundan əlavə, kimsə bunları həyata keçirməyə çalışmasa, məqsədlər öz-özlüyündə heç bir 

məna daşımır. Asudə vaxtın təmin olunmasında daha bir maneə işlərin təxirə salınmasıdır. İş-

lərin təxirə salınması həyatın təxirə salınması anlamına gələ bilər. Əsrlərin sınağından çıxmış 

atalar sözü olan bugünkü işini sabaha buraxma ifadəsi də zaman itkisinin qarşısının alınması 

baxımından əhəmiyyətlidir. Çünki sabah qeyri-müəyyəndir və qeyri-müəyyənliyi idarə etmək 

lazımdır. Bugünkü işini sabaha təxirə salmaq, mümkünsə sabahın işini bu gündən etibarən et-

mək, sabah meydana gələcək gözlənilməz bir inkişaf üçün vaxt ayırma fürsəti verir. Başqa 

sözlə, bu fəaliyyət bir növ fəallıq göstərməyə əsaslanır. Təxirə salınma davranışı vaxt və mü-

vəffəqiyyət planlaşdırmağın ən böyük maneələrindən biridir. Təxirə salınma həm də məqsəd və 

vəzifələrin təxirə salınması deməkdir. Əslində işlərin təxirə salınması insan həyatında mə-

nasızlıq və məqsədsizlik deməkdir. Bu gün görüləcək işlər sabaha təxirə salınsa, sabah görülə-

cək işlərə vaxt qalmayacaq və hədəflər itiriləcək; çünki təxirə salınan hər bir iş başqa birini 

təxirə salır. Həm şəxsi, həm də təşkilati vaxt idarəetmə baxımından, harada çalışsanız, iş yeriniz 
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yaxşı təşkil olunmadığı təqdirdə asanlıqla vaxt sərf edə bilərsiniz. Ancaq yaxşı qurulmuş, 

planlaşdırılmış müəssisədə də dəyişiklik qorxusu, təxirəsalınmaz işlərdə səhv etməkdən qorx-

maq, hadisələri mütəmadən sıxışdırmaq vərdişi, həddindən artıq iş yükü, anlaşılmaz iş axını, 

anlaşılmaz məqsədlər, mükəmməlliyə meyl ilə də mübarizə aparılmalıdır. İnsanlara işi ən 

effektiv şəkildə etmək azadlığını verən bir iş mühiti təşkil etmək vacibdir. Vaxtın düzgün bö-

lünməsində fiziki rahatlıq və estetik məmnuniyyət də vacib amillərdən hesab olunur.  

Məqalənin aktuallığı. Asudə vaxtın səmərəli təşkili və istifadəsi daim vacib məsələlərdən 

biri olmuşdur. Onun düzgün planlaşdırılması isə son nəticənin səmərəliliyini artıran ən başlıca 

şərtlərdən biridir. Amma təcrübə göstərir ki, bəzən bir sıra amillər bu planlaşdırmaya ciddi təsir 

göstərir. Məqalə də məhz bu mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə  asudə vaxtın səmərəli 

istifadəsinə imkan verməyən müxtəlif maneələrin - tələlərin şərhi verilir, onların növləri gös-

tərilir, vaxt itkisi amillərinə və s. toxunulur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, praktik psixoloqlar, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə 

bilərlər. 
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Резюме 

 
Эффективная организация досуга является одним из важнейших вопросов. Правиль-

ное планирование является одним из наиболее важных условий, которые повышают эф-

фективность конечного результата. Опыт показывает, что иногда ряд факторов может 

серьезно повлиять на это планирование. Статья также фокусируется на этой проблеме, 

объясняя различные препятствия - ловушки, которые не позволяют эффективно исполь-

зовать время, их типы и временные задержки. прикосновение. 
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Factors influencing planning leisure time 

Summary 

 
Effective organization of leisure time is one of the most important issues. Proper planning 

is one of the most important conditions that enhance the effectiveness of the end result. 

Experience shows that sometimes a number of factors can seriously influence this planning. 

The article also focuses on this issue, explaining various obstacles - traps that do not allow for 

the efficient use of time, their types, and time lags. Touching. 
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Hal-hazırda ümumdünya səhiyyə təşkilatı şəkərli diabetin yayılmasını qeyri-infeksion epi-

demiya xarakterli olmasını qəbul edir. İnsanlar arasında ölümə səbəb olan xəstəliklərin sıra-

sında onuncu yeri tutur (1). Xəstələrin həyat keyfiyyətinə şəkərli diabetin yaratdığı fəsadlar 

daha çox təsir edir. Endokrinologiya sahəsinin inkişafının ilk dövrlərində endokrinoloji xroniki 

xəstəliklərin simptomokoplekslərinin təsvirində psixi dəyişikliklərin olduğu haqda fikir irəli 

sürülmüşdür. Bütün xroniki gedişli endokrin xəstəliklər içərisində şəkərli diabet özünəməxsus 

əlamətləri ilə seçilir. Belə ki, pasiyentlər qarşısında bir sıra çətinliklər-pəhrizlə qidalanma, 

daima qanda şəkərin miqdarına nəzarət, müxtəlif dərman və insulin inyeksiyalarının olması, 

bəzi ağırlaşmaların yaranma ehtimalı kimi problemlər durur (2). Xəstələrin psixi durumuna 

təsir edən başlıca faktor xəstəliyin müddətidir. Xəstəliyin uzun müddətli gedişi zamanı 

orqanizmdə ikincili patologiyaların, müxtəlif orqanlarda yaranan dəyişikliklər psixi duruma 

daha da mənfi təsir göstərir(3). Belə hallara ilkin olaraq diabetik ensefalopatiya aiddir. Bu 

termini 1950-ci ildə R.de Jong ilk dəfə təklif etmişdir. “Diabetik ensefalopatiya”nın kliniki 

təzahürlərinə nevroz halları, koqnitiv funksiyaların pozulması, orqanik nevroloji simptomlar 

aiddir. 2006-cı ildə E.V.Elfimovun apardığı tədqiqat nəticəsində diabetik xəstələrdə 33.4%-

ində nevrozabənzər pozuntuların olduğu göstərilmişdir. Nevroz hallarının yaranma səbəbi kimi 

ilkin olaraq pasiyentlərin xəstəliyə uyğunlaşmaqda çətinliklə qarşılaşdıqları göstərilir. 

Nevrozabənzər pozuntular dedikdə astenik, obsessiv-fobik və isterik sindromlar başa düşülür 

(4). 

Şəkərli diabet xəstələrinin psixoloji durumu dörd mərhələyə bölünür: 

• ilkin mərhələ diabetin yaranması ilə əlaqəlidir 

• ikinci mərhələ fəsadların yaranması ilə bağlıdır 

• üçüncü mərhələ insulinoterapiya təyini ilə yaranır 

• dördüncü mərhələ stasionarda müalicə zamanı yaranır 

Xəstəliyin başlanğıc mərhələlərində pasiyentlər həkimlərin tövsiyələrinə riayət edirlər, belə 

ki, xəstələr diaqnozlarını mənəvi olaraq hələ tam qəbul etmirlər və xəstəlik haqqında mə-

lumatları azdır (5). Lakın xəstəlik müddəti artdıqca pasiyentlər öz vəziyyətlərini daha yaxşı 

anlayırlar, xəstəliyin keçici olmayacağı - xroniki hal olduğunu başa düşürlər. Bu zaman xəstə-

ləri gələcək sağlamlıqları, həyat keyfiyyətini neçə artıra biləcəkləri haqqında fikirlər narahat 

etməyə başlayır (6). Bəzi pasiyentlərdə xəstəlik müddəti artdıqca uyğunlaşma mexanizmləri 

hesabına həyat keyfiyyətləri artır. Onlar sağlamlıqlarının qayğısına qalıb, vaxtı-vaxtında en-

dokrinoloqa müraciət edir, pəhriz saxlayır, sosial həyatlarını aktiv sürürlər. Lakın bir qrup 
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xəstələrdə əksinə olaraq pessimistik fikirlərə qapanma, depressiya, narahatlıq halları, müalicəyə 

və həkimə inamsızlıq yaranır (7).  

Aparılan elmi işin əsas məqsədi şəkərli diabet tip II olan xəstələrdə depressiya, stress və 

narahatlıq hallarının DASS 21 psixoloji sorğu testi ilə qiymətləndirilməsidir. Bu sorğu 21 

sualdan ibarət olan testi ingilis dilindən tərcümə olunmuş qısaldılmış variantdır. 

Tədqiqatda 63 nəfər pasiyent iştirak etmişdir. Bütün pasiyentlərdə şəkərli diabet tip II 

diaqnozu qoyulmuşdur. Xəstələrin bir qrupunda (13 nəfərdə ) yanaşı olaraq ikincili yanaşı ge-

dən xəstəliklər (ürək-damar patologiyası, dəri xəstəlikləri) qeyd olunur. Sorğuda iştirak edən 

pasiyentlər Azərbaycan Tibb Universitetinin Terapevtik Klinikasında Endokrinologiya şöbə-

sində stasionar və ambulator qeydiyyatda olan xəstələrdir. Bütün xəstələr sorğuda iştirakları 

könüllü olduğu və əldə olunan materiallardan istifadə olunmasına narazılıq bildirməyəcəkləri 

haqqında ərizə imzalamışdırlar. Bütün materiallar SPSS 16.0 proqramı ilə hesablanmışdır. 

Birinci qrup pasiyentlərdə N-50 (yanaşı xəstəliyi olmayan ŞD xəstələri) orta yaş 59.1±10.8 

olmuşdur. Əksər pasiyentlər 55–63 yaşarası (48%) olan, qadınlar (70.0%), ailəli olanlar isə 

85.0% olmuşdur. Pasiyentlərin 74% -nin daimi işi, 90%-nin ali təhsilli olması qeyd olunur.  

Digər qrup pasiyentlər N-13 (yanaşı xəstəliyi olan ŞD xəstələri) arasında orta yaş göstəricisi 

68.9±8.8 olmuşdur. Bu pasiyentlərdə yanaşı xəstəliyin müddəti şəkərli diabetin müddətindən 

çox olmuşdur.    

Aşağıdakı cədvəldə iki qrup pasiyentlərdə depressiya, narahatlıq və stres göstəriciləri haq-

qında məlumat verilmişdir. Alınan rəqəmlərdən göründüyü kimi yanaşı xroniki xəstəliyi olan 

pasiyentlərdə depressiya, narahatlıq və stres  rəqəmləri digər qrupa nisbətən bir qədər aşağıdır.  

 Qrup 1 

(N=50) 

Qrup 2 

(N=13) 

Ümumi ballar 19.5(15.5 ÷25.0) 19.0 (11.5 ÷24.0) 

Depressiya 9.4 (4.2 ÷10.0) 7.9 (3.9 ÷10.7) 

Narahatlıq  17.5 (15.8 ÷20.1) 16.5 (15.1÷ 19.8) 

Stres 27.4 (25.9÷ 43.5) 26.9 (25.1÷41.0) 

 

Digər statistik test nəticələrinə görə ailəli pasiyentlərdə (68.2 %; p=0.03) və ali təhsili olan 

xəstələrdə (69.8%; p=0.04) depressiya göstəriciləri daha aşağıdır. Yüksək depressiya və stress 

göstəriciləri əsasən orta təhsilli, aşağı əmək haqqı alan və orta yaşlı kişi xəstələrində təyin 

olunmuşdur. Cədvəl 1. Göstərilən nəticələrə görə demək olar ki, yanaşı daha uzun müddət 

xroniki xəstəliyi olan pasiyentlərdə uyğunlaşma mexanizmləri hesabına depressiya, narahatlıq, 

stress göstəriciləri daha aşağıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Şəkərli diabet tip II ilə ildən-ilə xəstələnənlərin sayının artması, bu 

xəstəliyin bir sıra fəsadlarının əliliyə səbəb olması daim endokrinoloqları narahat edir. Klinik 

psixologiyanın son illər inkişafı ilə xroniki xəstələrin psixoloji durumu, onların həyat keyfiyyəti 

və xəstəliyin daxili təzahürü kimi anlayışlar psixoloqların, həmçinin terapevtlərin diqqətini 

çəkir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə Azərbaycanda həm stasionarda yatan, həm də ambulator 

endokrinoloqa müraciət edən şəkərli diabet tip II xəstəliyi olan pasiyentlər arasında psixoloji 

sorğu aparılmışdır. Şəkərli diabet xəstələrinin kliniki xarakteristikaları ilə psixoloji durumu 
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arasında əlaqə öyrənilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Alınan nəticələr şəkərli diabet xəstələrinin psi-

xosomatikası haqqında bilikləri genişləndirməklə, onların həyat keyfiyyətlərini artırmaq, 

müalicələrinə müsbət təsir edəcək tədbirlərin görülməsinə, mənfi psixo-emosional təsirlərin 

aradan qaldırılmasına  kömək edə bilər. 
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Уровень депрессии, стресса, тревоги и психологический  

статус у больных с сахарным диабетом тип 2 

 

Резюме 
 

Большинство пациентов предпочитают социальную поддержку от друзей, семьи, 

врачей и медсестер. Хорошая социальная поддержка и оптимизм помогают пациентам 

справляться с хроническими заболеваниями. Полученные результаты свидетельствуют о 

различии и значении качества жизни и психологического благополучия у пациентов с 

сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. Депрессия является серь-

езной проблемой, которая влияет на успешное лечение и приводит к ухудшению состо-

яния пациентов. Понимание взаимосвязи между эмоциональными расстройствами (тре-

вога, депрессия, стресс) характера психологических проблем пациентов с диабетом мо-

гут защитить их от негативных последствий болезни. Реакция на стресс может влиять на 

поведенческие факторы, антропометрические показатели, уровень депрессии и тревоги. 

Отсутствие мониторинга психического состояния пациентов с высоким уровнем стресса 
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и тревоги также усугубляют поведенческие факторы риска. 

 

A.F. Imanova 

 

Validation and psychometric properties of the depression  

anxiety and stress scales among patients with diabetes mellitus type 2 

 

Summary 

 
Most of the patients wished to get social support from friends, family, physicians and nurses. 

Good social support and optimism helps patients cope with chronic disease. The results offer a 

significance of quality of life and psychological well-being in this population. Depression is a 

major problem for successful treatment and leads to a worsening of the condition of patients 

with illnesses. Understanding the correlation between the emotional disorders (anxiety, 

depression, stress) and social – demographic factors and comprehension the nature of the 

psychological problems of patients with diabetes can protect them from the negative 

consequences of illness. The DASS 21 version is a acceptable and psychometrically 

questionnaire which can be used in hospitals, or as a screening tool at different departments. 
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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. Ya-

zıldığı 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, və-

zifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail. 

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı; ikinci 

sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi, daha 

sonra elektron poçtu (E-mail). 

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir. 

9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir. 

10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi 

Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar 

əlavə olunur. 

11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən 

elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi gös-

tərilməlidir. 

12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalənin 

sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların 

mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s.119) kimi işarə 

olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olu-

nan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir. 

14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq ak-

tuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə 

verilməlidir. 

15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır. 

16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur. 

17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur. 

18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin 

məzmununa uyğun gəlməlidir. 

19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt 

ünvanı göstərilməlidir.  
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